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MANAGEMENT SAMENVATTING

INLEIDING: INNOVATIE VAN EEN 

BUSINESSMODEL 

In een businessmodel komen verschillende keuzes van een 

onderneming samen. Welke doelgroep wordt bediend en 

hoe onderscheidt het aanbod van het bedrijf zich van de 

concurrentie, bijvoorbeeld. Maar ook de manier waarop 

het bedrijf is georganiseerd. Welke bedrijfsmiddelen in 

huis aanwezig zijn en welke van externe partners worden 

betrokken. En uiteraard de manier waarop geld wordt 

verdiend: het verdienmodel van het bedrijf. 

Veel bedrijven zijn voortdurend bezig hun businessmodel 

te verbeteren en te laten groeien. Zolang het daarbij gaat 

om 'meer van hetzelfde' wordt in de wetenschap 

gesproken van 'businessmodel-replicatie'. Daartegenover 

staat businessmodel-vernieuwing. Bedrijven die hun 

businessmodel vernieuwen, komen met een geheel nieuw 

aanbod of organiseren zich geheel anders dan gebruikelijk. 

Zowel businessmodel-replicatie als -vernieuwing kan 

gedreven worden door een sterke eigen visie op de markt 

of juist door een sterke focus op de behoeften van 

bestaande klanten.   

Uiteindelijk zullen alle bedrijven hun businessmodel ooit 

moeten verbeteren en vernieuwen. Of dat nu onder druk 

van de concurrentie gebeurt, door veranderende 

behoeften van klanten, wet- en regelgeving of de opkomst 

van nieuwe technologieën. De vraag is natuurlijk: wanneer 

moeten bedrijven hun businessmodel veranderen? En 

minstens zo belangrijk: hoe kunnen zij dat het beste doen? 

 

HET ONDERZOEK BIJ MKB-ACCOUNTANTS 

KANTOREN 

De bovenstaande vragen leven ook onder mkb-

accountants. NEMACC, het kenniscentrum van de NBA en 

de Erasmus Universiteit, heeft dit daarom laten 

onderzoeken. Onder ruim tweeduizend vennoten is een 

vragenlijst verspreid die door ongeveer tweehonderd van 

hen is ingevuld. Vijf onderwerpen kwamen daarbij aan bod: 

(1) de algemene kenmerken van het kantoor en (2) de 

kenmerken van het businessmodel in het bijzonder, (3) de 

druk die wordt ervaren vanuit de omgeving om het 

businessmodel te innoveren, (4) de focus ten aanzien van 

businessmodel-replicatie en -vernieuwing en de oriëntatie 

op klanten of een eigen strategische visie, en (5) de 

hefbomen die worden ingezet om het businessmodel te 

veranderen en de zaken die dat proces versnellen of 

vertragen. Om de cijfermatige inzichten, die met de 

vragenlijst werden verkregen, te verrijken zijn ook 

interviews afgenomen. Dat resulteerde in rijke 

beschrijvingen van bijzondere kantoren, welke afzonderlijk 

zijn opgenomen aan het eind van dit rapport.  
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DE BELANGRIJKSTE CONCLUSIES 

1. De druk vanuit de omgeving om te veranderen is hoog, 

maar niet hoger dan bij andere sectoren. Gemiddeld 

genomen zijn de bedrijfsprestaties van mkb-

accountantskantoren echter niet goed. Daarom is het 

belangrijk om niet stil te blijven staan. Zet ofwel in op 

voortdurende verbetering van processen en 

dienstverlening, of ontwikkel een geheel nieuw 

aanbod en een nieuwe aanpak. Een combinatie van 

beide benaderingen kan ook.  

2. Het meest gangbare businessmodel van mkb-

accountants is gericht op een selecte groep klanten 

(een niche) en leunt zwaar op informatie- en 

communicatietechnologie (ICT). Het aanbod bestaat 

over het algemeen uit een combinatie van 

gestandaardiseerde administratieve diensten en 

maatwerk-advisering.  

3. Businessmodel-innovatie is voornamelijk gericht op 

geleidelijke verbetering en groei. Meer van hetzelfde, 

dus, oftewel 'businessmodel-replicatie'. 

Vernieuwende businessmodellen zien we weinig. De 

vijf case studies van innovatieve accountantskantoren 

in dit rapport laten echter zien dat businessmodel-

vernieuwing ook voor accountantskantoren goed 

mogelijk is. Mkb-accountants zitten dus niet vast aan 

het hiervoor beschreven 'gangbare' businessmodel. 

  

4. Hoe veranderen mkb-accountants hun 

businessmodel? Dat doen zij voornamelijk door 

gebruik te maken van informatie- en 

communicatietechnologie. Andere hefbomen voor 

vernieuwing worden echter relatief weinig ingezet. Zo 

sturen veel vennoten hun organisatie nog op 

traditionele wijze aan. Ook de opzet van de organisatie 

biedt nog weinig ruimte voor vernieuwing. En ook al 

werken mkb-accountants relatief veel samen met 

derde partijen, deze samenwerking is vooral gericht op 

de uitvoering van bestaande processen.  

Accountants kunnen dus nog veel winst boeken met 

businessmodel-innovatie. Daarvoor zullen zij anders 

moeten gaan sturen en organiseren en samen met 

externe partijen werken aan nieuwe vormen van 

dienstverlening.  

5. De behoudende cultuur van veel mkb-kantoren kan 

het innovatieproces versnellen zo lang dat is gericht op 

businessmodel verbetering (replicatie). Voor het 

ontwikkelen van nieuwe businessmodellen werkt deze 

cultuur echter vertragend. Datzelfde geldt voor de 

sterke focus op interne samenwerking: goed voor 

replicatie, maar niet voor vernieuwing.  

Voor vernieuwing van het businessmodel is daarnaast 

ook meer kennis van buiten de organisatie nodig. 

Daar moet het kantoor dan wel voor open staan. Ook 

leiderschap speelt een belangrijke rol bij 

businessmodel-vernieuwing. Leiderschap gericht op 

het samen laten smelten van de doelen van de 

medewerkers met die van het kantoor versnelt het 

innovatieproces. Daar zien we een opvallend 

lichtpuntje: zulk 'transformationeel' leiderschap is 

niet ongewoon onder de vennoten van mkb-

accountantskantoren. Een eerste handvat voor het 

ontwikkelen van nieuwe businessmodellen is dus al 

aanwezig! 



3 

 INLEIDING

In deze rapportage worden de bevindingen gepresenteerd 

van een onderzoek naar businessmodel-innovatie door 

mkb-accountantskantoren. In dit inleidende hoofdstuk 

geven we een beeld van de opzet van het onderzoek en van 

de kenmerken van de onderzochte kantoren. Aan de hand 

van deze kenmerken wordt in het vervolg van het 

onderzoek gezocht naar relevante verschillen binnen de 

groep onderzochte accountants. Niet elk kantoor kan 

immers zonder meer met een willekeurig ander kantoor 

worden vergeleken.  

Vervolgens wordt in hoofdstuk twee beschreven in 

hoeverre businessmodel-innovatie noodzakelijk is. Komt 

de druk van de markt of wordt deze veroorzaakt door de 

financiële prestaties van de kantoren? In het derde 

hoofdstuk worden de businessmodellen in kaart gebracht 

zoals die op dit moment door de accountantskantoren 

worden gevoerd. Dit hoofdstuk bekijkt tevens waar de 

aandacht van de accountants naar uit gaat: verbeteren en 

groeien of juist fundamenteel vernieuwen? En wat drijft 

deze keuzes: is dat een eigen visie of volgt men de 

ontwikkelingen bij bestaande klanten? In het laatste 

hoofdstuk worden de hefbomen en ‘katalysatoren’ van 

innovatie beschreven. In hoeverre beschikken de kantoren 

over de juiste organisatiemiddelen om handen en voeten 

te geven aan businessmodel-innovatie? 

 

1.1.  OVER DIT ONDERZOEK 

Het onderzoek werd uitgevoerd in het najaar van 2014 in 

opdracht van NEMACC, het kennisinstituut voor mkb-

accountants van de Nederlandse Beroepsorganisatie van 

Accountants (NBA) en de Erasmus Universiteit Rotterdam.  

Voor de uitvoering van het onderzoek waren 

verantwoordelijk professor dr. Henk Volberda van de 

Rotterdam School of Management en dr. Niels van der 

Weerdt, managing director van INSCOPE Consulting, 

Erasmus University.  

De onderzoekers zijn dr. Antoinette Rijsenbilt van NEMACC 

en Guus Ham van Novak zeer erkentelijk voor hun 

ondersteuning bij dit onderzoek. Ook de inbreng van 

diverse koepelorganisaties tijdens een ronde-tafel 

bijeenkomst bij de NBA heeft bijzonder waardevolle input 

opgeleverd voor de opzet van dit onderzoek. 

Uiteraard had dit onderzoek niet zonder de medewerking 

van de respondenten uitgevoerd kunnen worden. In het 

bijzonder noemen we de personen die bereid waren tijd 

vrij te maken voor interviews: Tom van Zwieten (Contour 

Accountants), Francesco de Haan (Flow Accountants), 

Jasper Visser (AccountAnders), Lex Bubbers (B&P 

Performance Group) en Jos van Rooijen van Ross & 

Partners. 

  

Er is geen eenduidige definitie van een ‘businessmodel’. Een businessmodel wordt wel omschreven als “een bundel 

van specifieke activiteiten die worden uitgevoerd om in marktbehoeften te voorzien, waarbij gespecificeerd is 

welke partijen welke activiteiten uitvoeren en hoe die activiteiten daaraan zijn gekoppeld.” 

Op basis van de vele definities van een business model in de literatuur kunnen we drie gemeenschappelijke 

elementen onderscheiden: 

1. Een business model bestaat uit verschillende componenten en beschrijft de relaties tussen die 

componenten (‘architectuur’). Ook omschrijft het de relaties met externe partijen, zoals klanten; 

2. een business model analyseert hoe waarde creatie voor wie plaatsvindt en hoe het bedrijf zich waarde 

toe-eigent; 

3. een business model maakt inzichtelijk hoe de componenten en hun onderlinge relaties bijdragen aan de 

concurrentiestrategie. 

Er zijn verschillende schema’s waarmee een businessmodel in kaart kan worden gebracht. In hoofdstuk 3 worden 

deze nader toegelicht. Een veel gebruikte typering van businessmodellen in de accountancy maakt onderscheid 

tussen een ‘dienstenhuis’, een ‘specialist’ en een ‘digicountant’. Deze typering wordt ook in dit rapport gehanteerd. 

WAT IS EEN ‘BUSINESSMODEL’? 
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1.2.  OPZET VAN HET ONDERZOEK  

Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van een enquête en 

zijn verschillende interviews afgenomen. Hierdoor werd 

het mogelijk om zowel een cijfermatig beeld te schetsen als 

inhoudelijke voorbeelden te geven van de wijze waarop 

mkb-accountants hun businessmodel vernieuwen. 

In totaal werden 2171 vennoten aangeschreven met het 

verzoek deel te nemen aan de enquête. Bijna 10% van hen 

reageerde. Na opschoning voor kantoren met meer dan 

300 medewerkers - die niet meer tot het mkb worden 

gerekend – en een enkel kantoor met te veel extreme 

uitslagen, resteerden 212 bruikbare ingevulde 

vragenlijsten. Dit betrof 198 verschillende kantoren.  

Met behulp van een online vragenlijst zijn verschillende 

relevante aspecten gemeten en in kaart gebracht: 

 De turbulentie in de (mkb) markt voor 

accountancydiensten, oftewel de noodzaak tot 

vernieuwing; 

 De focus en oriëntatie van mkb-accountants ten 

aanzien van businessmodel-innovatie, oftewel de 

keuzes die accountants tot op heden maakten; 

 De hefbomen en versnellers van businessmodel-

innovatie, oftewel hetgeen zich onder de motorkap 

bevindt om innovatie te laten gebeuren. 

Daarnaast zijn interviews afgenomen met een vijftal 

vennoten van kantoren die reeds een interessante 

vernieuwingsslag maakten. Hoe hebben zij dit voor elkaar 

gekregen? Wat moest er bij hun onder de motorkap 

veranderen? U treft in hoofdstuk 3 van elk kantoor een 

beschrijving aan, inclusief een uitwerking van hun 

businessmodel canvas. 

 Met dit symbool wordt vanaf hoofdstuk 3 in de tekst 

verwezen naar interessante bevindingen uit de case 

studies. 

1.3.  KENMERKEN VAN DE ONDERZOCHTE 

KANTOREN 

Uiteraard verschillen mkb-accountantskantoren onderling 

behoorlijk van elkaar. Voor het onderzoek is het relevant 

om te weten welke verschillen nu doorslaggevend zijn als 

het gaat om businessmodel-innovatie. Onderstaand laten 

we eerst zien, hoe de onderzochte kantoren van elkaar 

verschillen ten aanzien van de leeftijd en omvang van het 

kantoor, de diensten die zij hun klanten aanbieden en de 

geografische scope van die klanten en de kantoren zelf. We 

delen aan het eind van dit hoofdstuk alle kantoren in bij 

één van zeven zogenaamde peergroups (groepen van 

vergelijkbare kantoren). 

LEEFTIJD VAN DE KANTOREN 

Er bevinden zich 16 zeer jonge kantoren onder de groep 

respondenten. Deze werden in de afgelopen drie jaar 

opgericht en we spreken bij hen dan ook van start-ups. Er 

is één kantoor ouder dan 100 jaar: WEA Accountants. 

Figuur 1 toont de verdeling van alle onderzochte kantoren 

naar leeftijd.  

De onderzochte kantoren zijn ten behoeve van het 

onderzoek ingedeeld in vier categorieën of ‘generaties’. De 

twee oudste groepen uit figuur 1 zijn daarbij 

samengenomen en ingedeeld bij de ‘vulpengeneratie ’ (zie 

tabel 1). De overige kantoren zijn ingedeeld bij een 

generatie die sinds de opkomst van de PC werden 

opgericht, sinds de grote groei van Internet en sinds de 

opkomst van de tablet. 

Figuur 1: verdeling naar leeftijd 

 

 

 

  

Tabel 1: indeling naar generaties 

Oprichting Generatie Aantal kantoren 

laatste 3 jaar tabletgeneratie  16 

tussen 3 en 12,5 jaar internetgeneratie 37 

tussen 12,5 en 25 jaar PC-generatie  63 

meer dan 25 jaar geleden vulpengeneratie  94 

laatste 3 jaar; 
7,6%

tussen 3 en 
12,5 jaar; 

17,6%

tussen 12,5 
en 25 jaar; 

30,0%

tussen 25 
en 50 jaar; 

23,3%

meer dan 50 
jaar geleden; 

21,4%
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OMVANG VAN DE KANTOREN 

Gemeten naar het aantal medewerkers, valt ongeveer één 

derde van de onderzochte kantoren in de categorie ‘micro 

kantoor’ met 5 of minder medewerkers (zie figuur 2). Ten 

opzichte van de verdeling van het aantal vennoten valt op 

dat er relatief veel ‘kleine’ en ‘middelgrote’ organisaties 

zijn (samen 52%), met tussen de 5 en 50 medewerkers. 

Figuur 2: verdeling naar aantal medewerkers 

Figuur 3 toont het aantal vennoten dat aan een kantoor 

verbonden is. Ongeveer 30% van de onderzochte kantoren 

bestaat uit ‘solitaire vennoten’. Bijna het dubbele aantal 

werkt met één partner. Het aantal kantoren met drie of 

meer vennoten neemt daarna steeds sneller af. Slechts 5% 

van de onderzochte kantoren heeft tien of meer vennoten.  

DIENSTENPORTFOLIOS VAN DE KANTOREN 

Bij 9 op de 10 kantoren vormt het samenstellen van de 

jaarrekening de belangrijkste of op één na belangrijkste 

activiteit. Het verzorgen van de administratie van klanten 

is de tweede belangrijkste activiteit. Figuur 4 op de 

volgende pagina laat deze verdeling duidelijk zien. Vrijwel 

alle kantoren verzorgen tevens de fiscale aangifte, maar 

dit is nooit de belangrijkste activiteit en slechts in een 

kwart van de gevallen de tweede belangrijkste activiteit 

(zie figuur 5 op de volgende pagina). 

Het valt op dat het percentage kantoren dat een 

substantieel deel van haar omzet uit 

advieswerkzaamheden haalt beperkt is. Slechts één op de 

vier zet advieswerkzaamheden op de 1e of 2e plaats voor 

wat betreft gegenereerde omzet.  

Loonverwerking blijkt een bijkomstigheid voor veel 

kantoren, die hoogstens op de 3e plaats komt. Toch wordt 

dit zeer regelmatig aangeboden, minder dan een kwart van 

de onderzochte kantoren biedt deze dienst in het geheel 

niet aan of haalt hier vrijwel geen omzet uit.  

Controle- en beoordelingsopdrachten, tot slot, worden 

door minder dan de helft van de kantoren uitgevoerd. 

Slechts één op de tien kantoren haalt hier voldoende 

omzet uit om dit tot de belangrijkste activiteiten te 

rekenen.  

De kantoren zijn ingedeeld in een vijftal categorieën op 

basis van het portfolio aan diensten en de relevantie van 

verschillende typen diensten voor de omzet van het 

kantoor. Deze indeling vereenvoudigt het zoeken naar 

relevante verschillen bij de analyses in deze rapportage. In 

figuur 6 staan de categorieën en de verdeling naar 

aantallen kantoren weergegeven. 

 De categorie “Advies+” bestaat uit kantoren die, 

naast andere activiteiten, een aanzienlijk deel van 

hun omzet uit advieswerkzaamheden halen. 

 De categorie “Samenstellers” bestaat uit kantoren die 

hun omzet behalen vrijwel alleen met het 

samenstellen van de jaarrekening en eventueel met 

het verzorgen van de fiscale aangifte. 

 De categorie “Controlepraktijk” bestaat uit kantoren 

die een substantieel deel van de omzet genereren 

met het controleren en beoordelen van 

jaarrekeningen, eventueel aangevuld met andere 

activiteiten.  

 De overige categorieën spreken voor zich. 

 

  

1 t/m 5 
werknemers 
(micro); 34%

6 t/m 15 
werknemers (klein); 

24%

16 t/m 50 werknemers 
(middelgroot); 28%

meer dan 50 
werknemers (groot); 

15%

31%
57%

70% 80% 86% 89% 92% 94% 95% 100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 vennoot 2 
vennoten

3 4 5 6 7 8 9 10 of 
meer 

vennoten

Figuur 3: aantal vennoten van het kantoor (cumulatief) 
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67%

95% 98% 99% 99% 99%

25%

47%

61%

77%
83%

86%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Meeste
omzet

2e plaats 3e plaats 4e plaats 5e plaats 6e plaats Geen omzet

Samenstellen Administratie

Leeswijzer: bovenstaande grafiek toont dat 67% van 

de kantoren de meeste omzet haalt uit het 

samenstellen van de jaarrekening. In 95% van de 

gevallen komt het samenstellen op de 1
e
 of de 2

e
 

plaats. Het verzorgen van de fiscale aangifte vormt 

nooit de belangrijkste activiteit. Vijf procent geeft 

aan dat advieswerkzaamheden de belangrijkste 

omzetgenerator zijn.  

67%

95%

98%
99% 99% 99%

25%

66%

86%
95% 97%

5%
21%

39%
71%

89%
92%

25% 47%
61%

77%
83%

86%

17% 37%
66%

77%

9%
19% 25% 31% 46%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Meeste omzet 2e plaats 3e plaats 4e plaats 5e plaats 6e plaats

Samenstellen Fiscale aangifte

Advies Administratie

Loonverwerking Controle en beoordelingsopdrachten

Figuur 4: cumulatieve aantallen kantoren dat samenstellen en administreren op de 

1
e
 t/m 6

e
 plaats rangschikt (gemeten naar omzet).  

Figuur 5: cumulatieve aantallen kantoren en de rangschikking naar omzet van 

verschillende diensten.  

Advies+; 39

Full 
Service; 

110
Samens
tellers; 

16

Controle 
praktijk; 19

Overig en 
onbepaald; 28

Figuur 6: verdeling van kantoren naar 

dienstenportfolio.  
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GEOGRAFISCHE FOCUS VAN KLANTEN EN 

KANTOREN 

Zo’n 44% van de onderzochte kantoren werkt voor klanten 

die zij classificeren als regionale spelers. Een vijfde deel 

richt zich exclusief op nationale opererende klanten en een 

fractie (2%) richt zich exclusief op internationale klanten.  

Figuur 7: de geografische focus van de klanten van de 

onderzochte kantoren. 

 

Aan de hand van deze verdeling zoals getoond in figuur 7 is 

een indeling gemaakt met vier categorieën, al naar gelang 

de geografische focus van de klanten van elk kantoor (zie 

tabel 2). Deze indeling wordt in het vervolg van dit 

onderzoek gebruikt, zodat alle categorieën voldoende 

respondenten herbergen. 

 

De geografische scope van de kantoren zelf is ook in kaart 

gebracht. Ruim 20 procent ziet zichzelf als een kantoor met 

een grootstedelijke oriëntatie en meer dan de helft heeft 

een kleinstedelijke of landelijke oriëntatie. Ongeveer een 

kwart geeft aan zowel een grootstedelijke- als 

kleinstedelijke oriëntatie te hebben. Voor het gemak 

spreken we in het vervolg in deze rapportage van de groep 

kleinstedelijke kantoren (54%) en de overige groep met 

(ook) een grootstedelijke oriëntatie (46%).  

VERDELING NAAR BUSINESSMODEL EN OMVANG 

Om voor elk kantoor een representatieve groep 

‘vergelijkbare’ kantoren te creëren, is een aantal 

peergroups gedefinieerd. Dit is enerzijds gebeurd op basis 

van het aantal medewerkers, de omvang van het kantoor, 

en anderzijds op basis van het businessmodel van het 

kantoor. In hoofdstuk 3 wordt de classificatie van 

verschillende businessmodellen nader toegelicht. 

Vooralsnog volstaan we er mee de peergroups te 

benoemen (zie tabel 3).  

Deze indeling van vergelijkbare kantoren vormt het eerste 

kenmerk waarop we verschillen tussen groepen kantoren 

proberen te duiden in dit onderzoek. De overige indelingen 

die in het voorgaande zijn besproken, worden alleen 

besproken indien er relevante verschillen naar voren zijn 

gekomen. Dus alleen als bijvoorbeeld de leeftijd van de 

kantoren duidelijk van invloed is op de mate waarin zij hun 

businessmodel kunnen vernieuwen, wordt dit besproken. 

 

Tabel 2: indeling van de onderzochte kantoren naar geografische focus van klanten.  

Klanten hebben een puur regionale focus 44% 

Klanten hebben een regionale en/of nationale focus 21% 

Klanten hebben een puur nationale focus 20% 

Klanten hebben een internationale en/of nationale focus 15% 

 

Tabel 3: Aantallen kantoren verdeeld naar peergroup 

 Aantal kantoren in 
dataset Aantal medewerkers 

Specialisten 12 12 tot 130 

Digicountant 7 1 tot 25 

Kleine dienstenhuizen 42 6 tot 15 

Middelgrote dienstenhuizen 46 16 tot 50 

Grote dienstenhuizen 25 60 tot 300 

Zeer kleine kantoren 63 1 tot 5 

Overigen 17 12 tot 215 

Regionaal 

Internationaal Nationaal 

91 

41 

45 

4 

17 

4 

7 
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 DE NOODZAAK VAN BUSINESSMODEL-INNOVATIE 

In dit hoofdstuk kijken we naar de omgeving waarin mkb-

accountants opereren om te bepalen in hoeverre die 

vernieuwing afdwingt. Daarnaast worden de 

bedrijfsprestaties van de onderzochte kantoren langs de lat 

gelegd. Hoe verhouden zij zich tot de prestaties van andere 

bedrijven? 

2.1.  WAAROM BEDRIJVEN HUN 

BUSINESSMODEL OOIT ZULLEN MOETEN 

AANPASSEN 

In de betrekkelijk stabiele concurrentieomgeving die een 

groot deel van de vorige eeuw kenmerkte, voldeden de 

bekende, rivaliteit beperkende strategieën en traditionele 

organisatievormen uitstekend. Bedrijven als Shell, ING en 

KPN zijn er groot en winstgevend mee geworden. In 

langdurige perioden van relatief stabiele verhoudingen 

tussen bestaande spelers konden deze bedrijven hun 

concurrentievoordeel steeds verder uitbreiden en 

handhaven. 

Nog maar weinig ondernemingen genieten van deze luxe. 

In plaats van lange, stabiele perioden met betrekkelijke 

rust, wordt concurrentie nu veelal gekenmerkt door korte 

perioden van concurrentievoordelen, afgewisseld door 

frequente verstoringen en ontwrichting van de markt. De 

mondialisering van markten, snelle technologische 

veranderingen, kortere productlevenscycli en de 

toenemende agressiviteit van concurrenten hebben de 

basisregels van de concurrentiestrijd veranderd.  

In een dergelijke hypercompetitieve marktomgeving lijkt 

een strategie gericht op behoud van de status quo een 

recept om te falen. Het faillissement van Kodak, ooit de 

uitvinder van de digitale fotocamera, is exemplarisch. Het 

onvermogen om tijdig nieuwe businessmodellen te 

lanceren heeft ook in het Nederlandse bedrijfsleven tot 

slachtoffers geleid, met de Free Record Shop, OAD, Polare 

en De Harense Smit als prominente voorbeelden.  

  

Achterblijvende 
prestaties vragen om 
vernieuwing. Meer nog 
dan de omgeving dat 
van accountants vraagt. 
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2.2.  WAT LEREN WE VAN BESTAANDE 

ONDERZOEKEN BINNEN DE ACCOUNTANCY 

SECTOR? 

In hoeverre is ook de markt van mkb-accountants 

‘omgeslagen’ naar hyperconcurrentie? Is het traditionele 

model nog lang houdbaar of zijn ook de 

accountantskantoren naarstig op zoek naar nieuwe 

manieren om waarde te creëren voor hun klanten? 

Een eenduidige conclusie ten aanzien van de noodzaak 

voor MBK accountants om te vernieuwen kan op basis van 

het bestaande onderzoek en desk research nog niet 

worden getrokken.  

Uit eerder onderzoek door de NBA en verschillende 

koepelorganisaties als NOVAK en SRA komt een redelijke 

eenduidig beeld naar voren. De modus operandi van de 

accountants is nog steeds vooral gericht op kleine, 

stapsgewijze verbeteringen van hun bedrijfsprocessen. 

Zo blijkt uit het benchmark onderzoek van NOAB, Fiscount 

en Auxillum dat in 2013 de administratieve dienstverlening 

als percentage van de omzet nagenoeg gelijk blijft. Van 

vervanging door advieswerk lijkt eigenlijk geen sprake te 

zijn. Ook de investeringen in ICT en opleidingen stegen 

nauwelijks.  

Uit het benchmark onderzoek van Novak en Full Finance 

komt een zelfde beeld naar voren. Ook zij noteerden geen 

stijging in advieswerk sinds 2011. De omzet per fte bleek 

wel te stijgen. Dit kan mogelijk verklaard worden door een 

toename in werkdruk gecombineerd met voortgaande 

automatisering. Digitalisering heeft aan de andere kant ook 

een structureel effect op de prijsdruk, waardoor de ‘winst’ 

voor het kantoor uiteindelijk nihil kan blijken.  

Uit deze onderzoeken komt een beeld naar voren van een 

sector die maar mondjesmaat en zeer behoudend 

vernieuwd. Als we echter de websites van tijdschriften als 

AccountancyNieuws bekijken, komen we steeds meer 

verhalen tegen van kantoren met een innovatieve aanpak 

of een vernieuwend aanbod voor hun klanten. Het 

verdienmodel gebaseerd op een vast tarief per uur wordt 

                                                                 

 

1  De vergelijking wordt hier gemaakt aan de hand van de 
gemiddelde scores van de groep mkb-accountants. Dit 
gemiddelde is (uiteraard) een schatting en kan binnen een 
bepaalde bandbreedte variëren (het 95% 

tegenwoordig alom aangevuld of zelfs vervangen door een 

abonnement tegen een vaste jaarlijkse prijs. Een aantal van 

dergelijke innovatieve kantoren wordt in dit onderzoek 

nader besproken.  

2.3.  HOE KIJKEN DE MKB ACCOUNTANTS NAAR 

DE TOEKOMST?  

Hoe hoog is de nood om te vernieuwen voor mkb-

accountants? Als we kijken naar de druk vanuit de 

omgeving, dan lijkt het mee te vallen.  

DE OMGEVING OOGT NOG RELATIEF RUSTIG 

Mkb-accountants ervaren relatief beperkte druk vanuit de 

omgeving om hun businessmodel te vernieuwen. In 

vergelijking met andere zakelijke dienstverleners ervaren 

de accountants minder dynamiek (zie figuur 8) en 

voornamelijk minder concurrentiedruk (figuur 9)1.  

Een aantal groepen binnen de branche ervaart echter wél 

meer turbulentie. In het bijzonder ervaren de kantoren 

waar het controleren van de jaarrekening van groot belang 

is voor de omzet, meer dynamiek. De frequentie en 

intensiteit van veranderingen wordt door hen hoger 

ingeschaald dan door collega-accountants. Mogelijk dat de 

vernieuwde wetgeving – de Wet toezicht 

Accountantsorganisaties (Wta) – daar debet aan is. Ook 

kantoren met een klantenkring die vooral nationaal zaken 

doet, ervaren een hogere dynamiek.  

Vooral de digicountant ervaart een zeer hoge 

concurrentiedruk. Dit is niet verrassend. Immers, zij 

onderscheiden zich op basis van prijs en zoeken de 

concurrentie dus juist op. Opvallend is verder het verschil 

tussen de kantoren uit de `Internetgeneratie´ en de 

´vulpengeneratie ´. De oudere kantoren lijken enigszins in 

de luwte te opereren. Mogelijk dat dit verklaard kan 

worden doordat zij in het verleden bestendige relaties 

hebben weten op te bouwen.  

betrouwbaarheidsinterval). De resultaten van de groep zakelijke 
dienstverleners (uit eerder onderzoek uitgevoerd in 2012) vallen 
echter buiten deze bandbreedte, waardoor met redelijke 
zekerheid kan worden gesteld dat de gemiddelden daadwerkelijk 
afwijken.  
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Figuren 8 en 9: de dynamiek en concurrentiedruk in de 

omgeving zoals ervaren door mkb-accountants. 

 

Uiteraard verschilt de turbulentie die wordt ervaren per 

kantoor. Dat blijkt ook uit figuur 10. In dit figuur zijn alle 

respondenten getoond al naar gelang hun scores op de 

beide assen (dynamiek en concurrentiedruk). We 

onderscheiden hier vier ‘kwadranten’ met elk hun eigen 

kenmerken: 

 De niet-bedreigende omgeving: maar weinig 

accountantskantoren herkennen zich in deze stabiele 

omgeving. Alhoewel deze luwte aantrekkelijk oogt, 

zal men waakzaam moeten blijven voor het moment 

dat de rust wordt verstoord door nieuwe toetreders 

of klanten die met nieuwe eisen komen.

 

 Bekende competitie: het handjevol kantoren dat zich 

in dit kwadrant bevindt, strijdt weliswaar 

voortdurend om de gunst van klanten maar de 

spelregels zijn bekend en deze veranderen niet 

wezenlijk. Ook hier kan het klimaat snel omslaan 

zodra agressieve nieuwe spelers het veld betreden of 

de druk op de prestaties van de kantoren fors 

toeneemt. 

 Veranderen zonder druk: alhoewel in deze omgeving 

verandering de enige constante lijkt te zijn, valt de 

druk nog mee. De markt is verdeeld en klanten zijn 

loyaal in dit kwadrant. De accountant krijgt dus 

voldoende gelegenheid om zich aan te passen, 

bijvoorbeeld bij nieuwe regelgeving of technologieën. 

Slechts een enkele respondent lijkt zich in dit scenario 

te herkennen. 

 Het turbulente kwadrant: kantoren die zich in dit 

kwadrant begeven, moeten op het scherpst van de 

snede opereren. Innoveren en aanpassen is een must, 

maar veel tijd wordt de accountant niet gegund en 

competitieve blunders worden hard afgestraft. Met 

de toenemende risico’s, kunnen echter ook de 

rendementen snel toenemen. De meeste 

accountants lijken zich in te herkennen in dit 

kwadrant, al komen de extreme waarden minder vaak 

voor.  

Figuur 10: verdeling van respondenten over vier 

kwadranten van omgevingsturbulentie. 
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BEDRIJFSPRESTATIES VAN MKB-ACCOUNTANTS 

BLIJVEN ACHTER 

De onderzochte accountantskantoren zijn ook bevraagd 

ten aanzien van hun bedrijfsprestaties. Daarmee worden 

de algemene prestaties van een kantoor bedoeld, dus 

naast de winstgevendheid ook de relatieve prestaties ten 

opzichte van concurrenten.  

Ter verduidelijking vermelden we de stellingen (lees: 

vragen) hieronder. Respondenten konden aangeven of zij 

het met deze stellingen oneens of eens waren. De schaal 

loopt van 1 (oneens) tot 7 (eens).  

Stelling 1: Onze organisatie is zeer winstgevend. 

Stelling 2: In vergelijking met concurrenten doen wij het 

zeer goed. 

Stelling 3: Onze concurrenten kunnen jaloers zijn op onze 

prestaties. 

 

Vergeleken met de prestaties van zakelijke dienstverleners 

in het algemeen, blijven de prestaties van mkb-

accountants achter (zie figuur 11). Dit geldt niet voor de 

kopgroep binnen de branche. De best presterende 20% 

kantoren laat de gemiddelde dienstverlener ver achter 

zich. Ook de ‘vulpengeneratie ’ laat relatief aanvaardbare 

prestaties zien. De malaise wordt dus niet alom gedeeld.  

De pijn lijkt vooral te worden gevoeld onder de zeer kleine 

kantoren en kantoren die een breed dienstenpakket 

aanbieden. Deze ‘full service’ kantoren hebben mogelijk te 

leiden onder wegkwijnende marges op bepaalde diensten, 

zonder dat zij dit weten te compenseren met voldoende 

inkomsten uit hoge-marge diensten als 

advieswerkzaamheden. 

Een laatste opmerkelijk patroon komt naar voren als we 

kijken naar de verschillen in prestaties tussen de kantoren 

met een regionaal versus internationaal georiënteerde 

klantenkring. Het lijkt er op dat de prestaties van het 

accountantskantoor toenemen naarmate de klantenkring 

een bredere geografische oriëntatie heeft. Mogelijk dat de 

complexiteit van (inter)nationaal zakendoen een 

concurrentievoordeel oplevert voor de kantoren die dit 

weten te beheersen.  
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Figuur 11: bedrijfsprestaties van onderzochte accountantskantoren 
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 BUSINESSMODELLEN VAN MKB ACCOUNTANTS  

 

In de inleiding is reeds een beknopte definitie gegeven van 

een ‘businessmodel’. Een veel gebruikte schematische 

weergave is het ‘businessmodel canvas’ van Alexander 

Osterwalder. In dit schema worden negen elementen van 

een businessmodel onderscheiden (zie figuur 12). Centraal 

staat de waardepropositie: een beschrijving van het 

product en de unieke features die één of meer behoeften 

van klanten vervullen. Uiteraard identificeert het schema 

groepen klanten of klantsegmenten, elk met hun eigen 

behoeften. Deze klantgroepen worden bereikt en bediend 

via verschillende kanalen, en door hen te bedienen 

ontstaan relaties met klanten. Uit deze klantrelaties 

komen uiteraard inkomstenstromen voort, bijvoorbeeld 

op basis van een prijs per product (of uur) of een 

abonnement op een dienst.  

Om een bepaalde waardepropositie te kunnen leveren, 

moet de onderneming uiteraard specifieke (kern) 

activiteiten uitvoeren. Daarvoor zet zij de eigen 

bedrijfsmiddelen in, of betrekt die middelen van partners. 

Activiteiten kunnen uiteraard ook worden uitbesteed aan 

partners. De inzet van de middelen van de onderneming en 

die van partners brengen uiteraard kosten met zich mee. 

Het winstmodel wordt niet expliciet in het model 

benoemd, maar bestaat vanzelfsprekend uit de wijze 

waarop de (groei van) inkomsten en kosten zich tot elkaar 

verhouden. 

Deze schematische weergave van een businessmodel kan 

voor elke onderneming worden uitgewerkt. De in deze 

rapportage beschreven case studies bevatten elk een 

compleet uitgewerkt businessmodel canvas.  

Voor een grootschalige enquête onder de mkb-

accountantskantoren is gebruik gemaakt van een schema 

dat beknopter oogt dat dan van Osterwalder. Het gebruikte 

schema is weliswaar op het schema van Osterwalder 

gebaseerd, maar bestaat uit slechts vijf dimensies (zie 

figuur 13). Dit schema is onder meer gebruikt in een 

publicatie van het Economisch Bureau van ING. In deze 

publicatie worden drie stereotypen businessmodellen van 

mkb-accountants beschreven.  

 De specialist richt zich op een specifieke niche in de 

markt of is gespecialiseerd in één of enkele diensten. 

 Het dienstenhuis is het warenhuis onder de 

accountantskantoren. Dit bedrijfsmodel combineert 

standaarddiensten met advies op maat.  

 De digicountant is een combinatie van accountant en 

automatiseerder. Het aanbod bestaat uit een klein 

aantal standaarddiensten. 

Figuur 13 op de volgende pagina laat deze drie 

stereotypen zien het in het betreffende schema. 

Businessmodel-
replicatie voert de 
boventoon in sector die 
steeds meer op ICT 
leunt. 
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In paragraaf 1.2 is de verdeling van de onderzochte 

kantoren over deze drie stereotypen reeds beschreven. 

Het model van het dienstenhuis bleek het meest 

voorkomende model te zijn. In de volgende paragraaf 

wordt nader ingegaan op de zwaartepunten van deze vijf 

dimensies. 

Figuur 12 het canvas model van Osterwalder is een generiek schema om een businessmodel te 

beschrijven. 

Figuur 13 drie stereotypen businessmodellen van MKB accountants getypeerd aan de hand van vijf 

dimensies van een businessmodel (bron: Economisch Bureau ING). 
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3.1.  BUSINESSMODELLEN VAN MKB 

ACCOUNTANTS 

In figuur 14 komen de vijf dimensies van een 

businessmodel terug. Uit dit figuur maken we het volgende 

op:  

Focus: de focus van de meerderheid van de accountants is 

gericht op een selecte groep klanten, op een niche in de 

markt dus. Dit kan een groep klanten zijn in een specifieke 

regio – naar verwachting de meest voorkomende 

afbakening van de relevante markt – of op klanten uit een 

specifieke sector.  

 Een voorbeeld van een kantoor met een focus op 

een specifieke geografische regio is Contour 

Accountants (zie de case studie op pagina 28). Flow 

Accountants is een goed voorbeeld van een kantoor 

met een focus op een specifieke branche, de 

bloemendetailhandel (pag. 32).  

Kanaal: een uitsluitend persoonlijke benadering, waarbij 

vrijwel geen gebruik wordt gemaakt van digitale middelen 

om gegevens en inzichten uit te wisselen, komt vrijwel niet 

meer voor. Automatisering en koppeling met systemen van 

klanten zijn gemeengoed. 

 Ook bij  de case die het meeste overeenkomt met 

de digicountant, AccountAnders (pag. 35), wordt 

nog steeds gewerkt met contactpersonen (‘business 

facilitators’) die een persoonlijke relatie met de 

ondernemer onderhouden. 

Kern activiteit: veel kantoren houden hier het midden 

tussen produceren en adviseren. Onder produceren wordt 

voornamelijk verstaan het voeren van de administratie 

en/of het samenstellen van de jaarrekening. Het aantal 

kantoren dat zich uitsluitend op productie richt, is zeer 

beperkt.  

Bedrijfsmiddel: mensen zijn niet (langer) het belangrijkste 

bedrijfsmiddel. ICT blijkt minstens zo belangrijk voor 

accountantskantoren.  

 Uit de case studies komt een meer genuanceerd 

beeld naar voren. Bij AccountAnders, het kantoor 

dat het meest op ICT leunt, is juist de combinatie 

van accounting en ICT vaardigheden essentieel. Bij 

Ross & Partners (pag. 38) komt ICT echt pas op de 

tweede plaats; de emotionele vaardigheden staan 

voorop in hun aanpak. 

Verdienmodel: het duale verdienmodel, waarbij zowel een 

abonnement wordt afgerekend voor commodity diensten 

als per uur wordt afgerekend voor adviesdiensten, lijkt de 

boventoon te voeren. Een enkel kantoor werkt nog 

uitsluitend op basis van gedeclareerde uren. Iets meer 

kantoren rekenen enkel en alleen nog op basis van 

abonnement.  

 Het dienstenhuis B&P Performance Group (pag. 41) 

hanteert daarnaast nog een ander verdienmodel, 

namelijk licentievergoedingen voor het gebruik van 

business intelligence software. AccountAnders 

berekent soms zelfs een percentage van de omzet.  

Figuur 14 de keuzes van mkb-accountants ten aanzien van vijf dimensies van het businessmodel.  
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3.2.  FOCUS VAN BUSINESSMODEL-INNOVATIE 

BIJ MKB ACCOUNTANCYKANTOREN 

Businessmodel-innovatie kan twee vormen aannemen: 

replicatie en vernieuwing. Businessmodel-replicatie richt 

zich op het herhalen van een bestaand model. Het model 

verandert niet wezenlijk, maar verbetert en groeit 

stapsgewijs. De bestaande activiteiten en samenstelling 

van de organisatie worden eigenlijk dagelijks herhaald, 

telkens een beetje beter en met meer routine. Het 

businessmodel groeit door nieuwe klanten te werven voor 

bestaande diensten of het businessmodel in z’n geheel te 

kopiëren naar een andere plaats of markt.  

 Contour Accountants levert het beste voorbeeld op 

van businessmodel-replicatie. Alhoewel het 

businessmodel in 20 jaar tijd aanzienlijk is veranderd, is 

dit een geleidelijk proces geweest van telkens 

kleinschalige verbeteringen van het bestaande model.  

Bedrijven kunnen hun businessmodel ook geheel 

vernieuwen. Hierbij vindt er een fundamentele aanpassing 

van het dienstenaanbod en/of de wijze van produceren 

plaats.  Ook het verdienmodel, de marktfocus en de 

kanalen waarlangs de diensten worden aangeboden en 

geleverd kunnen ingrijpend veranderen. De twee 

basisvormen kunnen ook gecombineerd worden. Zo is er 

een groep van kantoren die valt onder de categorie 

businessmodel fixatie. Deze groep is nauwelijks bezig met 

het verbeteren van haar businessmodel en ook niet met 

het vernieuwen daarvan. Tevens is er een groep van 

kantoren met een zogeheten ‘duale focus’. Zij zijn in staat 

om hoge niveaus van businessmodel-replicatie én 

vernieuwing te realiseren.  

 Businessmodel-vernieuwing zien we terug bij de start 

van Flow Accountants en AccountAnders. Bij B&P 

Performance Group en Ross & Partners is er sprake van 

een breuk met het verleden: van bewuste 

businessmodel-vernieuwing dus.   

FOCUS OP VERBETERING EN EXPANSIE VAN HET 

BESTAANDE BUSINESSMODEL IS DOMINANT 

Zoals uit figuren 15 en 16 duidelijk blijkt, gaat de aandacht 

bij mkb-accountantskantoren voornamelijk uit naar groei 

en verbetering van het bestaande businessmodel 

(businessmodel-replicatie). Het verschil met de resultaten 

ten aanzien van businessmodel-vernieuwing is aanzienlijk. 

Daarin wijken de accountants echter niet af van zakelijke 

dienstverleners en het bedrijfsleven in het algemeen. Dit 

patroon zien we eigenlijk bij vrijwel alle sectoren 

terugkomen.  

De best presterende kantoren besteden relatief wel meer 

aandacht aan businessmodel-vernieuwing dan het 

gemiddelde accountantskantoor. Zij hebben daarmee een 

betere balans en zullen minder snel achter de feiten 

aanlopen. Maar ten opzichte van andere zakelijke 

dienstverleners besteden ook de koplopers in de 

accountancy nog maar in beperkte mate aandacht aan 

vernieuwing.  

Het valt verder op dat kantoren met advies- of 

controlewerkzaamheden in hun dienstenportfolio 

bovengemiddeld scoren op businessmodel-innovatie. Dat 

geldt zowel voor de aandacht voor replicatie als voor 

vernieuwing. Grotere dienstenhuizen, tot slot, blijken ook 

bovengemiddelde resultaten te laten zien ten aanzien van 

de focus op replicatie, maar niet ten aanzien van 

vernieuwing. Dit sluit aan bij de gedachte dat radicale 

innovatie veelal moeilijker wordt als een bedrijf toeneemt 

in omvang.  

Figuren 15 en 16: resultaten van mkb-accountants ten 

aanzien van businessmodel-replicatie (‘groeien en 

verbeteren’) en businessmodel-vernieuwing. 
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Ook nu kunnen we de 212 respondenten weer in een 

model met vier kwadranten plaatsen, met op de ene as de 

aandacht voor verbetering en groei (replicatie) en op de 

andere as de aandacht voor businessmodel-vernieuwing. 

Figuur 17 toont deze vier kwadranten, waarbij de 

accountants kunnen worden ingedeeld in het kwadrant 

“fixatie” (aandacht voor replicatie noch vernieuwing), het 

kwadrant “duale focus” (aandacht voor zowel replicatie als 

vernieuwing) of één van de kwadranten waarbij de 

aandacht primair uitgaat naar replicatie óf vernieuwing.  

Uit figuur 17 blijkt wel dat de aandacht van mkb-

accountantskantoren vrijwel altijd uitgaat naar verbetering 

en groei van het businessmodel, al dan niet in combinatie 

met een focus op businessmodel-vernieuwing. Vooral de 

groep kantoren in het kwadrant rechtsonder, met een 

‘exclusieve’ focus op replicatie van het bestaande 

businessmodel, zal zich in de gevarenzone bevinden zodra 

de noodzaak om te vernieuwen onontkoombaar wordt. 

Figuur 17: verdeling van de respondenten naar hun focus 

op businessmodel-replicatie en/of vernieuwing.  
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3.3.  DE ORIËNTATIE VAN ACCOUNTANTS BIJ 

BUSINESSMODEL-INNOVATIE: STRATEGIE 

VERSUS KLANT 

Zowel businessmodel-replicatie als -vernieuwing kunnen 

gedreven worden door de eigen strategische visie van de 

leiding van het kantoor als door het volgen van de 

ontwikkeling van klanten.  

Strategie gedreven innovatie is een inside-out benadering, 

dat wil zeggen dat men vooral uitgaat van eigen kracht. 

Keuzes vloeien voort uit ontwikkelingen die een bedrijf ziet 

aankomen of in een rotsvast geloof in een bepaalde aanpak 

of technologie. Klant gedreven businessmodel-innovatie 

vindt plaats op verzoek van of in samenspraak met klanten. 

Uit figuren 18 en 19 blijkt dat accountants gemiddeld een 

mooie balans hebben gevonden tussen het volgen van de 

eigen strategie en het volgen van klanten. Ter vergelijking: 

andere zakelijke dienstverleners oriënteren zich iets 

minder op hun bestaande klanten, maar de verschillen zijn 

erg klein. We zien de kopgroep op beide dimensies hogere 

scores behalen. Zij zijn zich kennelijk meer bewust bezig 

met het bepalen van een koers voor businessmodel-

innovatie.  

Ook nu zien we de kantoren met een voorname advies- 

en/of controlepraktijk relatief hoge scores behalen. 

Althans, voor wat betreft het volgen van de eigen 

strategische visie. Voor wat het volgen van de klant betreft, 

blijken alleen de grootstedelijke kantoren bovengemiddeld 

hoge scores te laten zien.  

In het figuur waar de twee ‘oriëntatie assen’ tegenover 

elkaar zijn uitgezet, met opnieuw vier kwadranten, zien we 

de eerdergenoemde balans bij de grote meerderheid van 

de accountantskantoren terug (zie figuur 20). Een enkel 

kantoor geeft aan zich noch op klanten, noch op een eigen 

strategie te baseren. De vraag is of deze ‘stuurloze’ 

kantoren daarmee niet tot speelbal van de markt 

verworden. De keuze om primair naar bestaande klanten 

te luisteren komt op zich niet veel voor (het kwadrant 

‘volgzaam’ is dunbevolkt. Klanten hebben dan ook niet 

altijd evenveel kennis van en interesse in de diensten van 

hun accountant. Zeker niet zolang deze toegevoegde 

waarde zich beperkt tot de bij wet verplichte activiteiten. 

We zien echter ook weinig ‘eigenwijze’ accountants, die 

puur vanuit een authentieke, eigen visie tot innovatie 

overgaan. 

 

Figuren 18 en 19: resultaten van mkb-accountants ten 

aanzien van de oriëntatie op een eigen strategie of het 

volgen van bestaande klanten. 

 

Figuur 20: verdeling van de respondenten in vier 

kwadranten al naar gelang hun oriëntatie op een eigen 

strategie of op het volgen van bestaande klanten. 
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Bij het onderzoek naar de focus en de oriëntatie van 

accountants komt nog een opvallend plaatje tevoorschijn. 

Figuur 21 toont de resultaten van de accountants als zij zijn 

ingedeeld naar de geografische scope van hun klanten. Het 

valt op dat kantoren die klanten bedienen die uitsluitend 

regionaal opereren, telkens de laagste scores laten zien. 

Kantoren met klanten die (ook) een nationale of een 

internationale oriëntatie hebben, behalen op alle vier 

dimensies van businessmodel-innovatie betere resultaten. 

Mogelijk dat de kantoren met een regionaal georiënteerde 

klantengroep zich in een relatief beschermde, weinig 

concurrerende omgeving bevinden en het zich – voorlopig 

– nog kunnen veroorloven om hun businessmodel te 

‘fixeren’ (d.w.z. het niet te innoveren).  

MKB-ACCOUNTANTS IN DE BUSINESSMODEL-

INNOVATIEMATRIX 

In de businessmodel-innovatiematrix worden de 

resultaten ten aanzien van de focus en oriëntatie van de 

respondenten samengevat. De matrix kent vier cellen (zie 

figuur 22):  

A. Exploiteren en verbeteren: kantoren die zich in dit 

kwadrant bevinden richten zich voornamelijk op 

replicatie van het bestaande businessmodel. 

Verbeteringen en expansie van het kantoor komen 

voort uit hun eigen strategie. Omdat hier veelal vanuit 

de top van de organisatie gestuurd wordt op 

incrementele innovatie, meestal van 

bedrijfsprocessen, spreken we ook wel van ‘directieve 

verbetering’.  

B.  Exploiteren en verbinden: ook hier voert 

businessmodel-replicatie de boventoon, maar deze 

kantoren verbinden zich actief met hun bestaande 

klanten om nóg beter in hun behoeften te kunnen 

voorzien. De organisatie wordt nog steeds vanuit de 

top gestuurd, maar de cultuur is meer op de 

buitenwereld gericht.  

C. Exploreren en verbinden: ook deze kantoren zoeken 

de verbinding met klanten, maar gaan dan op zoek 

naar toekomstige en latente behoeften. Het doel is 

dan om te onderzoeken of geheel nieuwe diensten 

ontwikkeld kunnen worden. Bij voorkeur met en voor 

partijen die nog géén klant zijn. Co-creatie - oftewel 

samen met klanten innoveren – is hier het 

sleutelwoord.  

D. Exploreren en domineren: deze proactieve aanpak van 

radicale innovatie en organisatie-brede transformatie 

vraagt om een sterke eigen wil en overtuiging ten 

aanzien van de visie op de markt. Een nieuw 

businessmodel wordt ontwikkeld met een geheel 

nieuwe waardepropositie, een ander verdienmodel en 

andere samenstelling van de onderneming. De 

betrokkenheid van alle managementlagen in de 

organisatie is essentieel voor deze aanpak.  

3,0

4,0

5,0

6,0

Groeien en verbeteren Vernieuwen Eigen strategie Volg de klant

Regionaal Regionaal en Nationaal Nationaal Internationaal

Figuur 21: de focus op businessmodel-innovatie van accountantskantoren vergeleken aan de hand van de geografische 

scope van hun klanten (schaal 1 tot 7).  

in de bloemendetailhandel-
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In figuur 22 wordt de matrix gevuld met de resultaten van 

het onderzoek bij mkb-accountants. Aangezien in deze 

matrix de resultaten ten aanzien van vier dimensies 

worden samengevat, gaat enige nuance verloren. Niet alle 

kantoren konden dan ook worden geplaatst in de matrix. 

Het beeld moge echter duidelijk zijn: de aandacht voor 

businessmodel-vernieuwing is zeer beperkt! 

                                                                 

 

2 Dergelijke transformatietrajecten staan beschreven in het boek 
“Re-inventing business; hoe Nederlandse bedrijven hun 
businessmodel vernieuwen”. 

Het is in het huidige onderzoek niet mogelijk geweest om 

te onderzoek hoe accountantskantoren zich bewegen 

binnen de businessmodel-innovatiematrix. Wisselen zij 

periodes waarin de focus primair ligt op replicatie af met 

periodes van veranderingen en vernieuwing? Zoeken zij 

het ene moment naar input van bestaande en potentiële 

klanten, om op het andere moment vanuit een eigen visie 

te veranderen? 2 

 

 

Figuur 22: accountantskantoren geplaatst in de businessmodel-innovatiematrix. 
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ICT en 
transformationeel 
leiderschap zorgen voor 
meeste vernieuwing in 
de sector. 
 

 DE HEFBOMEN EN KATALYSATOREN VAN BUSINESSMODEL-

INNOVATIE 

Hoe kan een bedrijf het businessmodel nu verder 

ontwikkelen? Welke hefbomen kunt u inzetten om uw 

bestaande businessmodel te verbeteren of een nieuw 

businessmodel te ontwikkelen? We onderscheiden er vier: 

nieuwe technologieën, nieuwe managementpraktijken, 

nieuwe organisatievormen en samen werken aan 

innovatieve diensten met klanten en partners (co-creatie). 

Technologie helpt inputs (financiële informatie) om te 

zetten in relevante outputs, zoals jaarrekeningen en 

management rapportages. De belangrijkste technologie 

voor accountants is natuurlijk ICT. De introductie van 

nieuwe of verbeterde technologieën is de meest voor de 

hand liggende hefboom voor businessmodel-innovatie. 

Het heeft de opkomst van de digicountant mogelijk 

gemaakt en maakt de grenzen van de bedrijfstak diffuus. 

Softwarehuizen betreden steeds verder de 

accountancymarkt en accountantskantoren leveren steeds 

meer ICT diensten. 

 Bij vrijwel alle case studies komt 

informatietechnologie naar voren als een belangrijke 

hefboom voor innovatie. Het minst vergaand is de 

inzet bij Ross & Partners: vooral de database met 

‘profielen’ van klanten is voor hen essentieel. Maar 

deze database zou ook in fysieke vorm (lees: een 

papieren archief) kunnen bestaan. Bij Contour 

Accountants en Flow Accountants is ICT essentieel 

om processen efficiënter te laten verlopen. 

De waardepropositie van AccountAnders en B&P 

Performance Group zou zonder ICT zelfs nauwelijks 

mogelijk zijn.  

Een ogenschijnlijk minder voor de hand liggende hefboom 

is management. Of beter, de inzet van nieuwe 

managementpraktijken: wat managers doen en de manier 

waarop zij dat doen. Hoe komt u tot besluiten en hoe 

bepaalt u doelen? Hoe coördineert en motiveert u mensen 

binnen en buiten de organisatie? Innovatie van uw 

businessmodel kan met verschillende ingrepen worden 

gestimuleerd: het vrijmaken van budget en tijd voor 

experimenten of beloning op basis van succes van een 

nieuw businessmodel. Maar ook door selectie, opleiding en 

promotie van medewerkers op vaardigheden die voor 

innovatie nodig zijn. 

 Ondernemend management komen we ook telkens 

tegen in de case studies. Vanzelfsprekend is het 

ondernemerschap van de leiders van deze kantoren 

van groot belang. Maar ook de beweging waarbij 

verantwoordelijkheid en ondernemerschap steeds 

meer bij de klantenteams komen te liggen, zien we 

sterk terug. Vooral bij Contour Accountants en B&P 

Performance Group. 
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Businessmodel-innovatie vereist vaak heel andere 

organisatievormen dan de traditionele maatschappen die 

de bedrijfstak kenmerkt. In nieuwe organisatievormen zien 

we een andere verdeling van arbeid in taken en veelal 

‘autonome’ zelfsturende teams.  

Het verandervermogen van deze moderne 

organisatievormen is veelal superieur, door multi-

functionele teams, weinig hiërarchische niveaus en weinig 

procesregels. Vaak wordt voor de ontwikkeling van een 

nieuw businessmodel een aparte organisatie opgezet naast 

de staande organisatie, waarin geëxperimenteerd kan 

worden zonder de lopende zaken te verstoren. 

 Vooral de organisatie van B&P Performance Group is 

vooruitstrevend in de ontwikkeling van zelfsturende 

teams. Sociale innovatie hoort daar heel duidelijk bij 

het beleid van de onderneming. 

Co-creatie is een vorm van innovatie waarbij wordt 

samengewerkt met klanten, leveranciers en andere spelers 

in de waardeketen, waaronder ook kennisinstellingen en 

brancheverenigingen. Deze samenwerking komt in 

verschillende vormen voor: van de ontwikkeling van een 

nieuwe dienst met een grote klant tot het volledig 

opengooien van het innovatieproces. Door actief op zoek 

te gaan naar kennis buiten de eigen organisatie en de eigen 

kennis te delen, worden nieuwe combinaties gemaakt. De 

kosten van R&D worden zo beperkt, terwijl de opbrengsten 

in termen van innovatieve ideeën en snelheid van 

vernieuwing toenemen. 

 Eén van de weinige voorbeelden van co-creatie die 

we tegenkomen in de accountancy, wordt geleverd 

door B&P Performance Group. Op verzoek van een 

klant, McDonalds, ontwikkelde dit kantoor een 

managementinformatiesysteem waarmee de 

franchisenemers direct inzicht in kritieke 

bedrijfsprocessen konden krijgen. De ontwikkeling 

van deze applicatie stond aan de wieg van een 

succesvolle nieuwe business gericht op de specifieke 

behoeften van franchiseformules.  
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4.1.  WELKE HEFBOMEN VOOR BUSINESSMODEL-

INNOVATIE ZETTEN MKB ACCOUNTANTS 

IN?  

Mkb-accountants blijken andere hefbomen in te zetten 

dan andere zakelijke dienstverleners. Zij zetten vaker 

nieuwe technologie in en werken meer samen met 

partners in de waardeketen. Daar staat tegenover dat zij 

minder vaak met nieuwe managementpraktijken en 

innovatieve organisatievormen naar vernieuwing zoeken. 

Kennelijk zoeken de accountants de vernieuwing toch 

vooral buiten de eigen organisatie en in de ‘harde’ kant van 

innovatie: de informatie- en communicatietechnologie. 

Daarmee blijven mogelijkheden om meer gas te geven voor 

businessmodel-replicatie onbenut, vooral doordat de 

hefboom ‘management’ niet wordt ingezet. Ook de 

mogelijkheden tot vernieuwing van het businessmodel 

worden niet voldoende benut. Voor vernieuwing kan de 

hefboom ‘organisatie’ vaker worden ingezet. Juist ten 

aanzien van businessmodel-vernieuwing constateerden 

we eerder al de ruimte voor verbetering bij veel mkb-

accountants.  

Onderstaande figuren laten de werking van de vier 

hefbomen zien. De getoonde waarden bij de ‘gekleurde 

hefbomen’ laten het gemiddelde zien van mkb-

accountants. De grijze hefbomen tonen het gemiddelde 

van zakelijke dienstverleners in het algemeen. De pijlen 

aan de voet van de hefbomen geven aan in hoeverre een 

specifieke hefboom bijdraagt aan businessmodel-replicatie 

(de blauwe pijlen) en aan businessmodel-vernieuwing (de 

groene pijlen).  

Er blijken zich weinig verschillen voor te doen binnen de 

groep onderzochte kantoren. In de onderstaande figuren 

worden de meest opvallende verschillen besproken per 

hefboom. Er is één opvallend patroon dat zich bij alle vier 

de hefbomen herhaalt. Grotere dienstenhuizen hebben 

telkens hogere scores dan middelgrote- en kleine kantoren 

(zie voor een voorbeeld figuur 24b). Of het nu gaat om de 

inzet van technologie of het anders organiseren  

(management, organisatie en externe samenwerking), een 

grotere omvang lijkt samen te gaan met sterkere 

hefbomen voor innovatie. 

Figuur 23: de vier hefbomen van businessmodel-innovatie en hun effecten op businessmodel-replicatie en –

vernieuwing (accountants versus zakelijke dienstverleners). 

Leeswijzer: bovenstaande grafieken tonen telkens de resultaten van de onderzochte accountants naast die van zakelijke 

dienstverleners in het algemeen. Accountants ‘scoren’ op de hefboom ‘Technologie’ bijvoorbeeld 4,9 op een schaal van 1 tot 7, 

terwijl zakelijke dienstverleners daar gemiddeld 4,3 scoren. Accountants maken dus intensiever gebruik van deze hefboom.  

Daarnaast tonen de gekleurde pijlen de impact die de verschillende hefbomen hebben op businessmodel-replicatie (Technologie: 

55%) en op businessmodel-vernieuwing (Technologie: 59%). Overigens heeft co-creatie geen eenduidig effect op replicatie en 

vernieuwing. Daar zijn de gekleurde pijlen dus weggelaten. 
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Ook de digicountants laten een opvallend patroon zien. Zij 

doen het goed ten aanzien van de inzet van innovatieve 

technologie – logisch, want dat is de kern van hun 

onderscheidend vermogen. Het is ook niet verwonderlijk 

dat zij er een moderne bedrijfsvoering op na houden. ICT-

ers en innovatieve ondernemingen gaan nu eenmaal vaak 

samen met innoverend management en lossere en platte 

organisatievormen. Opmerkelijk is echter het resultaat ten 

aanzien van co-creatie (zie figuur 24d). Daar blijven de 

digicountants aanzienlijk achter bij de andere accountants. 

Kennelijk levert samenwerking met businesspartners hier 

minder op en verlaten de digicountants zich minder op 

externe partijen.  

De hefboom ‘Technologie’ wordt veel ingezet door 

accountants, meer dan door andere zakelijke 

dienstverleners. De kopgroep binnen de accountants zet 

hier nog meer op in. Het valt verder op dat grootstedelijke 

accountants en kantoren met een nationaal georiënteerde 

klantenkring ook hoog scoren op deze hefboom. Regionaal 

georiënteerde klanten worden kennelijk vaker nog met 

traditionele middelen bediend.  

De hefboom ‘Management’ blijkt maar weinig te worden 

gebruikt door mkb-accountants. Ook de kopgroep en zelfs 

de digicountants komen niet voorbij het gemiddelde van 

andere zakelijke dienstverleners. Hier blijkt duidelijk dat 

size matters: de grotere kantoren hanteren aanzienlijk 

vaker moderne managementprincipes dan kleinere 

kantoren. Merk op dat de schaal van de grafiek is 

aangepast om de lage scores van de accountants weer te 

kunnen geven!  

De hefboom ‘Organisatie’ laat een vergelijkbaar beeld zien. 

Ook de kopgroep en een andere opvallende groep, de 

kantoren met een controlepraktijk, komen niet voorbij het 

gemiddelde van de zakelijke dienstverleners. Opmerkelijk 

laag scoren de ‘Full Service kantoren’. Biedt een breed 

dienstenportfolio niet juist de gelegenheid om 

bijvoorbeeld cross-functioneel te organiseren, of in 

klantgerichte zelfsturende teams? 

De hefboom ‘Co-creatie’ geeft weer een heel ander beeld. 

Hierin ‘verslaan’ de accountants de zakelijke 

dienstverleners. De grotere dienstverleners en de kantoren 

met een internationale klantenkring gaan daarin voorop. 

Waarschijnlijk maakt de complexiteit van de business van 

deze kantoren dat zij een netwerk van businesspartners 

inschakelen om hun klanten over de volle breedte te 

bedienen.  

Figuren 24a t/m 24d: resultaten t.a.v. de hefbomen 

van businessmodel-innovatie bij verschillende 

subgroepen. 
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4.2.  IN WELKE MATE ZIJN DE CONDITIES 

AANWEZIG OM INNOVATIE TE VERSNELLEN 

(OF TE VERTRAGEN)? 

Het proces van businessmodel-innovatie kan soms 

bijzonder vlot en soepel verlopen, maar soms ook erg 

moeizaam. We onderscheiden zes verschillende 

‘katalysatoren’ die innovatie kunnen versnellen of 

vertragen. De ene katalysator versnelt zowel de 

verbetering als de vernieuwing van businessmodellen, 

bijvoorbeeld transformationeel leiderschap. Een andere 

katalysator, zoals luisteren naar bestaande  klanten, werkt 

als een versneller voor businessmodel verbetering, maar 

vertraagt juist businessmodel-vernieuwing.  

In de grafieken op de volgende pagina’s wordt bij elk van 

de zes katalysatoren aangegeven welk effect het heeft op 

businessmodel verbetering en –vernieuwing. De 

snelheidsmeters laten de gemiddelde resultaten van de 

onderzochte MBK accountants zien en die van zakelijke 

dienstverleners in het algemeen. Onder elke 

snelheidsmeter wordt een beknopte toelichting op de 

betreffende katalysator gegeven. 

Kijken we naar de katalysatoren van vernieuwing die we bij 

de case studies zijn tegenkomen, dan springt leiderschap 

er voortdurend uit.  

 Bij Contour Accountants vragen de medewerkers, die 

steeds hogere opleidingen hebben genoten, meer om 

coaching dan om directe aansturing. Van partners 

wordt verwacht dat zij daarin meegaan en zich richten 

op het ondersteunen van de groei van de 

‘ondernemende accountants’ die hun klanten 

bedienen. 

 Bij Ross & Partners wordt van medewerkers gevraagd 

dat zij niet alleen naar de drijfveren van relaties kijken, 

maar vooraleerst naar hun eigen drijfveren en die van 

hun collega’s. Zonder overtuigend en inspirerend 

leiderschap zou een dergelijke ‘culturele ommezwaai’ 

waarschijnlijk niet van de grond zijn gekomen.  

 Bij B&P Performance Group zien we een vrijwel 

letterlijke vertaling van ‘transformationeel leiderschap’ 

naar de praktijk. Leiderschap is gericht op het 

overbrengen van een inspirerende visie en het 

verbinden van de doelen van medewerkers met die van 

de organisatie. Ondanks de pijn die dit met zich mee 

kan brengen als niet iedereen mee kan in zo’n 

ontwikkeling, levert dit een versnelling op die het 

kantoor in staat stelt om in de innovatie-kopgroep mee 

te komen.  

Als we kijken naar de verschillende subgroepen binnen het 

cohort kantoren dat aan de enquête heeft deelgenomen, 

zien we eigenlijk maar heel weinig onderlinge verschillen. 

Alleen ten aanzien van leiderschap en interne 

samenwerking zijn de verschillen dermate groot, dat zij 

interessant (en significant) zijn.  

Transformationeel leiderschap zien we het minst terug bij 

de specialisten en de zeer kleine kantoren. Bij de 

controlepraktijken zien we dit juist weer wél terug. In 

hoeverre dit verklaarbaar is, valt te bezien. Alleen de 

controlepraktijken zagen we al eerder bijzonder ‘goede’ 

scores vertonen. Het meest opmerkelijke resultaat echter, 

komen we tegen als we de kantoren van verschillende 

generaties met elkaar vergelijken. Waar de intuïtieve 

verwachting bestaat dat transformationeel leiderschap 

vooral voorkomt bij wat jongere organisaties, blijkt het 

tegenovergestelde waar te zijn. Oudere kantoren scoren 

juist hoger ten aanzien van transformationeel leiderschap! 

Zij creëren daarmee de mogelijkheden om het 

businessmodel sneller te verbeteren én te vernieuwen.  

Interne samenwerking, goed voor businessmodel-

replicatie maar een vertrager voor vernieuwing, krijgt 

vooral veel aandacht bij de grotere dienstenhuizen en 

kantoren met een (inter)nationaal georiënteerd 

klantenbestand. Full service-kantoren en kantoren van de 

‘PC-generatie ’ laten daarentegen lagere scores zien. Voor 

kantoren die een replicatie strategie nastreven, is de 

beperkte interne samenwerking een handicap die 

(incrementele) innovatie vertraagd. Is businessmodel-

vernieuwing echter aan de orde, dan zijn juist die 

organisaties die hier minder hoog scoren in het voordeel.  
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RESULTATEN VAN MKB-ACCOUNTANTS  

Ten aanzien van de eerste drie katalysatoren valt het op 

dat de cultuur zoals die binnen mkb-accountantskantoren 

wordt waargenomen, behoorlijk behoudend is (figuur 25c). 

Ook de best presterende kantoren komen niet in de buurt 

van het gemiddelde van andere zakelijke dienstverleners. 

Dit beeld sluit goed aan bij het eerder waargenomen beeld 

van een op replicatie-gerichte branche. Een innovatieve 

cultuur gaat immers vooral samen met een focus op 

businessmodel-vernieuwing. 

 

Opmerkelijk is dan weer het relatief hoge gemiddelde 

resultaat ten aanzien van ‘transformationeel leiderschap’ 

(figuur 25a). In een behoudende sector met een 

traditionele kenmerkende maatschap-structuur zouden 

we eerder het tegenovergestelde van transformationeel 

leiderschap verwachten: transactioneel leiderschap 

(directief leiderschap, gericht op het aansturen van 

routinematige processen).  

 

  

Figuur 25a 

Transformationeel leiderschap 

Effect BM verbetering =  

Effect BM vernieuwing =  

Figuur 25b 

Identiteit van het kantoor 

Effect BM verbetering =  

Effect BM vernieuwing = n.v.t. 

 

Figuur 25c 

Innovatieve cultuur 

Effect BM verbetering= n.v.t. 

Effect BM vernieuwing =  

   

mkb-accountants: 5,4 mkb-accountants: 5,0 mkb-accountants: 3,6 

Zakelijke dienstverleners: 

za 

5,6 Zakelijke dienstverleners: 

za 

4,7 Zakelijke dienstverleners: 

za 

5,7 

Top 20%: 5,5 Top 20%: 5,4 Top 20%: 3,8 

Transformationeel leiderschap 

kenmerkt zich door visie en 

overtuiging. Gebruikt inspirerende 

motivatie, waardoor mensen zich 

toekomstige situaties kunnen 

voorstellen. Prikkelt de creativiteit 

en heeft aandacht voor de 

ontwikkeling van medewerkers. Die 

worden zo gestimuleerd tot 

verandering en vernieuwing.  

De identiteit van een kantoor vertelt 

waar het voor staat en wat als gewenst 

gedrag wordt gezien. Een sterke 

identiteit uit zich in breed gedeelde 

waarden, een gemeenschappelijke taal 

en gezamenlijke missie. Werkt als een 

soort filter: afwijkende ideeën krijgen 

geen ruimte. Daardoor versnelt het 

alleen businessmodel verbetering. 

Een innovatieve cultuur gaat veelal 

samen met een ‘zwakke’, 

heterogene identiteit. Kenmerkt zich 

door improviserend management, 

de afwezigheid van oude 

ongeschreven regels, vrije 

uitwisseling van kennis en het 

vermogen om te kunnen omgaan 

met tegengestelde eisen. Versnelt 

daardoor de vernieuwing van het 

businessmodel. 



26 

Kijken we naar de volgende drie katalysatoren (figuren 26 

a-c), dan vallen twee zaken op. Ten eerste: het vermogen 

om kennis van buiten de organisatie op te nemen is erg 

beperkt. De afstand tot andere zakelijke dienstverleners is 

hier zeer groot. Gezien de positieve uitwerking die externe 

kennis kan hebben op innovatie van het businessmodel 

verdient dit onderwerp meer aandacht.  

 

Een tweede opmerking betreft de interne samenwerking 

bij de onderzochte kantoren. Deze blijft opnieuw ver 

achter bij het gemiddelde resultaat van andere 

dienstverleners. Ditmaal laat de top 20% ook een 

aanzienlijk hogere score zien dan het gemiddelde mkb 

kantoor. Hier ligt dus, als de focus toch op replicatie ligt, 

een belangrijk aangrijpingspunt voor verbetering. 

Opgemerkt wordt echter, dat interne samenwerking juist 

een vertragend effect kan hebben op businessmodel-

vernieuwing. Als dat het doel is, dan is dit juist géén 

aangrijpingspunt!  

 

  

Figuur 26a 

Kennisabsorptie 

Effect BM verbetering =  

Effect BM vernieuwing =  

Figuur 26b 

Luisteren naar klanten 

Effect BM verbetering =  

Effect BM vernieuwing =  

Figuur 26c 

Interne samenwerking 

Effect BM verbetering=  

Effect BM vernieuwing =  

   

mkb-accountants: 3,5 mkb-accountants: 4,0 mkb-accountants: 4,3 

Zakelijke dienstverleners: 4,8 Zakelijke dienstverleners: 4,5 Zakelijke dienstverleners: 5,7 

Top 20%: 3,4 Top 20%: 4,6 Top 20%: 4,9 

Het kennisabsorptie-vermogen van 
het kantoor betreft het vermogen om 
kennis ‘van buiten’ te vinden en te 
benutten. Ligt die kennis in het 
verlengde van de bestaande 
kennisbasis, helpt dat bij verbetering 
van het bestaande businessmodel. 
Nieuwe en ‘onbekende’ 
kennisgebieden zijn lastiger te 
identificeren, maar dragen dan wel 
bij aan vernieuwing van het 
businessmodel. 

Klanten kunnen een belangrijke bron 
van nieuwe ideeën vormen. Vaak 
vragen bestaande klanten echter om 
incrementele verbeteringen van 
bestaande producten en diensten. 
Nieuwe technologieën en diensten 
stuitten op verzet. Luistert een kantoor 
alleen goed naar bestaande klanten, 
dan versnelt dat de verbetering maar 
belemmert het de vernieuwing van het 
businessmodel. 

‘Interne samenwerking’ gaat over 
verbondenheid tussen medewerkers 
en standaardisering van processen 
en kennisuitwisseling. Meer interne 
samenwerking resulteert in snelle, 
incrementele verbeteringen. Maar 
het vermindert de variatie en 
flexibiliteit en gaat daarmee ten 
koste van het vermogen om te 
experimenteren en te vernieuwen. 
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CONCLUSIES 

De druk vanuit de omgeving om met nieuwe 

businessmodellen de traditionele modellen te 

vervangen is vooralsnog relatief beperkt. Toch genieten 

nog maar weinig kantoren van een werkelijk stabiele 

omgeving zonder druk van concurrenten. De 

achterblijvende bedrijfsprestaties van het gemiddelde 

accountantskantoor geven daarentegen wél duidelijk 

aanleiding om van koers te veranderen.  

Het huidige businessmodel van veel mkb-accountants 

richt zich voornamelijk op een selecte groep klanten en 

leunt zwaar op informatie- en 

communicatietechnologie (ICT). Productie van 

'commodity' diensten gaat daarbij hand in hand met 

het leveren van advies aan ondernemers. Het 

verdienmodel spiegelt deze opzet: commoditydiensten 

voor een vaste prijs per maand en aanvullend advies 

tegen een uurtarief.  

Innovatie is voornamelijk gericht op geleidelijke 

verbetering en groei van het huidige businessmodel 

(businessmodel-replicatie). Vernieuwende 

businessmodellen zien we weinig. Vijf case studies van 

innovatieve accountantskantoren laten echter zien dat 

businessmodel-vernieuwing goed mogelijk is.  

ICT is een vanzelfsprekende hefboom die innovatie van 

het accountancy-businessmodel mogelijk maakt. Mkb-

accountants zetten deze hefboom dan ook vaker in dan 

andere zakelijke dienstverleners. Ook werken zij meer 

samen met partners in de waardeketen, zo blijkt uit de 

resultaten van de enquête. De case studies geven 

echter aanleiding om te veronderstellen dat die 

samenwerking vooral is gericht op de huidige 

activiteiten en niet op de ontwikkeling van nieuwe 

waardeproposities.  

Innovatieve managementpraktijken en nieuwe 

organisatievormen lijken minder vaak voor te komen 

dan bij andere zakelijke dienstverleners. Toch laten de 

case studies opnieuw zien dat ondernemerschap van 

medewerkers en zelfsturende teams ook binnen de 

accountancy gepaard kunnen gaan met succesvolle 

businessmodel-vernieuwing.  

Ten aanzien van de versnellers en de vertragers van 

innovatie zien we een verdeeld beeld. De behoudende 

cultuur en sterke focus op interne samenwerking 

bespoedigen vooral businessmodel-replicatie. Ook lijkt 

het vermogen om kennis van buiten de organisatie te 

absorberen beperkt, ondanks de vele 

samenwerkingsverbanden die accountants hebben 

met andere zakelijke dienstverleners. Een belangrijke 

versneller van businessmodel-vernieuwing, 

transformationeel leiderschap, blijkt daarentegen weer 

wel alom aanwezig te zijn. En meestal begint en eindigt 

innovatie toch met leiders die een visie weten over te 

brengen en de doelen van de medewerkers en de 

organisatie als geheel op één lijn weten te brengen.  
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Contour Accountants is een maatschap met acht 

vennoten en 130 medewerkers. Vanuit drie kantoren 

worden klanten in de regio Nijmegen – Den Bosch – 

Helmond bediend.  

In de afgelopen twintig jaar is de maatschap met zo’n 

15% per jaar gegroeid, tot een omzet van ongeveer tien 

miljoen euro per jaar. Met het uitbreken van de 

financiële crisis in 2008 kwam een einde aan de groei en 

stabiliseerde de omzet zich.  

In deze jaren is het businessmodel van Contour 

Accountants ‘opgewaardeerd’ van uitvoerder van 

fiscaal-administratieve processen naar een financieel 

huisarts voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf 

en analist van kritieke financiële-informatiestromen in 

bijzonder.  

BUSINESSMODEL-INNOVATIE: EXPANSIE EN 

STAPSGEWIJZE OPWAARDERING VAN 

DIENSTENPORTFOLIO  

Ten opzichte van het oorspronkelijke, tamelijk 

traditionele businessmodel lijkt er niet veel veranderd. Er 

is zeker geen sprake van een schoksgewijze vernieuwing. 

Eerder kunnen we spreken van een geleidelijke 

verandering: door telkens het bestaande model 

doelbewust te repliceren, heeft het kantoor in de loop 

der tijd een aanzienlijke transformatie ondergaan. 

Businessmodel-replicatie hield bij Contour Accountants in 

dat de bestaande dienstverlening exact gekopieerd werd 

voor nieuwe klanten. Tegelijkertijd werd voortdurend 

gewerkt aan verbetering van processen (door 

automatisering) en de ontwikkeling van meer 

hoogwaardige dienstverlening. Het resultaat van deze 

replicatiefocus is enerzijds ‘expansie’ en anderzijds 

‘incrementele innovatie’. Bezien over een langere periode, 

heeft dit ritme van expanderen en stapsgewijs innoveren 

geleid tot een aanzienlijke vernieuwing van het 

businessmodel.  

In het businessmodel canvas zoals dat vandaag de dag 

voor Contour Accountants kan worden geschetst, zien we 

deze veranderingen terug in verschillende elementen. De 

expansie blijkt vanzelfsprekend uit de groei van het aantal 

Contour Accountants 

de ontwikkeling van een 
financiële huisarts  

  

CASE 
STUDIE 
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klanten en medewerkers. Interessanter zijn de 

veranderingen bij de bedrijfsmiddelen, het 

automatiseren van workflows en de toename van het 

aantal medewerkers met hogere opleidingsniveaus in 

het bijzonder. Hierdoor is de verandering in de 

waardepropositie immers mogelijk gemaakt. 

Ondersteunend aan deze veranderingen zijn de 

samenwerking met softwareleveranciers en de 

veranderingen in de opzet en aansturing van de 

organisatie. Het resultaat wordt duidelijk bij de 

omzetstromen: kwamen deze in 1991 nog geheel voort 

uit gedeclareerde uren voor het opstellen van de 

jaarrekening, tegenwoordig is de helft van de omzet 

afkomstig van het opstellen (op basis van abonnement). 

De andere helft van de omzetstromen wordt gegeneerd 

door hoogwaardige adviesdiensten op basis van een 

uurtarief.  

Kenmerkend voor de veranderingen bij Contour 

Accountants is de achterliggende visie van de vennoten 

die als drijver fungeerde. Vernieuwing geschiedde niet 

zozeer op instigatie van klanten – hun houding ten 

aanzien van accounting bood weinig inspiratie voor 

innovatie. Innovatie en groei werden als noodzakelijke 

voorwaarden gezien om in de kopgroep mee te blijven 

spelen en niet te worden ingehaald door de 

ontwikkelingen in de technologie en bij klanten en 

concurrenten. “De puzzel zoals die wordt gelegd bij 

klanten is veranderd, net als de techniek om de puzzel te 

leggen.”  

DE HEFBOMEN EN VERSNELLERS:  

TECHNOLOGISCHE- EN MANAGEMENT 

INNOVATIE EN EEN PROFESSIONELE 

ORGANISATIE  

Informatietechnologie is een essentiële hefboom 

geweest om de transformatie van “vulpen naar iPad” te 

vervolmaken. Door routinematige processen onder te 

brengen in een digitaal systeem met ‘workflows’ en 

koppelingen naar de systemen van klanten en banken te 

ontwikkelen, kon een belangrijke efficiencyslag worden 

gemaakt en meer waarde voor de klant worden 

geleverd. Die is nu altijd ‘bij’ met real time inzicht in de 

cijfers. Medewerkers hebben daardoor meer 

gelegenheid om de klant van advies te voorzien over de 

meest kritieke geldstromen en risico’s en daarmee nóg 

meer waarde te leveren.  

Technologische innovaties an sich kunnen echter niet 

verklaren hoe Contour Accountants in de kopgroep heeft 

kunnen blijven meespelen. ICT systemen zijn immers vrij 

verkrijgbaar op de markt en technologische innovatie 

blijken in de praktijk slechts een kwart van het 

innovatiesucces te verklaren. Zo ook bij Contour 

Accountants. Vernieuwing in de technologie ging samen 

met een andere manier van aansturen en organiseren. 

Ondernemerschap – traditioneel de competentie van de 

vennoten – wordt tegenwoordig veel meer naar de 

accountants verlegd. Zij zijn als het ware ondernemers 

met hun eigen uren geworden en ontvangen een salaris 

afhankelijk van hun gerealiseerde uurtarief. Slagen zij er 

in om de routinewerkzaamheden snel (en kwalitatief) af 

te ronden, dan stijgt hun omzet per uur. De vergoeding 

voor deze werkzaamheden is immers gebaseerd op een 

vaste (abonnements-)prijs. Daarnaast krijgen zij 

daarmee ruimte om complexe analyses uit te voeren en 

deze te vertalen naar waardevolle adviezen waarvoor de 

klant bereid is een goed tarief te betalen. Overigens blijft 

het ondernemerschap van medewerkers voorlopig nog 

vooral intern gericht en gaan zij nog niet naar ‘buiten’ 

op zoek naar nieuwe klanten en vormen van 

dienstverlening.  

Van de vennoten vraagt dit om ander leiderschap. Om 

de onderneming te laten groeien naar een grotere 

omvang en hoger niveau van toegevoegde waarde, 

zullen de accountants en relatiebeheerders persoonlijke 

groei moeten doormaken. De hoogopgeleide 

medewerkers van Contour dragen nu meer 

verantwoordelijkheid en vragen daarbij meer om 

coaching dan om aansturing. Daarnaast staan de 

traditionele full time arbeidsovereenkomst en het 

langdurige groeipad naar partner-status – met 

bijbehorende 60-urige werkweek – op gespannen voet 

met de wensen en behoeften van de jonge generaties 

medewerkers.  

Met de professionalisering van de organisatie is in 2003 

een belangrijke hobbel genomen. Van een traditionele 

beroepspraktijk vormde het kantoor zich om tot “een 

volwaardige onderneming” met ondersteunende 
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afdelingen en aan klanten gekoppelde multidisciplinaire 

teams. Met de aanstelling in 2014 van een geschoolde 

manager als kantoordirecteur is de laatste stap gezet 

richting professionalisering. Vennoten kunnen zich nu 

volledig richten op vakinhoudelijke zaken en de groei van 

de accountants en relatiebeheerders in hun teams. De 

aansluiting bij twee fundamentele trends in de 

accountancymarkt – de roep om meer 

kwaliteitsgaranties en moderne organisatievormen – 

lijkt daarmee voorlopig gewaarborgd.  

De vierde hefboom, co-creatie oftewel innoveren met 

partners in de waardeketen, wordt in de praktijk het 

minst benut. Voor veel klanten is de dienstverlening niet 

voldoende aan de core business gerelateerd om hier 

interesse voor te tonen. Contour werkt wel samen met 

andere zakelijke dienstverleners om het portfolio aan 

diensten te completeren en met collega-kantoren om de 

benodigde schaalgrootte te bereiken. Dit betreft echter 

voornamelijk de uitvoering van operationele processen 

of het investeringsvermogen en de slagkracht. De echte 

innovatie van de dienstverlening komt toch vooral van 

binnenuit, voor een belangrijk deel gedreven door de 

vraag van de mede-ondernemende accountants om 

continu de efficiency en kwaliteit van processen te 

verbeteren. 
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BUSINESSMODEL CANVAS CONTOUR ACCOUNTANTS  
PARTNERS 

 
Klanten 

‘brengen klanten aan’ 
‘community van ondernemers’ 

 
Beroepsverenigingen 

 
Collega accountantskantoren: 

‘samenwerken om kritische 
schaalgrootte te bereiken voor 

volgende technologische 
innovatiegolf’ 

 
Collega zakelijke dienstverleners 

(HVPS) 

KERNACTIVITEITEN 
 

Administreren bedrijfseconomische 
en fiscale informatie 

 
Adviseren t.a.v. accountancy en 

andere zaken 
 

Samenstellen van jaarrekeningen 
 

Analyseren en adviseren 

WAARDEPROPOSITIE 
 

Diensten:  
 

uitvoering van / advies t.a.v. 
(financieel) administratieve 

processen  
 

Waarde:  
 

“Financiële huisarts van de 
ondernemer” 

 
“Allround advies en ondersteuning 
op maat (“no-nonsense”) door vast 

team 
 

Persoonlijke betrokkenheid 
Kennis van de klant 

KLANT RELATIES 
 

Langdurige en persoonlijke 
vertrouwensrelatie met vennoot 

 
Aangewezen relatiebeheerders 

KLANTSEGMENTEN 
 

mkb ondernemers  
(niet agrarisch) 

 
Straal tot 60 km van kantoor  

(regio Nijmegen/Den 
Bosch/Helmond/Duitse grens) 

 
Budget rond €9.000 

BEDRIJFSMIDDELEN 
 

8 vennoten * 

130 medewerkers (92 FTE) ** 

 
Technologie: 

 (AFAS) en routines (‘workflows’) 
voor interne processen;  

koppelingen naar externe 
systemen 

 
3 Regio kantoren 

KANALEN 
 

Standaard/bulk processen via 
Internet en koppelingen tussen 

bedrijfssystemen 
 

‘High value’ contact (1:1): vanuit 
kantorennetwerk 

KOSTEN 
 

50% van de omzet = loonkosten 
 
20% = overig 
 
30% = winst vennoten 

OMZETSTROMEN 
 

Totaal +/- €10 MLN 
 
5/9 uit ‘vaste fee’ (abonnement in 12 termijnen) 
 
4/9 uit ‘urendeclaratie’ (aanvullende diensten en advies) 
 
Incidenteel vaste prijs  

 * Vennoten brengen reputatie en ondernemerskwaliteiten in. Tevens eigen netwerk t.b.v. acquisitie en voor samenwerking (doorverwijzen). 
  ** Persoonsbestand samengesteld uit relatiebeheerders, accountants, fiscalisten en andere specialisten 
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Flow Accountants biedt haar dienstverlening sinds vijf 

jaar specifiek aan bij de bloemendetailhandel. Vanuit 

het kantoor in Amersfoort worden nu zo’n honderd 

klanten uit deze branche bediend, naast ongeveer 

twintig ‘branchevreemde’ klanten.  

Voor de start met Flow Accountants, deed mede-

oprichter Francesco de Haan ervaring op buiten de 

accountancy en werkte enige jaren bij een algemeen 

accountantskantoor. De start van het kantoor werd 

mogelijk gemaakt doordat een aantal klanten 

‘meegenomen’ kon worden van zijn vorige werkgever, 

Accon AVM. Was het klantenbestand in die eerste jaren 

nog verspreid over diverse sectoren, in de loop der jaren 

is de focus op de bloemendetailhandel steeds sterker 

geworden.  

INNOVATIE VAN HET BUSINESSMODEL: VAN 

VERNIEUWING NAAR REPLICATIE  

De toegevoegde waarde van Flow Accountants voor 

bloemisten komt vooral voort uit de diepgaande kennis 

van de markt. Tevens beschikt het kantoor over 

specifieke benchmark-informatie ten aanzien van de 

bedrijfsvoering van bloemenretailers. Behalve voor het 

samenstellen van de jaarrekening en het verzorgen van 

de fiscale aangiftes, kunnen klanten ook aankloppen 

met bedrijfseconomische en strategische vraagstukken. 

Ten opzichte van het stereotype businessmodel van een 

gespecialiseerd kantoor onderscheidt Flow Accountants 

zich door het gebruik van moderne informatie- en 

communicatiemiddelen. Daarmee verkrijgen klanten real 

time inzicht in de financiële stromen en de stand van zaken 

bij de vestigingen. We zien dus meer een combinatie van 

een boetiek en een digicountant. Klanten kunnen 

overigens nog steeds hun stukken in een ‘schoenendoos’ 

aanleveren, dus van een pure digicountant is ook geen 

sprake.  

De realisatie van het gespecialiseerde businessmodel van 

Flow Accountants kon destijds als een voorbeeld van 

businessmodel-vernieuwing worden gezien. Na de eerste 

stap te hebben genomen, werd het businessmodel door 

dagelijkse herhaling en geleidelijke procesverbeteringen 

Flow  Accountants 

Een vooruitstrevende speler 
in de bloemendetailhandel-
niche 
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steeds verder aangescherpt. Van vernieuwing naar 

businessmodel-replicatie dus.  

Verdere expansie van het businessmodel kan in principe 

drie kanten op gaan: doorgroeien in de huidige niche, 

replicatie van het op bloemisten gefocuste 

businessmodel naar het buitenland of het focusmodel 

kopiëren naar een andere, vergelijkbare sector. 

Vooralsnog liggen er voldoende groeimogelijkheden in 

de huidige niche, dus dat is de meest voor de hand 

liggende optie. De ambitie is om het huidige 

marktaandeel van 6% in vier jaar te laten groeien naar 

10%. Een belangrijke groeimotor die dit mogelijk moet 

maken is de reputatie van de oprichters bij de spelers in 

de bloemendetailhandel. Een reputatie die zich heeft 

kunnen ontwikkelen door kennis te delen via de media 

van de key partners van Flow Accountants, zoals het 

vakblad Bloem & Blad en de branchevereniging VBW. Zo 

kloppen per jaar ruim twintig nieuwe klanten aan die 

afkomstig zijn uit de achterban van branchevereniging 

VBW. 

Replicatie naar het buitenland is minder eenvoudig dan 

het wellicht lijkt, de verschillen in fiscale wetgeving zijn 

vaak aanzienlijk. Tevens ontbreekt daar het partner 

netwerk om een reputatie op te bouwen. Eenvoudiger 

lijkt het om het concept te kopiëren naar vergelijkbare 

branches in de detailhandel, zoals groenten- en fruit, 

met vergelijkbare fiscale vraagstukken en 

administratieve processen. Maar ook hier zal eerst een 

reputatie moeten worden opgebouwd. Dat brengt een 

kip-ei vraagstuk aan het licht.  

Om een reputatie op te bouwen door te publiceren en 

een visie te verkondigen in de media van partners, zoals 

brancheverenigingen, is kennis van de branche nodig. 

Kennis die pas opgedaan kan worden bij voldoende 

schaalgrootte, om data te verzamelen, en ervaring met 

de eigenaardigheden van een sector. Daarvoor zijn 

natuurlijk eerst klanten uit die sector nodig. En die zullen 

wel eerst bekend moeten zijn met de propositie en 

overtuigd van de toegevoegde waarde van het kantoor. 

Om dat te bereiken is een goede reputatie en 

naamsbekendheid nodig …  

Een dergelijk kip-ei vraagstuk is niet snel op te lossen. 

Lastig, maar het tekent ook duidelijk de waarde van de 

huidige marktpositie. Die is niet snel te evenaren door 

concurrenten, die voor het zelfde vraagstuk zullen staan 

én eerst Flow Accountants van de troon moeten zien te 

stoten alvorens zij de aandacht van de bloemisten naar 

zich toe kunnen trekken. 

DE HEFBOMEN EN VERSNELLERS VAN 

INNOVATIE: ICT EN ONDERNEMERSCHAP 

Ook de ontwikkeling van het businessmodel van deze 

branche-specialist is voor een belangrijk deel gestoeld 

op de inzet van informatietechnologie. Internet-

boekhoudsoftware en koppelingen naar de systemen 

van klanten en banken zijn een voorwaarde, überhaupt 

om mee te kunnen spelen in deze tijden, maar in dit 

geval ook om op nationale schaal zaken te kunnen doen. 

En om real time vergelijkingscijfers aan te kunnen 

bieden, natuurlijk.  

Een minstens zo belangrijke hefboom vormen de 

mensen in de organisatie van Flow Accountants. Het 

ondernemerschap van de oprichters is essentieel 

geweest voor de groei. Maar ook de innovatieve mindset 

van medewerkers is van groot belang.  Een dergelijke 

mindset ontwikkelt zich door voortdurend de vraag te 

stellen hoe het anders en beter kan en medewerkers een 

stem te geven in de besluitvorming. Zelfredzaamheid 

van het personeel zal de groei en ontwikkeling van het 

kantoor ook minder afhankelijkheid maken van de 

oprichter, waardoor ruimte ontstaat voor een 

groeiversnelling. 
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BUSINESSMODEL CANVAS FLOW ACCOUNTANTS  
PARTNERS 

 
VBW (branchevereniging 

bloemisten met +/- 2300 leden) 
 

Fleurop 
Topbloemen Nederland 
Bloem & Blad (vakblad) 

 
Diverse partijen in fiscaal-
juridische dienstverlening 

KERNACTIVITEITEN 
 

Analyseren van 
bedrijfseconomische 

administratieve processen 
 

Ontwerpen en inrichten van 
(geautomatiseerde/ 

gestandaardiseerde) processen 
  

Samenstellen en rapporteren 
Adviseren 

WAARDEPROPOSITIE 
 

Diensten:  
 

- levering van management 
informatie 

- samenstellen jaarrekening en 
belastingaangifte  

- bedrijfseconomisch advies (bijv. 
positionering winkel) 

 
Waarde:  

 
“Beste oplossing voor financiële 

administratie en 
(bedrijfseconomisch) advies door 

diepgaande kennis over processen 
klantgroep” 

KLANT RELATIES 
 

Persoonlijk (ook buiten 
kantooruren bereikbaar) 

 
“Kritisch adviseur” 

KLANTSEGMENTEN 
 

Detailhandel bloemen 
 

100 klanten met 1 tot 17 
vestigingen (totaal 200 

vestigingen) 
 

20 branchevreemde klanten 
 

Budget +/- €5.000 per klant 

BEDRIJFSMIDDELEN 
 

ICT: 
- inrichting software pakket van 

leverancier 
- koppelingen naar systemen 

externe partijen (klant, bank, etc.) 
 

Kennis: 
- fiscale wetgeving in Nederland 
- businessmodel bloemenretail  

 
Mensen: vennoten (2), 

medewerkers 
 

Reputatie 

KANALEN 
 

Promotie:  
 

Publicaties in magazines van key 
partners 

 
Levering dienst:  

 
Informatie uitwisseling: Internet 

 
Advisering: persoonlijk contact 

(bezoek of telefonisch) 

KOSTEN 
 

Lonen 
ICT 
Overig 
 
Totaal +/- 50% van omzet 

OMZETSTROMEN 
 

 Totaal +/- €600.000 
 
Factuur o.b.v. abonnement (bepaald aantal advies-uren inbegrepen) 
Meerwerk €135,- p/uur 
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AccountAnders is een ambitieuze en innovatieve 

nieuwkomer in de markt. Als communicatiemanager bij 

een regulier accountantskantoor deed oprichter Jasper 

Visser zijn ervaring op in de accountancymarkt. Daar 

proefde hij ook van het ondernemerschap door twee 

nieuwe concepten te lanceren, ‘MKB Coach’ en de online 

dienst ‘sturenopcijfers.com’. Ervaringen die hem 

uiteindelijk er toe deden bewegen zelf een onderneming 

te starten.  

In 2013 richtte Visser dan ook AccountAnders op en na 

ruim een half jaar bouwen konden de eerste klanten 

welkom worden geheten. Samen met mededirecteur 

Van Roosmalen staat hij inmiddels aan het hoofd van 

een organisatie van 21 personen. Een aantal van hen 

staat op de loonlijst van het kantoor en voor een deel zijn 

zij als zelfstandige ‘business facilitator’ verbonden aan 

AccountAnders. Door de vertegenwoordiging in acht 

plaatsen, van Dordrecht tot Dronten, is inmiddels een 

landelijke dekkend netwerk ontstaan.  

INNOVATIE VAN HET BUSINESSMODEL: TUSSEN 

DIGICOUNTANT EN ALL-IN AANBIEDER 

Het aanbod van diensten van dit kantoor oogt in eerste 

instantie niet uniek. Ook bij reguliere 

accountantskantoren kan een MKB-ondernemer terecht 

voor de automatisering van administratieve processen 

en managementinformatie in een digitaal ‘dashboard’. 

AccountAnders offreert haar diensten echter via een 

unieke ‘configurator’ (zie afbeelding), waardoor de 

prijsopbouw zeer transparant wordt.  

Naast accountancydiensten biedt het kantoor ook 

marketingoplossingen aan, zoals de realisatie van een 

website, optimalisatie voor zoekmachines en 

‘crowdfunding’ oplossingen. De gemene deler voor deze 

oplossingen is de mate van automatisering, waarbij de 

klant in zogenaamde ‘geautomatiseerde wasstraatjes’ 

door het proces wordt geleid.  

Een derde element van het aanbod betreft het 

opleidingsprogramma. In combinatie met reguliere 

workshop-achtige bijeenkomsten, ontwikkelt 

Account Anders 

Jong en ambitieus tussen 
digicountant en all-in 
aanbieder 

  

CASE 
STUDIE 
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AccountAnders een ‘community’ waarin ondernemers 

van elkaar kunnen leren.  

Ook de ‘binnenkant’ van het businessmodel kent een 

bijzondere opzet door de samenwerking met een aantal 

business facilitators. Deze ervaren generalisten, geen 

accountants overigens, werven nieuwe klanten en 

ondersteunen hun klanten bij de implementatie en het 

gebruik van de diensten van AccountAnders. Daarbij 

kunnen zij zich laten helpen door een netwerk van 

experts: accountants, fiscalisten en marketeers.  

De realisatie van dit vernieuwende businessmodel is 

vooral tot stand gekomen vanuit de visie van de 

oprichter. De start-up begon zelfs zonder klanten. Ook 

de verdere ontwikkeling van het bedrijf gebeurt vanuit 

de eigen strategie, gericht op maximale efficiënte door 

vergaande automatisering en het bedienen van een 

brede markt.  

Het businessmodel zal zich in de toekomst blijven 

vernieuwen, dat is althans de intentie van de oprichter. 

Er worden bijvoorbeeld steeds meer ‘labels’ ontwikkeld 

voor specifieke branches, zoals bijvoorbeeld 

fysiotherapiepraktijken. Daarnaast bestaan ideeën om 

een back-office dienst aan andere accountancykantoren 

aan te bieden, die daarmee een deel van hun processen 

kunnen uitbesteden. Zeker is dat het businessmodel zich 

zal blijven vernieuwen.   

DE HEFBOMEN EN VERSNELLERS VAN 

INNOVATIE  

Informatietechnologie en ketenoptimalisatie is 

vanzelfsprekend een belangrijke hefboom voor dit 

businessmodel. Voor wat betreft de automatisering van 

financieel-administratieve processen, is AccountAnders 

daarin geen uitzondering. Het scannen van facturen, 

bijvoorbeeld, is wellicht nog geen gemeengoed in de 

branche, maar ook zeker geen onbekende technologie. 

Voor de uitbreiding van het portfolio naar andere 

diensten geldt dat wel. De geautomatiseerde ‘straatjes’ 

waarmee onder andere websites gebouwd kunnen 

worden, zijn onderscheidend. Slim gebruik van 

informatietechnologie stelt AccountAnders in staat om 

een breed spectrum van diensten maximaal efficiënt uit 

te kunnen voeren.  

Een tweede belangrijke hefboom bestaat uit de mensen 

achter AccountAnders, niet op de laatste plaats het 

ondernemerschap van de oprichter natuurlijk. Met 

name de combinatie van accountancy- en ICT-kennis is 

essentieel. De administratie & IT specialisten van 

AccountAnders zijn dan ook van groot belang geweest 

voor de ontwikkeling van de waardepropositie, en zullen 

dat ook blijven.  

* Het businessmodel canvas van AccountAnders is niet 

opgenomen in dit verslag.  

Met de configurator kunnen klanten op de website hun pakket samenstellen. De prijs wordt vanzelf berekend.  
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Ross & Partners is in 2008 afgesplitst uit een kantoor 

met destijds vier partners en zo’n twintig medewerkers. 

Samen met ‘managing partner’ Jos van Rooijen 

bedienen oprichter Ambroos Ross en acht collega’s – 

waaronder drie accountants – nu zo’n 300 klanten. Deze 

zijn voor een belangrijk deel afkomstig uit de medische 

sector en hebben over het algemeen een hoge opleiding 

genoten. Het kantoor onderscheidt zich door de 

vergaande persoonlijke benadering, waarbij de 

drijfveren van de klant en de ontwikkeling van zijn of 

haar vermogen centraal staan. Het dienstenpakket 

concentreert zich op de financiële administratie, het 

samenstellen van de jaarrekening en het verzorgen van 

de fiscale aangifte, maar is in de praktijk dus breder.  

INNOVATIE VAN HET BUSINESSMODEL: 

STRATEGIE GEDREVEN VERNIEUWING 

Aan de ‘buitenkant’ lijkt Ross & Partners niet veel te 

verschillen van andere, traditionele MKB accountants. 

Het verschil zit hem echter, bijna letterlijk, aan de 

binnenkant. Essentieel bij de benadering van relaties is 

het gebruik van modellen die niet zo zeer cijfermatig 

inzicht geven, maar inzicht in de drijfveren van een 

persoon.  

De relatiebeheerders van het kantoor trachten 

voortdurend inzicht te krijgen in de 

karaktereigenschappen van een relatie. Daarvoor 

maken zij gebruik van een ‘Enneagram’, een model dat 

verschillende persoonlijkheidstypen onderscheidt. In 

combinatie met een ‘Vitaliteitsmodel’, waarin 

verschillende succesfactoren voor de ondernemer en de 

onderneming worden benoemt, vormen hoogwaardige, 

kwalitatieve inzichten dan ook het uitgangspunt voor 

gepersonaliseerde dienstverlening en advisering.  

Kenmerkend voor het businessmodel canvas van Ross & 

Partners is dus de specifieke invulling van de behoefte van 

een specifieke doelgroep. Dat uit zich in de kwaliteit van de 

relatie en stoelt op een essentieel bedrijfsmiddel: de 

‘database’ met profielen van relaties.   

Alhoewel de ontwikkeling van het huidige businessmodel 

voor Ross zelf geen ‘vernieuwing’ is, kan het model wel als 

Ross & Partners 

Persoonlijke drijfveren van 
ondernemers staan centraal 
met Enneagram 

  

CASE 
STUDIE 
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vernieuwend worden beschouwd. In eerste instantie 

kwam deze vernieuwing voort uit een persoonlijke visie 

op de markt van de oprichter. We spreken in dit geval 

dus van ‘strategie gedreven’ businessmodel-

vernieuwing. Uitbreiding van het dienstenpakket naar 

persoonlijke coaching, op basis van het Enneagram en 

het Vitaliteitsmodel, zou een volgende vernieuwingsslag 

in het businessmodel kunnen betekenen.  

DE HEFBOMEN EN VERSNELLERS VAN 

INNOVATIE: ORGANISATIE EN LEIDERSCHAP 

Hoe heeft deze voor een accountant toch bijzondere 

benadering van klanten zich kunnen ontwikkelen tot een 

concept dat een heel kantoor draagt? 

Informatietechnologie is vanzelfsprekend ook voor Ross 

& Partners belangrijk. Maar ICT ligt niet ten grondslag 

aan de vernieuwing. Daarvoor moeten we kijken naar de 

organisatie, de manier van aansturing en het 

leiderschap.  

De organisatiestructuur kende al niet veel hiërarchische 

lagen en gaat meer en meer naar een zelfsturend team. 

De aandacht van het team gaat – in lijn met de filosofie 

van het kantoor - niet uit naar het behandelen van 

dossiers maar naar het ontwikkelen van relaties.  

Van medewerkers wordt dan ook verwacht dat zij 

zoeken naar elke gelegenheid om in contact te komen 

met een klant. Of beter gezegd, om zich voortdurend af 

te vragen: “hoe kom ik in verbinding met de cliënt”? Dat 

vergt van het personeel wel een andere mentaliteit. “Je 

moet het leuk vinden om verbinding te maken.” Voor 

medewerkers die daar niet van nature een aanleg voor 

hebben, bestaat de gelegenheid om daar vanuit de back-

office organisatie naar toe te groeien.  

In de open cultuur van het kantoor wordt medewerkers 

veel ruimte geboden om een bijdrage te leveren. Een 

bijdrage aan de ontwikkeling van het kantoor én aan 

hun persoonlijke ontwikkeling. Het uitgangspunt is 

daarbij gelijk aan de benadering van klanten: een 

Enneagram waarin persoonlijke drijfveren worden 

benoemd. In plaats van een functioneringsgesprek voert 

de kantoorleiding vervolgens ‘vitaliteitsgesprekken’ met 

medewerkers. In de ideale situatie leidt dat er toe dat de 

doelen van de organisatie en de medewerkers zodanig 

op één lijn komen te liggen, dat de leiding van het 

kantoor de medewerkers niet meer hoeft te overtuigen 

van een bepaalde koers. Men denkt zelf mee en draagt 

oplossingen aan. 
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BUSINESSMODEL CANVAS ROSS & PARTNERS  
PARTNERS 

 
V.A.A. een samenwerkingsverband 

van vier kantoren waarin 
faciliteiten worden gedeeld (m.n. 

ICT) 
 

Fiscount, voor specifieke juridische, 
fiscale en andere kennis 

 
Netwerk van andere zakelijke 

dienstverleners (advocaat, notaris) 

KERNACTIVITEITEN 
 

Onderhouden contacten met 
relaties 

 
Reguliere activiteiten van een 

accountant ( boekingen, 
rapportages) 

 
Vraagstukken van relaties 

analyseren (pro-actieve 
benadering) 

WAARDEPROPOSITIE 
 

Diensten:  
 

Accountancydiensten (financiële 
administratie en samenstellen 

jaarrekening) 
 

Fiscale diensten (aangiften, 
salarisverwerking) 

 
Waarde:  

 
“Ondersteuning bij het realiseren 
van de (vermogens-) doelstelling 

van de ondernemer” 
 

“Dienstverlening aangepast op 
intrinsieke behoefte van de klant” 

KLANT RELATIES 
 

Langdurige, op persoon gerichte 
relatie 

 
‘Veelvuldige contactmomenten’ 

staan centraal 

KLANTSEGMENTEN 
 

Medici (o.a. partners in 
maatschap) 

70% 
 

Hoogopgeleide, zelfstandige 
beroepen 

 
Nationaal (niet gebonden aan 

regio Utrecht) 

BEDRIJFSMIDDELEN 
 

Medewerkers (8,5 fte incl. 2 
vennoten) 

 
Database met informatie over 

‘leefwereld van klant’ en bedrijf 
(profielen o.b.v. Enneagram) 

 
Rapportage template o.b.v. 

vitaliteitsmodel (drijfveren en 
financiën) 

KANALEN 
 

Promotie:  
 

mond-tot-mond aanbeveling 
 

Levering diensten:  
 

Persoonlijk gesprek (veelal op 
kantoor in Utrecht) 

 
Gedeeltelijk digitale rapportering 

KOSTEN 
 

Salarissen (65%) 
 
ICT (8%) 
 
Huisvesting (8%) 
 
Overig (19%) 

OMZETSTROMEN 
 

Totaal +/- €850.000 (225-250 klanten; €3.000 - €5.000 per klant)  
 
Vaste prijs  op basis van inschatting dienstverlening (budget) 
 
Factuur gebaseerd op diensten óf op declarabele uren 
 
Economische logica: door processen efficiënter uit te voeren, ontstaat tijd voor 
verdieping van de relatie en proactieve analyse van vraagstukken 
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B&P Performance Group is uitgegroeid van een ‘regulier’ 

accountantskantoor naar een dienstverlener met een 

totaalpakket voor ondernemers en franchise 

organisaties. Het kantoor tracht ondernemers van 

diverse zorgen te ontlasten door een ‘advisory 

community’ te organiseren rondom de onderneming. 

Deze community levert all-round advies aan de 

ondernemer, primair gebaseerd op analyse van de 

bedrijfsinformatie die voor de onderneming wordt 

verzameld en gegeneerd. B&P Performance Group lijkt 

zich dus te onderscheiden in de markt met diepgaande 

kennis van de klantorganisatie, een ‘customer intimacy’ 

strategie in management jargon. 

INNOVATIE VAN HET BUSINESSMODEL: 

DIGITALISERING EN KLANTBEHOEFTEN STUREN 

VERNIEUWING AAN 

We kunnen bij B&P Performance Group spreken van 

voortdurende businessmodel-vernieuwing. 

Vernieuwing die het dienstenportfolio betreft en de 

digitale wijze waarop informatie wordt geleverd. 

Inhoudelijk breidde de dienstverlening uit van de 

reguliere accountancy diensten naar onder andere HR 

en juridische dienstverlening en advisering. Een mooi 

voorbeeld van de wijze waarop klanten businessmodel-

vernieuwing kunnen aandrijven, biedt de ontwikkeling 

van het dienstenaanbod voor franchise organisaties. 

Aan de basis van deze ontwikkeling stond een concrete 

vraag van een franchisenemer van McDonalds. Uit de 

oplossing die voor deze klant werd ontwikkeld, groeide 

vervolgens een oplossing die aan meerdere franchise 

organisaties aangeboden kon worden. 

HEFBOMEN EN VERSNELLERS: TECHNOLOGISCHE 

EN SOCIALE INNOVATIE  GAAN HAND IN HAND 

Zoals bij veel accountancykantoren, werd de vernieuwing 

oorspronkelijk gedreven door technologie (ICT). 

Digitalisering en standaardisering zorgden er voor dat tijd 

vrij kwam om te besteden aan de interpretatie van 

managementinformatie en het genereren van adviezen. 

Naast technologie, is ook de acquisitie van Full 

Management Support (FMS) uit Breda essentieel gebleken 

voor het vermogen om het businessmodel te vernieuwen. 

B&P Performance Group 

Business intelligence en 
klantgerichte advisory 
communities  

  

CASE 
STUDIE 
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FMS complementeerde de technologische oriëntatie 

van B&P met sterke aandacht voor sociale innovatie. Dit 

vertaalde zich niet alleen in een uitbreiding van het 

dienstenportfolio, maar leidde ook tot de innovatie van 

de eigen organisatie. Zelfsturende teams die zich 

rondom een klant formeren zijn sindsdien het leidende 

organisatieprincipe geworden. ‘Vakgroepen’, bestaande 

uit medewerkers van verschillende vestigingen die zich 

rondom één discipline hebben gegroepeerd, zijn als het 

ware dwars op de klantenteams georganiseerd. 

Hierdoor is als het ware een matrixorganisatie ontstaan.  

De ontwikkeling van de onderneming zoals hier 

beschreven, trekt een forse wissel op de organisatie. De 

veranderingen kunnen dan ook alleen in het huidige, 

hoge tempo worden doorgevoerd doordat medewerkers 

bereid zijn hier persoonlijk in te investeren. Essentieel 

daarbij is het leiderschap, dat tracht te motiveren door 

een inspirerende visie te delen en medewerkers te 

verbinden aan de doelen van de organisatie. Dergelijk 

leiderschap was ook bij deze organisatie niet 

vanzelfsprekend. Binnen het management team heeft 

dan ook een verjongingsslag plaats moeten vinden 

alvorens essentiële stappen met de organisatie konden 

worden genomen.   

Een tweede belangrijke stap die met de organisatie is 

genomen, betreft de dominante cultuur. In de loop der 

jaren veranderde deze van een cultuur waarin cijfers en 

de verantwoordingsplicht centraal stonden naar één 

waar zelfsturing en klantbehoeften elementair zijn. 

Medewerkers krijgen nu meer ruimte om hun talent te 

ontwikkelen. Bijvoorbeeld door zelf nieuwe projecten 

zoals de (interne) Business Academy tot stand te 

brengen. De omslag in de cultuur en het leiderschap 

heeft ertoe geleid dat “medewerkers nu echt op staan” 

om mede vorm te geven aan de toekomst van het 

kantoor. 
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BUSINESSMODEL CANVAS B&P Performance Group  
PARTNERS 

 
Software ontwikkelaars en –

leveranciers 

KERNACTIVITEITEN 
 

Productie van gestandaardiseerde 
diensten 

 
Reviewen van aangiftes en 

rapportages 
 

Genereren van adviezen 

WAARDEPROPOSITIE 
 

Diensten:  
 

Totaal pakket accountancy- en 
management support diensten 

 
Franchise- en formule advies 

 
Business intelligence tool 

 
Waarde: 

 
“Inzage om te sturen, adviezen om 

te verbeteren” 
 

“Volledige pakket aan 
management support diensten” 

 
“Informatie-gedreven inzicht” 

KLANT RELATIES 
 

5-10 jaar gemiddeld 
 

Tot aan persoonlijke toe. 

KLANTSEGMENTEN 
 

mkb ondernemers (60%) 
 

Franchise organisaties (25%) 
 

Accountants (12%) 
 

Particulieren (3%) 

BEDRIJFSMIDDELEN 
 

10 partners 
 

Medewerkers (100 FTE) 
 

Patenten op software 
 

8 vestigingen 

KANALEN 
 

Standaard rapportages digitaal. 
  

Advisering 1:1 gesprekken 

KOSTEN 
 

Personeel 
 
Huisvesting 
 
Hardware/Software 
 
Uitbesteed werk 

OMZETSTROMEN 
 

Totaal +/- €10.000.000 
 
Licenties business intelligence tool “Zippy” (Software-as-a-Service model) 
Uren x Tarief voor implementatie software 
 
Uren x Tarief voor advies 
 
Abonnement voor standaard diensten (samenstellen jaarrekening) €2500 p jr. 
 
Prijs per stuk voor salarisstroken 
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OVER DE ONDERZOEKERS:  

Prof.dr. Henk Volberda is hoogleraar Strategisch 

Management aan de Rotterdam School of Management en 

wetenschappelijk directeur van INSCOPE: Research for 

Innovation. In 2013 publiceerde hij "Re-inventing business: 

hoe bedrijven hun businessmodel innoveren" en werd 

geëerd met diverse awards voor dit vernieuwende 

onderzoek. 

 

Dr. Niels van der Weerdt is managing director van INSCOPE 

Consulting  en een ervaren consultant. Hij doceerde 

strategie en promoveerde aan de Erasmus Universiteit op 

een grootschalig onderzoek naar de flexibiliteit van 

bedrijven. Als projectleider bij het Nederlands Centrum 

voor Sociale Innovatie ondersteunde hij diverse bedrijven 

bij de ontwikkeling van hun organisatie.   
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