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Geert Eeltink en Tom Koning,

accountants/adviseurs/contentuitgevers
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CaseWare biedt Content Cygnus atratus aan

Van angst naar durf
De eigen oordeelsvorming weer voorop stellen. Tom Koning en Geert Eeltink 

van Cygnus Atratus strijden onvermoeibaar tegen wat zij als ‘vinkjescultuur’ zien. 

Om cliënten meer keuze te bieden wordt hun content vanaf nu ook in combina-

tie met CaseWare aangeboden.

Ze gelden een beetje als Sjors van de Rebellenclub 

en doen hun best om het bed in de accountancy wat 

op te schudden. Woorden als ‘angstcultuur’, ‘dwang-

neurose’ en ‘krampachtig’ rollen met gemak uit 

hun mond. Niet omdat de accountants/adviseurs/

contentuitgevers Geert Eeltink en Tom Koning van 

mening zijn dat hun beroepsbroeders en -zusters 

wankelmoedige dummies zijn. Nee, ze zeggen juist 

vertrouwen te hebben in het vakmanschap van de 

gemiddelde accountant. Dat moet ruimte krijgen en 

naar eigen zeggen is hun Cygnus Atratus content 

daarop gericht. 

Als het om Cygnus Atratus gaat, lopen de meningen 

in het vak soms uiteen, weet ook Tom Koning. “You 

either love us or hate us,’’ lacht hij. Maar hij ageert fel 

als hij door collega’s gekwalificeerd wordt als ‘die ac-

countant die zich er makkelijk vanaf wil maken’. Van 

lichtzinnigheid in controleaanpak is volgens hem 

geen sprake; zijn benadering is volledig COS-proof. 

Anderen loven juist zijn ‘verfrissende kijk’. Wat vin-

den de mannen van Cygnus Atratus zelf? 

Beurtelings als elkaars aangevers fungerend: “Wat 

wij bepleiten is dat accountants weer op hun ei-

gen oordeel vertrouwen’’, zegt Koning. Eeltink: “Met 

name het woordje wéér in Toms opmerking is rede-

lijk belangrijk. Vaak als we bij een kantoor over de 

vloer komen om ons verhaal te doen of software te 

implementeren, zeggen juist de wat oudere mede-

werkers: het gaat weer zoals vroeger. Ze zijn blij dat 

ze de aandacht weer mogen richten op echt belang-

rijke issues, zonder hun vaktechnische verantwoor-

delijkheid uit het oog te verliezen. Van angst naar 

durf.’’ Luis in de pels? “Tja, een luis is wel erg klein,” 

peinst Koning. “Maar je kunt er goed last van hebben. 

Inmiddels hebben ruim honderd kantoren voor onze 

visie gekozen, en daar is er nog niet één van vertrok-

ken.’’ 

Boekhoudschandalen
Dat de cultuur van eindeloos checklists afwerken 

erin is geslopen, vindt Koning een begrijpelijke, maar 

slechte ontwikkeling, die een academisch vak uitholt. 

“Door alle boekhoudschandalen en de uiteenlopen-

de toezichthouders die zich met de praktijk bemoei-

en, is er angst in de markt gekomen. 

Doe ik wel genoeg? Raak ik mijn vergunning niet 

kwijt? Krijg ik geen problemen met toezichthouder? 

“Met de beste bedoelingen proberen ze hun heil 

te zoeken in standaard vuistregels, modellen,  

standaard tabellen. Zo proberen ze een subjectief 

en oordeelsvormend vak in objectieve 

 ’Het zoeken naar veiligheid 
in details leidt tot de slechtste 

kwaliteit in de uitvoering’

>
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voorschriften te vatten.’’ Met nadruk zegt Koning: 

“Dat kán niet. ‘Vul zus in en dan komt dat eruit, en 

dan moet je dat zo doen. En dan is het goed’. Nou 

echt niet!. Onze werkwijze vraagt van accountants 

dat ze nadenken over wat er echt speelt en dat ze 

hun klant en zijn bedrijf kennen. En met die weten-

schap onderkennen wat relevante en reële risico’s 

zijn. Leg dáár de focus op en doe dat goed. Als je dat 

risicogericht wilt noemen, mij best. Zelf vermijd ik die 

term; een modebegrip. Bijna iedereen gebruikt het, 

maar weinigen handelen er echt naar.’’

Volledigheid omzet
Eeltink en Koning zijn van mening dat accountants, op het spoor gezet door onjuiste toepassing 

van regels en voorschriften, soms uitgaan van verkeerde veronderstellingen. Het criterium ‘vol-

ledigheid van de omzet’ bijvoorbeeld, waar in het kader van risico-inventarisatie veel over te doen 

is: “Sommige trainers en adviseurs zeggen dat je om de volledigheid van de omzet te controleren 

de goederenbeweging moet volgen. Hoeveel heeft dat bedrijf ingekocht en hoeveel staat daarvan 

aan het eind van het jaar nog in voorraad? De rest moet dus verkocht zijn en dat moet terugkomen 

in de facturen. Maar stel: een bedrijf heeft 1.000 kilo vlees ingekocht. Aan het eind van het jaar ligt 

er nog 100 kg, dus moet 900 kg verkocht zijn. Als dat allemaal keurig in de jaarrekening staat, is de 

omzet volledig en de jaarrekening goed. Nu de praktijk. Uit onderzoek blijkt dat 90 procent van de 

fraudes niet in hoeveelheden kilo’s wordt gepleegd, maar in de prijs die daarvoor wordt betaald. Je 

zegt dat je er 5 euro voor hebt gehad, maar je rekent 7 euro af. Of je rekent een inkoopbonus af. Je 

verkoopt eens een bedorven partij. Daar worden de meeste fraudes mee gepleegd. Als jij nou ook 

nog weet dat naar schatting 20% van de bedrijven in het MKB in bijzonder beheer zit, dan wil je als 

bedrijf zoveel mogelijk kapitaal op je balans laten zien, anders trekken ze de stekker eruit. Dan ga je 

niet frauderen door minder omzet op te nemen, maar juist méér, om de indruk te wekken dat de 

tent prima loopt. Als je zo’n dossier doorloopt, weet je dat daar aantoonbare rode vlaggen in zitten. 

Dat er teveel omzet op de jaarrekening balans is genomen en een te lage voorziening. Een alerte 

accountant denkt dan: dáár moeten we aandacht aan geven.’’

Controle in het licht van de Controle en Overige 

Standaarden (COS) moet volgens Cygnus Atratus 

‘principle based’, niet ‘rule based’ zijn. Een raamwerk, 

meer niet. Specifieke werkstappen worden niet 

voorgeschreven. Maar goed ook, want fraudeurs 

zouden anders ‘volgens het boekje’ hun slag kunnen 

slaan bij posten waar de aandacht van de accoun-

tant niet op gericht is.

Schijnzekerheden 
De voorschriften die verschillende soorten toezicht-

houders – intern, vanuit de beroepsorganisaties 

of extern – hanteren, scheppen soms schijnzeker-

heden, volgens Eeltink en Koning. Eeltink: “In de 

slechtste dossiers die ons onder ogen komen, zit-

ten mensen in de bijlage alle simpele elementen 

dwangmatig van onderbouwing te voorzien. Bij die 

 ’Als je wil weten of alle zwanen 
in de wereld wit zijn, 

moet je de zwarte zoeken’
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dossiers worden de echte inschattingsproblemen 

het slechtst gecontroleerd.’’ Koning: “Het zoeken 

naar veiligheid in details leidt tot de slechtste kwa-

liteit in de uitvoering.’’ Hij wil geen waardeoordeel 

geven over de toetsingen an sich. “Ik zeg wél dat ze 

bij onderlinge vergelijking niet consistent zijn en dat 

het er maar net vanaf hangt wie de toetser is. Die 

geeft bij een onvoldoende vervolgens twee kantjes 

met opmerkingen. Hoe wil je nou iets verbeteren als 

je twee kantjes met verbeterpunten geeft? De ener-

gie gaat alle kanten op. Accountants gaan dan overal 

rekening mee zitten houden.“

Eeltink: “Na een slecht uitgevallen review praten we 

soms met de uitvoerders. Dan proeven we dat ze 

het heus wel snappen. Dus ja, wij hebben het idee 

dat de meeste accountants het echt wel in de vin-

gers hebben. Maar het vertrouwen op het eigen 

oordeel is bij velen verloren gegaan. Jammer, ac-

countants moeten niet iedereen geloven die een of 

andere steekproef voorschrijft, of met een tabelletje 

aan komt zetten.’’ Koning vult aan: “Soms zijn er dos-

siers die van een goede classificatie zijn voorzien. 

Soms vragen we of we die mogen zien, bijvoorbeeld 

omdat de reviewer veel aandacht had besteed aan 

‘volledigheid van de omzet’. Het is voorgekomen dat 

we daar dan binnen een kwartier meer dan drie 

fundamentele onzekerheden uit haalden, die onvol-

doende waren gecontroleerd. Want als je links kijkt, 

zie je rechts niks.’’ 

Steekproef
Het woord ‘steekproef’ is al gevallen, waar het gaat 

om het identificeren van risico’s. Maar de ene steek-

proef is de andere niet en levert derhalve volgens 

Koning niet altijd valide resultaten op. Soms leidt de 

gekozen methodiek zelfs tot een onbetrouwbare 

risicoanalyse. Koning neemt het voorbeeld van de 

voorraadcontrole bij een confectiewinkel: “De COS 

zegt: je controleert alle artikelen als dat kan, je neemt 

de hoge risico’s eruit of je doet een steekproef. De 

spijkerbroeken bijvoorbeeld raak je volgend jaar nog 

wel kwijt, maar winterjassen is even een dingetje. Als 

je in staat bent de hoog- risico- elementen 

eruit te kiezen, die gecontroleerd hebt en je weet dat 

het goed genoeg is, dan ben je klaar. Maar in steek-

proeven met standaard rekensheets vul je wat getal-

len in en je sheet zegt hoevéél items je moet selec-

teren. 

Wat zegt dat nou over de werkelijke risico’s, bijvoor-

beeld die van de incourante winterjassen? 

'De meeste accountants 
hebben het 

echt wel in de vingers'

>
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Belangrijk is hoe de gegevensverzameling verdeeld 

is. Als de eerste post 10.000 euro is, de tweede 

9.000 en de derde 5.000 euro, dan zijn dat heel 

grote elementen. Of is het er eentje met als groot-

ste item 10.000 euro, de volgende 2.000 en dan snel 

kleinere items? Dat maakt nogal wat uit. Als je een 

steekproef klakkeloos uitvoert, zonder de massa 

op te knippen in verschillende groepen of als je de 

Tom Koning is een man met een missie. Hij werkte bij KPMG als accountant en gaf daarnaast cur-

sussen en training. Dat laatste vond hij het leukst. Daarom begon hij in 2007 voor zichzelf het op-

leidings- en adviesbedrijf Cygnus Atratus, tevens contentuitgeverij. Cygnus Atratus betekent ‘zwarte 

zwaan’. Koning: “Als je wil weten of alle zwanen in de wereld wit zijn, moet je de zwarte zoeken. En 

als je wilt weten of alle posten in de jaarrekening goed zijn, moet je de fouten zoeken en niet jezelf 

bevredigen door vast te stellen dat voor de hand liggende dingen kloppen.’’

In 2008 bracht hij in eigen beheer het boek ‘De nieuwe kleren van de accountant’ uit, waarin hij zich 

kritisch uitliet over het in zijn ogen dwangmatige controleren van details en het over het hoofd zien 

van substantiële risico’s. In 2013 volgde ‘Het Handboek voor de accountant’, inmiddels door veel 

accountants gebruikt als naslagwerk bij controleopdrachten. 

De ambities van Cygnus Atratus stoppen niet bij de grens. In de samenwerking met CaseWare ziet 

Koning een mogelijkheid om de vleugels verder uit te slaan. “De COS zijn overal hetzelfde en het 

platform van CaseWare is wereldwijd beschikbaar. Onze opvattingen zijn geheel COS-proof. En Ne-

derland is het land met al acht jaar lang een professionele toezichthouder. Dus misschien hebben 

we buitenlandse kantoren ook iets te bieden.’’
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berekening niet aanpast voor de manier waarop de 

massa is verdeeld gaat het fout.”

Partnerschap
De toenemende mate waarin CaseWare software

aanbiedt die de kritisch-professionele instelling van 

accountants ondersteunt (Q, Exact voor continuous 

monitoring en IDEA voor data-analyse), was volgens 

de Volendammers een reden waarom ze zeer ge-

charmeerd zijn van het nieuwe partnerschap. Ko-

ning: “CaseWare investeert in tooling die het werk 

van de accountant ondersteunt. Bijvoorbeeld door 

de meningen van alle accountants te verzamelen en 

daar op geaggregeerd niveau-analyses op te doen.’’ 

Per klant minder werkzaamheden verrichten, puur 

om te besparen op arbeidskosten of om zoveel mo-

gelijk uit het klantbudget te persen, is volgens Eeltink 

en Koning geen goede reden om voor content van 

Cygnus Atratus te kiezen. “Mensen die onze metho-

de uitsluitend willen omdat het minder uren bete-

kent, daar worden wij uiteindelijk geen vrienden mee. 

Je moet je personeel trainen en begeleiden in onze 

methode. De insteek moet zijn dat je je werk goed 

wilt doen. Dan krijg je vanzelf de juiste prijs. Misschien 

kom je bij sommige klanten wel duurder uit, omdat 

er veel speelt. En als je in het verleden ‘onzinnige din-

gen’ deed, dan word je goedkoper. ’’Koning, als slotak-

koord: “Ik wil niet dat de techniek verhindert dat onze 

content goed gebruikt wordt. Het moet een optimale 

mix zijn tussen goede content en de beste techniek. 

En daarom zitten we hier.’’

 ’De insteek moet zijn dat je 
je werk goed wilt doen. 

Dan krijg je vanzelf de juiste prijs.’

CaseWare Magazine 

Mei 2011
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      Nieuw kwaliteitsinstrument ‘Q’ legt 
lat weer hoger in accountantscontrole

Inmiddels zijn de nieuwe standaarden en werkwijzen ge-

meengoed geworden. Uitvoerende teams beschikken tegen-

woordig over slimme instrumenten om de afzonderlijke con-

troleopdrachten volgens de standaarden van het kantoor en 

de vakorganisaties af te ronden. 

Nieuwe uitdagingen

Maar de ontwikkelingen staan niet stil. Nu veel kantoren hun 

werkprocessen rondom een controleopdracht redelijk tot 

goed op orde hebben, verschijnen er nieuwe uitdagingen aan 

de horizon. De aandacht verschuift van de individuele con-

troleopdracht naar de aansturing en kwaliteitsborging van de 

totale portefeuille. Het kantoormanagement, supervisors en 

managers spelen hierin de hoofdrol. Het is hoog tijd om ook 

hen te voorzien van passende instrumenten waarmee ze de 

veranderende taken goed aan kunnen. 

Dat is de overtuiging van Jaap de Waard. Ongeveer acht jaar 

geleden stond hij als productmanager bij CaseWare Neder-

land aan de wieg van de CaseWare Controle Manager. Hij 

liet Nederlandse kantoren voor het eerst kennismaken met de 

vernieuwende aanpak van de Controle Manager. 

Inmiddels werkt Jaap alweer een flink aantal jaren voor Case-

De afgelopen zeven tot acht jaar hebben accountantskantoren, brancheorganisaties en softwareleveranciers 

sterk ingezet op kwaliteitsverbetering van de controleopdracht. Met nieuwe kwaliteitsstandaarden, werkpro-

gramma’s, elektronische dossiervorming en ondersteunende software kreeg het controleproces een enorme 

impuls. CaseWare Nederland droeg zijn steentje bij met de introductie van de CaseWare Controle Manager en 

het verbeteren van digitale processen. 

Ware International. Als Technical Director van CaseWare Eu-

rope reist hij kriskras over de wereld om toepassingen te ont-

wikkelen en lokale kantoren en distributeurs te helpen met 

de introductie ervan. Hij brengt nog regelmatig een bezoek 

aan zijn oude werkgever, CaseWare Nederland. Afgelopen 

september liep hij het kantoor in Apeldoorn binnen met een 

nieuwe toepassing onder zijn arm: Q. 

James Bond

De naam Q roept associaties op met de uitvinder die James 

Bond in al zijn films voorziet van handige en futuristische 

gadgets en tools. "Heel leuk maar die overeenkomst is puur 

toeval", lacht Jaap de Waard. "Bij CaseWare staat de Q vooral 

voor Quality. Toch hebben we geen bezwaar tegen de verge-

lijking met ‘mister’ Q. Hij bedenkt innovatieve technieken om 

James Bond beter te laten presteren. Dat streven wij ook na, 

maar dan voor accountantskantoren."

Jaap licht toe welke prestaties van Q worden verwacht. ‘We-

reldwijd is er een universele roep om verbetering van de kwa-

liteit van de accountantscontrole. Er is al veel gebeurd op dat 

gebied. Kijk naar de Controle Manager. Onlangs is de Interna-

tional Audit Template (IAT) geïntroduceerd. Ook deze streeft 

naar kwaliteitsverbetering, maar dan vooral door de risico’s 

binnen een opdracht goed in kaart te brengen. Kenmerkend 

aan deze auditproducten is dat ze sterk gericht zijn op het 

uitvoeren van een individuele opdracht en de documenten die 

nodig zijn om een opdracht tot een goed einde te brengen, 

zoals werkprogramma’s en checklists. Maar wat als er door 

een kantoor dertig accountantscontroles naast elkaar worden 

uitgevoerd? Hoe vergaar je dan informatie over al die dertig 

controles? Hoe weet het management dat ze allemaal op een 

consistente manier worden uitgevoerd, waardoor het kantoor 

dezelfde kwaliteit levert aan alle verschillende klanten? 

Deze vragen hebben volgens Jaap de Waard de basis gevormd 

voor Q. CaseWare wil met het programma de lacune opvul-

len. "Q is niet gericht op de uitvoerende teams", verduidelijkt 

Jaap. "Zij kunnen prima uit de voeten met de Controle Ma-

nager. Q is specifiek bedoeld voor degenen die verantwoorde-

lijk zijn voor de borging van de kwaliteit over alle opdrachten 

heen. Het gaat niet om dat ene klantdossier, hoe relevant 

ook, maar om alle dossiers bij elkaar. Jarenlang is er binnen 

de branche gewerkt om meer grip te krijgen op de opdracht 

van die ene klant. Nu is de tijd rijp om de lat weer wat hoger 

te leggen."

In de cloud

Wat kan er concreet met Q? Veel, volgens Jaap. Mits het ge-

bruikt wordt in een cloudomgeving. Dat is de plek waar Q 

volledig tot zijn recht komt. "In de cloud kan de informatie 

over een bepaalde opdrachtportefeuille of alle opdrachten 

van een kantoor worden samengebracht. Q biedt in de cloud 

meerdere hulpmiddelen. Eén daarvan is een dashboard. Dat is 

een soort startpagina, speciaal ingericht voor de manager of 

supervisor die verantwoordelijk is voor de bewaking van meer-

dere, parallel uitgevoerde, controleopdrachten. Hij of zij ziet in 

Jaap de Waard,

Technical Director CaseWare Europe

‘Bij CaseWare 
staat de Q vooral voor Quality‘

'Q roept associaties op 
met de uitvinder van James Bond'
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Accountant is stabiele 
factor in een wereld 
vol automatisering
In de zoektocht naar nieuwe cloudoplossingen ontmoet CaseWare regelmatig mede- 

softwarebouwers met dezelfde missie. Soms gaat het zelfs om vernieuwers voor wie 

de cloud het enige werkterrein is. Zo’n partner is Yuki, een naar eigen zeggen ‘rebelse  

leverancier’ van financiële software, speciaal voor ondernemers en accountants die graag 

de hele dag online zijn. 

Lucas Brentjens van Yuki over het nieuwe Boekhouden

Onlangs presenteerden Yuki en CaseWare het eerste  

resultaat van hun samenwerking: de Yuki Samenstel Suite. 

Deze koppelt gegevens uit de Yuki-boekhouding met be-

hulp van een slim rekeningschema direct aan de dossiers 

en templates van CaseWare. Samen met een speciaal Yuki-

werkprogramma wordt het samenstellen van jaar- en tus-

sentijdse rapportages bijna een automatische handeling.  

Yuki beschouwt de nieuwe suite als één van de middelen 

om de accountancywereld eens flink op te schudden. 

Tegendraads

Een beetje eigengereid zijn ze wel bij Yuki. Het nog jonge 

bedrijf kan het zich als relatieve nieuwkomer permitteren 

om ‘tegendraadse’ oplossingen te verzinnen voor actuele 

vraagstukken. Daarmee weet het niet alleen bij onderne-

mers maar ook bij steeds meer accountants een snaar te 

raken. Het softwarebedrijf groeit hard en verhuisde enkele 

maanden geleden van de Rotterdamse binnenstad naar een 

stoer pand op de Kop van Zuid, met prachtig uitzicht over 

de Nieuwe Maas. CEO en medeoprichter Lucas Brentjens 

voelt zich er al helemaal thuis. Geen smalle gangen en be-

nauwde kamertjes maar een grote open ruimte voor alle me-

dewerkers, inclusief hemzelf, met betonnen pilaren en de 

leidingen in het zicht. "Helemaal Yuki," stelt hij tevreden vast. 

Rotwerk

Yuki dankt het succes aan een heel eigen visie op de  

financiële administratie en hoe deze ingericht moet wor-

den. Boekhouden wordt steeds meer een commodity, 

dus daar ligt niet de toekomst van accountantskantoren, 

vindt Lucas Brentjens. Gedurende zijn lange loopbaan in de  

financiële wereld is één ding hem goed duidelijk geworden. 

"Boekhouden is rotwerk. Niemand wil het doen. De onder-

nemer heeft er geen zin in en de accountant kan zich veel 

beter richten op datgene waarin hij of zij is gespecialiseerd, 

namelijk het geven van goede adviezen. Het is eigenlijk van 

de zotte dat er nog zoveel handmatig werk bij komt kijken. 

Want als er iets gestructureerd en geautomatiseerd kan 

worden, dan is het wel de boekhouding."

Vanuit die visie startte hij, samen met partners Arco van 

Nieuwland en Sebastian Toet, in 2007 een heel nieuw werk-

concept. "Ons doel was een digitaal platform te ontwik-

kelen dat zo sterk geautomatiseerd is dat de boekhouding 

bijna als vanzelf wordt opgebouwd. Dan heb je het over het 

automatisch inlezen van transacties en het snel verwerken 

van facturen volgens de formule ‘scannen-mailen-klaar’. 

Voor Brentjens was het vanzelfsprekend dat al deze hande-

lingen in de cloud plaatsvinden. "De grote verdienste van 

het internet is dat je de boekhouding op de centrale >
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Online samenstellen 
met hoge kwaliteit en 

lage kosten

NOAB SAmeNStel Suite vOOr AdmiNiStrAtiekANtOreN

Klanten verwachten dat hun adviseur efficiënt en kostenbewust werkt en toch 

hoge kwaliteit levert. Dat lijkt in tegenspraak met elkaar. Met de NOAB Samenstel 

Suite houdt de adviseur kwaliteit en efficiency in balans. Een online applicatie 

met ingebouwde NOAB-kwaliteitsstandaard waarmee hij direct aan de slag kan 

zonder investeringen vooraf.

Nico Langendoen, NPL Advies
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CaseWare biedt Content Cygnus atratus aan

Van angst naar durf

CrM-speCialist Change to CoMM

De ambities van 

een spin in het 

kantoorweb

VernieuWingsdrang 

spoelstra en sCherer beloond 

Met aCCountanCy aWard

Australië zet ‘meest 

innovatieve accountants-

kantoor’ op ander spoor

noab saMenstel suite Voor 

adMinistratiekantoren

Online samenstellen 

met hoge kwaliteit en 

lage kosten
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ken samen in één klantdossier
                  Efficiency verhogen noodzaak voor kantoren

Accountants en fiscalisten wer

Wat doe je als budgetten onder druk staan en klanten 

een fixed price vragen? Bij Van Oers Accountants & Advi-

seurs werd de oplossing gezocht in meer efficiency. Een 

eerste stap was de integratie van de fiscale en samen-

stelpraktijk in de CaseWare Samenstel Manager. Daar-

mee werd meteen ook de kwaliteit van de klantdossiers 

verhoogd.

Dennis Klasen, accountant en directielid bij Van Oers, 

merkt dat de budgetten bij klanten onder druk staan. 

“Onze klanten willen het liefst een fixed prijs voor onze 

dienstverlening. Dat begrijp ik wel, dan kun je de kosten 

beter in de hand houden. Voor ons betekent dit dat we 

nog efficiënter moeten werken om binnen het afge-

sproken budget te blijven. De vraag die wij onszelf stel-

den was dan ook: hoe kunnen we de efficiency verho-

gen, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van  

onze dienstverlening? Sterker nog: we stelden onszelf  

als uitdaging om die kwaliteit zelfs verder te verhogen.”

Niet het wiel opnieuw uitvinden

Ga je nieuwe systemen en software ontwikkelen of met 

bestaande pakketten werken, vroeg Dennis Klasen zich 

af. “We zeiden tegen elkaar: laten we nou niet denken 

dat we het zelf allemaal beter weten en eigen systemen 

gaan bouwen. Dat is niet praktisch, want dan kom je 

vroeg of laat in de problemen omdat je niet goed mee-

komt met nieuwe ontwikkelingen als je geen standaard 

software gebruikt. Ons advies aan anderen die dit willen 

doen is: ga samen met je vaste softwareleverancier om 

de tafel zitten, dan kom je tot een oplossing die werkt 

en blijft werken.”

“En neem je collega’s binnen het kantoor tijdig mee in 

het proces”, vult collega-accountant Edwin van Terheij-

den aan. “We hebben de veranderingen natuurlijk goed 

voorbereid en intern gepresenteerd. Je krijgt draagvlak 

als alle collega’s de voordelen zien.”

Integratie fiscale en samenstelpraktijk

Al snel dachten ze dat een flinke efficiencyslag gemaakt 

kon worden bij het uitwisselen van gegevens tussen de 

fiscale praktijk en de samenstelpraktijk binnen het kan-

toor. “We zagen dat onze accountants, die met de sa-

menstelling van de jaarrekening bezig waren, de fiscale 

gegevens eerst moesten opvragen bij de fiscalisten en 

ze vervolgens moesten invoeren in de Samenstel Mana-

ger. Terwijl onze fiscalisten dat natuurlijk al hadden ge-

daan: in hun eigen systeem. Dubbel werk dus. We vroe-

gen ons af of het niet mogelijk was de fiscale workflow 

te integreren in de CaseWare Samenstel Manager.”

Ze onderzochten de mogelijkheden die de bestaande 

software bood. “Het bleek niet eens zo heel ingewik- 

keld te zijn om in het framework van CaseWare de 

fiscale workflow toe te voegen. Dit framework kun je 

namelijk voor een groot deel zelf inrichten. Toen we 

het allemaal bedacht hadden, heeft CaseWare ons ge- 

holpen met de volledige integratie in het framework. 

De technische uitvoering hebben we samen met onze 

vaste automatiseringspartner Full Finance Consultants 

gedaan. We hoefden er niet eens nieuwe software voor 

aan te schaffen, want het kon binnen het bestaande 

systeem.” 

Eén klantdossier

Edwin van Terheijden ziet, naast de hogere efficiency, 

nog een belangrijk voordeel van de nieuwe applicatie: 

“De basis moet goed op orde zijn, want daarop bouw 

je de rest: de jaarrekening, aangifte IB en fiscaal advies. 

Vroeger hielden verschillende collega’s zich hiermee be-

zig. Nu kan één persoon dit doen. Alle klantinformatie 

staat immers in één dossier. We hoeven geen gegevens 

meer in verschillende dossiers in te voeren met alle extra 

werk en kans op fouten. Alles gaat in één keer goed. 

De fiscale informatie zit nu automatisch in de workflow. 

Onze fiscalisten en accountants werken nu in hetzelfde 

dossier en hebben inzicht in de meest actuele en com-

plete klantinformatie. We hebben dus meer kennis van 

de klant bij elkaar op één plek. En alles is digitaal be-

schikbaar, er komt geen papier meer aan te pas. 

Volgens Dennis Klasen zijn vooral de klanten winnaar: 

“Onze klanten betalen een vaste prijs, maar krijgen 

meer. We hebben beter en sneller inzicht, meer contact, 

kunnen eerder bijsturen en beter adviseren.”

Online-oplossingen

Dennis Klasen benadrukt dat je met een technische op-

lossing alleen het verschil niet maakt voor je klanten. 

“Het zijn uiteindelijk de mensen die de 

dienstverlening leveren. Het gaat om de rol van de ac-

countant en de fiscalist. De vraag die we ons stellen is: 

blijven we de traditionele accountant die terugkijkt of 

zijn we met de toekomst van onze klanten bezig? Als 

we niet veranderen en innoveren blijven we achter de 

feiten aan lopen. En dat is niet in het belang van onze 

klanten. Een volgende fase is: CaseWare in de cloud. 

Een online-oplossing dus. Dat zou volgens mij een 

enorm stap vooruit zijn. Stel je voor: het klantdossier 

online bereikbaar voor klant en accountantskantoor. 

Toekomstmuziek? Ik denk het niet, het lijkt me gewoon 

een logische keuze.”

Dennis Klasen, directielid Van Oers

Edwin van Terheijden, accountant
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   Software 

is belangrijk

   maar accountancy blijft mensenwerk

Hilversums kantoor schakelt hulp in 

            v
an CaseWare Advisory

    'Het werken met CaseWare 

        is nu een stuk leuker'

       SmartSync Online maakt dossiermanagement 

kinderlijk eenvoudig

            Enter en je bent er!

        Continuous reporting met Corporate Suite

Totaaloplossing voor corporates                 

        Efficiency verhogen noodzaak voor kantoren

Accountants en fiscalisten 

          werken samen in één 

    klantdossier 
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Elly Stroo Cloeck is een wervelwind, blijkt tijdens een gesprek 

in het NBA-gebouw op de Amsterdamse Zuidas. Als ze van 

wal steekt over ‘haar’ project SBR Assurance is ze onstuit-

baar. En dat, bekent ze, terwijl SBR/XBRL een onderwerp is 

waar ze tot begin vorig jaar nauwelijks weet van had. Toen 

ze het project overnam van haar voorganger erfde ze ‘vijf 

terabytes aan archief.' Daar eenmaal in gedoken, bleek SBR/

XBRL een stuk ‘sexyer’ dan ze zich had kunnen voorstellen. 

Vooral gezien de toekomstige toepassingsmogelijkheden en 

de voordelen voor niet alleen accountants, maar ‘de hele BV 

Nederland’ of zelfs de ‘BV Wereld.' 

Zo snel als Stroo Cloeck zelf uit de startblokken komt, zo 

langzaam ging dat bij het voortraject tot SBR Assurance. ‘Fei-

telijk speelt de discussie al sinds 2001, al is zij lang in een 

theoretisch stadium blijven hangen,’ vertelt ze. ‘Totdat be-

gin 2011 duidelijk werd dat als er al snel een deponerings-

verplichting in XBRL bij de Kamer van Koophandel komt en 

er jaarrekeningen worden gedeponeerd met (controle)ver-

klaring, vanzelfsprekend ook de controleverklaring in XBRL 

moet worden aangeleverd. Op dat moment werden wij echt 

gedwongen keuzes te maken voor welke optie we zouden 

gaan en hoe we een accountantsverklaring bij een jaarreke-
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De invoering van de XBRL standaard is niet 

louter een technisch verhaal, maar ook een  

onderwerp dat roept om ‘assurance.' De 

NBA pakt namens de beroepsgroep de hand-

schoen op en ontwikkelt een oplossing die 

toepasbaar is voor verklaringen die door  

accountants in XBRL worden afgegeven.  

Projectmanager Elly Stroo Cloeck vertelt er 

over. 

                    XBRL is een aanjager voor meer efficiency

NBA pakt handschoen op met SBR Assurance 

Elly Stroo Cloeck RE RA CIA CISA

Senior Beleidsmedewerker a.i. Afdeling Beroepsontwikkeling en Beleid, NBA
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           Elly Stroo Cloeck RE RA CIA CISA

NBA pakt handschoen op met SBR Assurance 

         Dwight Wainman, CEO van CaseWare International

'Data-analyse voegt zekerheid toe' 

            C
aseWare Open 5 juni 2013

Connected
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           Projectmanager SBR John Sloof, KvK     

Verplichte deponering 

        Kamer van Koophandel via 

  Digipoort komt eraan

          Wynke Möller, Witlox VCS en Arthur Moenaff, CaseWare 

  'Kijk niet naar wat je allemaal 

            zou kunnen weten maar naar 

          wat je echt móet weten'


