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Een toekomstbestendige website
Vrijwel alle administratiekantoren beschikken over een website. “Focus je je op de mogelijkheden die de verschillende websites 

bieden, dan zijn de verschillen in functionaliteit van de sites enorm,” constateert Kees Schaap van Pro Management Software. Met 

‘het nieuwe werken’ verloopt zoveel mogelijk van het klantcontact en de bedrijfsvoering digitaal.

Door: Hans Pieters

Daar waar het ene kantoor de website 
gebruikt voor een eenvoudige presenta-
tie van het kantoor zelf, biedt de ander 
een scala aan mogelijkheden voor hun 
relaties. Dit laatste is in de ogen van 
Kees Schaap van Yoursite.nl, een afde-
ling van Pro Management Software, 
de toekomst. “De website wordt hét 
communicatieplatform van het kantoor. 
Omdat de digitalisering zich keihard 
voortzet, adviseer ik accountants- en ad-
ministratiekantoren de eigen site te be-
oordelen op de geboden functionaliteit,” 
vertelt hij. “Waar tot zeg maar zes jaar 
geleden de websites als uitgebreid visi-
tekaartje werden ingericht, is de nieuwe 
generatie websites een vooruitgeschoven 
post van de eigen organisatie.” Sites 
worden ontwikkeld om zoveel moge-
lijk oplossingen te bieden aan klanten, 
waardoor zij vrijwel dagelijks worden 
bezocht door de vaste relaties van die 
administratiekantoren.

Digitale dossiers
Een goed voorbeeld van een moderne 
oplossing zijn de digitale dossiers die 
via de website van het kantoor worden 
aangeboden. De klanten kunnen hun 
administratieve documenten online 
opslaan. Denk bijvoorbeeld aan in- en 
verkoopfacturen, (huur)overeenkomsten, 
statuten, declaraties, verzekeringspolis-
sen, leenovereenkomsten, notulen van 
vergaderingen et cetera. “Een heden-
daagse website vraagt erom gekoppeld 
te worden aan een SBR-portaal en voor 
het beoordelen, fiatteren en verzenden 

door klanten van publicatiestukken (ver-
plicht over circa 20 maanden!), BTW/
ICP-aangiftes, kredietrapportages en 
jaarrekeningen,” stelt Schaap. De in-
formatiestroom en het verzamelen van 
klantgegevens kan via een eigen web-
portaal geheel worden gedigitaliseerd, 
waarbij via formulieren gegevens wor-
den opgevraagd voor bijvoorbeeld het 
doen van IB-aangiftes, het vastleggen 
van werknemersgegevens en salarismu-
taties. “Via de site kan klanten toegang 
worden verleend tot online boekhoud- en 
salarispakketten.” Andere voorbeelden 
die Schaap noemt zijn het aanbieden 
van bedrijfs- en benchmarkanalyses, 
zowel cijfermatige presentaties als orga-
nisatorische vraagstukken en fiscaal en 
algemeen (mkb-)nieuws. “De kantoren 
die bovengenoemde oplossingen bieden, 
staan in feite dagelijks in contact met 
hun klanten en bereiken via de site dat 
de relaties zich met hen verbonden voe-
len.”

Verplichtingen
Administratiekantoren kunnen niet ach-
terblijven bij de ontwikkelingen, meent 
Schaap. “Als een kantoor niet de mo-
derne faciliteiten biedt, zullen de klan-
ten andere wegen zoeken en in contact 
komen met aanbieders die wél dergelijke 
oplossingen bieden. Het kantoor loopt 
dan het risico dat een relatie op termijn 
overstapt.” Hij vervolgt: “Zeker nu bin-
nenkort de informatie aan de Kamer van 
Koophandel en bankinstellingen ver-
plicht in SBR zal moeten worden aange-

leverd, adviseer ik kantoren hun website 
te (laten) beoordelen in hoeverre zij de 
functionaliteit bieden, die hun klanten 
op korte termijn nodig hebben om mini-
maal aan hun digitale verplichtingen te 
kunnen voldoen.” Als onderdeel van Pro 
Management Software heeft YourSite 
hiervoor alle expertise in huis, voegt 
Schaap tot slot toe.
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