BUSINESS BORREL
Vrijdag 28 augustus a.s. van 17.30 tot 19.30 uur
Uw gastbedrijf: Accountantskantoor Spoelstra & Scherer
Gastheren: Marcel Spoelstra en Marco Scherer
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Dorpsstraat 38, Landsmeer
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Spoelstra & Scherer winnaar prestigieuze Accountancy Award 2015

Landsmeers accountantskantoor
			doorbreekt stoffig
‘uurtje-factuurtje model’
“Het uurtje-factuurtje model binnen de
accountancywereld is achterhaald en
onethisch. Facturatie op basis van tijd
motiveert niet tot sneller werken.
Integendeel zelfs, medewerkers worden
beloond om ergens langer aan te
werken zolang de cliënt betaalt.”

Secretariaat:
Postbus 9, 1120 AA Landsmeer
E-mail: bestuur@bvl-landsmeer.nl
www.bvl-landsmeer.nl

Een op het eerste oog opmerkelijke uitspraak uit de
mond van Marcel Spoelstra (45) van het Landsmeerse accountantskantoor Spoelstra & Scherer. Het
kantoor, dat zich richt op middelgrote bedrijven
(MKB) en private ondernemingen (ZZP), is gevestigd
op de eerste etage van de voormalige Rabobank in
het Landsmeerse winkelcentrum.
Is na alle gedoe rond de bankencrisis en misstanden
binnen de gerenommeerde accountantskantoren
dan eindelijk sprake van een opkomend moreel besef
binnen de sector? Marcel slaakt een diepe zucht. “De
praktijken van de ‘grote jongens’ hebben onze sector
inderdaad geen goed gedaan. Ik heb er ook geen

goed woord voor over. Maar de tijden veranderen
en wij willen de ethiek die accountants hoog in het
vaandel hebben staan, daadwerkelijk uitdragen.”
Weer zo’n mooi verhaal, is de eerste gedachte die
bij mij opkomt. Maar vervolgens steekt Spoelstra
geestdriftig van wal en laat een nieuw geluid horen
dat gaandeweg een totaal ander beeld te zien geeft.
Een beeld waarmee hij en zijn collega Marco Scherer
(48) enkele maanden geleden al pitchend ook de jury
voor de Accountancy Awards 2015 wisten te boeien
en vervolgens tot overall winnaar van deze prestigieuze awards werden uitgeroepen.

op elk denkbaar onderdeel van zijn bedrijfsvoering.
Bovendien kunnen wij daarmee ook een goede
diagnose stellen over de situatie waarin een onderneming verkeert.”
Volledig digitale werkwijze
Maar hoe werkt dat ‘pro-actieve’ dan? Marcel:
”Wij onderscheiden ons door een volledig digitale
werkwijze en wij bieden extra gratis service met onze
webportal en facturatie met een online boekhoudpakket. Het systeem is zo ingericht dat de administratie automatisch bij ons op kantoor wordt bijgewerkt
en 24 uur per dag te raadplegen is door de klant.
Niet alleen zijn alle gegevens up-to-date over hoe de
zaken ervoor staan, er volgt automatisch een ‘alarm’
zodra er grote afwijkingen in de gegevens van een
klant optreden, bijvoorbeeld bij een dalende omzet.
Daar kunnen allerlei redenen voor zijn, maar op dat
moment nemen wij direct contact op en gaan wij aan
tafel om te kijken op welke wijze we kunnen helpen.
Daar worden geen kosten voor gerekend, zoals
de klok ook niet gaat tikken wanneer klanten ons
benaderen met vragen.”

‘Value Based Pricing’
‘Value Based Pricing’ is het nieuwe verdienmodel
waarmee Spoelstra & Scherer als eerste accountantskantoor in Nederland al meer dan een jaar werkt.
Een verdienmodel waar zij eerder mee in aanraking
zijn gekomen tijdens een bezoek aan Australië. Daar
wordt dit model al vrij algemeen toegepast. Een
aanpak van een totaal andere orde dan de stoffige
werkwijze die de accountancy sector er wereldwijd
nog op nahoudt waarbij de prijs al lang niet meer
de waarde vertegenwoordigt van de geleverde
prestaties, vertelt Marcel Spoelstra. “Het is vooral de
pro-actieve werkwijze die dit model kenmerkt en het
gegeven dat niet meer wordt gefactureerd op uurbasis, maar op basis van toegevoegde waarde én met
een prijsopgave vooraf. Zowel de accountant zelf als
de klant kan daar enorm veel baat bij hebben en dan
praat ik niet uitsluitend over de financiële kant van
het geheel.”
Geen tijd maar kennis verkopen
Wij verkopen geen tijd, maar kennis en wij adviseren de klant”, vervolgt Marcel die net als zijn collega
Marco al zo’n twintig jaar actief is binnen het vak.
“Accountants vragen nog te weinig naar de echte
doelstellingen van de ondernemer. Aan de andere
kant is het merendeel van ondernemers geen echte
ondernemer. Veel oefenen slechts een vak uit, hebben
zelf hun doelstellingen ook niet op papier gezet.
Daardoor lopen zij het risico dat hun wensen en
dromen niet uitkomen en denken zij vaak dat de klant
zich vanzelf wel bij het bedrijf aandient. Dat loopt
bijna altijd verkeerd af. Wij hanteren een ‘Business
Strategy Map’ - wij noemen dat het ‘Advieswiel’ –
aan de hand waarvan wij de klant kunnen adviseren

veel eerder geneigd om tijdig een beroep op ons
te doen. Daarmee kunnen wij du moment helpen
bijsturen waardoor eventuele problemen voortijdig
kunnen worden afgewend. Bovendien beschikken
wij over een netwerk van 150 ondernemingen die
bij ons klant zijn. Dat netwerk kunnen wij daarbij
inzetten, maar dat doen wij alleen voor klanten die
ik vertrouw, voor wie ik in kan staan.”
Interesse collega-accountants
De ruimte in deze Nieuwsflits is te beperkt om alle
‘ins en outs’ en succesverhalen van het door Spoelstra & Scherer gehanteerde ‘Value Based Pricing’principe weer te geven. Geen nood: Spoelstra is een
begenadigd spreker en draagt zijn verhaal graag uit.
Dat is ook zijn collega’s in den lande niet ontgaan.
Inmiddels zijn de Landsmeerders al door andere
accountantskantoren ingeschakeld om te helpen
het stof van de schouders te slaan. En om alvast een
beetje in de sfeer te komen verwijst Marcel naar het
boek ‘Accounting Practices Don’t Add Up!’ van Rob
Nixon. Een aanrader!

Coachen tot betere prestaties
“Ja, in feite kun je ons ook als mentor of coach
beschouwen, zoals je ook op een sportschool wordt
begeleid in het behalen van je doelstellingen. Wij
helpen een bedrijf beter te presteren. Binnen de
vooraf vastgestelde vaste prijs begeleiden wij de
ondernemer op alle mogelijke manieren om hem of
haar daar te brengen waar hij wil zijn. Wij ervaren
dat dat enorm wordt gewaardeerd. Dat vergt niet
alleen een goede communicatie en professionaliteit,
maar vooral ook integriteit en vertrouwen. Die eis
stellen wij ook aan onze klanten. Wij kunnen onze
ethiek niet hoog houden als er wordt gesjoemeld.
Met dergelijke klanten gaan wij niet in zee.”
Goede relatie met klant centraal
Het pro-actieve systeem valt en staat dus met een
goede relatie met de klanten, benadrukt Marcel
Spoelstra. “Natuurlijk dringen wij ons niet op, maar
als een klant eenmaal beseft dat bij een tussentijds
telefoontje de meter niet meteen gaat tikken, is hij
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