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CENTRALE VRAAG
 Wat zijn de gevolgen van 
  de ICT ontwikkelingen 
  voor de MKB-accountant 
  en voor het businessmodel 
  van het accountants-
  kantoor?

 Accountants moeten 
 inspelen op de veranderingen. 
 Over een paar jaar is een 
 groot deel van de huidige 
 werkzaamheden weg geauto-
 matiseerd. Als kantoor moet 
 je keuzes maken. Er staan 
 genoeg andere partijen klaar 
 om met nieuwe mogelijk-
 heden die ICT biedt er zelf 
 even de administratie en 
 jaarrekening bij te doen.

AANBEVELINGEN

Ga kijken welk business model bij je kantoor past. Het zullen er 
waarschijnlijk meerdere zijn die je binnen je kantoor moet gaan 
toepassen.

Lees meer over de agenda van de toekomst en de debatreeks op 
www.nba.nl/agendavoordetoekomst2012 

Verder discussiëren? 
Dat kan op www.accountant.nl
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“Ga nu eens uit van wat de 
klant wil en kijk of je dit kan 

leveren tegen een voor beide 
acceptabele prijs.”

AANLEIDING ANALYSE

DEELNEMERS (AA/RA)
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Als je je businessmodel gaat aanpassen, let er dan op dat je ook 
andere competenties bij mensen nodig hebt en wellicht andere 
mensen met nieuwe competenties. Wees hier niet te voorzichtig in.

Wees er van bewust dat we midden in een veranderingsproces 
zitten en let daarbij op de kansen die langs komen.

“Online werken leidt, in tegen-
stelling tot verwacht, tot meer 
contact omdat je werkt  met 

actuele data.”

“Voor het kantoor van de 
toekomst is het van belang dat je 

je klant kent en de business.”

“Ik geloof niet zo in data. Als ik 
bij de klant kom praat ik het 

eerste kwartier over zijn of haar 
kinderen en dat zoonlief 

geslaagd is...”

“Bij organisatieveranderingen 
niet pappen en nathouden maar 

invoeren met een Big Bang”
(... en dan als directeur 

de eerste week  op vakantie) 
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