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Alles is verbonden. Uw telefoon, thermosstaat, koelkast en 
andere slimme apparaten. En het aantal slimme apparaten 
neemt toe. Mobiele technologie stelt ons in staat om direct 
met elkaar in contact te staan, meteen antwoord te krijgen en 
beslissingen te nemen. Technologie is vanzelfsprekend in ons 
leven en hiermee de behoefte aan directe voldoening ook. De 
snelheid waarmee mensen gewend zijn toegang te hebben 
tot producten en diensten neemt toe. En dit versnelt ook het 
koopproces. Bedrijven concurreren steeds vaker op snelheid. 
Technologie kan hier een oplossing voor zijn.1

Digitalisering in Nederland

Meer dan de helft (54 procent) van de bedrijfsprocessen 
in Nederland is in 2017 gedigitaliseerd. In het mkb verloopt 
52 procent van de processen momenteel digitaal, in de 
grootzakelijke markt is dat 62 procent. Zowel kleinere als 
grotere ondernemingen verwachten een flinke stap voorwaarts 
te maken de komende jaren. In 2020 is naar verwachting in 
totaal 71 procent van de bedrijfsprocessen gedigitaliseerd. 
Het mkb denkt dan 70 procent van de processen te hebben 
gedigitaliseerd, de grootzakelijke markt 79 procent.2 

1 Bron: PIM trendrapport 2018.

2 Bron: Visma Digitaliseringsindex 2017.

Enkele ontwikkelingen

Bij herkensoftware wordt via tekstherkenning bijvoorbeeld de 
tekst ‘factuurnummer’ herkend en weet de herkenningssoftware 
dat de tekens daarna het factuurnummer vormen. 
Herkensoftware wordt toegepast om steeds meer inkomende 
facturen of andere boekingsdocumenten automatisch te 
boeken of boekingsvoorstellen te laten doen.

Machine learning, software die zelf leert een taak steeds 
beter uit te voeren, wordt gebruikt om boekingsgegevens in 
documenten te herkennen. De software is zelflerend en kan aan 
de hand van patronen suggesties geven voor het boeken van 
bijvoorbeeld inkoopfacturen of elektronische bankafschriften. 
Doordat de software leert, kunt u ervoor kiezen om een 
volgende boeking volledig automatisch te laten verwerken 
zonder menselijke tussenkomst. 

54%
gedigitaliseerde 
bedrijfsprocessen in 2017

71%
naar verwachting  
gedigitaliseerde  
bedrijfsprocessen in 2020

Technologie en uw financiële 
administratie

Binnen de financiële administratie volgen technologische ont-
wikkelingen elkaar snel op. Financial control beweegt zich steeds 
meer naar de technische kant en de rol van de administrateur 
verandert van het inboeken van facturen naar het controleren 
van het (automatische) factuurverwerkingsproces en sturen op 
afwijkingen.
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De overheid heeft UBL (Universal Business Language) 
facturering verplicht gesteld. UBL is een gestandaardiseerd 
digitaal bestand (XML) dat alle factuurgegevens bevat. 
Alle facturen moeten volgens dit standaard formaat voor 
elektronisch factureren worden ingediend.

Geïntegreerde Dashboards maken het mogelijk om interne 
informatie (bijvoorbeeld over uw omzet, inkoop en verkoop, 
kosten, verlof en verzuim) automatisch te visualiseren in een 
dashboard en mee te wegen in uw besluitvorming. En door 
uw financiële processen vast te leggen in Workflows verlopen 
alle processen (zoals het versturen van aanmaningen, het 
genereren van journaalposten en de goedkeuring van facturen) 
gestructureerd en deels geautomatiseerd. 

De toekomst is Robotic accounting; het volledig automatisch 
verwerken van facturen. Slimme software zorgt ervoor 
dat facturen zonder tussenkomst van mensen in het 
boekhoudsysteem terecht komen. 

“ Door gebruik te maken van  
UBL-formaat kunnen facturen op 
regelniveau makkelijker worden 
gesplitst naar verschillende groot-
boekrekeningen of kostensoorten. 
Met name bij meer complexe  
facturen, zoals veilingafschriften 
en facturen van horeca toeleve-
ranciers, biedt UBL prachtige  
kansen om deze volledig ‘robotic’ 
te verwerken.” 

Egbert Jan Blonk, partner bij Grant Thornton



Weer tijd om te 
ondernemen
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Ondernemen is vrijheid

Veel ondernemers zijn begonnen met ondernemen vanwege 
hun behoefte aan vrijheid. Volgens onderzoek3 onder 12.804 
Europese mkb’ers (waaronder 1.000 mkb’ers in Nederland) 
beginnen veel ondernemers een eigen onderneming voor een 
betere balans tussen werk en privé. In Nederland is dat 28 
procent en in heel Europa zo’n 31 procent. Toch is vrije tijd vaak 
een schaars goed voor ondernemers. Waar voor werknemers 
het weekend op vrijdagmiddag begint, zijn er voor ondernemers 
nog veel moetjes en zorgen, zoals de administratie. 

“ Veel ondernemers onderhouden 
een haat-liefdeverhouding met de  
boekhouding, terwijl dat nergens 
voor nodig is.” 

 Egbert Jan Blonk, partner bij Grant Thornton

Administratie kan ook leuk zijn

Egbert Jan Blonk, partner bij Grant Thornton: “Als u beschikt 
over de juiste software en de juiste inrichting van de software, 
heeft u altijd onmiddellijk inzicht in al uw financiële gegevens. 
Zo bespaart u tijd en neemt u betere beslissingen. En dat  
is niet alleen leuk, het levert ook een heleboel op.”

3 Bron: Microsoft en onderzoeksbureau Ipsos MORI

Zelf doen of uitbesteden? Het proces stap voor stap 

Digitalisering van uw 
financiële administratie

Stel u voor dat u weer al uw tijd en energie aan uw onderneming 
kunt besteden. Dat u zich geen zorgen meer hoeft te maken of 
uw belastingaangifte klopt. Dat u precies weet of u die nieuwe 
auto of investering kunt betalen. Dat al uw klanten zonder moeite 
op tijd hun facturen krijgen. Hoe zou u dat vinden?

Onderzoek eerst waar uw  
administratie efficiënter kan.

1

Bespreek met uw adviseur de haalbaarheid  
van het plan en het rendement.

3

Evalueer tijdens en na elke stap  
of de doelen behaald zijn en  

waar u nog verder kunt verbeteren.

5

Maak een plan dat  
past bij de groeidoelstellingen  

van uw onderneming.

2

Implementeer de nieuwe  
processen en systemen en train  

alle betrokken medewerkers.

4
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Noodzaak nodig voor verandering

“Zoals het nu gaat, werkt het toch ook goed?”, is een veel- 
gehoord argument van ondernemers om niet te digitaliseren. 
De huidige papieren werkwijze geeft veel bedrijven een veilig  
en vertrouwd gevoel. Zolang de noodzaak ontbreekt, zoals  
een hoge werkdruk of administratieve last, eisen van leveran-
ciers en afnemers voor digitale facturering of de nodige kos-
tenbesparing, zien veel ondernemers (nog) geen reden om over 
te gaan op (volledige) digitalisering. Maar die noodzaak is een 
kwestie van tijd. 

“ De regel is: zoals een factuur 
binnenkomt, moet je hem 
bewaren.” 

Robert Karremans, directeur Incompanion

Robert Karremans, Directeur Incompanion: “Omdat veel 
facturen per e-mail binnenkomen, moeten ze ook digitaal 
worden bewaard. In veel praktijksituaties worden deze facturen 
geprint en vervolgens digitaal verwijderd. Ondernemers 
realiseren zich niet dat ze op dat moment niet meer voldoen 
aan de bewaarplicht van de Belastingdienst. Het is overigens 
wel toegestaan om de meeste papieren facturen in te scannen 
en digitaal te bewaren.”  

4 Bron: Visma Digitaliseringsindex 2017

Inzicht start met digitaliseren

Als ondernemer wilt u op elk moment de data van uw 
belangrijkste financiële processen inzien, of het nu gaat om 
in- en verkoopfacturen, salarisbetalingen of bankmutaties. 
Met online boekhouden digitaliseert u deze processen. Uw 
voordelen:  

  U minimaliseert de kans op menselijke fouten.  

 Uw administratie is altijd bijgewerkt. 

  U heeft tijd om uw financiële data te analyseren  
en inzicht om betere beslissingen te nemen.

  U krijgt meer focus. Precies daar is veel winst te 
behalen.

  U realiseert een tijdbesparing voor uzelf en uw 
accountant.

 
Bankmutaties meest gedigitaliseerd 
Het meest gedigitaliseerde proces in 2017 is de verwerking 
van bankmutaties. Zo’n 61 procent is (volledig) gedigitaliseerd 
via een koppeling van het systeem van de bank en het eigen 
boekhoudsysteem. De verwachting is dat binnen 3 jaar in 
totaal 40 procent van de nog handmatige processen voor 
de verwerking van bankmutaties gedigitaliseerd zijn. In de 
grootzakelijke markt is dit zelfs 65 procent. 4
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Digitalisering van uw administratie geeft u grip op de financiën 
van uw onderneming. Dit begint bij:

 

Directe bankkoppelingen voor de verwerking van 
bankmutaties.

Inkomende facturen digitaal verwerken.

Uitgaande facturen digitaal versturen.

Facturen betalen vanuit een boekhoudpakket.

Digitale facturen
Het versturen van facturen gebeurde in 2017 in het mkb 
in 52 procent van de gevallen (volledig) digitaal en in 
de grootzakelijke markt bij 60 procent. Tegen 2020 is 
de verwachting dat ruim 53 procent van de nog niet 
geautomatiseerde processen voor het versturen van facturen 
gedigitaliseerd is. 

In het mkb ontvangt 34 procent de facturen digitaal, in 
de grootzakelijke markt is dat 62 procent. Van 30 procent 
van de vandaag nog handmatige processen voor het 
ontvangen van facturen is de verwachting dat deze binnen 
3 jaar zijn gedigitaliseerd. Binnen de grootzakelijke markt 
zijn ondernemingen vaker geneigd de facturenstroom te 
digitaliseren (67 procent). In het mkb is dat 29 procent.5

5 Bron: Visma Digitaliseringsindex 2017

Zo makkelijk kan het zijn 
Verkoopfacturen digitaal versturen is eenvoudig. Een van de 
eenvoudigste manieren: maak uw facturen aan vanuit uw 
online boekhoudsoftware en verzend de facturen ook digitaal. 
Heeft u geen boekhoudsoftware? Vraag dan uw adviseur naar 
de mogelijkheden om factureringssoftware te koppelen aan uw 
financiële administratie of naar boekhoudsoftware die zij ter 
beschikking kunnen stellen.

Een kwestie van het systeem één keer goed inrichten:

• Pas de vormgeving van uw digitale facturen aan op uw 
huisstijl.

• Vul eenmalig naam, adres, woonplaats en e-mail van uw 
klant in. 

• Bepaal de prijs per eenheid.
• Vul het aantal verkochte eenheden in. 
• Klik op ‘verzenden’. 

Een voorbeeld
Een transportonderneming kwam bij ons met het verzoek 
zijn financiële administratie efficiënter in te richten en zo 
wat van de drukte bij hem weg te nemen. 

Wat hebben wij gedaan:

•  We hebben koppelingen gelegd tussen de 
transportsoftware en het online boekhoudprogramma. 
Daardoor hoeft de klant niet meer handmatig 
verkoopfacturen te boeken. 

•  We hebben herkensoftware van de inkoopfacturen 
geïmplementeerd en bankkoppelingen gemaakt. Nu kan 
de klant al zijn inkomende facturen digitaal verwerken.

•  De financiële administratie hebben wij op 
kostenplaatsniveau ingericht, zodat de klant inzicht 
heeft in de omzet, kostprijs en marge per vrachtwagen.

   

      Irma van Seeters 
Partner bij Grant Thornton
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U kunt veel tijd besparen door te kijken welke herhalende 
administratieve handelingen u overbodig kunt maken. 
Denk aan:

• gegevens automatisch inlezen;
• boekingen automatisch herkennen;
• betalingen sneller doen met een online administratie. 

Digitaliseren van uw boekhouding? 

Wij geven u 3 tips om rekening mee te houden bij de aanschaf, 
inrichting en implementatie van uw boekhoudsoftware.

 
1  Vraag al uw leveranciers om facturen  

digitaal te sturen en niet meer per post. 

2  Gebruik herkensoftware die in staat is om facturen, 
die als pdf of als UBL-formaat ontvangen worden, te 
herkennen. Als u UBL-facturen ontvangt, dan is het 
mogelijk om facturen op een geautomatiseerde wijze op 
regelniveau te splitsen. Dit is vooral handig bij facturen 
die op meerdere grootboekrekeningen terecht moeten 
komen (bijvoorbeeld veilingafschriften of facturen van 
toeleveranciers voor de horeca). 

3  Vraag leveranciers om facturen te verstrekken als UBL-
factuur. U kunt nog een stapje verder gaan door uw 
leveranciers door te geven welke grootboeknummers er 
vermeld moeten worden op de UBL-factuur en waar. Op 
deze manier staan uw boekingsgegevens al in de factuur, 
zodat deze automatisch kan worden geboekt.  Eigenlijk 
boekt uw leverancier de factuur al voor u.

Aan de inkoopkant/kostenkant:

 
1  Maak voor de facturering gebruik van  

software die automatisch te koppelen is met uw 
boekhoudpakket.

2  Leg klantgegevens één keer vast in een bronsysteem, 
van waaruit u koppelingen maakt met andere systemen. 
Bijvoorbeeld uw CRM-systeem. Dit voorkomt vervuiling. 

3  Zorg dat u facturen in UBL-formaat kunt verzenden. De 
vraag van uw klanten om UBL-facturering zal toenemen. 

Aan de verkoopkant:

Volledig digitaal administreren heeft veel voordelen. Een digitale 
administratie is veel efficiënter georganiseerd dan een papieren  
administratie. De uitvoering is makkelijker te controleren. U heeft 
eerder inzicht in uw financiële cijfers en kunt dus eerder bijstu-
ren. U versterkt de continuïteit van uw onderneming. En uw me-
dewerkers besparen tijd die ze kunnen besteden aan andere 
werkzaamheden, zoals kostprijsanalyse, nacalculatie en onder-
bouwing van investeringen.

Let op: nieuwe Europese privacywetgeving vereist 
dat uw softwareleverancier gebruik maakt van 
opslagfaciliteiten in een land dat hoort bij de 
Europese Economische Ruimte (EER). 

Handsfree boekhouden, 
bestaat dat ook?
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Het verschil tussen pdf en UBL

Pdf staat voor portable document format en is een 
bestandsindeling voor het delen van digitale documenten. Het 
zorgt ervoor dat lettertypen, afbeeldingen en opmaak van elk 
willekeurig brondocument behouden blijven. Een pdf-factuur is 
als het ware een afbeelding van uw factuur. Boekhoudsoftware 
die in staat is een pdf te lezen, herkent het woord –factuur– en 
zoekt in de informatie om het woord heen naar een nummer. 
Daarmee herkent de software het nummer dat bij het woord 
factuur is genoemd als het factuurnummer. Hetzelfde geldt voor 
het KvK-nummer, IBAN-nummer, et cetera. Vervolgens ontvangt 
u een boekingsvoorstel dat u dient goed te keuren. Bij nieuwe 
facturen herkent de software de verschillende onderdelen op de 
factuur en waarop dit geboekt moet worden.

UBL (Universal Business Language) is een gestandaardiseerd 
digitaal bestand (XML) dat alle factuurgegevens bevat. Op de 
eerste regel staat bijvoorbeeld van wie de factuur komt, op de 
tweede regel het bedrag, et cetera. Dit is gestandaardiseerd. 
De data op een UBL-factuur kan door herkensoftware direct 
worden ingelezen en kan (indien gewenst) automatisch worden 
verwerkt. 

    Sinds 1 januari 2017 moeten alle leveranciers aan 
de Rijksoverheid bij nieuwe inkoopovereenkomsten 
hun facturen elektronisch (als UBL-factuur) 
indienen. Gemeenten, provincies, waterschappen 
en daarnaast ook alle andere aanbestedende 
diensten zijn gehouden aan de verplichting in de 
Aanbestedingswet om per 18 april 2019 e-facturen 
te kunnen ontvangen en verwerken.

6 Bron: Visma Digitaliseringsindex 2017

Digitalisering, hoe ver is uw concurrent?

Het verwerken van facturen ging in 2017 in ongeveer de helft 
van de gevallen digitaal: 52 procent. Het verschil tussen het 
mkb en de grootzakelijke markt is relatief groot, 47 procent 
tegenover 76 procent.  

“ Binnen het mkb worden de kosten 
en de koppelingsmogelijkheden 
met een bestaand ERP-systeem  
genoemd als reden om digitalise-
ring uit te stellen. Ook bestaat  
er twijfel over de tijdswinst. Het  
verschil met de grootzakelijke  
markt is dat daar al veel financiële  
processen zijn gestandaardiseerd 
en gecentraliseerd. Dan is de  
investering van digitalisering  
eerder rendabel.” 

Arie Kuiper, partner bij Grant Thornton 

Toch is de verwachting dat binnen 3 jaar nog eens 50 procent 
van de nu nog niet gedigitaliseerde processen op dit gebied 
zijn geautomatiseerd. In de grootzakelijke markt krijgt dit met 59 
procent meer prioriteit dan bij het mkb (49 procent).

De goedkeuring van facturen gebeurt in de grootzakelijke markt 
twee keer zo vaak (volledig) digitaal dan in het mkb: 82 procent 
tegenover 40 procent. Niet automatiseren is in sommige 
gevallen een bewuste en beleidsmatige keuze. Zo wordt in 
sommige ondernemingen persoonlijk toezicht betrouwbaarder 
geacht. Toch is de verwachting dat 38 procent van de nog 
niet geautomatiseerde goedkeuringsprocessen straks ook 
gedigitaliseerd zijn. Bij de grotere ondernemingen ligt dit 
percentage op 45 procent.6
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Robotic accounting maakt het mogelijk dat op het moment 
dat de leverancier zijn factuur verzendt, er direct een 
boekingsvoorstel voor u klaarstaat of de factuur zelfs volledig  
is verwerkt. Het boekingsvoorstel is precies uitgesplitst, zoals  
uw boekhouder dat voorheen deed. De factuur hoeft dan alleen 
nog te worden goedgekeurd.

Het boekingsvoorstel stelt u één keer in. Doordat uw 
boekhouding gebaseerd is op strikte kaders, richtlijnen 
en standaardbenaderingen, zijn veel van de herhalende 
werkzaamheden goed te automatiseren. Robotic accounting 
verlaagt de administratieve werkdruk, verbetert de 
nauwkeurigheid, snelheid en uw inzicht. Uw financiële of 
administratieve afdeling heeft dan tijd over voor bijvoorbeeld 
analyses. 

Vooral in een omgeving waar veel standaard en herhalende 
werkzaamheden voorkomen is voor ondernemingen veel 
winst te behalen met Robotic accounting. Want hoe meer 
standaardisering en centralisatie bij de verwerking van uw 
financiële transacties, hoe meer u kunt automatiseren, hoe 
eerder de investering rendabel is. 

Bepaal over welke managementinformatie  
(KPI’s) u wilt beschikken.

1

Welke financiële processen en werkwijzen zijn  
nu beschreven? Zijn alle processen die u wilt  

vastleggen beschreven? Zo niet, leg deze dan vast.

3

Als alle benodigde processen zijn omschreven  
en gestandaardiseerd, kunt u de software inrichten  

en de juiste koppelingen aanbrengen.

5

Koppel tot slot de software in de cloud,  
zodat u er altijd bij kan. Waar u ook bent.

6

Bekijk welke administratieve zaken  
u hiervoor moet vastleggen.

2

Stem de financiële processen en de werkwijze  
waarop informatie wordt verzameld op elkaar af en voer 
standaard rapportageformats in. Door de aanlevering 
van data te standaardiseren kunnen gegevens tussen 

verschillende software uitgewisseld worden.

4

Welke stappen neemt u?

Voorbereiden op digitalisering en Robotic accounting: begin met 
de inrichting van uw boekhouding. Welke stappen neemt u?

Robotic accounting is het volledig automatisch verwerken van 
facturen. Slimme software zorgt ervoor dat facturen zonder tus-
senkomst van mensen in het boekhoudsysteem terecht komen.

Robotic accounting en 
digitalisering
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Een voorbeeld 
Neem een horecaondernemer. Deze krijgt veel 
inkoopfacturen van bijvoorbeeld Bidfood, Makro, Hanos, 
Sligro, noem zo maar op. Om de marge goed te kunnen 
beoordelen, is het belangrijk om de inkoop en verkoop per 
productgroep inzichtelijk te hebben. Als de inkoopfacturen, 
nadat het systeem eenmalig is ingericht, automatisch 
worden verwerkt, neemt de juistheid van de informatie 
toe en bespaart de ondernemer bovenal veel tijd. Tijd 
die hij kan gebruiken om te ondernemen in plaats van te 
administreren.

 Egbert Jan Blonk, partner bij Grant Thornton

 

Concurreren op snelheid

Minder handmatig werk voor uw financiële administratie 
is aantrekkelijk, maar vooral de snellere en meer accurate 
wijze van rapporteren leidt tot betere prestaties. Robotic 
accounting is mogelijk de stap die u op dit moment het meest 
concurrentievoordeel oplevert. Inzicht en grip op uw financiën 
zorgen ervoor dat u sneller de juiste beslissing kunt nemen 
en kunt bijsturen. Met andere woorden: u bent klaar om te 
concurreren op snelheid. Dit geldt voor het mkb, maar zeker ook 
voor de grootzakelijke markt.

Robotic accounting is mogelijk  
de stap die u op dit moment  
het meest concurrentievoordeel  
oplevert.
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Redenen voor uitbesteden

   Ondernemingen willen zich meer focussen op hun 
kernactiviteit. 

 Beperkte intern beschikbare capaciteit en kennis.

 Mogelijkheid tot herstructurering.

  Flexibiliteit om bij groei op te schalen en bij krimp 
te downsizen.

  Toegang tot externe expertise en technologie 
(u bespaart deels op de kosten van 
automatisering/digitalisering).

 
Zekerheid bij het voldoen aan wet- en regelgeving.

  Continuïteit (voortgang) van administratieve 
processen bij ziekte of vakantie.

Voor het uitbesteden van accountingactiviteiten binnen het mkb 
spelen er meer factoren mee, zoals de behoefte aan specifieke 
accountingkennis, de frequentie waarmee activiteiten worden 
uitgevoerd, de (economische) kennis van de CEO of dga en de 
mate van vertrouwen in de onderneming aan wie de activiteiten 
worden uitbesteed. Ook blijkt uit onderzoek dat ondernemingen 
met hoge schuldratio’s, lage kasposities en afnemende groei 
eerder geneigd zijn om over te gaan tot uitbesteden.7 

7 Christ e.a., 2015

“ Als het beschikken over cash 
belangrijk is, willen ondernemingen 
sneller factureren. Dan is het 
logisch dat ze dit proces uitbeste-
den.” 

Robert Karremans, directeur Incompanion

Wat wilt u uitbesteden?

U kunt vanalles uitbesteden. Controlling, boekhouding, 
betaling, alles. Hoe bepaalt u dan wat u wel en niet wilt 
uitbesteden? 

Robert Karremans, Directeur Incompanion: “Dat hangt af 
van de behoefte van de ondernemer. Waar wil hij met zijn 
onderneming heen? Welke kennis heeft hij nodig? Kijk goed 
naar uw financiële afdeling. Over hoeveel medewerkers 
beschikt u en welke kennis hebben zij? In het verleden was 
uitbesteden vooral een kostenbesparing, nu besteden veel 
ondernemers financiële zaken uit vanwege de behoefte aan 
continuïteit, capaciteit en kennis.”

Zelf investeren of toch 
uitbesteden?

Binnen het mkb worden de kosten en de koppelingsmogelijk-
heden als redenen genoemd om digitalisering uit te stellen. 
Uitbesteden kan dan een oplossing zijn.
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“ De toegenomen wet- en regel- 
geving internationaal zorgt ervoor 
dat binnen de grootzakelijke markt 
de focus verschuift naar risico-
beheersing (risicomanagement). 
Digitalisering heeft de ‘goedkope 
handjes’ om het werk uit te voeren  
deels overbodig gemaakt.  
Ondernemingen vragen zich nu 
af of de kostenreductie opweegt 
tegen eventuele boetes en repu-
tatieschade of het nemen van 
beslissingen op basis van onjuiste 
gegevens?” 

Arie Kuiper, partner bij Grant Thornton 

 

Alle routinematige werkzaamheden zijn uit te besteden, 
zoals:

Inboeken van verkopen en/of inkopen.

Voorbereiden van de betalingen.

Verzenden van verkoopfacturen op basis van beschikbare 
informatie.

Verwerken van salaris journaalposten en afschrijvingen.

Maandelijkse rapportages van resultaat, marges,  
liquiditeitsontwikkelingen en kostenontwikkelingen. 

Verzorgen aangifte omzetbelasting.

Salarisadministratie.

Debiteurenbewaking en -betalingen.

Inlezen en completeren van bankmutaties.

De toekomst van uitbesteden 

Er zijn al ondernemingen die de gehele financiële administratie 
hebben uitbesteed. Zij focussen zich volledig op hun 
kernactiviteit en versmallen hun service afdelingen of besteden 
dit geheel uit.
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Contact
Wilt u meer weten over fi nancial control? Neem dan contact op met Arie Kuiper, Robert Karremans of Egbert Jan Blonk.

Hoe kan mijn financiele 
administratie sneller, anders, 
moet ik het zelf doen of kan 
ik het uitbesteden?

Vragen die klanten ons regelmatig stellen.

Meer lezen over financial control? ga naar:

grantthornton.nl/fi nancialcontrol


