De moderne accountant
Inzichten en praktisch advies voor de accountants
van vandaag gebaseerd op ons meest recente
onafhankelijk onderzoek
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Introductie
De job van accountants en boekhouders is
uitdagend en verandert voortdurend. De
modernisering van het beroep was een direct
gevolg van de technologische vooruitgang in
de afgelopen jaren. Een onafhankelijke studie
onderzoekt hoe accountants daar tegenover
staan en hoe hun klanten veranderen.
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In dit rapport tonen we aan dat bijna alle
accountants aangeven dat hun klanten
veeleisender worden en vaker advies
verwachten. Deze verschuiving dwingt
accountants ertoe nieuwe manieren te zoeken
om productiever te werken, zodat ze meer tijd
hebben om als adviseur op te treden voor hun
klanten. Het onderzoek laat zien hoe
accountants met deze verandering omgaan.
Daarnaast zien we ook dat accountants de
voordelen van artificiële intelligentie (AI)
bestuderen. Twee op de drie accountants wil AI
zelfs inzetten om te automatiseren. Minder
repetitieve taken en minder foutenlast moeten
leiden tot een betere interactie met klanten en
een verbeterd dienstenaanbod.

Accountants ervaren heel wat voordelen ten
gevolge van de evoluerende technologie.
Anderzijds zorgt het er ook voor dat accountants
nieuwe vaardigheden moeten aanleren en beter
moeten anticiperen. Ze moeten zich ook
aanpassen om hun bedrijf te laten groeien. Tot
slot moeten ze ook rekening houden met wat de
klanten vragen, zodat ze hun diensten daarop
kunnen afstemmen.
Accountants moeten een modern kantoor
uitbouwen.
Dit onderzoek, dat voor het eerst in 2017 werd
uitgevoerd, kwam tot stand door de mening en
de bezorgdheden van accountants over de hele
wereld te ondervragen. We zochten uit hoe
accountants anticiperen op het boekhouden
van morgen en hoe die verandering hun beroep
beïnvloedt.

Deze editie uit 2018 is een nieuw onafhankelijk
onderzoek dat verder reikt dan ooit te voren. We
deden beroep op deskundige input om het
verhaal zo actueel mogelijk te houden. We
nodigen u uit om het rapport te lezen en het te
toetsen aan uw eigen ervaringen.
Sage is van mening dat accountants en hun
klanten niet achterop mogen hinken ten gevolge
van technologische verbeteringen. Accountants
hebben de plicht tegenover zichzelf en hun
klanten om van de verandering te profiteren en
nieuwe opportuniteiten te creëren.

We spraken met 3.000
accountants van over de hele
wereld
In samenwerking met het
onafhankelijke onderzoeksbureau Viga
ondervroeg Sage 3.000 accountants
over de hele wereld om zicht te krijgen
op het boekhoudlandschap zoals het er
vandaag en in de toekomst zal uitzien.
Hiermee willen we boekhouders en
accountants praktisch advies geven om
de bloei van hun bedrijf te stimuleren en
een modern kantoor op te zetten.
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Het kantoor van
de moderne
accountant

83%

42%

van de accountants geeft aan dat
klanten meer verwachten dan vijf jaar
geleden

van de klanten verwacht dat hun
accountant hen bedrijfsadvies
verleent

Dat verklaart waarom

2/3

van de accountants naar
AI kijkt voor
automatisering

Minder repetitieve
taken en minder
fouten leiden tot…

…een betere interactie met
klanten en een verbeterd
dienstenaanbod.
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Wat is er nieuw?
Door enkele resultaten van dit jaar te
vergelijken met die van het rapport van vorig
jaar zien we hoe accountancy veranderd en
geëvolueerd is.
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Met het goede nieuws van start

56%

van de accountants
meldt dat hun omzet
gestegen is

Meer dan de helft van de accountants geeft
aan dat de omzet van hun bedrijf het laatste
jaar is gestegen. Bij slechts 12% van de
accountants uit ons onderzoek is de omzet
gedaald.
In 2017 verliep de wereldwijde handel niet
meteen gunstig. Dat de meerderheid van de
accountants toch winst heeft gemaakt, is dan
ook goed nieuws. Nochtans maakten heel wat
accountants zich zorgen dat selfservice
boekhoudsoftware hun klanten zou wegjagen.
Uit ons onderzoek van 2017 bleek zelfs dat 38%
van de accountants de opmars van
technologie als de grootste bedreiging voor
hun beroep zagen.
Voormalig accountant en Executive Vice
President bij Sage, Jennifer Warawa, kent de
omzetstijging toe aan het toenemend gebruik
van cloudsoftware.

"Wie bereid is om de nieuwe manier van
werken te accepteren en zijn of haar
bedrijf daarop af te stemmen, plukt de
vruchten. Vroeger hadden accountants
misschien eerder het idee dat het
aanbieden van nieuwe diensten ervoor
zou zorgen dat ze hun kerntaken niet
meer naar behoren zouden kunnen
uitvoeren. Maar nu de cloud stilaan de
standaard is geworden, realiseren
accountants zich dat het meer
opportuniteiten dan risico’s met zich
meebrengt."
Jennifer Warawa
Executive Vice President bij Sage
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67%

van de respondenten
zit met z'n hoofd in de
cloud

De overgrote meerderheid van de accountants
is van mening dat cloudtechnologie het
gemakkelijker maakt om met klanten samen te
werken en hun dienstenaanbod te verbeteren.
Meer dan de helft van de accountants (53%) is
overgestapt naar beheersoftware in de cloud.
De langverwachte cloudrevolutie heeft zich dus
doorgezet en dat is positief voor de sector.
Dat is zeker het geval met het oog op het
aanbieden van een uitmuntende service. Uit
het onderzoek blijkt dat dit net als vorig jaar een
echte prioriteit is.
Naast vele andere voordelen, zorgt
cloudtechnologie ervoor dat een accountant
dag en nacht in verbinding staat met zijn
klanten. Daardoor beschikt de accountant altijd
over de boekhoudinformatie van zijn klant. Dit
kan het voorbereiden van kwartaal- of
jaarresultaten een pak eenvoudiger maken.
Daarnaast kan de accountant sneller
onregelmatigheden spotten en advies geven.

"Accountants kijken op een pragmatische en niet
op een ideologische manier naar technologie",
aldus Klaus-Michael Vogelberg, Chief Technology
Officer bij Sage. "Eens een nieuwe technologie
voor toegevoegde waarde zorgt, merk ik dat
accountants er maar al te graag mee gaan
werken. Op het einde van de rit draait alles om
productiviteit. Het gaat erom hoe je de
klantervaring daadwerkelijk kunt verbeteren."
Jennifer Warawa waarschuwt dat het niet alleen
om technologie gaat.
"Het is eerder een kwestie van cultuur. Het
accepteren van cloudtechnologie leidt tot
een andere bedrijfscultuur en creëert
nieuwe opportuniteiten. Initieel denken
mensen dat de nieuwe manier van werken
en de workflow los van elkaar staan. Dat is
niet het geval. Dit hadden accountants niet
verwacht."
Jennifer Warawa
Executive Vice President bij Sage
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Laten we even kijken naar de uitdagingen
waar accountants voor staan

40%

van de accountants
voelt zich minder zeker
In vergelijking met de resultaten van een jaar
geleden, geven accountants aan dat ze minder
vertrouwen hebben in de toekomst van hun
bedrijf.
Slechts 28% geeft aan dat ze net meer
vertrouwen hebben in de toekomst.
"Steek je hoofd niet in het zand", adviseert
Jennifer Warawa. "Ik merk dat sommige
accountants geen tijd menen te hebben om
deel te nemen aan netwerkevents of
bijscholing. Nochtans is het belangrijk om tijd
vrij te maken, rond te kijken en proberen te
weten wat er leeft."

De laatste tijd waren er heel wat
veranderingen in de boekhoudwereld.
Daarnaast hebben economische
onzekerheden een knauw aan het vertrouwen
gegeven. Hoe dan ook lijkt het erop dat
accountants druk voelen vanuit hun eigen
sector.
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67%

van de respondenten
ziet concurrentie als
een probleem

De grote meerderheid van de accountants vindt
dat hun beroep competitiever is dan ooit tevoren.
Slechts 7% is het daar niet mee eens.
De boekhoudwereld is competitiever dan op
eender welk moment ooit in de geschiedenis. Dat
wordt mede gevoed door de steeds toenemende
verwachtingen van klanten. Hoe een accountant
omgaat met die competitiviteit en
klantenverwachtingen zal uiteindelijk beslissen
over het succes of het falen in de komende vijf tot
tien jaar.

"Vroeger woonde de accountant in dezelfde
straat of wijk. Nu willen mensen een
accountant die hen zo goed mogelijk kan
helpen. Het maakt niet uit of die aan de
andere kant van het land of zelfs in het
buitenland gevestigd is. Het speelveld is
groter geworden en de concurrentie loert
overal om de hoek."
Jennifer Warawa
Executive Vice President bij Sage
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AI: aan de vooravond van een revolutie
Accountancy verandert, terwijl een nieuwe revolutie al
te wachten ligt. Accountants worden bevrijd van
administratieve taken zoals gegevensinvoer en komen
terecht in een wereld waar administratieve taken
onzichtbaar worden.
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39%

van de accountants
beschouwt zichzelf
als een early
technology adopter
De belangrijkste redenen om met
nieuwe technologie te werken zijn
efficiëntie (64%) en het verbeteren van
de dienstverlening (44%).
Kriti Sharma, VP Artificiële Intelligentie
bij Sage, suggereert dat de opmars van
de technologie die we dagelijks
gebruiken – denk aan smartphones en
tablets – op zijn minst deels
verantwoordelijk is voor deze cijfers.

"Als een grote technologische verandering
zich doorzet onder consumenten, dan volgen
bedrijven kort daarna. Dat komt doordat de
lijn tussen zakelijke en consumententechnologie vervaagt. We werken
voortdurend met dezelfde toestellen en we
verlangen dat we die technologie ook
kunnen gebruiken op de werkvloer."
Kriti Sharma,
VP AI bij Sage
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66%

van de accountants zou
investeren in artificiële
intelligentie (AI)

De overgrote meerderheid van de
accountants zou investeren in AI als dat
tijdrovende en repetitieve taken
automatiseert.
Dit is een van de grootste veranderingen in
vergelijking met vorig jaar. In 2017
voorspelde 68% van de respondenten dat
hun rol zou veranderen door automatisering,
86% gaf aan dat ze blij zouden zijn als
technologie de administratieve elementen
van hun job zou overnemen. In 2018 is die
wens omgezet in een intentie.
Tot voor kort leek AI misschien nog een fata
morgana, nu is het realiteit. Op de
consumentenmarkt gaan Netflix en Spotify
u films of songs aanraden en

verschillende automerken verbeteren hun
cruise control tot een zelfrijdende auto; ook in
de bedrijfswereld is AI realiteit.
Een robot op de werkvloer lijkt misschien nog
sciencefiction als u het vergelijkt met een
fotokopieerapparaat. Machine learning, een van
de onderliggende componenten van de
moderne AI, maakt het mogelijk dat computers
zichzelf programmeren door voorspellingen te
maken op basis van waarschijnlijkheid. Dat
zorgt voor een transformatie in heel wat
sectoren.
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49%

van de respondenten
wil vooral de kleine
taken automatiseren

Bijna de helft van de accountants zou het liefst
taken als gegevensanalyse, gegevensinvoer, email en agendabeheer automatiseren. Daarna
zouden ze eenvoudige analysevragen van
klanten ook graag automatiseren (18%).
Hoewel AI krachtige automatiseringsmogelijkheden biedt, stelt Kriti accountants voor
om hun horizon te verruimen.
"Accountants zien AI als een
automatiseringstool, maar het aantal
accountants dat erin zou investeren zal de
komende twee tot drie jaar toenemen omdat
zij de echte waarde ervan gaan inzien. Met AI
zullen accountants bijvoorbeeld in staat zijn
om miljoenen transacties te beoordelen in
enkele seconden terwijl het hen manueel
enkele uren kost. Daarnaast zal het hen
helpen om snel onregelmatigheden op te
sporen en aanbevelingen te maken."
Kriti Sharma
VP AI bij Sage

Wat kan er zoal geautomatiseerd worden? Denk
bijvoorbeeld aan het correct toewijzen van
binnenkomende betalingen. Door training kan
de software voorspellen welke codes gebruikt
moeten worden. In de nabije toekomst zal AI ook
een rol spelen bij gegevensanalyse en het
maken van rapporten.
Software zal bijvoorbeeld de cashflow van een
klant kunnen voorspellen op basis van het
eerdere financiële gedrag van een bedrijf. Op
basis van zelf gegenereerde gegevens zal AI
voorspellingen kunnen maken en beslissingen
nemen. Dat beperkt zich niet tot klantgegevens.
Ook door seizoensgebonden gegevens te
onderzoeken, kan AI helpen bij het sturen van
een bedrijf.
AI en automatisering zijn niet alleen wenselijk
omdat ze het leven gemakkelijker maken.
Onderzoek suggereert dat de eentonigheid van
repetitieve taken kan leiden tot een groter
personeelsverloop. Dat zorgt voor extra kosten
op het vlak van rekrutering en opleiding. Het
automatiseren van deze processen is dus zeer
zinvol.
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55%

van de accountants
plant AI te gebruiken in
de komende drie jaar

De meerderheid van de accountants is van
plan AI te gebruiken om taken te
automatiseren en de manier waarop zij hun
bedrijf runnen, te verbeteren.
Kriti Sharma geeft aan dat veel accountants
waarschijnlijk al beroep doen op AI zonder
het zelf te beseffen. De grote veranderingen
die op komst zijn zullen waarschijnlijk meer te
maken hebben met waar en hoe we AI
ervaren.

"De volgende twee tot drie jaar zullen we
getuige zijn van de expansie van AI en de
daarop draaiende toepassingen," aldus
Kriti. "Waar de magie zich nu nog
grotendeels achter de schermen voltrekt,
zal dat binnenkort veel meer
zichtbaarheid krijgen.
Alles om ons heen wordt slimmer. We
worden er ook zeer snel aan gewoon.
Klanten zullen steeds vaker om
voorspellende analyses vragen.
Accountants zullen erop moeten
reageren."
Kriti Sharma
VP AI bij Sage

Net als bij cloudtechnologie bevestigt AI waarom
vele mensen accountant willen worden: het gaat
om de wil om klanten te adviseren, niet om alleen
maar cijfers te analyseren.
"Het doel is niet dat AI op een geïsoleerde manier
werkt en de menselijke precisie benadert", voegt
Kriti Sharma eraan toe. "Het is ook niet de
bedoeling dat de accountant alles zelf probeert te
doen. Het gaat erom de twee te combineren. AI
kan bijvoorbeeld onregelmatigheden signaleren,
waardoor tijd en middelen worden bespaard.
Daardoor wordt de accountant ook productiever.
Mens en machine moeten samenwerken."
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De slimme
boekhoudassistent
Naast machine learning is er nog een andere
technologie die het bedrijfsleven infiltreert: de
slimme assistenten.
Het team van Kriti Sharma ontwikkelde ’s
werelds eerste slimme boekhoudassistent,
‘Pegg’, een slimme AI-gestuurde assistent die
administratieve taken onzichtbaar maakt. Pegg
kan in realtime de uitgaven bijhouden,
binnenkomende betalingen traceren en
automatisch de rekeningen in evenwicht
brengen. Hoe meer mensen interageren met
Pegg, hoe intelligenter de slimme assistent zal
worden.

Het meest tot de verbeelding sprekende
aspect van Pegg is hoe het de boekhouding
onzichtbaar maakt. Pegg maakt komaf met
boekhoudkundige terminologie en
concepten die al eeuwen gebruikt worden.
De gebruiker hoeft bijvoorbeeld niks te weten
van dubbel boekhouden. De vereiste
boekhoudkundige kennis beperkt zich tot
een handvol vragen als "Hoeveel geld heb ik?"
of "Hoeveel ben ik nog verschuldigd?"
De kans bestaat dat gelijkaardige slimme
assistenten op een dag in alle
boekhoudkantoren hun intrede maken en als
eerste aanspreekpunt dienen voor klanten.
Enkele grote bedrijven – waaronder ook
boekhoudkantoren – experimenteren al met
slimme assistenten.
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De veranderende klant en z'n
stijgende verwachtingen
Met de concurrentie in de boekhoudwereld
groter dan ooit tevoren, is er maar één gezonde
reactie mogelijk: dubbel en dik inzetten op de
dienstverlening richting bestaande klanten.
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83%

van de accountants
geeft aan dat klanten
meer verwachten

Een overgrote meerderheid van de accountants
vindt dat klanten vandaag meer van hen
verwachten op het vlak van dienstverlening en
middelen dan vijf jaar geleden.

"Doordat er steeds meer dienstverleners op de
markt aanwezig zijn, verwachten we meer. We
verwachten meer aandacht en een grotere
beschikbaarheid van onze adviseurs."

Voormalig accountant en Accountant Partners
Director bij Sage, Cameron John, beschouwt dit
als een gevolg van een steeds commerciëlere en
consumentgedreven maatschappij:

Er is meer contact dan ooit tevoren. Dit biedt
ruimte om de relaties met klanten of
accountants te laten groeien. De nieuwe
generatie van bedrijfsleiders verwacht niets
minder dan dat.
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42%

van de klanten wil
meer dan alleen
cijfertjes
Bijna de helft van de klanten vindt
adviesverlening door z'n accountant
belangrijker dan de boekhouding, regelgeving
of het in orde brengen van de belastingen.
Cameron John suggereert dat accountancykantoren het toenemende belang van advies
kunnen beschouwen als een opportuniteit of
als een bedreiging. In elk geval kan men het
niet negeren: "Als u niet bereid bent om zich
aan te passen, dan zal de concurrentie over u
heen walsen. U profiteert er dus maar beter
maximaal van."
"De tijd is voorbij dat accountants alleen de
rekeningen in orde moesten brengen om
achteraf hun factuur te kunnen sturen
zonder verdere interactie. Het is een
dienstverlenende sector en het is nooit
anders geweest. Alles draait om relaties en
dat is ook wat bedrijven verwachten."
Cameron John
Director of Accountant Partners bij Sage

Één van de grootste bevolkingsgroepen ter
wereld, in sommige landen zelfs groter dan die
van de babyboomers, is de millenniumgeneratie.
Mensen die geboren zijn tussen 1983 en 2000
bepalen stilaan de normen in het bedrijfsleven.
Aangezien ze opgegroeid zijn met technologie,
beschouwen ze het als vanzelfsprekend dat
technologie deel uitmaakt van hun
professionele leven. Hun businessplan start
eerder met het kiezen van de domeinnaam voor
hun website dan het registreren van een hun
vennootschap.
Ons onderzoek toont aan dat veel accountants
hierop voorbereid zijn. Accountants zijn dan ook
niet bang om technologie op een intelligente
manier in te zetten.
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42%

van de accountants
snapt het belang van
technologie

Een van de belangrijkste redenen om met
nieuwe technologie te werken, is het
aantrekken van nieuwe klanten (42%).
Daarnaast spelen ook tijd en efficiëntie een
rol (64%) net als de kwaliteit van de
dienstverlening (44%).
Technologie kan een bedrijf in een compleet
andere richting laten evolueren en dat kan
heel wat voordelen met zich meebrengen.
Jennifer Warawa merkt op dat bedrijven en
consumenten tegenwoordig heel goed op de
hoogte zijn van technologische
ontwikkelingen. Ze anticiperen ook op het feit
dat anderen ook de technologie in de gaten
houden en omarmen.

“Elk bedrijf dat een accountant zoekt zal
geen beroep doen op een accountant
die nog niet in de cloud werkt. Mensen
zullen hun huidige accountant ook niet
vervangen door een andere die met
oudere technologie werkt. Accountants
moeten dus de mouwen opstropen.”
Jennifer Warawa
Executive Vice President bij Sage

44%

van de accountants
vindt dat technologie
voordelen biedt

Het grootste voordeel van technologie is dat
het accountants toegang verschaft tot
informatie en het helpt om advies te verlenen
aan hun klanten.
Door het gebruik van technologie kunnen
accountants hun klanten in principe 365 dagen
per jaar adviseren, terwijl dit anders alleen het
geval is wanneer u de belastingaangiftes in
orde moet brengen. U zult uw klanten langer
aan u binden.

"De technologie zal op zich niet leiden
tot betere interacties met klanten of
een beter dienstenaanbod. Het geeft
accountants wel de kans om betere
interacties met klanten of een betere
dienstverlening te ontwikkelen."
Jennifer Warawa
Executive Vice President bij Sage
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De cloud
67% van de accountants gelooft dat cloudtechnologie
het gemakkelijker maakt om met klanten samen te
werken. 53% is al overgestapt
naar beheersoftware in de cloud.

De moderne
accountant in
2018
Gesteund door de kracht van artificiële intelligentie en de
cloud, heeft de moderne accountant een nieuw doel: de
vertrouwde adviseur van de klant worden en het
dienstenaanbod verbeteren.

Artificiële intelligentie
Meer dan de helft van de accountants is van plan AI
te gebruiken om taken te automatiseren en de
manier te verbeteren waarop zij hun bedrijf runnen.
Technologie neemt manuele en repetitieve taken
over, waardoor de accountant meer tijd heeft.
Concurrentie
67% van de accountants vindt dat de boekhoudwereld competitiever is dan ooit tevoren. Uitblinken
door een uitgebreider dienstenaanbod en een
betere adviesverlening was nooit eerder zo
belangrijk.
Adviesverlening
83% van de accountants geeft aan dat klanten
meer van hen verwachten dan vijf jaar geleden op
het vlak van dienstverlening en middelen. De eisen
van klanten in de gaten blijven houden, zou een
prioriteit moeten zijn voor alle kantoren.
Excellente dienstverlening
Accountants blijven het belangrijk vinden dat
technologie hen helpt om een uitstekende
klantenservice aan te bieden. De meerderheid geeft
aan dat ze het beste van het beste willen wat
technologie betreft om zo de best mogelijke service
te kunnen bieden.
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Een moderne accountant worden
Als we één zaak moeten onthouden uit de
studie van dit jaar, wat zou het dan zijn?
Onthoud vooral dat slimme accountants kijken
naar technologie om hun bedrijf sterker te
maken en om ook tijd vrij te maken om de rol
van adviseur op zich te nemen.
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Technologie bepaalt ook de verwachtingen
en de eisen van klanten. Tegelijkertijd
vertoont de technologiegolf die zich ook in
andere sectoren doorzet – denk
bijvoorbeeld aan de digitale archivering bij
de belastingdienst – geen enkel teken van
vertraging.

"De kans is groot dat repetitieve taken in de
nabije toekomst door een machine zullen
ondersteund of uitgevoerd worden. Dat wil
niet zeggen dat het eenvoudiger zal worden.
De lat ligt steeds hoger. De taken zullen zich
almaar blijven verfijnen."
Klaus-Michael Vogelberg
Chief Technology Officer bij Sage

'Technologie is de drijvende kracht achter elke
sector'. Het is een waarheid als een koe die al
minstens dertig jaar geldt en waar de
uitvinding van de desktopcomputer zeker toe
heeft bijgedragen. Hoe dan ook hebben de
recente technologische verbeteringen
gezorgd voor specifieke en significante
voordelen voor accountants die hun werk
helemaal veranderen. Het is aan de
accountants om deze kansen te grijpen.

"We moeten ons allemaal wenden tot
technologie. Zo zullen bedrijven over
relevantere en gedetailleerde gegevens
beschikken. Daarnaast versterkt het ook
de relaties, omdat bedrijven nu eenmaal
beter gedijen als ze regelmatig advies van
hun accountants krijgen."
Cameron John
Director of Accountant Partners bij Sage
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De afgelopen jaren hebben boekhoudkantoren
heel wat zien veranderen ten gevolge van cloud
computing. Technologie heeft niet alleen voor
technologische veranderingen gezorgd, maar
ook op vlak van bedrijfscultuur, wat wel heeft
geleid tot een hogere omzet.
Nu accountants dezelfde evolutie meemaken
door AI, wat eigenlijk een voortzetting is van
cloud computing en mobiel computergebruik,
zien ze opnieuw tijd vrijkomen die ze kunnen
gebruiken om een adviserende rol op zich te
nemen.

"Vroeger waren accountants bezorgd
dat technologie hun kerntaken van
hen zou afnemen, maar eigenlijk heeft
het ervoor gezorgd dat ze meer tijd
krijgen om diensten met een
toegevoegde waarde aan te bieden
aan hun klanten. Nu doen ze wat
klanten al lang van hen verwachten."
Jennifer Warawa
Executive Vice President bij Sage

Zoals we in dit rapport hebben gezien, is
technologie niet meer dan een aanzet voor
accountants. Technologie zorgt ervoor dat
men kostbare tijd wint of dat men wordt
gewaarschuwd voor potentiële problemen
die duur kunnen uitvallen, zowel voor henzelf
als voor hun klanten. Om echt een moderne
accountant te worden, is het noodzakelijk
dat de accountant zijn deel van het werk op
zich neemt, een goede interactie met
klanten opbouwt en het dienstenaanbod
voortdurend verbetert. Dan ligt de weg naar
succes open.
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