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Aanpak

• Literatuur

• Interviews

• Mkb-commissie

Nemacc symposium De Adviserende mkb-accountant



Gelaagdheid 

• Brochure = kwaliteitsnormen

• Deel 1 Rapport = inclusief vaardigheden, kantoor & voorbeelden

• Deel 2 Rapport = onderzoek & onderbouwing



Wat is advies?

Consultancy

Uitkomst is vooraf onduidelijk



Nemacc symposium De Adviserende mkb-accountant

De verschillen met een
samenstellingsopdracht?

Doel 

Scope  

Rol mkb accountant  

Vorm van de uiting   

Verantwoordelijkheden  

Rapportage   

Beginselen   

Kennisgebieden  

Proces   

Documentatie   

Regelgeving   



Typen advies
Wat Kenmerken

Ongecontracteerd Natuurlijke advisering • Vloeit voort uit opstellen cijfers

• Mondeling

Gecontracteerd Standaard adviezen • Vragen van de klant

• Geen / beperkt onderzoek

• Mondeling / schriftelijk

Specifieke 

adviesopdrachten

• Specifieke kennis / vaardigheden

• Vragen onderzoek

• Inzet specialisten

• Meerdere factoren / vakgebieden

• Schriftelijk



Niet elk advies is effectief

Bij advisering wordt door middel van de formule E= K x A x M aangegeven dat:

E =  Effectiviteit van een advies 

wordt beïnvloed door:

K =  Kwaliteit, de mate waarin het advies vakinhoudelijk aan de kwaliteitseisen voldoet

A =  Acceptatie, de mate waarin het advies draagvlak heeft bij de betrokkenen 

M = Management, de mate waarin het gegeven advies door of namens de opdrachtgever   

te organiseren en uitvoerbaar is



Kwaliteitsrichtlijnen adviesproces

Fasen 

adviesproces

Natuurlijke

advisering

Standaard

adviezen

Specifieke 

adviesopdrachten

1. Opdracht-

aanvaarding

- - Afzonderlijke opdracht-

acceptatie en –bevestiging

2. Gegevens-

verzameling- en 

analyse

- In beperkte mate Een belangrijk onderdeel voor 

de start van de uitvoering

3. Uitvoering - Beperkt onderzoek met 

korte doorlooptijd

Alle onderdelen van het 

uitvoeringsproces

4. Het communiceren 

van de uitkomsten 

Mondeling, eventueel 

een dossieraantekening 

of bespreekverslag

Mondeling en/of 

schriftelijk met een 

aantal onderdelen

Mondelinge toelichting van een 

schriftelijk advies met alle 

verplichte elementen

5. Evaluatie - - Evaluatie van het proces en de 

uitkomsten
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Uitwerking standaard adviezen
Fase Werkzaamheden Documentatie

1. Opdracht-

aanvaarding

De adviseur stemt met de opdrachtgever de opdracht af en komt tot een 

heldere formulering. Overige opdracht waarvoor een tekst is opgenomen 

in de opdrachtbevestiging voor de reguliere opdrachten. De 

opdrachtaanvaarding is dan ook onderdeel van de klant- en 

opdrachtacceptatie van die dienstverlening.

 Vastlegging van de opdracht.

 Vastlegging van de afwijzing.

2. Gegevens-

verzameling-

en analyse

De adviseur gaat na:

 Welke gegevens hij nodig heeft, vraagt deze zo nodig op en gaat na 

wat de kwaliteit is van de informatie.

 Met welke eventuele (reken)modellen de opdracht kan worden 

uitgevoerd.

 Het klantprofiel in dossier van de reguliere 

opdracht.

 Eventueel een vastlegging van de 

geconstateerde risico’s die zijn besproken 

met de klant.

3. Uitvoering De adviseur draagt zorg voor een adequate set van maatregelen zoals 

gestandaardiseerde berekeningen, formulieren en procedures en 

dossiervorming. De adviseur:

• Gaat na of de ontvangen data van voldoende kwaliteit is.

• Onderzoekt de vraag resp. voert berekeningen uit.

• Toetst de uitkomsten op plausibiliteit.

 Vastlegging van de gehanteerde 

uitgangspunten.

 Beknopte aantekening van de uitgevoerde 

werkzaamheden inclusief bespreking met 

de klant.

4. Communicatie

van de uitkomsten

De adviseur rapporteert zodanig aan opdrachtgever dat vraag, 

uitgangspunten en advies duidelijk zijn (bijv. per mail). De rapportage 

bevat minimaal:

1. Opdracht en ter beschikking verkregen informatie

2. Scope van de opdracht

3. Dat geen zekerheid is verstrekt op de door hem verstrekte informatie

4. Verspreidingskring.

Het uitgebrachte advies met een beknopte 

onderbouwing.

5. Evaluatie - -
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Communicatie



Eisen aan de organisatie van de MKB-
accountant

Natuurlijke advisering Standaard adviezen Specifieke adviezen

Dominant Mens als adviseur Processen/ 

standaardisatie

Kwaliteitsontwikkeling 

adviseur; faseringen

Kwaliteitssysteem V V V

Ontwikkelplan V V

Rekenmodellen/ 

processen/ formulieren

V V

Intervisie en PE’s V V V



In samenwerking met andere adviseurs
Natuurlijke advisering Standaard adviezen Specifieke adviezen

Externe experts  Zeer beperkt Beperkt Te verwachten 

Samenwerking Externe adviseur 

verantwoordelijk voor 

methoden en 

technieken

Mede 

verantwoordelijk 

voor advies externe

Adviseur in regierol Verantwoordelijk 

voor kwaliteit advies

Documentatie Verslag Te hanteren methoden 

en technieken

Ontwikkelplan, 

evaluaties



Vaardigheden

• Projectmanagementvaardigheden

• Omgaan met weerstanden

• Analyse vaardigheden

• Zelfreflectie

• Luistervaardigheden

• Inlevingsvermogen of empathie

• Relationele vaardigheden



Mediator

Strategie

•Data-
analyse / IT

•Fiscalist / 
jurist

•Relatie-
beheerder

Finan-
cieringen

Het brede veld van specifieke adviesopdrachten



Adviesrollen

Inhoud

Relatie

• Inhoudelijk expert

• Specialist

• Relatiebeheerder



De adviserende mkb-accountant: 
win-win situatie

Meer tevreden 
klanten 

Meer activiteiten voor de 
mkb-accountant

Durft u het aan?? 



Succes


