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WISSELEN VAN  
ACCOUNTANTSKANTOOR,  
HOE DOE JE DAT?

Need to have of fun to have!
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IK TWIJFEL OF IK WEL BIJ HET JUISTE KANTOOR ZIT…

Voor veel MKB-bedrijven is de accountant een need to have, maar niet altijd een fun  
to have. En dat is nu juist wel de bedoeling. Want de accountant van vroeger?  
Die bestaat niet meer. Tenminste… die zou niet meer moeten bestaan. Die is tegenwoordig 
je businesspartner, je controller op afroep, vaak ook nog je Business Intelligence  
manager en tenslotte je aanspreekpunt voor veel overige zaken. Daarmee spar je dus 
o.a. over je marges, je prognoses en je bedrijfsmodel. Dus stel jezelf de vraag en denk er 
niet lang over na: need to have of fun to have? 

WANNEER WEET JE DAT JE MOET WISSELEN?

De meeste MKB-ondernemers hebben de vraag intuïtief en onbewust allang beantwoord: 
ik weet gewoon dat de relatie met mijn accountant tekortschiet, maar als ik moet  
zeggen waarom? We geven je een aantal redenen:

•	 uitwisseling	van	mappen	met	bankafschriften	en	facturen
•	 geen	integratie	tussen	de	MKB-software	en	het	 
administratiepakket

•	 gebruik	van	Excelsheets	door	de	ondernemer	voor	extra	 
overzicht

•	 veel	administratief	werk	voor	de	ondernemer	zelf
•	 geen	actuele	overzichten
•	 geen	prognosemogelijkheden
•	 geen	full-service	maar	half	werk
•	 geen	follow-up	en/of	lange	reactietijden	accountant
•	 geen	continuïteit	bij	de	accountant,	te	weinig	personeel,	 
te	weinig	expertise	voor	groei

•	 gebrek	aan	extra	functionaliteiten	zoals	projectmanagement,	
factuurautorisatie,	CRM,	salarisportal	etc.

NEED TO HAVE  
OF FUN TO HAVE? 
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OKÉ OKÉ, IK MOET DUS OVERSTAPPEN?  
MAAR WAT EEN GEDOE…

Dat zou je misschien zeggen, maar dat is niet zo. KENDR biedt een full-service  
overstapservice aan. Jij hoeft maar één ding te doen: de relatie met de ex-accountant  
op te zeggen en aan te geven dat je met KENDR in zee gaat. Wij regelen de rest achter  
je rug om.

Niet dat je het echt hoeft te weten maar wat regelen we dan 
voor je?
•	 we	zetten	je	administratie	om	naar	Exact	Online	of	jouw	 
voorkeurspakket.	

•	 we	instrueren	jouw	personeel	hoe	met	het	pakket	om	te	gaan
•	 we	integreren	andere	softwarepakketten
•	 we	stroomlijnen	het	administratieve	proces
•	 we	voegen	nieuwe	functionaliteit	toe
•	 we	sluiten	je	aan	op	prognosesoftware	(Visionplanner)
•	 we	nemen	de	loonadministratie	over	en	geven	iedereen	een	
portal

•	 we	nemen	alle	correspondentie	met	de	belastingdienst	over
•	 we	hebben	periodiek	overleg	met	je	over	de	stand	van	zaken
•	 we	optimaliseren	je	bedrijfsstructuur
•	 we	minimaliseren	je	belastingdruk

KENDR BIEDT EEN 
FULL-SERVICE  
OVERSTAPSERVICE AAN 
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JULLIE ZIJN VAST NIET DE ENIGE?  
WAAROM JULLIE?

Nee, maar we zijn wel zeer dienstverlenend en pragmatisch en zeer bekend met het 
MKB. We vullen een niche in de markt tussen het gebruikelijke administratiekantoor  
(te veel gericht op administratie en nauwelijks adviescapaciteit) en de grotere accountants-
kantoren (wel expertise maar lange lijntjes, lange doorlooptijd en bureaucratisch). 
KENDR biedt dus net die geïntegreerde dienstverlening op maat waar het MKB behoefte 
aan heeft. En van die kantoren zijn er niet zoveel. 

Wij bieden full-service dienstverlening in-house aan:
•	 Administratie	inclusief	digitale	verwerking	in-	en	verkoop- 
facturen	via	Exact	Online	of	ander	pakket.

•	 Jaarrekeningen	en	alle	aangiften.
•	 Rapportage	en	begroting	via	Visionplanner.	 
Zie	screenshots	onder.	Uiteraard	met	volledige	klantinzage	en	
doorklikmogelijkheid	tot	op	grootboek	niveau.

•	 Een	koppeling	van	Visionplanner	op	andere	pakketten	 
ook	mogelijk.	In	dat	geval	ga	je	verder	met	de	bestaande	 
administratiesoftware.	

•	 Loonadministratie	inclusief	portal/contracten	en	advisering.
•	 Begeleiding	o.a.	i.s.m.	Exact	van	transitie-	en	implementatie- 
trajecten	oude	naar	nieuwe	software,	nieuwe	modules,	 
koppelingen	etc.	

EN HOE ZIET ZOIETS ER IN DE PRAKTIJK UIT?

Heel goed dat je dat wilt weten. Om je een optische indruk te geven, hebben we wat 
overzichten opgenomen. Zo houden we je onderneming in beeld en kunnen we sturen 
op cijfers. Wil je dat ook? Neem dan meteen contact op! 

Meer	weten?	Neem	contact	op	met	KENDR. 
035 – 531 5308 | www.kendr.nl

http://www.kendr.nl
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ZO HOUDEN WE 
JE ONDERNEMING 
IN BEELD EN  
KUNNEN WE  
STUREN OP  
CIJFERS
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KENDR BIEDT 
GEÏNTEGREERDE 
DIENSTVERLENING  
OP MAAT 


