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BEdrijfsBElangEnvErEniging landsmEEr E.o.
vrijdag 26 oktober 2012 van 17.30 - 19.30 uur

gastbedrijf: Accountantskantoor Spoelstra & Scherer
locatie: Dorpshuis Landsmeer, 
Calkoenstraat 27 in Landsmeer

BusinEss BorrEl

niEuWsfliTs

Zij hebben als klein kantoor de SRA-status (Samenwer-
kende Register Accountants) verworven en zijn daar 
trots op. De ballotage is zwaar en dan is het natuur-
lijk fantastisch als je als een van de kleinste bureautjes 
mag aanschuiven bij een organisatie, die als kwalitatief 
alternatief voor ‘de grote vier’ geldt. Met onze SRA- 
lidmaatschap voelen we ons een goede buur van onze 
onderbuur -de Rabobank, die tot voor kort nog de Triple 
A status had. 

Vlinderdynamiek 
We hebben iets met vlinders in tweeërlei opzicht.  
Het ontwikkelingsproces van eitje, larf, pop naar vlinder 
symboliseert de dynamische levenscyclus van een 
bedrijf, in dit geval ook ons familiebedrijf, waarmee we 
door het gebruik van moderne ICT-middelen digitaal 
konden gaan. Onze vlinder springt uit de cocon en toont 
de gewenste dynamiek die wij in ons bedrijf nastreven. 
“Azijnzeikers zullen zeggen dat een vlinder een kort 
leven beschoren is”. Ons antwoord daarop is dan: “Wel 
een kort maar een mooi leven!

Truus, Spoelstra & Scherer  
twee handen op een buik
Overigens begon ik in 1995 al mijn accountantskan-
toor als eenmanszaak”, vertelt drs. Marcel Spoelstra. 
Toen de zaak begon te groeien kwam studievriend 
Marco Scherer als zakenpartner de gelederen verster-
ken en werkten ook onze partners Deborah en Jolanda 
als fiscalist en assistent-accountant mee in de zaak.  
Voordat we het pad van de automatisering insloegen  
en digitaal konden gaan, hadden we 4 mensen op de 
loonlijst. Nu met ons nieuwe ‘automatiseringssysteem’ 
kunnen we het af met z’n tweeën, geholpen door ‘Truus‘, 
onze door ons zelf geautomatiseerde ‘ICT-computerda-
me‘. Zij werkt uiterst secuur en betrouwbaar met ons 
als eindcontroller op de achtergrond. Truus is nooit ziek, 
Truus boekt zonder interventie van iemand anders in 
een tempo dat wij nauwelijks bij kunnen houden de 
aangeleverde gegevens van onze cliënten. 

Het kantoor van Marcel en Marco, beiden Register 
Accountant, lijkt een gewoon accountantskantoor 
met zo’n 150 klanten uit het MKB (Midden- en Klein 
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Registeraccountants houden vinger aan 
de pols in digitale accountancypraktijk

Vlinders, ICT, Triple-A-status,  

accountants kantoor, motorrijder, 

oldtimerliefhebber en ‘Truus’. Het lijkt 

een vreemde combinatie van begrippen 

maar alle zijn van toepassing op het 

accountantskantoor Spoelstra & Scherer. 

Eigenlijk onderscheidt het kantoor van 

Marcel Spoelstra en Marco Scherer zich 

door voornoemde kenmerken al van vele 

andere accountantskantoren.
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Bedrijf) waarvoor zij 
de jaarrekeningen 
en fiscale aangiften 
doen en de verloningen van een vijftigtal bedrijven.  
Hun werkwijze verschilt echter van veel andere kan toren. 
Spoelstra & Scherer zijn namelijk digitaal gegaan.  
ICT en innovatie zijn sleutelwoorden in deze. Ze 
werken met digitale dossiers, maken gebruik van de 
webportal ‘Client Online van PinkWeb’, leveren SBR/
XBRL rapportages aan de KvK en Banken en maken 
gebruik van de CaseWare faciliteiten. Klanten met 
een schoenendoosboekhouding vind je -een uitzonde-
ring daargelaten- niet meer in hun bestand. De jonge 
ondernemer en hoogopgeleide ZZP-er met enige kennis 
van boek houden daarentegen kiest steeds vaker voor 
Spoelstra& Scherer. De klant levert zelf zijn cijfers, 
gegevens en facturering via ‘AccountViewGo’ digitaal 
aan, wat kostenbesparend is en resulteert in ‘eerder 
factureren is eerder incasseren’. 

Toverpen en toverdoos
Bij Spoelstra & Scherer vind je geen fysieke dossiers 
meer en tref je geen stapels papieren meer aan. 

De register-accountants managen de 
werk stroom digitaal vanachter hun werkplek 
met twee schermen. Een scherm voor het 
klantendossier en een scherm voor het 
programma waarop op dat moment wordt 
gewerkt. Ze beschikken ook nog over een 
digitale pen waarmee zij opmerkingen op 
een dossieruitdraai zonder scannen in dat 
zelfde digitale dossier kunnen terugplaat-
sen. Het lijkt echte magie, een tover-pen en 
een grote toverdoos, maar het werkt! 

Butterfly Books
Het tweede vlinderaspect verwijst naar ‘Butterfly 
Books’. “Vier jaar gelden werd dat een nieuwe 
loot aan onze accountantsbedrijfsstam” vertel-
len de ondernemers. “Noem het maar een 
knipoog naar de lichtvoetige vlinder, die het 
behoudende, weinig innovatieve imago van de 
accountancywereld helpt verlevendigen en zorgt 
voor dynamiek, vernieuwing en efficiëntie door 
het introduceren en het gebruik van nieuwe 
moderne hulpmiddelen. Butterfly Books ‘verkoopt 
E-Magcreator waarin de ondernemer digitaal 
kan bladeren, gegevens kan inzien. Daarnaast 
levert het de eerder genoemde digitale notitiepen.”  
Marcel Spoelstra vermarkt hun digitale werkwijze, geeft 
lezingen aan vakgenoten en geeft trainingen om er 
mee te werken onder het motto ‘Hoe accountants 8 uur 
werk doen in 4 uur tijd’. 

De register accountants houden de vinger aan de pols 
in hun digitale accountancypraktijk. Er blijft natuurlijk 

altijd de mogelijkheid van een persoonlijk advies of 
gesprek op kantoor of bij de klant in het bedrijf. Zij 
bedienen een diversiteit aan klanten met uitzondering 
van de autobranche, de horeca en de bouw. 

Ter afwisseling van het dagelijks werk vermaken de 
zwagers zich met de motorsport (Marco Scherer) en 
oldtimers (Marcel Spoelstra).

Marco is een echte Honda-fan en Marcel valt voor de 
Morgan-sport. Hij restaureert vakkundig oldtimers en 
trotseert de elementen als windsurfer . 
Met Spoelstra & Scherer is het innovatief, effectief en 
kostenbesparend ondernemen! 

Markt Landsmeer 25 jaar
Op vrijdag 12 oktober j.l. vierde de markt van 
Landsmeer haar 25-jarig bestaan. Ondanks het regen-
achtige weer waren er veel toehoorders bij elkaar 
gehaald door de dorpsomroeper. Na enkele woorden 
van de voorzitter van de Vereniging Ambulante 

Handel, feliciteerde BVL-voorzitter Fons Huijer-
man de marktkooplieden met hun jubileum.  
Een extra felicitatie was er voor Gerrit Wals 
(kaas), Ben Beemsterboer (pinda’s, etc.) en  
Peter Bond (vis), die sinds de opening 25 jaar 
geleden (door toenmalig burgemeester Waltmans) 
op de markt staan. Namens de BVL overhandigde 
Huijerman de jubilarissen een grote slagroomtaart. 
De feestvierders konden deze met een kopje koffie 
nuttigen.

MKB OndernemersCongres 
MKB-Nederland nodigt u van harte uit voor het Onder-
nemersCongres 2012, het event voor ondernemers met 
ambitie in de regio Groot-Amsterdam. Hier kunt u infor-
matie inwinnen bij specialisten, zich laten inspireren 
door topondernemers en -coaches en u ontmoet ruim 
2.000 ambitieuze collega-ondernemers.

OndernemersCongres Groot-Amsterdam 
2012 maakt uw ambities waar!
Op woensdag 21 en donderdag 22 november vindt 
het OndernemersCongres plaats in de Amsterdam 
RAI. Het programma is zeer indrukwekkend. Topcoach 
Koen Gonnissen spreekt over presteren onder druk, 
zwemkampioen Pieter van den Hoogenband toont 
u de energie van winnen en zakenvrouw Annemarie  
van Gaal doet een boekje open over succesvol  
onder nemerschap. Dit is slechts een tipje van de  
sluier. Het volledige programma onder leiding van 
niemand minder dan Humberto Tan vindt u terug op:  
www.ondernemerscongres.nl
 
Voor leden van de BVL is het bezoek aan dit 
congres gratis als u gebruik maakt van de 
persoonlijkecode:  CRBVL
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