
Alles automatisch! En dan?
De mogelijkheden voor Accountancy na automatisering





Automatisering in Accountancy – status?



Automatisering in Accountancy – status



Agenda

▪ Businessmodel (verdienmodel) verbeteren/aanpassen

▪ Uitbreiden met nieuwe diensten

▪ Marketingtips: nieuwe klanten



Businessmodel

Keuzes van het bedrijf:

▪ Wat?

▪ Hoe?

▪ Wie?

▪ Waar?

▪ Waarom?

▪ Voor welke prijs?

Verandering nodig:

▪ Druk van concurrentie

▪ Veranderende klantbehoeften

▪ Wet- en regelgeving

▪ Nieuwe technologieën

Let op!
situatie

gewijzigd



Voor welke prijs?

▪ Facturatie op uur basis

▪ Vaste prijzen met nacalculatie

▪ Onzekere factuur

▪ Discussies over bedragen

▪ Automatisering = -50% inkomsten?

ZORG DAT UW KANTOOR 

(NET ALS UW KLANT)

OPTIMAAL PROFITEERT

VAN DE EFFICIENTIESLAG

DIE DOOR AUTOMATISERING 
ONTSTAAT



Abonnementen in opmars

▪ Transformatie naar “Abonnementeneconomie”



Abonnementen: Accountants- en administratiekantoren

✓ Voorspelbare inkomsten

✓ Incasso -> Minder debiteuren

✓ Voorspelbare factuur voor de klant -> Tevredenheid

✓ Loyaliteit: klantbehoud

Prijs afhankelijk van bijvoorbeeld:

▪ Rechtsvorm van klant

▪ Aantal facturen te verwerken

▪ Facturatie mogelijkheid

▪ Zelf eenvoudig boekhouden (CASHapp!!!)

▪ Realtime inzicht gewenst (CASHapp!!!)



Automatisering biedt mogelijkheden voor extra diensten

▪ Onderscheiden van concurrentie

▪ Band met klanten aanhalen -> Loyaliteit 

▪ Specialiseren

Bijvoorbeeld…

Debiteurenbeheer Financiële bedrijfsscan

Salarisadministratie Startersbegeleiding

Adviesdiensten uitbreiden Benchmarking

Samenwerking met partners (specialisme) Bedrijfsopvolging & financiering

Analyse diensten Scenarioplanning

En: vraag vooral uw klant! 



Automatisering biedt mogelijkheden voor extra diensten



Tijd (over) voor nieuwe klanten!

Regionaal, effectief, lage kosten

Marketing middelen 

▪ Online & offline

▪ Massa & direct

▪ Betaald & gratis



Organisch goed gevonden worden (gratis)

-> Zorg dat Google de website “goed” vindt, d.w.z dat 

de website snel werkt, goed gestructureerd is, met 

nuttige informatie gevuld, goed te bekijken is via alle 

apparaten, en met het bewijs dat anderen de website 

ook goed/nuttig/leuk vinden (links) <-

▪ Goede hosting/ server

▪ Duidelijk en logisch menu

▪ Relevante informatie, niet te veel of te weinig

▪ Responsive

▪ Links vanaf relevante websites



Direct doen: 

Aanmelden bij Google My Business (www.google.nl/business)

▪ Voeg omschrijving toe

▪ Links naar website/ LinkedIn / Facebook / etc

▪ Foto’s toevoegen

▪ Hoger geplaatst in google

▪ Vermelding op Google Maps

▪ Handige statistieken over bezoekers

http://www.google.nl/business


Potentiële klanten bereiken

Redelijk geografisch targetten

Groot aantal bezoekers

Dagbudget instellen

Cost per click relatief duur

Aanzienlijke kennis nodig

Wekelijks onderhoud nodig



Potentiële klanten bereiken

Zeer goed geografisch targetten

Groot aantal bezoekers

Dagbudget instellen

Cost per click afhankelijk

Weinig kennis nodig

Wekelijks onderhoud nodig

Nu ook: Retargeting in LinkedIn!



Potentiële klanten bereiken

Gratis

Goed targetten (perslijst)

Geen onderhoud

Opbouwperiode

Onvoorspelbaar



Potentiële klanten bereiken

Offline & lokaal

▪ Sponsoren lokale sportclub

▪ Abri’s

▪ Lokaal adverteren krant




