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Adver to r ia l37
Visma.net Advisor

Meer informatie en gratis online demo op www.visma.net/nl

Wat biedt Visma.net Advisor?

Inzicht – compleet overzicht van alle kerngetallen van cliënten, medewerkers en taken

Eenvoud – de intuïtieve interface maakt het gebruik voor iedereen gemakkelijk

Flexibiliteit – eenvoudig inrichten op basis van de processen van uw kantoor

Eff ectiviteit – helpt u op het juiste moment aandacht te besteden aan de juiste zaken

Veiligheid – alle cliëntdata is versleuteld, wordt geback-upt en is altijd beschikbaar

Visma.net Advisor is een SaaS-oplossing voor cliëntmanagement, 

planning en facturatie die de efficiency en winstgevendheid van 

uw kantoor helpt te verhogen.

Cloudoplossing voor 
de accountancy-
praktijk
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Leren denken als uitvragende partij
“Kantoren moeten leren om te gaan denken in rapportages naar uitvragende partijen,” meent Kees Schaap. Met de komst van SBR 

is er niet langer sprake van een administratieve twee-eenheid van de ondernemer en zijn administrateur, maar van een driehoek 

ondernemer, adviseur-administrateur en uitvragende partijen. 

Door: Hans Pieters

Nog te veel administratie- en accoun-
tantskantoren zijn bang om het werk dat 
ze tot voor kort zelf uitvoerden, het in-
boeken van de administratie, uit handen 
te geven aan de ondernemer zelf, is de 
ervaring van Kees Schaap van Pro Ma-
nagement. Ook al is dat verdienmodel 
inmiddels ingehaald door kassasyste-
men, banklezen, passiva- en activaregis-
tratie binnen boekhoudpakketten en an-
dere automatiseringsslagen. “Voor zover 
de invoer nog niet is overgenomen door 
de techniek, vindt die transitie tussen 
nu en vijf jaar plaats.” Volgens Schaap 
moeten kantoren een transitie maken 
van administratieve verslaglegging naar 
data-analyse. “Als intermediair moet je 
zoveel mogelijk gegevens verzamelen, 
in een zo logisch mogelijke vorm. En 
vervolgens namens de ondernemer tijdig 
de rapportages voor uitvragende partijen 
verzorgen.”

Rapportages
De gegevens waar uitvragende partijen 
om vragen worden steeds specifieker, 
benadrukt Schaap. “Ten onrechte wordt 
gedacht dat SBR een andere, slimme 
manier is om de jaarcijfers van een klant 
aan te leveren. Wat kantoren zich on-
voldoende realiseren, is dat er zometeen 
verschillende rapportages komen. Je ziet 
het nu al met SBR voor banken en SBR-
KvK. Er zullen nog vele rapportages 
volgen, bijvoorbeeld voor verzekerings-
maatschappijen en pensioenfondsen. 
“Kantoren moeten klaar zijn voor deze 
omslag,” benadrukt hij. “Dat begint met 

slim en geordend de data verzamelen en 
opslaan. De achterliggende vraag luidt 
‘hoe verzamel ik de gegevens zo effici-
ent mogelijk?’.”

Uitvragende partijen eisen dat de on-
dernemer zijn informatie op orde heeft. 
“Het draait meer en meer om tussentijds 
rapporteren en signaleren, ‘continuous 
auditing and monitoring’. Banken en 
Belastingdienst zitten er steeds strakker 
bovenop,” constateert Schaap. Interme-
diairs moeten daarom veel meer gaan 
denken vanuit de uitvragende partijen. 
“Op het moment dat iemand van de bank 
langskomt, moet je gelijk alle antwoor-
den kunnen geven en lastige vragen kun-
nen pareren. Dat doe je niet meer met al-
leen de gegevens in de jaarrekening. Het 
betreft namelijk veel meer data, die je 
continue moet bijhouden en op de juiste 
manier opslaan. In ons systeem worden 
alleen al zo’n 900 gegevenselementen 
van een klant opgeslagen, gebaseerd op 
de huidige SBR-taxonomieën.” 

Signaleren
De focus moet liggen op signalen uit 
de boekhouding, stelt Schaap. “Wij 
programmeren dat voor de online pak-
ketten. Dan geef je bijvoorbeeld aan dat 
de inkoop een bepaald percentage moet 
zijn van de verkoop. Of wat de betaal-
termijnen voor de huur zijn. Al dat soort 
programmaregels kun je definiëren. Dat 
laat de accountant vervolgens los op het 
online boekhoudpakket en binnen één 
minuut ziet hij bijvoorbeeld dat de debi-

teurentermijn oploopt, er een maand te 
weinig huur is betaald et cetera. Omdat 
het automatisch gebeurt, heeft de ac-
countant in één keer alle gegevens op 
zijn beeldscherm. Terwijl hij normaal 
alert moet zijn of zijn medewerker geen 
steken heeft laten vallen. Dat gaat om 
één minuut werk in plaats van twee, drie 
dagen.” 
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Kees Schaap

Fo
to

gr
af

ie
 G

ui
do

 K
op

pe
s


