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“Wij realiseren dit jaar een groei 
van ruim 200% zonder ons zorgen 

te moeten maken over de 
financiële administratie.” 

Cammio 
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Voorsprong in beeld 
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organisaties als hun kandidaten steeds 
vertrouwder raken met het gebruik van 
video binnen het dagelijks leven. Sinds 
2015 biedt Cammio daarom ook een gratis 
video pitch tool voor kandidaten welke 
beschikbaar is via de websites 
cammio.com en howtovideointerview.com. 
 
Walter Hueber, CEO Cammio vertelt: ‘’We 
zien dat steeds meer organisaties gebruik 
maken van video binnen hun recruitment 
proces. Logisch natuurlijk! Te lang hebben 
we moeten werven met slechts tekst en 
cv’s, waarin de echte kandidaat 
simpelweg onvoldoende naar voren komt. 
Het gebruik van video interviews helpt de 
organisatie hier om niet alleen efficiënt, 
maar ook op een persoonlijke manier 
kandidaten te screenen. Het is natuurlijk 
heel eenvoudig. Recruiters kunnen in 
slechts enkele klikken een interview 
project creëren waarna kandidaten 
eenvoudig hun video interview kunnen 
opnemen op een tijdstip, lokatie en 
apparaat naar eigen keuze. Afgeronde 
interviews kunnen vervolgens op elk 
gewenst moment door de recruiter worden 
bekeken, beoordeeld en gedeeld met in- 
en externe betrokkenen. Op deze manier 
wordt er een efficiënt, uitnodigend en 
eerlijk proces gecreëerd voor zowel de 
recruiter, vacaturehouder als de 
kandidaat.'' 
 
Cammio werkt sinds de start van het 
bedrijf naar volle tevredenheid met 
AccountAnders. Walter Hueber: “We 
vinden het prettig om met een partner te 
werken die ons online DNA begrijpt en 
vanuit hun expertise ons kan ontzorgen en 
adviseren. Wij kunnen ons daardoor 
richten op de zaken die voor ons 
belangrijk zijn: ontwikkeling van ons 
platform en groei in Europa. Wij realiseren 
dit jaar een groei van ruim 200% zonder 
ons zorgen te moeten maken over de 
financiële administratie. Dat is in goed 
handen bij onze experts.'' 
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Naam Walter Hueber 
Bedrijf Cammio 
Functie CEO 
 
Een volledig beeld van sollicitanten 
met video bij het CV. 
 
Organisaties wereldwijd vinden het lastig 
om de juiste kandidaten te vinden en te 
selecteren. Dit wordt versterkt door een 
tekort aan gespecialiseerd personeel en 
grote concurrentie op de arbeidsmarkt. Als 
gevolg zoeken organisaties naar 
oplossingen om hun processen efficiënter 
en effectiever in te richten. Waar de 
werkgever vooral gemakkelijk en snel het 
beste talent wilt kunnen selecteren, 
verlangt de sollicitant voornamelijk naar 
een persoonlijk en kandidaat-vriendelijk 
proces. Met video recruitment kunnen 
beide wensen worden ingevuld.  
 
Het Cammio video recruitment & 
assessment platform helpt organisaties bij 
het optimaliseren van hun werving- en 
selectie processen. Sinds de oprichting 
van Cammio in 2013 is de organisatie 
uitgegroeid tot Europees marktleider op 
het gebied van video recruitment 
technologie en werkt met toonaangevende 
organisaties in binnen- en buitenland. 
Cammio heeft inmiddels opdrachtgevers 
in 15 landen, variërend van werkgevers 
zoals Hunkemöller, SONOS en Metro 
Group tot uitzenders zoals USG en 
Randstad. Het platform biedt klanten een 
complete oplossing waarmee zij 
persoonlijkheid kunnen toevoegen aan het 
CV en zo sneller, persoonlijker en 
effectiever kandidaten kunnen interviewen 
en selecteren.  
 
Ondanks dat het gebruik van video binnen 
het wervingsproces nog vaak als een 
relatief nieuwe ontwikkeling wordt gezien, 
maken steeds meer bedrijven gebruik van 
deze moderne manier van werven. Deze 
trend wordt verder gevoed doordat zowel 

 

Visie op Cammio  
 
 
Door: 
Corne den Besten 
cdenbesten@accountanders.nl 
 
 
Cammio is een van onze eerste 
klanten. Al ruim 2,5 jaar werken 
wij samen. Deze samenwerking 
is een goede match. 
 
Beide zijn we bezig met 
optimaliseren van processen. Zo 
optimaliseert Cammio, met hun 
video recruitment & assessment 
platform, het werving en selectie 
proces van organisaties. Bij 
AccountAnders optimaliseren wij 
het proces rondom de financiële 
administratie.  Bij deze proces-
optimalisatie speelt bij beide 
partijen ook innovatie een 
belangrijk onderdeel.  
 
Beide bezitten we online DNA 
maar dit zeker met een 
persoonlijke touch in de 
communicatie. Het is prettig en 
snel schakelen met het jonge en 
dynamische team van Cammio. 
Voor ons als adviseur en 
financieel verwerker is het een 
genot om de omzetgroei te zien 
die Cammio realiseert. Voor ons 
een teken dat we hen goed 
ontzorgen waardoor zij zich 
kunnen focussen op hun 
business! 
 
 
 
 

Cammio video recruitment en assessments 
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Medewerker in beeld  

Salarisadministratie & HRM 

 
  

AccountAnders HRM Solutions 
ontzorgt u op het gebied van uw 
salarisadministratie, begeleidt uw 
HRM activiteiten en zorgt er voor dat 
u nooit te veel premie betaalt. 
 
Salarisadministratie 
Een integrale en digitale salaris 
omgeving voor u en uw medewerkers. 
Voor u een omgeving waar 
personeelskosten, documentatie en 
rapportages samenkomen. Voor uw 
medewerkers een omgeving waar zij 
toegang hebben tot hun eigen digitale 
dossier en loonstroken. Kijk op de 
website welk pakket het beste bij u 
past. 

HRM 
Als ondernemer bent u druk met 
ondernemen. Kansen creëren en 
benutten. Dan is het goed mogelijk dat 
uw focus niet ligt op de HRM 
aangelegenheden binnen uw bedrijf. 
AccountAnders biedt u ondersteuning 
en advies bij HRM aangelegenheden 
binnen het MKB. Van het geven van 
juridisch advies tot het uitwerken van 
een nieuwe beoordelingscyclus en van 
het opstellen van een personeels-
handboek tot het begeleiden van 
personeelsgesprekken, wij staan u 
graag bij. 

Loonkostensubsidies 
Loonkosten zijn een hoge kostenpost 
in uw bedrijfsvoering en uiteraard wilt u 
niet teveel betalen. Maar het is 
ingewikkeld geworden in Nederland 
voor wat betreft de wet- en regelgeving 
aangaande gedifferentieerde premies, 
subsidieregelingen en regelingen 
vanuit het UWV. Het is niet eenvoudig 
om alle voordelen te benutten. Daarom 
controleren wij voor u of er nog geld 
terug te vorderen is. Voer de InControl 
Scan uit. Geen teruggave? Geen 
Factuur! 
 
W. www.accountanders.nl/hrm 
T. 085-7608500     

1

Jeroen van der Heijden is vanaf juni 
2014 werkzaam bij AccountAnders. Hij 
is werkzaam in de functie van 
Salarisadviseur. Jeroen is 36 jaar oud 
en woont met zijn vriendin in Bergen 
op Zoom. 
 
Wat is je achtergrond ? 
Na mijn opleiding Bedrijfsadministratie 
heb ik bewust gekozen voor de richting 
salarisadministratie en ben ik in 2001 bij 
ESJ Accountants & Belastingadviseurs 
begonnen als assistent salaris-
administrateur. In de loop van de jaren  
heb ik de opleidingen Praktijk Diploma 
Loonadministratie en Vakopleiding Payroll 
Services behaald, en ben ik doorgegroeid 
naar de functie van Salarisadviseur. 
 
Hoe ben je bij AccountAnders terecht 
gekomen ? 
Ralf van Roosmalen was al jarenlang mijn 
collega bij ESJ. Hij heeft mij benaderd om 
binnen AccountAnders de 
salarisadministratie verder vorm te geven. 
Toen hij mij over het concept van 
AccountAnders vertelde werd ik direct 
enthousiast en heb ik gekozen voor de 
overstap van ESJ naar AccountAnders. 
 
Waarin ben je gespecialiseerd ? 
In mijn functie ontzorg ik klanten op het 
gebied van de salarisadministratie en alle 
personeelsvraagstukken die hier direct of 
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indirect mee te maken hebben. Denk 
hierbij aan het opstellen van 
arbeidsovereenkomsten, vragen over 
loonheffingen , ontslag of ziektever-
zuim. 
Het is van groot belang voor 
werkgevers dat de salarisstroken van 
de werknemers in orde zijn en dat de 
salarissen ook tijdig betaald kunnen 
worden. 
 
Nmbrs salaris en HR  
Met de salaris- en HR software van 
Nmbrs hebben we de mogelijkheid om 
diverse processen te automatiseren en 
alles online beschikbaar te stellen voor 
zowel de werkgever als de werknemer.  
Veel werkgevers zijn inmiddels al 
overgestapt op het digitaal aanvragen 
van het verlof en gaan ook gebruik 
maken van andere HR 
functionaliteiten. 
 
Je kan namelijk heel je 
personeelsdossier volledig digita-
liseren. Van het uploaden van al je 
personeelsdocumenten (arbeids-
overeenkomsten) tot het registreren 
van ziekteverzuim, opleidingen , 
verzekeringen   of beoordelingsge-
sprekken. 
Het mooie hiervan is dan weer dat je 
op basis van de ingevulde gegevens 
hele leuke managementrapportages 

3

kan uitdraaien. 
Nmbrs blijft in ontwikkeling, dus de 
mogelijkheden blijven uitbreiden. We 
hebben dit jaar al diverse 
tijdregistratiesystemen gekoppeld aan 
de salarissoftware en sinds een aantal 
maanden kunnen er digitaal 
declaraties ingediend worden door 
werknemers.  
 
 

 
Jeroen van de Heijden 
jvanderheijden@accountanders.nl 
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AccountAnders in beweging  
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Fact4Effecten 
Een unieke oplossing voor 
trustkantoren waarbij effecten-
mutaties automatisch worden 
gejournaliseerd. 
 
AccountAnders Fact4Effecten biedt 
een platform voor trustkantoren voor 
enerzijds de (online) communicatie met 
klanten, en anderzijds alle benodigde 
software voor een efficiënte backoffice. 
Voor een vast bedrag per maand 
volledig ontzorgt en altijd actueel 
inzicht. 
 
AIRS 
AIRS verzorgt de gehele 
dataverwerking van effectenmutaties 
en analyses. Door de koppeling met 
Exact worden de effectenmutaties 
automatisch verwerkt in Exact en 
daarnaast verzorgt AIRS de Portfolio 
Management Systeem rapportages. 
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Fact4V&S 
De administratieoplossing voor 
verenigingen en stichtingen. 
 
Wordt de administratie van uw stichting 
of vereniging nog grotendeels 
handmatig gevoerd (door vrijwilligers) 
en kost u dat veel tijd? Of heeft u dit 
(deels) uitbesteed en daardoor hoge 
kosten en wellicht nog steeds niet het 
inzicht dat u graag zou willen hebben? 
Door het automatiseren van de 
administratie bent u minder tijd kwijt 
aan de administratie, heeft u minder 
kosten en krijgt u meer inzicht. Onze 
focus ligt op het optimaliseren van het 
financiële bedrijfsproces van uw 
stichting of vereniging. We bieden de 
volgende 3 pakketten aan. 
 
1. V&S Light 
Deze oplossingen is voor kleine 
stichtingen en verenigingen (max. 400 
bankmutaties per jaar). Wij verzorgen 
de volledige administratie en 
rapportering online. We koppelen de 
bank met de administratie en 
verwerken de administratie per 
kwartaal op basis van kasstelsel. U 
krijgt online toegang tot een portal en 
cockpit zodat altijd alles en overal 
inzichtelijk is. 
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2. V&S zonder eigen ledensoftware 
Voor stichtingen en verenigingen die 
hun ledenadministratie nog handmatig 
danwel in Excel voeren hebben wij de 
oplossing. Met behulp van WeFact 
kunt u de volledige ledenadministratie 
geautomatiseerd voeren. WeFact is 
gekoppeld met de financiële 
administratie waardoor deze mutaties 
direct worden verwerkt. Verder mailt u 
de inkoopfacturen en bonnen naar de 
scan en herken. AccountAnders 
verwerkt dagelijks de volledige 
administratie en verzorgt de 
rapportering voor uw stichting of 
vereniging. 
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3. V&S met eigen ledensoftware 
Werkt u met eigen specifieke software, 
dan komen onze Administratie & IT 
specialisten komen graag bij u langs 
om uw financiële processen optimaal 
te automatiseren. Door het efficiënt 
inrichten van uw financiële proces en 
het optimaal gebruik maken van de IT-
mogelijkheden kunt u veel tijd en 
kosten besparen en krijgt u 
tegelijkertijd beter inzicht in uw 
business. Benieuwd hoeveel tijd en 
kosten wij voor u kunnen besparen? 
Neem contact met ons op! 
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Platform 
1 platform voor enerzijds de (online) 
communicatie met uw klanten en 
anderzijds alle benodigde software 
voor een efficiënte backoffice voor een 
vast maandbedrag. 
 
AccountAnders 
Het jonge, enthousiaste en 

3

vooruitstrevend team van 
AccountAnders maakt gebruik van de 
laatste technieken voor het 
automatiseren van administraties en 
rapportages. Door de koppeling met 
AIRS en het platform, plus de juiste 
inrichting van de administratie bieden 
wij een super efficiënte backoffice. 
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Praktijk Bos en Weide 
Rogier Bos is praktijkhouder van Fysiotherapiepraktijk Bos & 
Weide in Apeldoorn. ‘Ik ben in de eerste plaats 
fysiotherapeut, daarna ondernemer’. Hij stapte medio vorig 
jaar over naar AccountAnders, omdat hij meer grip wilde 
hebben op zijn cijfers. ‘Naarmate je praktijk groeit, mag je je 
niet langer hoofdzakelijk laten leiden door je onderbuikgevoel 
en je jaarrekening.’ 
 
De ondernemer 
Rogier: 'Fysiotherapiepraktijk Bos & Weide bestaat in 2016 
twintig jaar. Toen ik de praktijk destijds overnam, was die nog 
klein, maar sinds 2008 werken we op twee locaties. Ons 
eigen team bestaat uit 15 fysiotherapeuten, met ieder zijn of 
haar eigen specialisme; bijvoorbeeld fysiotherapie specifiek 
voor kinderen, ouderen of sporters.' 
 
Specialisatie 
‘Wij zijn een gespecialiseerde praktijk, leveren hoge kwaliteit 
en zijn innovatief. Twintig jaar geleden zag ik alle typen 
patiënten nog voorbijkomen, nu heeft iedere fysiotherapeut 
zijn eigen ‘patiëntendoelgroep’. Daardoor borrelde op een 
gegeven moment ook de vraag bij mij op: waarom zit ik 
eigenlijk nog bij een algemene accountant, terwijl ik in mijn 
dagelijks werk zie hoe belangrijk het is dat patiënten worden 
gezien door de juiste specialist?! Dat is voor mij een drijfveer 
geweest om over te stappen naar het kantoor van Ralf. Ik wil 
overigens beslist mijn vorige accountant niet afvallen, maar 
hij was meer generalist, keek meer achteraf. Terwijl ik juist 
dichter op de cijfers wil zitten. Op basis van actuele cijfers 
kun je beter beslissingen nemen, bijvoorbeeld of het slim is 
om een investering nu te doen of deze door te schuiven naar 
volgend jaar.’ 
  
Lees verder op de volgende pagina 
 

AccountAnders 
Ralf van Roosmalen staat aan het roer bij AccountAnders. 
Het team van AccountAnders focust op het optimaliseren en 
insourcen van de administratie van ondernemers. 'Met ons 
Fact4Fysio-label beschikken wij over de expertise om 
fysiotherapiepraktijken te ontzorgen. Voor de fysiobranche is 
het belangrijk om maandelijks op basis van de resultaten per 
werknemer te kunnen sturen. Daar zorgen wij voor.' 
 
De accountant  
Ralf: ‘Een fysiopraktijk kun je niet vergelijken met een 
willekeurige MKB-onderneming. De fysiotherapeuten binnen 
een fysiopraktijk werken allemaal als ondernemer onder de 
paraplu van de praktijk, plannen zelfstandig de afspraken met 
hun patiënten in en houden dat bij. Dat levert als het ware 
een set ‘subadministraties’ op. Als er na het einde van de 
maand gedeclareerd wordt, wordt de omzet van de 
behandelingen in een bepaalde maand vergeleken met de 
loonkosten in diezelfde maand. Op die manier is inzichtelijk 
wat er wordt verdiend op een fysiotherapeut.’ 
  
Lees verder op de volgende pagina 
 
 

 

Klanten in beweging  
 
 
 
 
 
 
  Fysiopraktijk Bos & Weide 

 
Hoe maak je een fysiotherapiepraktijk sterker? 
Een fysiotherapiepraktijk is geen gemiddelde MKB-onderneming. Er is een stroom 
declaraties voor zorgverzekeraars die accuraat moet worden gemanaged. Daar hoort dus 
een accountant bij die snapt wat er gebeurt in een fysiotherapiepraktijk en die de 
fysiobranche kent! Goed in zijn vak, up-to-date met ICT. Alleen op die manier krijg je als 
praktijkeigenaar een ‘maatwerkaccountant’. Artikel reeds gepubliceerd in Twinfield Magazine 
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Praktijk Bos en Weide (vervolg) 
 
Controle en overzicht 
De diverse systemen waarmee we werken zijn aan elkaar 
gekoppeld: het boekhoudprogramma, HRM, 
klanttevredenheidsonderzoeken. Hierin komt alle informatie 
samen, waardoor je up-to-date inzicht krijgt. Omdat alles nu 
aan elkaar geknoopt is en met elkaar ‘praat’ kan ik per dag 
zien wat er verwerkt is en hoe de zaken ervoor staan. Dat 
geeft mij het gevoel dat ik controle en overzicht heb.’ 
 
Presteren wij beter? 
‘Daarnaast vind ik het belangrijk om te weten hoe onze 
praktijk draait ten opzichte van de concurrentie. Zijn mijn 
personeels- en huisvestingkosten brancheconform of niet? Je 
hebt altijd je eigen aannames, maar daarmee ook je eigen 
blinde vlekken! Wanneer je kunt benchmarken ‒ wat kan 
dankzij de informatie die AccountAnders over de 
fysiobranche heeft opgebouwd ‒ weet je beter waar je staat 
en aan welke knoppen je moet draaien. De meerwaarde van 
Ralfs kantoor zit voor mij in hun begrip van mijn branche. Zij 
kennen de uitdagingen en weten hoe we daarop in moeten 
spelen. Maar vooral: ik baseer mijn beslissingen nu op cijfers 
die up-to-date zijn. Ook niet onprettig: ze werken efficiënter 
en goedkoper, omdat ze veel geautomatiseerd hebben.’ 
 Online samenwerken 
‘Online samenwerken is efficiënt en het belang daarvan zie ik 
ook zeker. Mijn online samenwerking met Ralf en zijn collega 
Corné loopt ook goed. Ik ben blij dat er daarnaast ook de 
mogelijkheid is voor persoonlijk contact; op sommige 
momenten is het gewoon prettig om elkaar recht in de ogen 
te kunnen kijken. Dat directe contact vind ik prettig.’ 

AccountAnders (vervolg) 
  
Slimme koppelingen 
‘Toen accountAnders 2,5 jaar geleden startte, meldden twee 
fysiopraktijken zich bij ons die nog boekten op basis van 
kasstelsel. Dat werkt niet. Want als je in juni 2015 nog de 
kosten van 2014 aan het vergelijken bent met de kosten over 
2013, zegt dat niets over hoe je er op dit moment voor staat. 
We hebben toen gezegd: kunnen we het operationele pakket 
waar de fysiopraktijken mee werken koppelen met de 
financiële administratie? Voor Fysiopraktijk Bos en Weide, 
met Rogier Bos als praktijkeigenaar, hebben we de online 
boekhouding als ‘hart’ geïmplementeerd. Daaraan hebben we 
het operationele pakket waar zij mee werken (Intramed) 
gekoppeld, evenals het salarispakket van Nmrbs. Ook 
hebben we een scan- en herkenstraat ingericht en de 
bankkoppeling gerealiseerd; daarmee hadden we de 
‘administratieketen’ bij Rogier compleet. Vervolgens hebben 
we de administratie juist ingericht (o.a. door middel van 
kostenplaatsen en benchmarks), zodat Rogier kan sturen op 
relevante cijfers.' 
  
Online samenwerken 
‘De mutaties die in de administratie worden geschoten, 
controleren we dagelijks. Daar begint ook onze online 
samenwerking. Wij verwerken de mutaties en stemmen 
eventuele vragen direct af met Rogier. Voorbeeld: er komt 
een factuur binnen waar kosten op staan voor het pand. 
Moeten we dit dan boeken als ‘onderhoud pand’ of als 
‘investering aan pand’? Die informatie staat vaak niet op de 
factuur en dat verifiëren we dan bij hem. En ja, we bespreken 
dan ook met Rogier of het wel verstandig is ‒ gezien de 
huidige financiële positie of de drempel van de 
investeringsaftrek ‒ om te activeren of de kosten direct te 
nemen. Het is een intensieve vorm van online samenwerken 
die ons goed bevalt; wij ontzorgen Rogier, maar wij hebben 
zijn input ook echt nodig om ons werk goed te kunnen doen. 
Op die manier sta je gewoon veel dichter bij je klant.’ 
  
Onze meerwaarde 
Doordat we een branchespecifieke oplossing voor de 
administratie van fysiopraktijken hebben ontwikkeld, zijn 
praktijkhouders minder tijd kwijt aan de administratie, hebben 
ze lagere kosten en meer inzicht. Het eindproduct is een 
cockpit, waarmee Rogier kan sturen op actuele cijfers. Op het 
moment dat Rogier zegt: ‘Het scheelt mij tijd en ik heb meer 
inzicht in de praktijk’, hebben wij het goed gedaan.’ 
 
 

Rogier Bos           Ralf van Roosmalen 
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VvE	Belang	
	
De	belangenorganisatie	voor	de	VvE	en	de	appartementseigenaar	
	
VvE	Belang	behartigt	de	belangen	van	de	verenigingen	van	eigenaars	in	Nederland.	Dat	zijn	
er	 in	 totaal	 zo’n	 140.000	 in	 evenzoveel	 (woon)complexen.	 Veel	 appartementseigenaren	
zijn	zich	nauwelijks	bewust	van	hun	VvE-lidmaatschap.	De	notaris	heeft	daar	wel	iets	over	
gezegd	 bij	 het	 transport	 van	 de	 verkoopakte,	 maar	 de	 nieuwbakken	 eigenaar	 van	 het	
appartementsrecht	 is	 dan	 al	met	 heel	 andere	 dingen	 bezig.	 De	 VvE	 interesseert	 hem	 of	
haar	meestal	maar	zeer	matig.	
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Dat heeft als gevolg dat veel VvE’s het 
niet makkelijk hebben. Want de VvE is 
verplicht om het gebouw waarvan de 
vereniging (de gezamenlijke 
eigenaars) eigenaar is, in goede staat 
te houden. Maar hoe organiseert ze 
duurzaam onderhoud van het 
complex? Wie helpt haar bij alle 
juridische en bouwkundige zaken 
waarmee de eigenaren c.q. het bestuur 
worden geconfronteerd? En wie houdt 
hen op de hoogte van de actuele 
ontwikkelingen op beleidsmatig 
gebied? Bijvoorbeeld over de Wet 
verbetering VvE’s die naar verwachting 
op 1 januari a.s. in werking treedt? 
 
Het antwoord is u inmiddels duidelijk: 
daarvoor is in 1999 VvE Belang 
opgericht. Wij werken natuurlijk in de 
eerste plaats voor de ca. 11.000 
aangesloten verenigingen, maar al die 
tienduizenden VvE’s die (nog) niet 
aangesloten zijn, profiteren mee van 
onze activiteiten. 
De aangesloten VvE’s hebben wel een 
belangrijk voordeel ten opzichte van 
hun meeliftende collega’s: ze zijn als 
eerste op de hoogte van zaken die 
voor hen van belang zijn, zoals 
regelingen die door VvE Belang in 
samenwerking met andere partners, 
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zoals het ministerie van Binnenlandse 
Zaken, zijn ontwikkeld.  
 
In november 2015 hebben we een lijvig 
rapport aangeboden aan minister Blok. 
Daarin stond duidelijk verwoord 
waaraan VvE’s behoefte hebben om 
een duurzaam beheer van hun 
complex mogelijk te maken. In het kort 
is dat: onafhankelijke informatie en 
begeleiding bij het proces om goede 
besluiten te nemen. 
 
De Wet verbetering VvE’s die ik 
hierboven al noemde, is een ander 
voorbeeld van een succesvolle 
samenwerking: dankzij deze 
wetswijziging zullen VvE’s verplicht 
worden om jaarlijks 0,5% van de 
herbouwwaarde van hun complex te 
sparen voor groot onderhoud en 
duurzaamheidsmaatregelen. 
Bovendien hebben ze straks eenduidig 
de mogelijkheid om een lening bij een 
commerciële bank af te sluiten. De 
taxatie van het complex kunnen we 
ook voor hen uitvoeren. 
Al onze activiteiten worden beschreven 
in ons kwartaalblad VvE Magazine, dat 
veel informatie geeft over 
energiebesparing, juridische en 
bouwkundige zaken. Ook worden 
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VvE’s belicht die op diverse terreinen 
een voorbeeldfunctie hebben. 
 
Samenwerking 
Ook voor een belangenorganisatie zelf 
is een goed advies en ondersteuning 
op administratief en fiscaal gebied 
onmisbaar. AccountAnders heeft ons 
de administratie uit handen genomen 
en heeft daarnaast meegedacht over 
verdere optimalisering van de 
administratie. Belangrijk onderdeel 
daarbij voor ons als vereniging is de 
facturatie van de abonnementen en 
losse diensten. Dit is inmiddels volledig 
geautomatiseerd met behulp van het 
programma WeFact. De 
inkoopfacturen mailen wij na akkoord 
door  en daardoor kunnen wij via Exact 
Online heel eenvoudig de betaalbatch 
aanmaken voor het automatisch 
betalen van de inkoopfacturen. Tot slot 
hebben wij altijd en overal inzicht in de 
resultaten door middel van de online 
cockpit.  
 
Wij werken aan een mooie toekomst 
voor de VvE! 
 
W. www.vvebelang.nl 
T. 0162 469 120 
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AccountAnders 
 
Pastoor van Kessellaan 5 
4761 BH Zevenbergen 
 
 
085-7608500 
www.accountanders.nl 
info@accountanders.nl 
 

Voorsprong bereik je samen! 
 

  


