‘Van controleren naar adviseren’
voor accountants

Digitalisering en automatisering heeft
flink wat impact op het werk van
accountants en boekhouders. Veel
taken zijn drastisch veranderd of zelfs
verdwenen. Toch liggen er genoeg

kansen. Wie als modern kantoor wil
overleven, zal moeten investeren in
nieuwe technologie en toe moeten
naar het ontwikkelen van nieuwe
adviesdiensten.

Benchmarkonderzoek onder accountants- en
administratiekantoren in België en Nederland.
In hoeverre worden accountants door ondernemers gezien als adviseur,
op welk niveau adviseert men en hoe tevreden zijn klanten?
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Hoe is je omzet verdeeld tussen advies en regulier?
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Is er een strategie, stappenplan en extra budget?
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Stelling: om te overleven moeten we
investeren in moderne technologie en
de ontwikkeling van nieuwe diensten
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Het benchmarkonderzoek is gehouden onder (eind-)verantwoordelijken voor het optimaliseren van de financieeladministratieve processen binnen commerciële bedrijven in Nederland en België. Het onderzoek liep van
25 maart tot en met 20 juni 2020. In totaal hebben 152 bedrijven deelgenomen waarvan 65% uit Nederland.

Over Unit4 Bedrijfssoftware
Unit4 Bedrijfssoftware is leverancier van verrassend slimme oplossingen voor de accountant en de ondernemer. Met een
track-record van 40 jaar weten we als geen ander hoe de accountant denkt en hoe de ondernemer doet. We bouwen de brug
tussen de wereld van ambitieus ondernemerschap en de wereld van ambitieus accountancy. Met als doel het leveren van
bedrijfssoftware die het leven van zowel de accountant als de ondernemer gemakkelijker, completer en waardevoller maakt.
Zodat de accountant doet waar hij goed in is en beter zijn toegevoegde waarde kan laten zien, en de ondernemer doet wat hij
leuk vindt; succesvol ondernemen.
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