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Kopje koffie 
bij  je 
accountant?
De donkere dagen zijn 
achter de rug en de 
dagen worden langer. De 
lente is begonnen en alles 
krijgt weer (een 
AccountAnders-groene) 
kleur. Dat zien wij graag en 
daarom hebben wij ons 
bedrijfspand opgefleurd 
met een prachtig 
spandoek. Heb jij hem al 
gezien?

Afgelopen seizoen 
hebben we, net als jij, niet 
stil gezeten. Wist je dat we 
onszelf sinds kort officieel 
een accountantskantoor 
mogen noemen? In dit 
magazine lees je welke 
veranderingen dit met zich 
meebrengt t.o.v. 
AccountAnders als 
administratiekantoor.

We laten in dit magazine 
zien welke voordelen onze 
samenwerking met 
Fysiomanager biedt aan 
fysiopraktijken. We zijn 
voortdurend op zoek naar 
nieuwe samenwerkingen 
om onze klanten nog 
beter te ontzorgen. Heb jij 
daar goede ideeën over? 
We horen het graag!

Verder lees je in dit 
magazine tips voor het 
gebruik van onze HR-tool 
NMBRS, maak je kennis 
met collega Mathieu en 
geven we podium aan 
twee van onze klanten.

Kopje koffie bij je 
accountant? Welkom!

Ralf van Roosmalen
Directeur
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AccountAnders 
bestaat 5 jaar!
In 5 jaar tijd zijn we gegroeid naar 200 

tevreden klanten, 27 collega's, 400 

administraties en 9.000 facturen die we 

maandelijks verwerken voor onze 

klanten. Daar zijn we trots op 

en daar willen we onze klanten en 

relaties graag voor bedanken!

Mijlpalen AccountAnders:

Maart 2013: opgericht

April 2014: ons kantoor in Zevenbergen 

betrokken (met 7 collega’s)

2014: gestart met Fact4Fysio, inmiddels 

bedienen we meer dan 40 fysioklanten

2015: 3de bij de cloud accountant award

2016: een mooi jaar waarin we sterk zijn 

gegroeid qua klanten en collega’s

2017: gestart met Fact4Exquise, na de 

fysiobranche proberen we nu ook te 

focussen op

tandartspraktijken

Januari 2018: Per 1 januari zijn we een 

accountantskantoor geworden

April 2018: Feest! 5 jaar AccountAnders

Voorsprong is een keuze!
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Van administratiekantoor naar accountantskantoor

AccountAnders als
accountantskantoor!
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Goed, Beter, Best...
Per 1 januari 2018 is AccountAnders een accountantskantoor 
geworden. Naar aanleiding van gewijzigde regelgeving voor 
accountants hebben wij hiervoor gekozen. Dit is een bewuste keuze 
om een nog hogere kwaliteit van het voeren van administraties, 
periodeafsluitingen en jaarcijfers te kunnen bieden aan onze 
klanten. Als administratiekantoor hanteerden wij reeds hoge 
kwaliteitsstandaarden, waardoor de stap om accountantskantoor te 
worden niet zo groot is. Daarnaast biedt het zijn van een 
accountantskantoor voor onze klanten meer zekerheid richting 
derden die de jaarcijfers gebruiken.

Dit brengt een aantal wijzigingen met zich mee, waaronder het 
verstrekken van een samenstellingsverklaring in plaats van een 
administratieverslag bij onze jaarrekeningen voor de boekjaren vanaf 
2017. Daarnaast dat we voor alle klanten, waarbij we deze verklaring 
afgeven, een geaccordeerde opdrachtbevestiging nodig hebben 
voor ons dossier en dat onze jaarrekeningdossiers van een hoger 
niveau worden. We moeten in onze dossiers meer vastleggen en 
documenteren dan voorheen wat je mogelijk ook zal merken aan 
onze vragen bij het jaarwerk. Ook vallen we onder een 
kwaliteitstoetsing van de beroepsorganisatie SRA, waarbij we 
aangesloten zijn, en interne toetsingen van ESJ.

Deze samenstellingsverklaring gaan we standaard verstrekken bij alle 
rechtspersonen zoals bv’s. Voor de niet-rechtspersonen zoals 
eenmanszaken, maatschappen en vof’s gaan we deze niet 
standaard verstrekken, omdat dit de abonnementskosten voor de 
klant onnodig zou verhogen. Die willen we uiteraard zo laag mogelijk 
proberen te houden. Deze ondernemers ontvangen hun jaarcijfers in 
ons dashboard Visionplanner.

We hebben ervoor gekozen om voor als onze klanten de jaarcijfers 
te presenteren in ons dashboard Visionplanner.. Hierin worden ook 
de periodecijfers gepresenteerd. Op de achtergrond zijn we hard 
bezig om het bestaande dashboard verder te ontwikkelen om de 
ondernemer meer inzicht te kunnen bieden in de onderneming. Dit 
zullen we continu blijven doen, waardoor er steeds meer nuttige 
informatie over je onderneming beschikbaar wordt. Voor de niet-
rechtspersonen zijn we bijvoorbeeld een berekening aan het 
ontwikkelen die gedurende het boekjaar reeds aangeeft wat het 
verwachte te betalen bedrag aan inkomstenbelasting is, zodat je 
tijdig kan bijsturen als dit nodig is.

Ten opzichte van andere accountants- en administratiekantoren 
onderscheiden wij ons steeds sterker met de periodeafsluitingen in 
ons dashboard en met een sterke focus op digitalisering. We bieden 
ook steeds meer brancheoplossingen, zoals oplossingen voor 
fysiopraktijken, tandartspraktijken en rijscholen. Daarnaast zijn wij 
voordeliger dan de meeste accountantskantoren, hebben we 
maandabonnementen met vaste prijzen en bieden we meer kwaliteit 
ten opzichte van administratiekantoren. We hebben een directe 
connectie met ESJ Financial Engineering, waar diverse fiscalisten en 
andere adviseurs werkzaam zijn. Zij zijn ook voor onze klanten 
beschikbaar bij de meer specifieke casussen en adviesvraagstukken, 
zoals herstructureringen en fusies.

Ook voeren wij steeds meer opdrachten uit voor grotere 
controleplichtige MKB-ondernemingen, waarbij we hen begeleiden bij 
het digitaliseren van de financiële administratie, maandafsluitingen 
en het vernieuwen van de processen die hierbij horen. Dit zorgt voor 
een efficiënter financieel proces en levert besparingen op.

Uiteraard blijven we het vertrouwde kantoor en verandert er 
verder niets aan onze cultuur. Je bent altijd welkom voor een 
kopje koffie!
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Onze 
website is 
vernieuwd.
Nu nóg 
beter!

Het zal jou vast niet verbazen; we hebben digitaal DNA. 

Voortdurend zijn we op zoek naar de nieuwste (online) 

ontwikkelingen om jou nog beter en efficienter te kunnen 

ontzorgen. Dat is ook het uitgangspunt geweest bij het 

ontwikkelen van onze nieuwe website. (Potentiële) klanten, 

partners, collega's en anderen kunnen nu nog sneller vinden 

wat ze nodig hebben. Voorsprong is een keuze!
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Een 
aantal 
verbeteri
ngen  op 
een rijtje:
AccountAnders focust 

zich op jouw 

administratie. Daar zijn 

we goed in en dat doen 

we graag! In de nieuwe 

website hebben we onze 

focus verscherpt en 

hebben we een 

scheiding gemaakt met 

de aanvullende diensten.

Alle AccountAnders-

labels zijn nu duidelijk 

ondergebracht onder het 

label "AccountAnders". 

Geen losse websites 

meer met verschillende 

kleuren, je kunt nu alles 

vinden op 1 website. 

Door de one-domain-

strategy vind jij nu nog 

sneller wat je zoekt.

Voor een optimaal 

gebruiksgemak is de 

website een stuk sneller 

gemaakt, scrolt de 

menubalk mee naar 

beneden en is de 

website duidelijk en 

logisch opgebouwd.

In alles wat we doen, 

staat veiligheid voorop. 

Onze nieuwe website 

loopt voor op het gebied 

van veiligheid en voldoet 

aan de nieuwe 

regelgeving.

Enthousiast? Voor jou 

kunnen we ook zo'n 

mooie website maken! 

De website hebben we 

namelijk zelf ontwikkeld. 

Wij ontwikkelen website's 

vanaf €799,-. Bekijk de 

mogelijkheden hier.

https://www.accountanders.nl/marketing/?accountnieuws
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Onze online marketeer:

AccountAnders Marketing
Online marketing is dé groeimotor van de toekomst. Een 

continue optimalisatie van je online marketing kan veel 

omzetgroei opleveren. Wij geloven dat elke euro die je uitgeeft 

aan marketing minimaal 2 euro’s moet opleveren.

Nieuwe website nodig of wil je gewoon eens vrijblijvend 

sparren over jouw online kansen? Neem contact op met onze 

online marketeer & webdeveloper.

Jan-Paul Verkamman

T. 06 - 11 75 53 30

E. jpverkamman@accountanders.nl
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Samenwerking Fysiomanager
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Fysiomanager introduceert drie nieuwe producten!

Voorsprong door samenwerking.

Fysiomanager 2.0 is hét softwarepakket voor praktiserend Nederland. Therapeuten 

zouden het liefst continu behandelen, zonder alle overige werkzaamheden die een 

praktijkvoering onvermijdelijk met zich meebrengt. En dat kan nu! Fysiomanager 

introduceert (in samenwerking met AccountAnders) drie nieuwe producten, waarmee 

het “jouw rompslomp” volledig uit handen neemt. Jij kunt je volledig concentreren op je 

behandelingen, Fysiomanager en AccountAnders doen de rest!

De drie pakketten vindt je hieronder opgesomd.
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DeclaratieOnt
zorgd

Nooit meer 
achterlopen 
met declareren 
en de 
retourinformati
e!

DeclaratieOntzor
gd:

Ontzorgt je 
van 
declaratiewerk
zaamheden.
Stuurt 
declaraties 
naar de 
zorgverzekera
ar.
Verwerkt 
retourinformati
e.

MEER 
INFO

BoekhoudO
ntzorgd

Dé oplossing 
voor de 
boekhouding 
van 
fysiotherapeute
n!

BoekhoudOntzor
gd:

Ontzorgt je 
van de hele 
boekhouding.
Registreert en 
verwerkt data 
uit 
Fysiomanager.
Heeft een 
automatische 
bankkoppeling
Real-time 
informatie in 
openstaande 
posten.

MEER 
INFO

TotaalOntzo
rgd

Je declaraties 
en 
boekhouding 
totaal geregeld!

TotaalOntzorgd:
Ontzorgt je 
declaraties én 
boekhouding.
Biedt the best 
of both worlds.
Extra: 
adviesgesprek 
over je 
automatisering
.

MEER 
INFO

https://fysiomanager.nl/declaratieontzorgd?accountnieuws
https://fysiomanager.nl/boekhoudontzorgd?accountnieuws
https://fysiomanager.nl/totaalontzorgd?accountnieuws
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Fiscaal artikel

Er was 
eens...
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Er was eens...

... een broer van een belastingadviseur die een 
cafetaria wilde gaan exploiteren. Na een lange 
zoektocht vond hij een leuk ‘frietkot’ dat hij in 
pachtvorm kon gaan uitbaten. Naast de koelingen die 
in het frietkot aanwezig waren, behoorden er ook 2 
enorme vrieskisten en 1 manshoge koeling tot de 
inventaris. Voor die laatsten was er geen plaats in het 
frietkot.

Het appartement van de frietbakker was niet geschikt 
om de externe inventaris onder te brengen. De 
ouders van de frietbakker beschikten over een 
garage die wel geschikt was. Zij wilden hun zoon 
graag helpen met de opstart van zijn eerste 
ondernemersactiviteiten en boden hem dan ook aan 
dat de externe inventaris bij hen in de garage mocht 
worden ondergebracht. Dit wel op voorwaarde dat de 
frietbakker zelf voor ruimte zou gaan zorgen zodra de 
resultaten van de cafetaria langdurig positief bleven. 

Al snel bleek het uitbaten van de cafetaria een 
doorslaand succes. Iedere week werden honderden 
kilo’s friet gebakken en ook de snacks vonden gretig 
aftrek.
De ondernemende zoon wist derhalve wat hem te 
doen stond; ruimte zoeken om de externe inventaris 
onder te brengen. Wat bleek echter, de ene ruimte 
was om praktische redenen niet geschikt, de andere 
om financiële redenen onaantrekkelijk.

Net als iedere goede ondernemer kon ook de 
frietbakker ‘out of the box’ denken. Hij zag een 
woning voorbij komen met een externe berging die 
zeer geschikt zou zijn om de externe inventaris onder 
te brengen. Hij besloot dan ook de huur van zijn 
appartement op te zeggen en te verhuizen naar de 
woning met externe berging.
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Tijdens het verhuizen merkte de broer, 
die belastingadviseur is, op dat volgens 
hem op basis van recente jurisprudentie 
van de Hoge Raad ruimte zou moeten 
zijn om de verhuiskostenaftrek van € 
7.750 (vast), te vermeerderen met de 
kosten van het overbrengen van de 
inboedel, te claimen. Omdat de broers 
het adagium “met uw familie zult gij geen 
zaken doen” volgen, zou de adviseur 
van de frietbakker dit dienen te 
verwerken in de aangifte 
inkomstenbelasting van de frietbakker. 
De adviseur van de frietbakker bleek 
helaas niet zo goed op de hoogte van 
de wet-, regelgeving en jurisprudentie en 
meende dat de aftrek niet mogelijk was. 
De aangifte van de frietbakker werd dan 
ook zonder de aftrekpost ingediend bij 
de Belastingdienst. Gelukkig voor de 
frietbakker biedt de door de 
Belastingdienst opgelegde 
belastingaanslag nog een mogelijkheid 
om bezwaar te maken. Dit wilde de broer 
van de frietbakker wel doen; het was 
immers voor de frietbakker een spel 
“zonder niet-en” en hun familierelatie zou 
dus geen gevaar lopen.

Kort en goed kwam het na een 
langdurige uitwisseling van standpunten 
tussen meerdere medewerkers van de 
Belastingdienst en de broer van de 
frietbakker tot een rechtszaak. Deze 
werd beslecht in het voordeel van de 
frietbakker. Al met al kreeg de frietbakker 
door de extra aftrekpost een bedrag van 
rond de € 4.000 netto terug van de 
Belastingdienst.

Vrij naar: Rechtbank Zeeland-West-
Brabant, nr. 16/1091

Heb je een vergelijkbare of compleet 
andere situatie die je graag fiscaal wilt 
laten toetsen, weet dan dat de broer 
van de frietbakker ook graag voor jou 
klaar staat. Voel je vrij om contact met 
mij op te nemen.

mr. drs. Harm Holierhoek
Belastingadviseur
T. 088-0320736
E. hholierhoek@accountanders.nl



17 / 33



18 / 33

Medewerker in beeld
Mathieu Nijhoff

Per 1 mei 2017 ben ik gestart bij AccountAnders en ESJ Financial Engineering. Ik heb een 
combifunctie, waarbij ik zowel voor klanten van AccountAnders als ESJ Financial Engineering 
opdrachten en relatiebeheer uitvoer. 

In februari 2016 ben ik in Zevenbergen komen wonen, na heel mijn leven in Klundert te hebben 
gewoond met tussendoor een tweejarig uitstapje naar Willemstad. In de nieuwe wijk heb ik 
samen met mijn vrouw een nieuwbouwwoning gekocht. Sindsdien woon ik met plezier in 
Zevenbergen. 
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Cariere
Voorheen heb ik 8 jaar bij DRV accountants & adviseurs gewerkt waarbij mijn laatste functie 
Accountant Relatiebeheerder was. Daarvoor heb ik bij nog een aantal accountantskantoren 
gewerkt. Ik ben bij DRV altijd betrokken geweest bij diverse digitaliseringsprojecten als teamlid 
van een werkgroep. Het eerste grote project waar ik in 2009 mee startte was het omzetten van 
de papieren accountants- en fiscale dossiers richting digitale dossiers. Omdat alle collega’s niet 
beter wisten dan werken met een papieren dossier en het gemak en het inzicht dat een digitaal 
dossier kan bieden op dat moment nog niet voor ogen hadden, heeft het ongeveer drie jaar 
gekost om dat veranderingstraject te ondergaan. Achteraf was iedereen er erg tevreden mee. 
Om dit doel te kunnen bereiken hebben we veel cursussen gegeven en aandacht aan de 
collega’s moeten schenken. 

Het laatste grote project waarbij ik betrokken was, was het digitaliseren van de administraties en 
het digitaliseren van periodeafsluitingen. Bij een aantal klanten liep dit erg goed, maar helaas bij 
een aantal klanten ook minder. Het probleem was dat het overgrote deel van de klanten zelf de 
administratie verzorgde, de voordelen van digitalisering niet altijd zag en de begeleiding vanuit 
DRV als een kostenpost zag. Daarnaast verliep het project moeizaam doordat veel collega’s het 
nut er ook niet altijd van inzagen en doordat besluitvorming door de grootte van de organisatie 
over de werkwijze traag verliep. Ik was er zelf wel een groot voorstander van, maar vond het 
vervelend dat het niet snel  van de grond kwam en niet alle collega’s het omarmden.

AccountAnders
Per toeval kwam ik in aanraking met de website van AccountAnders, bij een concurrentieanalyse 
vanuit DRV. De website trok direct de aandacht door de werkwijze met abonnementen, een 
gekoesterde wens van veel accountantskantoren die dit niet durven, en de digitale werkwijze. 
Nog toevalliger was het dat ik AccountAnders niet kende, maar het kantoor slechts een kilometer 
van mijn huis staat. Mijn oog viel op een vacature, waarbij een accountant met 10 jaar ervaring 
werd gezocht. Dat vond ik erg interessant. Na een week te hebben nagedacht trok ik de stoute 
schoenen aan en heb ik Ralf gebeld. We hadden direct een goede klik en een week later kwam 
ik bij hem op gesprek. Het voelde direct goed, waarna ik zeer kort er na had besloten de stap te 
gaan wagen. Ook vond ik het zeer prettig dat er een directe samenwerking met ESJ Financial 
Engineering is, waardoor je altijd kan terugvallen op andere accountants, fiscalisten en 
adviseurs. Toevallig was ik daar mijn carrière begonnen tijdens mijn duale accountancyopleiding 
ongeveer 14 jaar geleden.

Bij AccountAnders ben ik samen met een aantal andere collega’s verantwoordelijk voor de 
kwaliteit en ICT ontwikkelingen in ons vakgebied. Twee verantwoordelijkheden die mij goed 
liggen. Omdat we per 1 januari 2018 een accountantskantoor zijn geworden, verandert onze 
werkwijze gedeeltelijk. Om deze veranderingen door te voeren op kantoor, geef ik intern 
cursussen aan mijn collega’s. Daarnaast ben ik samen met Dennis Henderiks bezig om ons 
dashboard in Visionplanner te gaan verbeteren, waardoor deze standaard nog meer inzicht geeft 
aan onze klanten. Dit is een project was continu in ontwikkeling zal zijn.

Hobby's
Naast mijn werk, vind ik voetbal nog steeds een heel leuk spelletje. Vanaf mijn zesde voetbal ik 
bij Klundert. Vanaf mijn 18e stond ik in het eerste waarbij veel van mijn vrije tijd op ging in 
trainingen en de wedstrijd op zaterdag. Op dit moment voetbal ik op donderdagavonden in een 
veteranenelftal en op zaterdag in het 4e van Klundert.

Naast mijn werk en het sporten vind ik reizen erg leuk. Samen met mijn vrouw ben ik al naar 
diverse landen geweest in met name Azië en Zuid-Amerika. Ik kan er erg van genieten om met 
andere culturen in aanraking te komen en de mooie natuur te aanschouwen.

Mocht je interesse hebben in een kopje koffie om met mij over je onderneming of andere zaken 
te praten, ben je altijd welkom op ons kantoor in Zevenbergen.

Mathieu Nijhoff 
T. 088 - 0320 824
E. mnijhoff@accountanders.nl
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Klant aan het woord

Relei B.V.  
Wij zijn een totaalleverancier van persoonlijke 
beschermingsmiddelen en verpakkingsmaterialen. Een 
onderneming die continu met uitbreiding en procesverbetering 
bezig is. Doordat wij onze producten grotendeels zelf importeren, 
onderscheiden wij ons in de markt.

In ons centraal magazijn liggen gemiddeld 4.000 producten 
voorradig, door deze sterke voorraadpositie worden onze klanten 
binnen 48 uur geleverd.
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Relei "Total Safety"
Relei is binnen de Benelux een toonaangevende 
leverancier van persoonlijke 
beschermingsmiddelen.
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Relei "Packaging"
Mede door de assemblage 
werkzaamheden, is Relei uitgegroeid tot 
één van de grootste leveranciers van 
verpakkingsmaterialen.
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PBM / handschoenen 
automaten

Vanaf 2015 introduceert Relei het concept PBM / handschoenen 
automaten. Gezien onze positie in de markt zal voornamelijk de 
vraag optreden om dit traject te starten bij onze eindgebruikers.
Op het gebied van innovatie willen wij altijd een stap vooruit denken. 
Daarom hebben wij heel veel succes met dit nieuwe concept.

Uitgifte systeem
Door middel van een geregistreerd uitgifte systeem is per persoon 
het verbruik te meten. Deze uitgifte automaten voor persoonlijke 
beschermingsmiddelen zijn dus voor ieder willekeurig product te 
gebruiken. Dus of het nu gaat om werkhandschoenen, stofmaskers 
of bijvoorbeeld veiligheidsbrillen het is allemaal een optie.

Meer informatie vindje op de website van Relei.

https://relei.nl/pbm-handschoenen-automaten/?accountnieuws


25 / 33

Stress is 
de 
grootste 
verspilling 
van jouw 
talent

We hebben 
STRESS!

In de huidige tijd van ambities, realisatiedrang en waarin 

alles middels social media onder een vergrootglas ligt, is de 

druk die we ervaren hoger dan ooit. Steeds meer van ons zijn 

actief opzoek naar hun doel in het leven, maken nieuwe 

keuzes en zoeken naar nieuwe uitdagingen. We hebben 

STRESS! Vaak denken we dat we eerst iets moeten presteren 

of bereiken om daarna te kunnen ontspannen. Stress komt 

simpelweg door het niet aanvaarden van de realiteit.
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Om daadwerkelijk verder te komen is juist ONTSPANNING nodig. 
Eerst ontspannen en daarna pas in beweging komen. Je zou dit 
inspanning vanuit ontspanning kunnen noemen. Maar... hoe doe je 
dit? In deze tijd, waarin we allemaal lijden aan onze gedachten 
weten we niet meer hoe dit moet. We lijden aan gedachten..? Ja, we 
putten ons brein uit en sluiten creativiteit af. "We zitten de gehele 
dag in ons hoofd." En daar is ons hoofd niet voor gemaakt.

Ons brein vraagt enorm veel energie om te kunnen presteren. Door 
de hele dag na te denken over zaken die gebeurd zijn of zaken die 
zouden kunnen gebeuren, blijft het bewuste denken continu actief. 
Gecombineerd met een oordeel over al deze zaken is dat een 
voedingsbodem voor stress. De werkelijkheid voldoet dan niet aan 
het in onze gedachten opgestelde plaatje. Dit is hetzelfde als 
wanneer je zomaar bedenkt dat er 1 miljoen euro op jouw 
bankrekening zou moeten staan en dan vervolgens gefrustreerd 
bent over het feit dat het er niet opstaat wanneer je jouw banksaldo 
bekijkt.

Stress voorkomen is even gemakkelijk als moeilijk. Het mechanisme is 
heel eenvoudig, maar de hobbels die je moet nemen om daar te 
komen voelen doorgaans groot en complex. Als je leeft met een 
focus op het heden, het huidige moment, het NU, dan is er weinig tot 
geen stress. Je bent eerlijk naar jezelf en de omgeving en neemt de 
realiteit zoals deze is. Je verzint geen sprookjes, maar je bekijkt de 
zaken zoals ze werkelijk zijn. Dit betekent echter ook keuzes maken 
en daar vervolgens achter gaan staan. Om dat te kunnen is een 
goed begrip van jezelf, jouw kernwaarden en jouw beperkingen 
nodig, aangevuld met een gezonde dosis zelfvertrouwen.

Wouter Melkert is auteur van het boek Own Your Sh*t, dat gaat over 
het nemen van eigenaarschap over jouw leven zodat jij kan bereiken 
wat bij jou past. Zijn organisatie 2MANY Kennisplein heeft tot doel 
om een continu leer- en ontwikkeltraject aan te bieden aan 
ondernemers. Ondernemer is namelijk een vak apart. Of het nu gaat 
om persoonlijke ontwikkeling of de zakelijke bedrijfsvoering, 2MANY 
Kennisplein past altijd bij jouw ontwikkelbehoeften. Door lid te 
worden van het 2MANY Kennisplein ontvang je maandelijks het 
digitale magazine met ieder maand een relevant thema voor 
ondernemers, en mag je ieder kwartaal deelnemen aan onze 
kennissessies. Daarnaast bieden wij ook Live Leren aan. Wanneer je 
een individueel vraagstuk hebt, maak je een afspraak bij ons op 
kantoor en wij helpen jou verder. Persoonlijk en op maat! Het 
lidmaatschap voor het 2MANY Kennisplein kost €75 per maand. We 
willen het graag samen doen. Wij zorgen voor de inhoud en de 
kennis, jij voor het netwerk.
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Salarisadministratie via NMBRS
Wat je misschien nog niet 
wist…..
Elke maand worden de salarisspecificaties en de aangifte loonheffingen met 

veel plezier in de online portal van Nmbrs geplaatst door onze 

salarisspecialisten. Maar wist je dat er veel meer mogelijk is dan alleen het 

downloaden van de salarisoutput?
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Management rapportages

Haal eenvoudig diverse management 

overzichten uit Nmbrs, zoals bijvoorbeeld 

het aantal FTE’s, grafieken van de 

loonkosten per werknemer over de 

laatste 12 maanden, de loonkosten bij 

ziekteverzuim en de hoogste bruto lonen.

Genereer zelf overzichten

Bijna alle gegevens die vastgelegd 

worden in Nmbrs kunnen ook weer 

geëxporteerd worden naar zelf 

samengestelde overzichten. De 

overzichten zijn ook te exporteren naar 

excel.

Denk aan overzichten met NAW 

gegevens, verlofsaldo’s of de verloonde 

reiskosten.

Digitaal personeelsdossier

Alle personeelsdocumenten, zoals 

bijvoorbeeld arbeidsovereenkomsten, 

identiteitsbewijzen, 

beoordelingsformulieren, etc. kunnen 

eenvoudig opgeslagen worden in de 

cloud.

Hierdoor kan je altijd en op iedere locatie 

je personeelsdossier inzien.

Je kan zelf kiezen welke documenten 

ook aan de werknemers beschikbaar 

worden gesteld.

ESS – werknemers login

Werknemers kunnen met een eigen 

account de salarisspecificaties 

downloaden, maar ook verlof aanvragen, 

documenten inzien en declaraties 

indienen.

Hiervoor is ook een app beschikbaar om 

het nog eenvoudiger te maken.

MSS – managers login

Managers kunnen een eigen account 

krijgen om van de medewerkers van hun 

eigen afdeling het personeelsdossier in 

te zien, of om het verlof goed te keuren,

Declaraties indienen

De werknemer kan eenvoudig declaraties 

indienen, zelfs door het maken van een 

foto met een smartphone. De bedragen 

én bijbehorende bijlage worden dan 

automatisch toegevoegd aan de digitale 

salarisspecificatie. Uiteraard moet de 
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werkgever of manager nog wel eerst 

akkoord zijn.

Verlof aanvragen

De werknemers kunnen zelf vakantie en 

verlof aanvragen, waarna het (na 

goedkeuring) automatisch wordt verwerkt 

in het verlof saldo. Dus geen vervelende 

verlofbriefjes meer!
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Ziekteverzuim dossier
Registreer alle 
ziekmeldingen eenvoudig 
in het ziekteverzuim 
dossier. Hierbij worden alle 
benodigde stappen 
weergegeven die nodig 
zijn om aan de Wet 
Poortwachter te voldoen.
Alle 
ziekteverzuimmeldingen 
vertalen zich weer in 
overzichten met de 
loonkosten.
Met een aantal 
Arbodiensten is ook een 
koppeling mogelijk, 
waardoor je maar op 1 
plek de ziekmelding hoeft 
te doen.

Functionering en 
beoordelingsgesprekken
Registreer eenvoudig alle 
functionerings en 
beoordelingsgesprekken, 
sla de bijbehorende 
verslagen op en noteer de 
vervolgstappen.

Opleidingen
Registreer alle opleidingen 
en maak je dossier 
volledig met de certificaten 
en diploma’s.

Verstrekkingen
Een werknemer ontvangt 
gedurende zijn 
dienstverband vaak zaken 
die nodig zijn om het werk 
goed uit te voeren, zoals 
werkkleding, een laptop of 
een sleutel van een pand.
Maar wat moet de 
werknemer weer inleveren 
wanneer hij uit dienst 
gaat? Dat leg je hier vast, 
zodat je in 1x een mooi 
totaal overzicht hebt.

Verzekeringen
Registreer per werknemer 
de afzonderlijke 
personeelsverzekeringen 
en sla de polissen op in 
de cloud.

HR signalen
Misschien heb je ze al een 
keer voorbij zien komen, 
want vanuit Nmbrs worden 
diverse emailsignalen 
verstuurd.
Standaard bij het aflopen 
van 
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arbeidsovereenkomsten, 
maar ook een herinnering 
voor jubilea, verjaardagen, 
het aflopen van de 
geldigheid van een 
document, of eigen 
signalen kunnen makkelijk 
zijn.

Koppelingen en 
integraties
Nmbrs koppelt graag aan 
andere online systemen. 
Hierdoor worden de 
loonjournaalposten al 
vaak automatisch in de 
boekhoudsoftware 
geboekt en worden uren 
vanuit de tijdregistratie 
klaar gezet voor de 
salarisverwerking.

Meer weten? Vraag een gratis demo aan van 
alle mogelijkheden!

Jeroen van der Heijden
T. 088 - 0320 733

E. jvanderheijden@accountanders.nl
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HR Checkit

Vind het 
antwoord 
op al uw 
HR-vragen!

HR Checkit Tool
Deze online personeelszaken portal ondersteunt bij al uw 

eerstelijns HR-vragen. Denk aan hoe om te gaan met een 

disfunctionerende werknemer, een zieke medewerker of zaken 

met betrekking tot verlof etc. Dit doen wij door middel van zeer 

praktijkgerichte antwoorden in de vorm van video’s, checklists, 

voorbeeldbrieven en andere handige toepassingen.  De 

informatie is actueel, juridisch gecontroleerd en geschreven in 

de taal van u als ondernemer. 

Kunt u niet volledig antwoord krijgen op uw HR-vraagstuk of 

wenst u een maatwerkoplossing? Onze HR-adviseurs staan voor 

u klaar om u verder van dienst te zijn.

https://www.youtube.com/embed/xv9Wb1OOyG4?start=2&&accountnieuws
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INSCHRIJVEN

Het AccountNieuws 
magazine wordt 
één keer per 
kwartaal 
gepubliceerd en 
bevat verhalen en 
tips van klanten 
voor klanten. Wil jij 
het nieuwste 
AccountNieuws als 
eerste in je mailbox 
of wil jij je 
onderneming ook 
(kosteloos) 
profileren in ons 
magazine? 

Meld je aan via 
onze website!

https://www.accountanders.nl/magazine/?accountnieuws

