
CC BOEKHOUDING EN ADVIES

“Alles stroomt niets blijft” zo ook het werk van de boekhouder. De boekhoudmachines heb ik niet meegemaakt, 

maar het boekhouden op de computer heb ik in mijn ruim 25 jarige loopbaan voortdurend zien veranderen. 

In de jaren 90 was het al heel wat dat een programma meerdere schermen open kon hebben, kort na de 

eeuwwisseling fantastisch dat je de bankmutaties kon inlezen. De afgelopen jaren gaan de veranderingen 

nog sneller. Zo ook in Snelstart: factuurbetalingen en – ontvangsten worden herkend, suggestie voor 

grootboekrekening wordt gegeven, relaties kun je aanmaken m.b.v. KvK nummer, BTW en ICP aangiften 

kunnen worden ingediend direct via Snelstart, bankmutaties komen binnen met bankkoppelingen om de 

meest in het oog springende functies te noemen.

Online samenwerken in Snelstart met mijn klanten is ook een stap voorwaarts. In plaats van een stapel papier 

(of digitaal mapje) ontvang ik de bonnen en facturen via de Snelstart app of web direct. Facturen maakt de 

klant eenvoudig via de app of webmodule, of lokale software. 

Wanneer de klant via een ander pakket factureert of er zelf een overzicht van maakt in Excel of Numbers, 

dan lees ik de facturen in met Snelli, een programma dat ik heb laten maken door Haka Prins Websites. Als er 

geen bankkoppeling is lees ik de mutaties in (ook zo gebeurd) en kan alles gaan boeken, totdat ik met een lijst 

ontbrekende posten zit, die ik terugkoppel met de klant.

Het nieuwe samenwerken vereist een andere manier van denken: een extra scherm bij de p.c. is essentieel. 

Machine learning heeft ook haar beperkingen, maar gelukkig kun je (na een paar suggesties) opnieuw 

koppelen en dan heeft Snelstart weer bijgeleerd. 

Het vak als boekhouder is veranderd: van potlood naar datastroom, naar een rol waarin de boekhouder 

daadwerkelijk bijdraagt aan de organisatie van de ondernemer en boeiendere taken uitvoert en minder 

repeterende. Ik denk dat het voor de klant ook interessanter is geworden: in plaats afwachten op het 

“rapport” heeft hij nu tussentijds actueel overzicht via het dashboard en is de ondernemer door zijn 

boekhouder meer “in control”. 

Met dank aan Louk Stumpel van Edburgh Consultants B.V. voor de tekstredactie.


