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Twintig jaar Pro Management is twintig j aar volop ontwikkeling

“Je leert als accounta nt wat je moet doen, 
maar niet hoe je het moet uitvoeren”

Dat de Wta van kracht is, verbaast Kees Schaap niet. Dat ruim de helft 

van de accountantsorganisaties niet voldoet aan de gestelde kwaliteits-

eisen is voor hem helemaal  voorspelbaar. Dat softwareleveranciers in het 

kader van kwaliteitsborging het voortouw hebben genomen en dat met 

name de NOvAA en ook het NIVRA een marginale rol in dit proces ge-

speeld hebben, noemt de directeur van Pro Management juist een goede 

zaak. “Ik ben in 1987 gestart met een accountantskantoor. Gelijkertijd 

ben ik begonnen met me te verdiepen in automatisering en de verkoop 

van software. Het ontwikkelen van software is een kwestie van de juiste 

stappen zetten. In de accountancybranche heb je hiervoor praktijkkennis 

nodig. Pro Management is een weg ingeslagen vanuit een visie. Je neemt 

dus een afslag en je blijft geen rondjes op een rotonde rijden,” zegt Kees 

Schaap (53). Zijn onderneming bestaat dit jaar twintig jaar. Met Pro Ma-

nagement heeft de registeraccountant uit Capelle aan den IJssel naam 

in Nederland gemaakt. Onder meer door het ontwikkelen en op de markt 

brengen van een rapportgenerator, PM-Report. “Ik ben weliswaar regis-

teraccountant, maar in de loop der jaren ben ik meer ondernemer gewor-

den.” Pro Management is op dit moment een snelgroeiende onderneming, 

die een stevig marktaandeel heeft binnen de accountancybranche. Zo’n 

derde van de NOAB-kantoren werkt met software die ontsproten is van de 

visionair Kees Schaap. “We hebben nu zo’n kleine 700 accountants- en 

administratiekantoren als klant. De laatste jaren is de groei explosief.” 
Door: Kees Peeters
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Twintig jaar Pro Management is twintig j aar volop ontwikkeling

“Je leert als accounta nt wat je moet doen, 
maar niet hoe je het moet uitvoeren”

“Opvallend is, dat je als klein softwarehuis 

ook kleinere organisaties als klant hebt. Groei 

je, dan tonen plots grotere accountantsorga-

nisaties hun interesse. Je slaat een weg in. 

In eerste instantie ben ik begonnen met het 

ontwikkelen van software voor mijn eigen 

accountantskantoor. Mijn organisatie groeit 

in die tijd als kool. Mijn kantoor is in 1993 

door het NIVRA op kwaliteit beoordeeld. Wat 

mij toen is opgevallen, is dat er feitelijk geen 

standaarden zijn. Zij vallen dan ook uit hun 

stoel wanneer zij zien hoe ik mijn zaken heb 

geregeld. Ik heb het NIVRA aangeboden om 

samen op te trekken in het formuleren van 

kwaliteitsstandaarden en hun een helpende 

hand te bieden bij het ontwikkelen van oplos-

singen. Dat is een brug te ver gebleken.” Het 

accountantskantoor is nog steeds actief. “Ik 

ben zelf me steeds meer op software gaan rich-

ten. Je begint piepklein. Je hebt geen marke-

tingbudget en je moet opboksen tegen de toen 

al gevestigde orde. En, als je goed bent dan 

komen de concurrenten met het toverwoord 

continuïteit. Dat is het wapen waarmee we 

jarenlang bestreden zijn. Daar ben ik regel-

matig moedeloos van geworden. Gelukkig ligt 

die tijd nu achter ons. We zijn gevestigd. Niet 

gearriveerd. 

Alle activiteiten, 
documenten en 

gegevens worden 
digitaal vastgelegd

Twintig jaar Pro Management is twintig jaar 

volop ontwikkeling. We zijn voortdurend be-

zig met optimalisatie van het bestaande en met 

het creëren van nieuwe software. In het eerste 

kwartaal van 2007 hebben we ook in aantal 

klanten weer een flinke groei doorgemaakt. 

De organisatie staat. Het is één team. Ik ben 

trots op de medewerkers.”  

‘Best of breed’ is uit. De geïntegreerde oplos-

singen zijn op dit moment in. Steeds meer 

accountants- en administratiekantoren kie-

zen voor applicaties die naadloos op elkaar 

aansluiten. Een compleet systeem dat op een 

logische wijze de werkprocessen volgt. De 

combinatie van goede dossiers, inzicht in de 

werkzaamheden die verricht moeten worden 

en alle klantinformatie maken het kantoor 

transparant. “Daardoor kan de kwaliteit beter 

gewaarborgd worden. Dit geldt niet louter 

voor de controlepraktijk. Ook voor het samen-

stellen, oftewel voor het tot stand komen van 

een jaarrekening en periodieke rapportages. 

Onze applicaties, zoals PM-Record en PM-

Report, zijn logisch qua opbouw waardoor 

alle basisprocessen op het kantoor inzichte-

lijk kunnen worden uitgevoerd”, zegt Kees 

Schaap. “Denken over integratie betekent, dat 

je alle werkprocessen die binnen de accoun-

tancybranche uitgevoerd worden, inzichtelijk 

hebt. We denken eerst na en we laten ons niet 

alleen leiden door de technische mogelijk-

heden. Onze visie is dat automatisering geen 

ondersteuning is van processen, maar dat het 

juist een werkproces is.” 

Als voorbeeld noemt Kees Schaap PM-Report. 

Dat is een in de markt bewezen uitstekende 

rapportgenerator, waarmee alle soorten jaar- 

en periodieke rapporten worden opgemaakt 

zonder ook maar één aanpassing voor een 

specifieke klant. De denkwijze van Pro Ma-

nagement blijkt in de praktijk uniek te zijn. 

De reden hiervoor is, dat alle PM-applicaties 

volledig met elkaar geïntegreerd zijn. Van het 

digitale dossier, de geïntegreerde werk- en 

controleprogramma’s tot de analysemogelijk-

Kees Schaap
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heden van cijfers. Alle activiteiten, documen-

ten en gegevens worden digitaal vastgelegd, 

zodat meerdere personen van verscheidene 

afdelingen en locaties gelijktijdig over de ge-

gevens kunnen beschikken. “Deze werkwijze 

verhoogt de efficiency en effectiviteit van 

werken en waarborgt dat alle betrokkenen 

op een eenduidige en logische wijze de werk-

zaamheden kunnen verrichten conform de 

geldende richtlijnen die door het kantoor zijn 

vastgesteld. Zo eenvoudig is het.” 

“Mijn drive destijds 
was woede”

Kees Schaap heeft precies negen jaar gedaan 

over zijn RA-opleiding. “Ik heb alles in één 

keer gehaald. Mijn drive destijds was woede. 

De enorme belasting van werken en studeren 

ging me niet in de koude kleren zitten. Het 

bepaalde voor lange tijd mijn hele leven. Op 

zich was de opleiding niet ingewikkeld, maar 

het duurde allemaal zo lang. Daarnaast, en dat 

was misschien wel een flinke frustratie, was 

dat je leert wat je moet doen, maar hoe je het 

moet uitvoeren, dat kwam in de hele opleiding 

totaal niet aan bod.” De registeraccountant uit 

Capelle aan den IJssel voegt hieraan toe: “Dat 

is nu nog steeds zo. Het NIVRA is vooral bezig 

met stil te blijven staan. Het is opmerkelijk dat 

bijvoorbeeld hun richtlijnen voor dossiervor-

ming nog steeds uitgaan van een verzameling 

ordners. Hallo Amsterdam, de wereld digitali-

seert. Volgens Kees Schaap waren twintig jaar 

geleden verreweg de meeste accountantskan-

toren niet of nauwelijks bezig met automatise-

ring. De kwaliteit van de organisaties was niet 

meer dan het gevolg van toevallige ervaringen 

van partners, medewerkers en de wet- en re-

gelgeving. “Van uniformiteit was geen sprake. 

Bij veel kantoren is dat nog steeds het geval. 

Nu wordt het moeilijker omdat kantoororgani-

saties moeten voldoen aan de nieuwe wetge-

ving. Veel accountantskantoren zijn nog steeds 

niet voorbereid op de Wta. Dit blijkt ook uit 

een tussenrapportage van de AFM. Slechts 20 

procent van de getoetste kantoren voldoet di-

rect aan de door de AFM gestelde eisen.” 

Van de Autoriteit Financiële Markten heeft 52 

procent van de accountantskantoren een ver-

beteropdracht gekregen en 28 procent van de 

onderzochte accountantsorganisaties is onmid-

dellijk afgewezen, zo staat in hun rapportage 

te lezen. Uit het AFM-rapport blijkt dat vooral 

kleinere kantoren fors meer moeite hebben 

om te voldoen aan de Wta-eisen. Voor kleine-

re kantoren blijkt het lastig te zijn om aan de 

organisatie-eisen die de Wta stelt te voldoen. 

Binnen kantoren is het kwaliteitsbeleid vaak 

niet goed beschreven. Vaak zijn kantoren wel 

in het bezit van een kwaliteitshandboek, maar 

wordt het handboek in de praktijk niet goed 

gehanteerd. Daarvan is sprake wanneer de in 

het handboek opgenomen procedures niet zijn 

toegesneden of zijn aangepast aan de eigen 

organisatie. Ook blijkt dat het handboek niet 

goed is bijgehouden en daarmee niet meer 

actueel is. 

Goede 
administratiekantoren 

hebben hun zaken 
beter op orde

“Dat is precies waar het over gaat. Accoun-

tants weten wat ze moeten doen, maar niet 

hoe zij het in de praktijk moeten brengen. En, 

als je dan met oplossingen komt, dan kijkt 

men eerst naar wat het niet kan.” 

De AFM meldt dat bij kantoren geconstateerd 

wordt, dat het kwaliteitshandboek bij de me-

dewerkers niet bekend is of dat er zelfs niet 

naar gehandeld wordt. De AFM signaleert 

eveneens tekortkomingen rond controledos-

siers. Kees Schaap: “geen goede acceptatiepro-

cedure, controleaanpak niet onderbouwd, het 

niet volgen van de standaard controleaanpak, 

accountantsverklaring niet onderbouwd, geen 

audittrail en ga zo maar door komen voort 

door eigenwijs te zijn. Als het gaat om het 

samenstellen, dan denk ik, dat goede admini-

stratiekantoren hun zaken vaak beter op orde 

hebben. Als ik nu zie hoe men binnen NOAB 

bezig is met kwaliteit, dan neem ik mijn petje 

af. En, dat gaat niet uit van allerlei wettelijke 

verplichtingen, maar juist vanuit het besef van 

kwaliteit.”

Door de komst van Windows en daarmee de 

grote toegankelijkheid van Excel heeft Kees 

Schaap in 1996 de eerste rapportgenerator 

ontwikkeld. “In oktober van dat jaar bracht ik 

Report Plus op de markt. Op één dag wilden 

zes kantoren direct deze software hebben. Dat 

was de doorbraak. Nu bieden we een totaalop-

lossing met PM-Report, PM-Record en AOIC. 

Wat mij recent heel goed heeft gedaan, is dat 

de zogeheten PM-kantoren bij de 20 procent 

horen, die wel direct aan de Wta-eisen vol-

doen. Máár”, zo zegt de registeraccountant tot 

slot, “ik denk dat het grootste succes de upgra-

ding van honderden administratiekantoren is.”




