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IT-ONTWIKKELINGEN IN ACCOUNTANCY

Samenvatting van het artikel met 5 belangrijke trends & ontwikkelingen die worden waargenomen binnen de 
accountancybranche. Deze kalender is uitgegeven door adviesbureau DOCCO IT & Verandermanagement.

•  Meer behoefte aan centraal beheer van 
identiteiten, voor klanten en medewerkers  
•  SSO voor gebruiksgemaak en beheers-
baarheid • Dominantie Microsoft Azure AD  
•   Visma Connected Experience binnen de 
Vismafamilie  •  Multifactor Authenticatie 
wordt de norm  •  Verdere inzet Wet Digitale 
Overheid (WDO) in (semi) publiek domein 
en digitale infrastructuren  •  Inzet van 
passende identi�catiemiddelen vanuit 
eIDAS  •  Toenemend belang gekwali�ceerd 
ondertekenen  •  Assuranceproces SBR 
Nexus  •  Nieuwe oplossingen voor Remote 
Quali�ed Signing  •  Ondersteuning bij 
UBO-registratie klanten  •  

•  Verdere ‘versaasing’ van applicatieland-
schap  •  Steeds meer kantoren zonder 
eigen IT-infrastructuur  •  Opkomst Micro-
soft Modern Workplace o.b.v. 365  •  Integra-
tie accountancyapps & Microsoft producti-
vity apps  •  RDP en Citrix maken plaats voor 
WVD voor legacy software  •  Fusies en 
overname van traditionele hostingpartijen  
•  Snelle doorontwikkeling en adoptie van 
Teams en SharePoint  •  Inzet van nieuwe 
tools uit de cloud voor RPA  •  Kennismaking 
met cloudfuncties als Azure Machine 
Learning, Microsoft AI Builder/ Cognitive 
Services en Mixed Reality  • Online samen-
werken met klanten in nieuwe vormen  •  
Overnames bij o.a. Visma

• Toenemende behoefte en implementatie 
securityframeworks en ISMS (ISO) bij 
kantoren  •  Endpoint management (MDM) 
wordt gemeengoed  •  Kennismaking met 
Detection & Response bij afwijkend gedrag   
•  Meer data governance vraagstukken bij 
kantoren  •  Data classi�catie en data 
policies  •  Trainen van medewerkers in 
herkennen mali�de informatie  •  Toepas-
sing Zero-Trust model en risico gebaseerde 
toegang  •  Focus van Autoriteit Pers.geg-
vens op slimme verwerkingen met data, 
eerste kantoren expirimenteren hier al mee  
•  EDPB adviezen voor EU-US uitwisseling  • 
Belang Europese cloud (als GAIA-X) wordt 
groter  •  

•  Verdere implementatie en adoptie PSD2. •  
Derde partijen met vergunning  •  Langza-
me opmars UBL  •  Overgang SimplerInvoi-
cing naar NPa een feit  •  Meer aandacht 
voor RGS vanwege belang uitwisselbare 
data  •  Mapping naar entrypoints SBR  •  
Meer Saas-software met OpenAPI-infra-
structuur  •   Eenvoudiger uitwisselen met 
API’s  •   Nieuwe initiatieven voor interopera-
biliteit in gegevensuitwisseling  •  Belangen 
grote softwarehuizen geven beperkingen in 
integraties  •  Verdere kennismaking kanto-
ren met low-codetools en RPA om ‘robots’ 
data-verwerkingen te laten doen  •  

•  Data steeds actueler, meer gestandaardi-
seerd en makkerlijker uit te wisselen  •   
Proces automation en laagdrempelige tools 
als Power BI stuwen dit  •  Vijf ontwikkelings-
gebieden voor data analytics: 1- interne 
management informatie op kantoorgege-
vens en 360-graden klantbeeld, 2- Admini-
stratiedashboards breiden uit met metage-
gevens en kwaliteitsmonitoring. 3- Opzet 
van data(infra)structuren voor query’s en 
datacombinatie t.b.v. de adviespraktijk. 4- 
Uniformere ‘stekkers’  vereenvoudigen 
data-analyse bij audit. 5- Meer kantoren 
helpen klanten met opzet managementin-
formatie als dienst •  


