
 

 

 

 

Een kennissessie voor kantooreigenaren en managers die haar processen willen  

automatiseren en digitaliseren. Tijdens de training worden inzichten en  

handvatten gegeven in het omgaan met weerstanden rond veranderingen.  

 

Administratie- en accountantskantoren kunnen zich niet meer primair richten op het verwerken 

van de administratie van de klant. Een advies gedreven werkwijze en sturen op afwijkingen is 

essentieel. Dit lijkt voor veel kantoren een utopie, omdat medewerkers niet gewend zijn aan deze 

werkwijze. Het vraagt veel van een medewerker om zijn of haar vaste patronen en werkwijze na 

jaren te veranderen. Echter kan het kantoor niet stilstaan en moet er worden meegegaan met de 

tijd. Dit betekent dat vele processen geautomatiseerd en gedigitaliseerd kunnen worden. De 

techniek is voor handen, de vraag cruciale vraag is: hoe krijg ik mijn medewerkers mee? Zodra 

medewerkers achter de veranderingen staan en meebouwen aan het kantoor van de toekomst, 

ontstaat er ruimte om ook klanten mee te nemen in nieuwe manieren van (digitaal) werken.  

  

Tijdens deze interactieve training wordt hier dieper op in gegaan. Wat houdt veranderen in en hoe 

voer ik dit door in mijn organisatie? Hoe staat mijn team ervoor en wat voor leiderschapsstijl past 

hierbij? Daarnaast: wat voor een weerstand kan ik verwachten bij deze ontwikkelingen en hoe ga ik 

hier mee om? In deze training wordt met name aandacht besteed aan de menselijke kant van een 

kantoortransitie. 

 

 

 

De training is bedoeld voor administratie- en accountantskantoren die graag dashboarding-tools 

in gebruik willen gaan nemen of meer halen uit hun huidige tools. Met deze training hebben zij de 

middelen en kennis om maximaal voordeel te halen uit het inzetten van deze tools, voor zowel de 

klant als het kantoor zelf.  

Ondernemers hebben in de huidige digitale wereld meer behoefte aan actueel inzicht in hun 

administratie. Met behulp van dashboards kunt u dit inzicht faciliteren. Ondernemers kunnen beter 

sturing geven aan de onderneming en u creëert adviesmogelijkheden om hen daarin bij te staan. 

In deze training wordt behandeld hoe dashboards kunnen worden ingezet voor tussentijdse 

presentaties. Hiermee zal meer inzicht worden verschaft in de actuele financiële situatie van de 

ondernemer. Belangrijke randvoorwaarden binnen de administratie om actuele cijfers te kunnen 

presenteren zullen aan bod komen en ook de stappen die kunnen worden genomen om dat in te 

richten. U kunt meer contactmomenten met uw klanten realiseren en u heeft meer mogelijkheden 

om uw klanten proactief te adviseren op diverse gebieden. Er wordt besproken hoe u deze 

contactmomenten kunt vormgeven en u krijgt concrete voorbeelden van signaleringen waaruit 

adviesmogelijkheden kunnen worden herkend. Standaard templates voor typen klanten, de meest 

gebruikte KPI´s en valkuilen bij het maken van dashboards zullen tevens aan bod komen. Een 

aantal aanbieders van dashboarding-tools zullen worden bekeken waardoor u meteen aan de slag 

kunt. 

 



 

 

 

 

Een gediplomeerd trainer van DOCCO geeft u essentiële tips en de 

nodige handvatten om concreet aan de slag te gaan met 

dashboarding-tools. De training biedt daarnaast ruimte voor 

onderlinge interactie tussen administratie- en accountantskantoren. 

 

 

▪ Stappen om tot actuele cijfers te komen 

▪ Contactmomenten met klanten realiseren 

▪ Adviesmogelijkheden uit signaleringen halen 

▪ Standaard templates voor typen klanten bepalen 

▪ Meest gebruikte KPI’s identificeren 

▪ Valkuilen bij het maken van dashboards  

▪ Aanbieders dashboarding-tools bekijken 

 

Donderdag 14 november 2019 

14:00 – 19:00 uur (inclusief diner) 

Hotel Van der Valk-Veenendaal 

Deelname € 395,- p.p.  

 

 

Heb je na de training behoefte aan hulp op maat? Bijvoorbeeld bij het implementeren en inrichten 

van dashboarding-tools of het inregelen van de daarbij behorende interne processen. Bel of mail 

Tina: tina@docco.nl | 06-12107240 
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