
De nieuwe strategie werd mogelijk 
dankzij de komst van boekhoudpro-
gramma’s in de cloud, vertelt Kees 
Koopmanschap van De Coop & Hae-
gen. De keuze van het Bussumse kan-
toor viel destijds na grondige afweging 
op Exact Online. “Moderner, meer 
slagkracht, en vanaf scratch gemaakt 
voor werken in de cloud. Dus zonder 
beperkingen.”

Ander niveAu

De Coop & Haegen neemt zijn cliën-
ten actief mee in de mogelijkheden 
van de cloud. Dat gebeurt met tus-
sentijdse rapportages en met real time 
inzicht in de financiële positie van de 
opdrachtgever. De digitale manier van 

samenwerken zorgt voor een andere 
relatie vindt Koopmanschap. “Kijk, 
voorheen werd er een ordner aan de 
deur afgegeven, nu kijken cliënten 
continu mee. Je hebt op een heel ander 
niveau een samenwerking. Je bent veel 
meer een partner.”

vertrouwensrelAtie

“Wij hebben een vertrouwensrela-
tie met onze cliënten. De keuzes die 
ze maken, vertalen wij door naar de 
cijfers en dus naar Exact Online. Waar 
ze vervolgens weer een actueel beeld 
hebben van hun financiële situatie.” 
Daarnaast biedt het programma mo-
gelijkheden tot efficiencyverbeterin-
gen bij cliënten, zegt Koopmanschap. 

“Bijvoorbeeld de facturatiemodule 
gebruiken in plaats van Excel of Word. 
De tijd die de cliënt en wij daarmee 
besparen, steken we in het geven van 
adviezen.” 

Adviseren over de hele breedte

“Ik weet het, we roepen het allemaal: 
‘de klant staat bij ons centraal’. Maar 
dat moet je wel elke dag bewijzen en 
dat lukt, zo blijkt uit het juryrapport. 
Wij gaan verder dan het verwerken 
van getallen. Proactief ondernemers 
adviseren over de hele breedte van 
hun bedrijfsvoering is een steeds gro-
ter en belangrijker onderdeel van ons 
werk. En Exact Online speelt daarin 
een belangrijke rol, omdat je altijd een 

actueel beeld hebt van de cijfers en 
bovendien branche specifieke oplos-
singen kunt bieden.”

Positie bePAlen

DNA management, zo noemt Koop-
manschap de advieswerkzaamheden 
die verder gaan dan het financiële 
aspect. Er wordt een ‘buitenwereld-
analyse’ gemaakt en de ondernemer 
wordt een dag uit zijn dagelijkse werk 
gehaald en bevraagd. “We helpen zo 
om van buiten naar binnen te kijken 
én te denken. In de drukke dagelijkse 
werkzaamheden komt het er voor de 
meeste ondernemers niet van om daar 
bij stil te staan. Laat staan er over na te 
denken. Maar de buitenwereld bepaalt 

wel hoe succesvol je kunt zijn. Vervol-
gens bepalen we samen welke positie 
in de markt het bedrijf wil en helpen 
we bij de transitie.”

Cloud is een middel

“Dat onze rol als branche door de 
automatisering verandert, staat voor 
mij als een paal boven water. Je moet 
dus of heel veel klanten hebben, of 
ook andere diensten aanbieden. De 
cloud is een middel. Vroeg of laat heeft 
iedere accountant het. Je moet je dus 
onderscheiden in de klantbeleving en 
toegevoegde waarde leveren. Wij doen 
dat met onze DNA-aanpak, waarbij 
het belangrijk is dat je verbanden kunt 
leggen. Exact Online faciliteert dat. Als 

je ziet dat een sector tien procent plust 
en jouw cliënt daalt, dan kan je acuut 
daarop inspringen. Dan heb je ook 
heel andere gespreken.”

www.exact.nl/accountancy
       

Hoe software DNA 
management

ondersteunt
Begin 2014 koos De Coop & Haegen ervoor om al zijn cliënten 

voortaan te voorzien van actuele financiële gegevens. Met up-to-date 

data kun je immers beter (bij)sturen dan met een jaarrapport, dat 

altijd terugkijkt. Ruim drie jaar later betaalt de nieuwe aanpak zich 

uit: het kantoor heeft tevreden klanten en is zelfs winnaar van de 

Exact Cloud Award voor Samenwerking.
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vlnr: Jessica Koopmanschap en Kees Koopmanschap krijgen de award van Sandra Lof (jurylid Exact Cloud Award 2016-2017)


