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Als accountants- of administratiekantoor staat u in deze tijd voor een aantal lastige uitdagingen, waarbij 
de moeilijkste uitdaging misschien wel de keuze voor verandering van uw werkwijze en verdienmodel is. 
Is dit echter nog wel een keuze? Iets ‘moeten’ is nooit leuk. Niets doen is echter ook geen optie, wanneer 
uw klanten andere eisen stellen dan voorheen en uw concurrentie ook niet stil zit. 

Lees hier hoe automatisch boekhouden u kan helpen veranderen, waarom het verstandig is om nu al de 
eerste stappen te zetten, hoe u deze eerste stappen kunt zetten en tot slot hoe u uw verdienmodel kunt 
aanpassen, zodat zowel u als uw klanten tevreden zijn en blijven!

x waarom / hoe / wanneer 
automatisch boekhouden

1 Waarom de boekhouding automatiseren?

Dat er sprake is van aanzienlijke besparing van tijd en daarmee geld wanneer inkoopfacturen 

automatisch correct geboekt wordt, zonder dat u er naar om hoeft te kijken, is logisch Dat deze 

besparing oploopt wanneer het gaat om 50 administraties met gezamenlijk een paar honderd 

inkoopfacturen per maand, is ook vanzelfsprekend. Maar denk ook eens aan voordelen als 

het drastisch verlagen van de foutgevoeligheid (minder mensenwerk), het verhogen van de 

productiviteit (per persoon maar ook van het kantoor als geheel), verbeteren van processen 

(bestaande werkwijzen worden eerst in kaart gebracht, daarna verbeterd en geautomatiseerd) 

en het verhogen van de klanttevredenheid (meer inzicht en sneller antwoord). 

Het automatiseren van administratieve processen brengt overduidelijk meer voordelen met zich 

mee dan enkel besparing van tijd en geld. Al met al genoeg reden om in kaart te brengen wat 

automatisch boekhouden voor uw kantoor kan betekenen.  
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2 Wat kan er allemaal geautomatiseerd worden?

Alle routinematige werkzaamheden van een administratie kunnen geautomatiseerd worden. Het 

boeken van facturen is een routineklus te noemen, zoals er wel meer routineklussen bestaan 

waar ieder accountants- en administratiekantoor mee te maken heeft. Gemiddeld bestaat 70% 

van de werkzaamheden uit het boeken van facturen en bankmutaties, doen van aangiftes en 

importeren en exporteren van gegevens naar andere pakketten. 

Wat als 90% van deze routineklussen geautomatiseerd kan worden? Denk bijvoorbeeld ook aan 

automatisch boeken van verkoopfacturen, het automatisch laten omzetten van Word, Excel of 

pdf-facturen naar UBL, automatisch boeken via een app, automatisch boeken van bankmutaties, 

automatisch signaleringen ontvangen wanneer een administratie aandacht nodig heeft en 

indien u ook de salarisadministratie doet: massaverwerking en het met één druk op de knop 

importeren van alle loonmutaties. Het resultaat is dat de aangiftes automatisch klaarstaan, het 

debiteurenbeheer automatisch up-to-date is, betalingen automatisch klaar staan en ga zo maar 

door. 

( )

TIJDBESPARING OP ROUTINEKLUSSEN, EEN REKENVOORBEELD:

•   Hoeveel administraties heeft u onder uw hoede?

•   Hoeveel facturen verwerkt u gemiddeld per administratie per maand of kwartaal?

•   Voor hoeveel administraties verzorgt u ook de salarisadministratie? 

Voor dit voorbeeld stellen we dat u 60 administraties beheert, dat er gemiddeld 30 facturen per maand 

te verwerken zijn per administratie en dat het verwerken van een factuur gemiddeld 2 minuten kost 

(afhankelijk van de manier van aanleveren). Het verwerken van de bankmutaties kost u gemiddeld 10 

minuten per administratie per week. Voor 20 administraties verzorgt u ook de salarisadministratie à 30 

minuten per administratie per maand.

•   Facturen: 60 administraties * 30 facturen * 2 minuten = 3.600 minuten per maand

•   Bankmutaties: 60 administraties * 40 minuten = 2.400 minuten per maand

•   Salarissen: 20 administraties * 30 minuten = 600 minuten per maand

TUSSENSTAND TOTAAL = 6.600 mINUTEN PER mAAND
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3 Wat doet u dan nog wel handmatig?

Voor de administraties zelf: controleren en corrigeren waar nodig. Ook daar kan veel tijd in gaan 

zitten; uitzoeken wat de status van iedere administratie is, uitzoeken waar correcties of acties 

nodig zijn, en dan de acties en correcties nog uitvoeren uiteraard. 

Wij hebben dit voor onze klanten eenvoudiger gemaakt door het Administratie Dashboard 

te introduceren: een overzicht van al uw administraties waarbij u in één oogopslag zien voor 

welke administratie(s) actie nodig is, en wat voor actie dat is. U klikt op de bewuste actie en 

voert direct in het juiste scherm uit wat nog moest gebeuren. Vervolgens gaat u verder met de 

volgende actie of administratie. Zo besparen onze klanten zelfs op het controleren en corrigeren 

veel tijd. 

( )

VERVOLG REKENVOORBEELD:

•   Administratie Dashboard uitzoekwerk:  

60 administraties * 5 minuten per administratie per week  = 1.350 minuten per maand

•   Besparing uit vorig voorbeeld: 

Facturen: 60 administraties * 30 facturen * 2 minuten = 3.600 minuten per maand

Bankmutaties: 60 administraties * 40 minuten = 2.400 minuten per maand

Salarissen: 20 administraties * 30 minuten = 600 minuten per maand

BESPARING TOTAAL = 8250 mINUTEN = 137 UUR = 0,75 FTE PER mAAND

En dit is een voorbeeld met slechts 60 administraties. Wanneer u 100 administraties heeft, zult u 

ruim 229 uur per maand besparen oftewel 1,25 FTE.

De tijd die u bespaart kunt u gebruiken om uw klanten input te geven over belangrijke 

investeringen, nuttige belastingvoordelen, of simpelweg om uw klant wat vaker te zien om zijn of 

haar bedrijfsresultaten door te nemen en vragen te beantwoorden. 

QUICKSCAN: BEREKEN HIER HOEVEEL TIJD U KUNT BESPAREN!

https://www.cash.nl/quickscan/
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4 Waar moet ik beginnen?

Het komt vast niet als verrassing dat wij nu zeggen: een software oplossing die de 

beschreven automatisering faciliteert. Wij hebben namelijk speciaal voor accountants- en 

administratiekantoren de CASH Accountancyportal ontwikkelt: U krijgt alle functionaliteiten waar 

wij over beschikken in handen (inclusief het Lonen Administratie Dashboard) om precies díe 

mate van automatisering te creëren die voor uw kantoor optimaal is. Maar wat heeft u nog meer 

nodig om te beginnen? Enthousiaste klanten die graag meewerken aan een efficiëntere manier 

van samenwerken.

5 Hoe moet ik beginnen?

U begint niet met automatiseren door direct al uw administraties en klanten over te zetten op de 

nieuwe werkwijze. Daar wordt u niet vrolijk van, en uw klanten ook niet. Beter is om eerst enkele 

administraties met welwillende klanten over te brengen naar de nieuwe werkwijze. U went aan 

de nieuwe manier van werken en uw klanten doen dit ook. Zij profiteren immers ook van deze 

nieuwe werkwijze, door er controle en real-time inzicht voor terug te krijgen. 

Loopt het automatisch boekhouden na een aantal weken als een geoliede machine voor de 

eerste klanten? Voeg dan weer nieuwe klanten toe aan de portal. Door de kennis die u bij uw 

eerste klanten heeft opgedaan, kunt u hen al beter en sneller begeleiden. Zo introduceert u 

de nieuwe werkwijze bij steeds meer van uw klanten, tot u na een klein jaar (afhankelijk van 

het aantal klanten en administraties) kunt zeggen dat uw kantoor 100% over is op automatisch 

boekhouden.
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6 Welke prijs reken ik dan aan mijn klanten?

Uw huidige verdienmodel is wellicht zoals bij vele kantoren gebaseerd op het aantal uren werk 

wat u voor uw klanten verzet. Of u nu een vaste prijs per kwartaal rekent of per uur factureert, 

uiteindelijk staat de prijs grofweg voor een x aantal gewerkte uren. U bespaart straks gemakkelijk 

50% van uw tijd, betekent dit dat u 50% van uw inkomsten verliest? Nee, niet als u vanuit uw 

klant denkt: uw klant betaalt u niet voor uw uren, uw klant betaalt u omdat hij of zij een dienst 

afneemt die een bepaald resultaat meebrengt. Breng daarom in kaart welke soorten resultaat 

u levert aan uw klanten. Hang daar vervolgens een realistische prijs aan waarbij u uw klant 

transparantie geeft: what you see is what you get. Doordat u uw klanten geleidelijk over brengt 

op de nieuwe werkwijze, heeft u ook de tijd om uit te zoeken wat die prijzen moeten zijn. 

7 De volgende stap

Wij voegen toch graag een zevende stap toe, want eigenlijk bent u er nog niet na stap 6. De 

kans is groot dat u liever niet uw werknemers wilt ontslaan omdat u een tijdbesparing van 50% 

heeft gerealiseerd. Dat betekent dat het tijd is om nieuwe klanten te werven. Het goede nieuws 

is dat u en uw werknemers daar ook daadwerkelijk de tijd voor hebben op dit moment! U hoeft 

geen marketingexpert te zijn (of er een aan te nemen) om uw kantoor onder de aandacht te 

brengen bij potentiële klanten. Denk gezamenlijk na over de ontwikkeling van jullie website, 

experimenteer met social media, regel gratis publiciteit door de stoute schoenen aan te trekken 

en op de media af te stappen. Schrijf artikelen die interessant zijn voor uw doelgroep en ga de 

discussie aan, u bent immers de expert op uw vakgebied!  

Voor meer informatie over de implementatie van automatisch boekhouden of de CASH 

Accountancyportal: www.cash.nl/accountancyportal of bel naar 070 – 3 560 570.

https://www.cash.nl/accountancyportal/


Over CASH
Alles automatisch! CASH biedt een online totaaloplossing voor accountants met de Accountancyportal. 

Cash Software bv ontwikkelt en ondersteunt sinds 1984 standaard financiële programmatuur voor het 
MKB. Cash richt zich op de MKB-accountant met betaalbare en degelijke software zónder onnodige 
automatiseringsballast. Met CASH kunt u eenvoudig samenwerken met uw klant en kiest u samen de 
rolverdeling, waardoor u moeiteloos meegroeit met de ontwikkelingen binnen de branche. Of u nu de 
volledige (financiële) administratie voor de klant 
voert of een deel hiervan; u houdt meer tijd over 
om u te richten op advies en controle. 

Online demonstratie / gratis proefversie
Cash biedt een vrijblijvende, online demo aan om te 
laten zien wat het programma voor u kan betekenen. 
U kunt ook een gratis proefversie aanvragen via de 
website of u eerst telefonisch voor laten lichten 
door een van onze medewerkers.

Online demo: www.cash.nl/online-demo
Gratis proef: www.cash.nl/gratis-proef

Meer informatie: www.cash.nl/accountancyportal

Deze whitepaper wordt u aangeboden door:

Cash Software bv    |    Alexanderstraat 3    |    2514 JL Den Haag    |    070  - 3 560 570    |    info@cash.nl
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