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Verdeling accountantskantoren Nederland 
naar werkzame accountants

A: 500 kantoren : Een accountant eenpitter

B: 600 kantoren : Een accountant met personeel

C: 400 kantoren : 2 accountants

D: 300 kantoren : 3 – 5 accountants

E:  100 kantoren : 6 – 10 acc

F: 60 kantoren : 11 - 20

G:  20 kant. 21 - 50

H: 15 kant 51 -200

I: Big 4

300 kantoren

1500  kantoren



Problematieken kleine kantoren

• kwaliteitsbewaking 

• verdienmodellen, 

• digitalisering, 

• imago, 

• het binden van nieuwe medewerkers, 

• opleiding en permanente educatie



Kantoorpropositie: Wat is er al gedaan tijdens 
NEMACC onderzoeken
• Imago van de accountant (Literatuurstudie 2013)

• Businessmodel van het mkb-accountantskantoor (2015)

• ICT-trends, bedreigingen en kansen (2015)

• Hoe kijken interne en externe stakeholders aan tegen de kwaliteit 
van een mkb-accountantskantoor? (2018)

• Zo maak je het verschil. Mkb-accountants op zoek naar een 
vernieuwend profiel  (2018)



Verdienmodellen wat zijn de knelpunten?
Vooronderzoek
• Prijsdruk

• Toenemende digitalisering
• Sneller

• Hogere vaste kosten

• Toenemende kwaliteitskosten

• Personele kosten

• Het eigen inkomen



Onderzoek: Verdienmodellen NEMACC

• Hoe ontwikkel ik als kantooreigenaar een toekomstbestendig 
verdienmodel:

• Welke verdienmodellen zijn er?

• Hoe werken deze verdienmodellen nu in de alledaagse praktijk?

• De transitie van een oud- naar een nieuw verdienmodel hoe doe ik dat?
• Intern

• Richting de klant

• Welke elementen moet ik meenemen bij het ontwikkelen van een 
verdienmodel?

• Aan welke knoppen kan ik draaien in het verdienmodel?



Welke verdienmodellen worden nu gehanteerd?



Nog geen urgentie om aan de slag te gaan met het 
eigen verdienmodel



Bevindingen tot nu toe 1/2

• De samenstelling van de omzet blijft nagenoeg gelijk

• De ontwikkeling van brutomarge per fte blijft achter bij de 
ontwikkeling van de inflatie

• De gemiddelde omzet per klant daalt:
• Door digitalisering

• Door toename zzp’ers

• De startsalarissen van medewerkers blijft achter bij de ontwikkeling 
van de inflatie

• Het inkomen van een groot deel van de kantooreigenaren en 
vennoten stijgt

*Bron: Benchmarkanalyse NOVAK / Full Finance / ABN-AMRO 2008 -2018



Bevindingen tot nu toe 2/2

• De mkb-accountant maakt in de meeste gevallen geen 
kostprijscalculatie voor zijn eigen kantoor

• Stakeholders stellen vragen bij het ondernemerschap van de 
accountant

• Mkb-accountants zouden meer leiderschap moet tonen

• Digitalisering zet verder en heeft impact op 
compliancedienstverlening

• Ondernemers hechten aan voorspelbaarheid kosten accountant

• Mkb-accountants zouden er goed aan doen wel na te denken over 
andere verdienmodellen

*Bron: Interviews met stakeholders en mkb-accountants



Op weg naar een nieuw verdienmodel

• Literatuuronderzoek

• Een denkmodel als richtingaanwijzer



Maister

Professionele organisatie kent drie doelen:

1. Het verlenen van diensten met toegevoegde waarde aan clienten

2. Zorgen voor voldoening bij medewerkers door hen uitdagend werk 
te geven

3. Het creëren van succes door het borgen van de winstgevendheid



Philip Kottler, Mc Carthy en Booms en Bitner

De 7P’s voor de propositie van een onderneming:

1. Product

2. Prijs

3. Plaats

4. Promotie

5. Personeel

6. Proces

7. Physical Evidence



Dienstenmarketingmanagement

Bij het ontwikkelen van een prijsmodel spelen drie zaken een rol te 
weten:

1. De waarde voor de klant

2. De kosten van de dienstverlener

3. De concurrentie



Dienstenmarketingmanagement

Ook rekening houden met de waarde die de ondernemer oplevert voor 
de organisatie:

1. De customer profitability analyse (CPA)

2. De customer lifetime value (CLV)

3. Strategische waarde



De dienstverlening van de accountant verandert

Bron: NEMACC rapport Op weg naar continious rapportering  (2019)



Verdienmodellen voor mkb-accountantskantoren 
die interessant kunnen zijn

• Digital only: tarief per dienst of % van de omzet

• Freemium: basisdiensten gratis, inkomsten uit advertenties in 
software of premium diensten als advies

• Netwerkmodel: klanten worden lid van een netwerk en bepalen een 
vaste basis vergoeding, zoals lidmaatschap

• Serviceminimalisatie: Laat klanten zoveel mogelijk zelf doen (via ICT 
ontwikkelingen kan de klant zelf veel oppakken). Dit leidt tot meer 
betrokkenheid van de klant en het kantoor kan een bepaald % 
rekenen van de complexiteit van het bedrijf.

• Value-pricing: Per type dienst wordt bepaald welke waarde wordt 
toegevoegd voor de klant. 



Samenvatting literatuuronderzoek

Bij het ontwikkelen van een nieuw verdienmodel dient aan de volgende 
zaken aandacht besteed te worden

• De waarde die de dienst oplevert voor jouw klant.

• Het optimaal inrichten van je processen om de klant goed van dienst 
te kunnen zijn.

• Het hooghouden van de normen en waarden van je onderneming

• Leiderschap van de eigenaar van de onderneming 

• Het alert zijn op veranderingen



Richtingaanwijzers voor een nieuw verdienmodel

1. Als accountant ben je breed opgeleid, daarmee onderscheidt jij je 
van andere marktpartijen als administratiekantoren, boekhouders 
en belastingadvieskantoren. Kies je rol

2. Ken je kostprijs

3. Ontwikkel een klantbeeld

4. Bepaal op basis van het klantbeeld, de invulling van de natuurlijke 
adviesfunctie

5. Bepaal de waarde propositie voor klant

6. Bepaald de toegevoegde waarde in €

7. Bepaal je verdienmodel



1. Kies je rol als accountant



2. Ken je kostprijs

• Indirecte kostenopslag

• Activity Based Costing



4. Bepaal op basis van het klantbeeld, de 
invulling van de natuurlijke adviesfunctie

Strategie /focus  advies Voorbeelden

Arbeid zzp’er Eigen inkomen / continuïteit Fiscaal, kasstroom,  pensioen, calamiteit

Product zzp’er Continuïteit Fiscaal, kasstroom,  pensioen, calamiteit

Familiebedrijf Continuïteit Fiscaal, businessmodel, overdracht

Regulier mkb met personeel 
geen familiebedrijf

Winstmaximalisatie Businessmodel, financiering

Stater < 3 jaar Continuïteit Fiscaal, businessmodel, kasstroom, calamiteit

Overlevende starter Waardecreatie Fiscaal, businessmodel, kasstroom

Innovatoren met 
groeiambitie

Waardecreatie met 
bovengemiddelde groei

Businessmodel, innovatie, kasstroom, 
samenwerking, overdracht

Innovatoren zonder 
groeiambitie

Waardecreatie Businessmodel, innovatie, kasstroom



5. De waardepropositie voor de ondernemer 1/2

• De ondernemer koopt deskundigheid in voor zaken waar hij zelf geen 
verstand van heeft

• De ondernemer koopt capaciteit in, omdat hij zelf met andere zaken 
bezig wil zijn.

• De ondernemer verschaft zichzelf plezier / rust omdat hij zelf geen 
omkijken meer heeft naar de complianceaspecten die samenhangen 
met zijn financiële zaken 



5. De waardepropositie voor de ondernemer verder 
concretiseren 2/2



6. Bepaal de toegevoegde waarde in € 

Elementen om mee te nemen:

1. De kennis die je hebt als mkb-accountant

2. Het imago / onderscheidende kenmerk van de mkb-accountant

3. De vertrouwensfunctie

4. De impact die jou advies heeft op het financiële resultaat van de 
ondernemer. Wat als je niet met dit advies was gekomen wat dan?

NB: Het feit dat processen, snel en efficiënt zijn ingericht is primair een 
voordeel voor de accountant als ondernemer



7. Bepaal je verdienmodel

Voorbeelden:

• Dienstverleningspakketten: Hout, brons, zilver, goud

• Service Level Agreement

• Vaste prijs per periode


