Klant aan het woord

De accountancy maakt momenteel een heftig omslagmoment mee.
De invloed van digitale technieken is niet meer te stoppen. Alles moet
efficiënter en sneller. Niet eens zozeer omdat de accountant het wenst,
maar vooral omdat de klant het vraagt.
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ntants maar blijven nadenken.'
Vijf argumenten van Spoelstra en
Scherer voor XBRL
• Je hebt geen keus meer. Over twee jaar kun je alleen nog
via XBRL terecht bij uitvragende instanties.

• Als jij het niet doet, doen anderen het wel. Prijs jezelf niet
uit de markt.

• Ook al voel je er zelf niks voor, je klant wenst straks
misschien wel digitaal aan te leveren bij de financier. Ga jij
hem dan vertellen dat je er niet klaar voor bent?

• Je bedient meer klanten in minder tijd voor hetzelfde
bedrag. Het is dus niet alleen een goede broodwinning
maar ook een bestendige broodwinning.

• Als je uiteindelijk merkt dat het werkt, wordt het nog leuk ook!
gedeponeerd. Spoelstra kijkt reikhalzend uit naar de kredietrapportagefunctie van CaseWare die binnenkort beschikbaar komt.
“We hebben ons direct ingeschreven. Achter de schermen zijn
we er als kantoor helemaal klaar voor. Ik hoop dat dat ook geldt
voor de banken.”
Alleen de BTW-aangifte regelt Spoelstra nog niet via Pinkweb.
“Dat is te gekunsteld want er moet teveel worden overgetikt.
We kunnen het sneller rechtstreeks via de aangiftesoftware regelen. Ook hebben we dan meer grip op de verstuurtermijnen.
De klant moet de belastingaanslag immers ontvangen op een
Marcel Spoelstra, vennoot Spoelstra & Scherer

moment dat het hem uitkomt.”

houding ten aanzien van de monitoring. “In een goed geautomati-
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in plaats van fysiek kunt managen. CaseWare speelt daarop in

kant misslaan. De klant is veel verder dan ze denken.”

met allerlei dashboardfuncties. Maar die moeten nog verder

Spoelstra verbaast zich dan ook over de geringe interesse van

worden ontwikkeld, net zoals de vaardigheden van de meeste

veel accountantskantoren voor ICT in het algemeen en internet

kantoren op dit gebied.”

in het bijzonder. “Maar een klein percentage maakt bijvoorbeeld
gebruik van een online portal. Vaak met het argument dat het

Portalfunctie

allemaal te duur en te ingewikkeld is. Dat gaat echter niet meer

Vijf jaar geleden ontdekte Spoelstra de portalfunctie. Zijn kan-

op. Zelfs voor kleine kantoren zijn er tegenwoordig met relatief

toor sloot zich enthousiast aan bij Pinkweb. Sinds begin dit jaar

lage kosten en inspanningen goede oplossingen te realiseren.”

worden alle rapportages en stukken, waar mogelijk, via XBRL
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