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Rob van der Graaf is eigenaar van VDG & Partners. Dit online kantoor
berekent als enige kantoor de automatisering door in haar tarieven.

'Met mĳn poten in de klei'
 

De automatisering doorrekenen in de
tarieven? Hoe kan dat?
'Dat kan omdat wij werken met Yuki voor de
administratie en Speedbooks als rapportage
software gebruiken voor bijvoorbeeld het
samenstellen van de jaarrekening.

Hoe gaat dat in zijn werk?
‘De facturen worden door onze klanten in pdf per
mail naar jouwnaam@yukiworks.nl gestuurd,
waardoor ze automatisch in de administratie
terechtkomen en veelal automatisch worden
geboekt. Door een koppeling met Speedbooks
kunnen wij alle cijfers uit de boekhouding
importeren in Speedbooks. Dat bespaart zoveel
werk, dat wij veel goedkoper kunnen werken dan
onze collega’s. Dus: VDG & Partners berekent wel
haar automatisering door aan haar klanten!’

Dat klinkt snel en eenvoudig.
‘Ja. Je moet het natuurlijk allemaal wel nalopen en
hier en daar zul je moeten corrigeren, maar dat is
het dan ook. Speedbooks werkt gewoon geweldig
en je kunt alles aanpassen zoals je wilt. Ik werk zelf
met de offline versie van Speedbooks en daar kun
je meer in aanpassen dan in de online versie.’

Op de website van VDG & Partners staat de
kreet: ‘Het online kantoor van morgen.’ Wat
bedoelt u daarmee?
‘Mijn doel is om Nederland wakker te schudden. Ik
vind dat administratieve handelingen veel
goedkoper kunnen. Als ik met behulp van een
programma als Speedbooks heel makkelijk en snel
een jaarrekening kan maken, dan hoef ik geen
enorme rekening te sturen. k hoef daarnaast ook
geen personeel in te huren, want door goed te
automatiseren kan ik al mijn klanten behappen. ’
Het verschil met mijn kantoor is dat ik zelf met
mijn poten in de klei heb gestaan, zoals ze dat
zeggen. Ik heb over de hele wereld zaken gedaan
op directieniveau.

interimmanagement ervaring en doordat ik zelf
op de werkvloer heb gestaan, meer ervaring dan
welke accountant ook. Ik denk dat ik daarom
dichter bij mijn klanten sta.

Speedbooks®
‘Door met Speedbooks te werken kan ik veel
sneller en dus goedkoper werken. Ik gebruik
Fiscaal online bijvoorbeeld heel veel. Elke klant
moet een aangifte vennootschapsbelasting
doen, dus dan moet ik wel exporteren.
Speedbooks kan dan een rapport omzetten, dat
ik weer makkelijk kan importeren in Fiscaal-
online.’

Het werkt gewoon
‘Twintig jaar geleden deed ik mijn jaarrekeningen
gewoon in Excel. Dat werkte ook, maar dat was
natuurlijk lang niet zo geavanceerd als
Speedbooks. Ik kwam via een advertentie in
aanraking met Speedbooks. Ik heb dat eens
bekeken en het leek mij fijne software. Wat mij
onmiddellijk aansprak was de flexibiliteit en de
gebruiksvriendelijkheid van de software. Je kunt
er echt van alles mee, alles is aan te passen zoals
jij het wilt. Het is makkelijk en duidelijk. Je hoeft
er geen hogeschool voor te hebben gedaan. Ik
ben er gewoon mee begonnen en heb later nog
eens zo’n webinar gedaan. Dat was achteraf
helemaal niet nodig. Het werkt gewoon. Precies
zoals ik het wil.

Meer weten over Speedbooks®?
 Je bent van harte welkom ons gratis webinar te
volgen! Elke woensdagochtend om 11.00 uur
laten we je met duidelijke voorbeelden zien wat
Speedbooks® voor jou kan betekenen. Voor
aanmelding, meer informatie en vragen, kijk op
www.speedbooks.com of bel: 0513 820 130.

http://www.speedbooks.com/

