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Persoonlijk heb ik een enorme hekel aan het advies dat u 
altijd uzelf moet blijven. Ik vind dat als u iets wilt bereiken, 
u vooral aan uzelf moet werken. Of dacht u nou echt dat 
toen Willem Holleeder uit de gevangenis werd gelaten, de 
gevangenisdirecteur tijdens het exitgesprek tegen Willem 
zei: ‘Mijnheer Holleeder, mijn belangrijkste advies voor u is 
dat u vooral uzelf blijft’. 

Nu bent u natuurlijk geen zware crimineel. En ik begrijp 
best dat u zoiets als ‘authenticiteit’ leuk vindt. Zeker bij 
succesvolle mensen is het charmant als ze ogenschijnlijk 
zichzelf zijn gebleven. Denk aan van die types als Richard 
Branson, de CEO van Virgin. De man heeft nog altijd een 
woeste haarbos, draagt cowboylaarzen en spijkerbroeken.  
U zult hem zelden in een pak met stropdas aantreffen.  
Het zou zomaar een mkb-accountant kunnen zijn. 
Maar wat vindt u dan van iemand die jaren op de markt 
heeft gewerkt in Amsterdam en daar altijd met zijn collega’s 
foute grappen aan het maken was? Mag die ook zichzelf 

blijven? En vond u het dus acceptabel dat Gordon, want 
daar heb ik het hier over, als jurylid in Holland’s Got Talent 
aan een Chinese meneer vroeg of hij ‘nummertje 39 met 
rijst’ ging zingen? Reken maar dat Gordon volstrekt zichzelf 
was. Die man maakt de hele dag dat soort grappen.
Volgens mij was de kritiek op Gordon volslagen terecht. Hij 
moet zich eens gaan ontwikkelen en leren dat bepaalde 
grappen gewoon te ver gaan. Zeker op nationale televisie. 
Hij moet, met andere woorden, dus niet ‘gewoon zichzelf 
blijven’. 
Voor bedrijven geldt hetzelfde advies. Kent u De Gruyter 
nog? De ooit zo succesvolle kruideniersketen met het 
‘snoepje van de week’ bleef ook jarenlang lekker authentiek 
vasthouden aan een formule die ooit succesvol was. Concur-
rent Albert Heijn zag dat consumentenwensen veranderden, 
en veranderde mee. De Gruyter is failliet en Albert Heijn 
springlevend.
‘Jezelf blijven’ is vaak een excuus om maar gewoon te  
blijven doen wat u altijd al deed. Als u verder wilt komen in 
het leven, moet u aan uzelf werken en dus veranderen. En 
daarom adviseer ik u te stoppen met dat inhoudsloze ge-
klets over ‘dichtbij jezelf blijven’. Het maakt de zaken alleen 
maar nodeloos ingewikkeld en vaag. Jezelf blijven is een 
advies voor mensen die graag lekker zweverig hun chakra’s 
willen herijken. Professionals die trots zijn op hun vak  
blijven niet zichzelf, maar blijven zichzelf ontwikkelen. En 
mensen ook trouwens. Ik hoor liever iemand zeggen: ‘Ik wil 
graag een betere vader worden en meer tijd doorbrengen 
met mijn kinderen’ dan dat iemand zegt ‘Ik wil als vader 
vooral mezelf blijven’.

Een trotse mkb-accountant blijft 
vooral niet zichzelf

“PROFESSIONALS DIE TROTS 
ZIJN OP HUN VAK  

BLIJVEN NIET ZICHZELF,  
MAAR BLIJVEN  

ZICHZELF ONTWIKKELEN.”

Richard Engelfriet 
DAGVOORZITTER VAN DE DAG 
VAN DE MKB-ACCOUNTANT

Een vliegende start: hoe doe je dat?

Als startend accountantskantoor heb je de wind mee. 
De omzetgroei in de administratieve dienstverlening 
neemt jaar na jaar toe en je kunt met de nieuwste 
technologie direct goed van start. Een vliegende start 
ligt dan ook binnen handbereik. Essentieel is het ma-
ken van de juiste keuzes, zonder keuzestress. Wolters 
Kluwer helpt je daarbij. Zowel in de aanloop naar 
je start als daarna. Zo bieden we je trainingen, ons 
blogplatform ‘De online accountant’ met whitepapers 
en checklists en uiteraard het online boekhoudpakket 
Twinfield. Duizenden kantoren gingen je voor; inmid-
dels voeren meer dan 250.000 bedrijven hun adminis-
tratie in Twinfield. We delen graag onze ervaring!

3 belangrijke inzichten voor een snelle, veilige en 
efficiënte start
Als een eigen accountantskantoor je droom is, dan wil 
je geen nachtmerries over zaken die daarbij komen 
kijken. 3 tips:

1. Denk goed na over je onderscheidend vermogen
Jouw kantoor heeft unieke eigenschappen! Daarom 
kiezen ondernemers voor jouw aanpak. Bedenk wat 
jouw kantoor uniek maakt en benadruk dat. Heb 
je veel kennis van een specifieke branche? Of loop 
je voorop in automatisering? Bedenk verder wat je 
doelgroep beweegt. Onderzoek toont o.a. aan dat 
ondernemers graag besparen op administratiekos-
ten, overstappen lastig vinden, graag in de cloud 
werken en liever steeds meer zelf doen. Wat zijn 
jouw antwoorden daarop? Bedenk daarbij waar-
om je eigenlijk doet wat je doet. Heb je een visie 
waarmee je de harten van je klanten wint? Zet het 
op je website.

2. Word een moderne accountant
Je gaat met je tijd mee. Maar wat betekent dat 
precies? Belangrijk is dat je dichtbij je klant gaat 
staan. De basis is vertrouwen. En dat verdien je niet 
alleen door je boekhoudkennis in te zetten, maar 
ook je kennis over de nieuwste wet- en regelgeving, 
bedrijfsprocessen en de techniek. Jij voegt waarde 
toe, je bent geen kostenpost. Zorg voor een ge-
zonde samenwerking. Eentje waarin je dankzij de 
technologische vooruitgang je klanten enerzijds 
tijd bespaart en anderzijds helpt geld te verdienen. 

3. Automatiseer in Twinfield zo ver mogelijk
De keuze van een goed boekhoudpakket vormt het 
fundament voor je eigen bedrijfsvoering en van je 
klanten. Twinfield richt zich op accountantskanto-
ren en hun wensen om slim te werken. Bijvoorbeeld 
in al hun administraties tegelijk, ongeacht het 
aantal administraties. Je kan Twinfield met meer 
dan 500 andere applicaties koppelen en je admi-
nistraties centraal inrichten en beheren 'over alle 
administraties heen'. Ook Basecone is onderdeel 
van Wolters Kluwer, waardoor je snel en efficiënt 
documenten kan digitaliseren en in een workflow 
kan aanbieden aan je klanten. Taken die in andere 
pakketten vaak lastig zijn, zijn kinderspel in  
Twinfield. Zo kun je o.a. bij fiscale eenheden vanuit 
1 scherm consolideren en je kunt activa verkopen 
zo van de ene administratie naar de andere, bin-
nen een Fiscale Eenheid. En je verhoogt in slechts 
enkele klikken het btw-percentage van 6% naar 9%, 
in al je administraties tegelijk. Of dat er nou 3, 300 
of 3000 zijn. Slim, efficiënt en eenvoudig dus. Op 
twinfield.nl lees je er alles over en maak je binnen 
5 minuten een gratis proefomgeving aan!
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