
 
 

Het werken met dashboards biedt 
kansen! (mits.......) 

 

 
David Bos 

27 mei 2014 

B&P Accountants en Advies 
www.bospartners.com 



B&P 

ICT 

Administratiekantoor 

Internet Focus 

Digitalisering 

Franchise 

Zippy 

B&P 



B&P 

 



De markt 
• Transparante markt en daardoor.... 

– ... Kritische klanten! 

 
Prijsdruk  

No frills!  



Waar vragen onze klanten om? 

• Begin met echt luisteren 

• Klanten niet geïnteresseerd in jaarrekeningen 

• Praktisch voorbeeld: 

– Jaarrekening bespreking 

 

• De bekende  verhalen!! 



Hoe realiseer je dat? 



De oplossing 



Helaas.... 

.... is het niet zo 
eenvoudig 



Echt veranderen 

Het is de kunst echt te veranderen: 

 

- Tools, zoals Zippy 

- Mensen, mensen, mensen 

- Kwaliteit en efficiency is absoluut noodzakelijk 



Uit de praktijk van  
B&P Accountants en Advies 



Focus 

 

 

• Wie heeft er een heldere en richtinggevende 
strategie geformuleerd; de stip op de horizon? 

 



Focus 

 

 

• Actief gecommuniceerd intern en extern? 

 



Focus 

• 93% van de accountantskantoren in het MKB 
(tot 25 medewerkers):  
geen gedeelde strategie 



Doel en middel 

 

 

Dashboard is geen doel maar een middel om het 
doel te bereiken. 



Ervaringen 

 
Wat gaat goed 
 

Maar ook; wat ging fout 



drs. Lex Bubbers MscBA 
directeur innovatie B&P 

Anders denken 



Vragen aan de deelnemers 

• Wat herinnert u zich van de invoering van de 
rapportgenerator? 

• Was er weerstand? 

• Had u continu inzicht in de kosten en baten? 



Trend? 



Resultaat..... 



Veranderproces 

• Aanpak 

– Visie formulering -> het doel 

• ‘soll’ 

– 0-meting -> huidige situatie 

• ‘ist’ 

– Verandertraject van ‘ist’ naar ‘soll’ 

– Borging van nieuwe situatie 



Van ‘ist’ naar ‘soll’ 

Cultuur  

Processen 

Organisatie 

Technologie 



In detail 

* Talenten team 
* Werkgroep Efficiëntie 
* Werkgroep Advies 



Lessons learned 

• Veranderen vraagt om een strakke projectopzet 
en –uitvoering 

• Een heldere visie zet mensen in beweging 

– Geen betere manier om een cultuur te veranderen 

• Kanaliseer en stimuleer die beweging 

• Onderschat de kracht van (de juiste) technologie 
niet 



En nu naar de dashboards! 



Dashboards die het verschil maken 

• Informatie proactief geven aan de ondernemer 

• Informatie proactief geven aan de accountant 

• Automatisch risico’s en kansen signaleren 

• Trends en adviezen op een presenteerblaadje 

• De accountant; de ideale Business Partner 



Zippy Rapportage 



Voor ieder wat wils 
Zippy mail periodiek (dag, week, maand) 

App voor online informatie:  
    - Debiteuren 
    - Crediteuren 
    - Winst en verlies 
    - KPI’s 
    - Jaarplan 
Alerting  
Bedrijfsvergelijking (niet anoniem) 
Benchmark (anoniem) 
Inkoop advies 
Klant gerichte adviezen 
 

 



Big Data  
Smart Data 



Big Data  Smart Data 
• Opzet voor gespecialiseerde dienstverleners – Inkoopadvies 

• Op basis van RGS over alle administraties van een kantoor heen 

 

 



Big Data  Smart Data 
 

• Opzet voor gespecialiseerde dienstverleners – Inkoopadvies 

• Inzoomen naar mutaties Kwh, verbruik en trends 

 



Praktisch 

• Bespreken van de jaarrekening middels het 
dashboard 

• De doorklikbare jaarrekening 

• Tussencijfers 

• Rapport-Op-Maat 



Accoun-

tants-

kantoor 
Big Data 

Anoniem 

Gerubriceerd 

A B Benchmark Bakkerijen 



Advies 

 

• Dashboard met inhoud creëren advies, mits de 
medewerkers er klaar voor zijn 

 

• Samenwerkingen tussen kantoren 

 



Big Data, omzet en reputatie 

  

Online Reputation Management 



Big Data, omzet en weer 



Big Data, omzet en maanstanden 





Mensen maak het verschil 

Praktische tip: 

• Ga ik gesprek met je mensen voor de stip op 
de horizon 

• Bespreek dit ook met klanten 



En hoe nu verder 

• Stip op de horizon 

• Waar sta je nu? 

• Schakel hulp in! 

• Met Zippy maak je daarbij een vliegende start! 



david.bos@bospartners.com 



Zet de eerste stap! 


