
 

 

“We hoeven een factuur 
slechts in te scannen en 
op te sturen. That`s it.” 

02 

De Zilvermeeuw 



 

 

2 

 
  

1

Voorsprong  

in beeld 
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geautomatiseerd afhandelen van haar 
financiële administratie. Adriaan is er zeer 
enthousiast over: “Al een tijd lang wilden 
we de financiële administratie en de 
accountancy grotendeels uitbesteden dan 
wel automatiseren. Waar we vroeger een 
factuur soms wel drie of vier keer in 
handen hadden en elke uitgaande 
rekening apart betaalden, daar hoeven we 
een factuur nu slechts in te scannen en op 
te sturen naar AccountAnders Fact4U. 
That`s it. AccountAnders Fact4U leest de 
scan in het systeem in en wij kunnen 
betalen via een zogeheten SEPA-bestand 
waarmee we alle facturen in één keer 
kunnen betalen”. Met een zelfde gemak 
handelt De Zilvermeeuw de uitgaande 
facturen af. Ook de salarisadministratie is 
goeddeels geautomatiseerd. 
 
De voordelen 
Volgens Adriaan zijn de voordelen van de 
automatisering evident: “Het is niet alleen 
pure tijdwinst, je hebt met een druk op de 
knop een actueel inzicht in al je cijfers. En 
maakte je met handmatig afhandelen nog 
wel eens een fout, dat is nu niet meer het 
geval.”  
Met de vaste maandprijzen is er ook geen 
onaangename verrassing achteraf, je weet 
vooraf wat je betaalt. Over de 
samenwerking met het team van 
AccountAnders Fact4U is Adriaan zeer 
tevreden: “AccountAnders Fact4U is een 
accountantskantoor van deze tijd - vlot, ze 
hebben veel kennis in huis en ze willen je 
echt helpen.” 
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Automatisering op 

het water 
Naam Adriaan Schuller 
Bedrijf De Zilvermeeuw 
Functie Directeur 
 
108 jaar De Zilvermeeuw  
Opgericht in 1906 als varende 
ondernemer voor het vervoer van 
vracht en personen, verzorgt 
familiebedrijf  De Zilvermeeuw sinds 
de opkomst van het binnenlands 
toerisme in de jaren zestig 
rondvaarten. De vloot bestaat uit 7 
schepen, er is 60 man personeel in 
dienst en er is sprake van een 
toenemend aantal bezoekers.  
 
Breed werkterrein 
Volgens directeur Adriaan Schuller 
dankt De Zilvermeeuw zijn succes 
aan een breed aanbod, 
samenwerking met andere partijen en 
investeringen in de vloot. Adriaan: 
“We opereren breed en vervoeren niet 
alleen individuele dagjesmensen en 
groepen, maar ook steeds meer 
evenementen als bruiloften, 
presentaties, relatiedagen, bedrijfs-
uitjes, feesten en partijen.  
 
Gemak dient de mens 
Sinds begin 2014 maakt De Zilver-
meeuw gebruik van de diensten van 
AccountAnders Fact4U voor het 

 

Visie op  

De Zilvermeeuw  
Door: 
Marcel Huijbregts 
mhuijbregts@accountanders.nl 
 
Toen De Zilvermeeuw klant werd 
bij AccountAnders Fact4u 
hebben we, samen met 2 
studenten die afstudeerden 
bij de opleiding Accountancy bij 
Avans in Breda, de processen in 
kaart gebracht om deze te 
optimaliseren. 
 
Al snel bleken we hier veel 
mogelijkheden voor te hebben: 
 
1) Inkoopfacturen worden nu 
gescand en kunnen in 1x betaald 
worden via een SEPA-bestand. 
2) Verkoopfacturen werden, 
vanwege splitsing tussen 
catering en varen altijd 
handmatig uitgesplitst. 
Wij hebben Exact nu zo ingericht 
dat dit voortaan automatisch 
gebeurd. 
3) In samenwerking met Adriaan 
zijn we op zoek gegaan naar een 
kassaleverancier om de 
kasmutaties automatisch in de 
administratie te krijgen. 
4) Inrichting cockpit (financieel 
dashboard) waardoor er nu 
volledig financieel inzicht is in de 
resultaten per schip. 
5) De automatisering van de  
salarisadministratie levert veel 
tijdbesparing op. 
 
Bovenstaande is nu allemaal 
doorgevoerd, waardoor de klant 
tussentijds het benodigde inzicht 
heeft.  
Dat staat als een paal boven 
WATER! 
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  Medewerker in beeld  

TOP-

AANBIEDING 
 
AccountAnders klanten profi-
teren van extra voordelen bij 
het aanvragen van een XXImo 
kaart.  
 
Als AccountAnders klant: 
- Ontvangt u de aansluitkosten 
(€15,-) retour. 
- Betaalt u geen abonnements 
kosten (€3,75 per maand). 
 
Wilt u ook zorgeloos reizen? 
Vraag de kaart vandaag nog 
aan en profiteer van deze 
aanbieding!  
www.fact4xximo.nl 
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“Bij ons hoef je niet eens je 

bonnen te scannen”  

3

Voordelen op een rijtje: 
• Optimale zakelijke mobiliteit met de 

XXImo card  
• Nul bonnetjes,  

één btw-verzamelfactuur 
• Duurzaam 
• Veilig  
• Handige hulp-apps                          
• Bespaar met de XXImo card op  

tank-, parkeer- en administratiekosten 
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Met de Fact4XXImo-kaart heeft u één 
oplossing in handen waarmee u een 
groot aantal mobiliteitsdiensten verenigt: 
tanken, parkeren, openbaar vervoer, 
betalen, vliegen, hotels, plannen en 
reserveren.  
 
Geen losse declaraties en overzichten, u 
krijgt maandelijks één btw-factuur met 
daarop alle reizen, tankbeurten en 
overige kosten van de afgelopen 
periode. Door de samenwerking met 
XXImo wordt deze factuur automatisch in 
de administratie verwerkt. U betaalt 
eenvoudig en scannen van uw bonnen is 
dus overbodig geworden. 
 
Lees er alles over op: www.fact4xximo.nl 
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Falco Huts is sinds 1 april 2015 
werkzaam als MKB Adviseur bij 
AccountAnders. Falco is 31 jaar 
oud en  woont samen met zijn 
vriendin in Nieuwerkerk aan den 
IJssel. 
 
Wat voor achtergrond heb je? 
Ik ben mijn carrière begonnen als 
gymleraar, nadat ik de HALO 
(Haagsche Academie voor 
Lichamelijke Opvoeding) had gedaan. 
Echter kwam ik er na een jaar achter 
dat ik dit werk niet de rest van mijn 
leven wilde doen. 
Daarna heb ik via de detachering 
ervaring opgedaan in het bedrijfsleven 
op diverse salarisadministraties. 
Uiteindelijk ben ik bij een 
accountantskantoor terecht gekomen 
en die wilde mij heel graag 
overnemen. Daar heb ik mezelf 
allround verder ontwikkeld door 
diverse opleidingen te volgen en 
allerlei soorten werkzaamheden te 
doen. Van het boeken van 
administraties tot aan een functie als 
controller bij een groot bedrijf. 
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Hoe ben je bij AccountAnders 
terecht gekomen? 
Via de social media (LinkedIn) ben ik 
benaderd door Jasper Visser. Ik raakte 
direct enthousiast over het concept 
van AccountAnders en voor ik het wist 
was alles netjes geregeld.  
 
Waarom heb je voor AccountAnders 
gekozen? 
Ik heb als passie om de ondernemers 
te ontzorgen met al hun 
administratieve verplichtingen. Dat doe 
ik door zoveel mogelijk te 
automatiseren, zodat de klant de 24/7 
een administratie tot zijn beschikking 
heeft die up to date is. Dan kan de 
ondernemer de administratie gaan zien 
als instrument waarmee die kan sturing 
geven aan zijn bedrijf. 
Het ontzorgen van de klant en een 
dagelijks bijgewerkte administratie zijn 
nieuw in de accountancy en daarin 
loopt AccountAnders helemaal voorop 
en zoals beschreven past dat bij mij.  
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Waarin ben je gespecialiseerd? 
Het is mijn kracht om me te kunnen 
inleven in de ondernemer en met 
oplossingen te komen voor zijn/haar 
problemen. 
 
Over vijf jaar wil ik mij verder hebben 
ontwikkeld op het gebied van de 
accountancy en AccountAnders 
geholpen hebben om haar marktaandeel 
te vergroten. 
 

 
Falco Huts 
fhuts@accountanders.nl 
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AccountAnders in beweging  
 

 

Preferred supplier Intramed 
 
De samenwerking tussen Zorg in 
Zicht van Intramed en Fact4Fysio 
biedt zorgprofessionals de oplossing 
om meer tijd te hebben voor zaken 
die geld opleveren. Meer aandacht 
voor de patiënten, meer tijd voor 
ondernemen. en daarbij grip op de 
zaak en een volledig inzicht in uw 
financiën. Dit doen we voor een vast 
scherp tarief. 
http://www.intramedzorginzicht.nl 

Mijn Fysiomanager 
 
Ontwikkeld in samenwerking met 
Fysiomanager. De beste financiële 
applicaties voor uw praktijk zijn 
ondergebracht in één portal en 
gekoppeld aan de Fact4U 
boekhoudstraat. U hoeft dus niet 
meer zelf te boekhouden en 
tegelijkertijd heeft u altijd inzicht in 
uw actuele praktijkresultaten. En dat 
doen we tegen vaste scherpe 
maandtarieven. 
http://www.mijnfysiomanager.nl 

Payt 
 
In samenwerking met Payt bieden 
wij ondernemers de mogelijkheid om 
het debiteurenbeheer aan ons uit te 
besteden.  
Door automatisch de mutaties uit het 
boekhoudpakket te halen is bij Payt 
dagelijks bekend van welke facturen 
de vervaldatum is verstreken. Op 
basis hiervan worden automatisch 
betalingsherinneringen en aan-
maningen verstuurd. 
www.payt.nl 

AccountAnders Portal 
 
Als het gaat over uw financiële 
informatie zijn efficiëncy, veiligheid 
en continuïteit erg belangrijk. Met het 
AccountAnders Portal, uw persoon-
lijke website, kunt u op een snelle en 
veilige manier informatie beheren en 
met uw adviseur uitwisselen. 
Voortaan handelt u allerlei 
documenten en formaliteiten snel en 
eenvoudig via internet af.  

 
 

Nieuwe collega’s 
 
AccountAnders blijft groeien! Vanaf 
januari 2015 hebben we Falco, 
Thomas, Oufila, Chris, Iris en Harm 
aan ons team toegevoegd. 
 
Bekijk alle medewerkers op: 
www.accountanders.nl/medewerker 

1. 2. 3. 

4. 5. 
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Klanten in beweging 
 

 

1

Intelligence Group 
 
Intelligence Group wil nationaal en 
internationaal, toonaangevend zijn op het 
gebied van arbeidsmarktcommunicatie 
en recruitment. Daarmee heeft het bedrijf 
de ambitie om werkgevers te helpen 
effectiever en efficiënter te werven en 
werknemers te helpen hun positie op de 
markt te verbeteren. 
 
De 3 grootste veranderingen die op de 
Nederlandse arbeidsmarkt afkomen 
volgens Intelligence Group. 
1. Flexibilisering: Voor de crisis werd 
flexibele arbeid vooral gezien als een 
noodzakelijke kostenpost voor 
additionele capaciteit. Inmiddels is het 
voor de meeste bedrijven een 
strategische investering en bewuste 
keuze geworden.  
2. Internationalisering: De arbeidsmarkt 
wordt steeds internationaler. Dat heeft 
gevolgen. Er is momenteel een netto 
uitstroom van talent in Nederland, 
oftewel veel talent verdwijnt van de 
Nederlandse arbeidsmarkt. De 
kwalitatieve balans slaat negatief door. 
Veel Nederlands talent vertrekt naar 
Azië. In Nederland valt het nog mee; in 
Spanje vindt echt een braindrain plaats.  
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Coolwheel 
 
Coolwheel is de elektrische eenwieler of 
unicycle die een glimlach op je gezicht 
tovert! Rijden op een Coolwheel is 
eenvoudig, milieuvriendelijk en 
natuurlijk... heel erg cool!! De Coolwheel 
is een kwalitatief hoogwaardige 
elektrische eenwieler: zelf-balancerend 
en aangestuurd door een intelligente 
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computer en gyroscopen. De eenwieler 
wordt aangedreven door een sterke en 
stille motor en een krachtige batterij 
 
De bediening is eenvoudig en met de 
(tijdelijk) gratis trainingswielen zijn de 
eerste meters een makkie, dus stap op 
prober het uit! 
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De grootste arbeidsmarkt 
uitdagingen voor bedrijven 
‘Voor het management is het een 
uitdaging om grip te krijgen op de 
doorstroom en uitstroom van mensen. 
Ze reageren doorgaans vrij traditioneel 
bij krimpende organisaties door de 
zaak opnieuw te gaan organiseren. 
Dat zijn niet de ingrepen waar je het 
bedrijf van de toekomst mee bouwt. 
Denk na over welke profielen je over 
drie jaar nodig hebt om je 
doelstellingen te realiseren. Dan ben je 
goed met de toekomst bezig.’ 
 
Intelligence Group 
T   088 - 7302800 
E  info@intelligence-group.nl  
W www.intelligence-group.nl 
 

 
Geert-Jan Waasdorp (CEO) 

2

Europa is jachtgebied voor global 
recruiters.  
3. Wet- en regelgeving: Wat dit punt 
betreft, niemand weet wat de 
implicaties zijn van de Wet Werk- en 
Zekerheid en de Participatiewet die 
eraan zitten te komen.  
 
'Grootste massaontslag ooit komt 
eraan in 2015' 
Geert-Jan Waasdorp (CEO Intelligence 
Group): ‘Ik geloof zelf dat we het 
grootste massaontslag van Nederland 
ooit gaan krijgen in Q3 2015. Ik denk 
dat het zo’n 20.000 of 30.000 mensen 
zal betreffen. Dat heeft te maken met 
de versoepeling van het ontslagrecht. 
Daarmee krijgt een werknemer bij 
ontslag maximaal een jaarsalaris of 
75.000 euro mee. Als je nu nog 
volgens de kantonrechtersformule 
ontslagen moet worden, en je bent 55 
jaar, 30 jaar in dienst met een salaris 
van 4.000 euro en nauwelijks een 
dossier, dan kost dat een werkgever al 
snel twee ton als ontslagvergoeding. 
Dus die werkgever zit te wachten tot 
het kan. Dat wordt een enorme dreun.’  
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Tijdens één van de laatste borrels 
van AccountAnders hebben alle 
collega’s de kans gehad om de 
Coolwheel uit te proberen. Dit 
leverde onvergetelijke momenten op. 
Wij zijn verkocht! U ook? 
 
Meer weten over de Coolwheel? Kijk 
op: www.coolwheel.nl 



 

 

6 

 

AccountAnders B.V. 
 
Zevenbergen 
Pastoor van Kessellaan 5 
4761 BH Zevenbergen 
 
Alblasserdam 
Dam 135 
2951 GA Alblasserdam 
 
085-7608500 
www.accountanders.nl 
info@accountanders.nl 
 

Voorsprong bereik je 

samen! 
Reserveer de volgende activiteiten in uw agenda: 
 
24 juni 16.00 - 18.00 uur     Community bijeenkomst 
30 juni 16.00 - 21.00 uur     Bijeenkomst jonge ondernemers 
 

De AccountAnders Community nodigt u uit.  
 
AccountAnders gelooft in de kracht van samen. 
Netwerken delen, kennis en ervaringen 
uitwisselen en samen werken aan uw groei. Wij 
bieden onze klanten graag een podium om 
zichzelf te profileren. Samen zijn we 
sterker! Schrijf u in via de website, bij uw 
Businessfacilitator of MKB Adviseur. 


