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Met een digitaal werkdossier heeft 
PKF-VMB zaken tot op factuurniveau altijd 

en overal bij de hand.

In Silverfi n kan je fi nanciële rapporten 
oproepen tijdens cijferbesprekingen. Bij vragen klik je 
door naar het grootboek en eventueel nog verder tot 

op factuurniveau. Zo wordt het basisprincipe ‘voor elk 
cijfer is er een bewijsstuk’ heel tastbaar.

Bart Palmans, Partner

PKF-VMB richt zich op een gevarieerde 

sector: grote en kleine ondernemingen, 

lokaal of internationaal. De aanpak is 

multidisciplinair en op maat van de 

klant. De fi nanciële expertise van VMB 

spitst zich in het bijzonder toe op 

bedrijven in groei: expansies, overnames, 

internationalisering, transformaties 

en start-ups.

Hoofdkantoor: 
Wemmel

Aantal 
medewerkers: 
98

Boekhoudsoftware: 
Yuki, Expert/M, 
Exact Online, Proacc, 
Briljant Studio

DOELSTELLING
E�  ciënter worden, afstappen van manueel werk 
in Excel en aan de noden en verwachtingen van 
de klant in een digitale wereld kunnen voldoen 

WAAROM SILVERFIN
Is minder foutgevoelig dan Excel, heeft een 
eenvoudige rapporteringsfunctie en biedt een 
compleet digitaal raadpleegbaar werkdossier

VOORDELEN
•  Rapportering digitaal kunnen oproepen 

tijdens besprekingen en doorklikken tot op 
factuurniveau

•  Vlotte rapportering op maat en in realtime
•  Niet meer moeten zoeken naar fouten in 

Excel formules

EXCEL VEREISTE 
VEEL NAKIJKWERK

Voorheen werkten we met een 
eigen ontwikkelde tool in Word 
en Excel. Die methode werkte 

zonder veel frustraties, maar het 
bleef Excel: formules werden 
soms gewijzigd, je moest dus 

veel nakijken om te waarborgen 
dat alles juist was.

MANUELE ASPECT 
VAN EXCEL IS 
VEROUDERD

“Na een demo van Silverfi n 
zagen we de voordelen ervan. 
Het manuele aspect van Excel 

sheets is niet langer aan de 
orde. Ook de rapportering op 

maat van de klant was voor 
ons reden om met Silverfi n 

samen te werken.”

BOEKHOUD-
DOSSIER DIGITAAL 

BIJ DE HAND

“Een voordeel van Silverfi n is 
dat je de rapportering op het 
scherm kunt oproepen, ook 

tijdens cijferbesprekingen met 
de klant. Je hebt dus eenvoudig 

ter plaatse een digitaal 
werkdossier bij de hand tot 

op factuurniveau.” 

1 www.getsilverfi n.com 



Dat je er niet meer komt met schoenendozen, merkt Bart Palmans, partner bij VMB, op. 

Hij herinnert zich hoe klanten vroeger hun stukken binnenbrachten in zo’n doos, en dan 

geduldig op hun rapporten wachtten. Die tijd is voorgoed voorbij. “Iedereen is mondiger en 

veeleisender geworden. Een jonge ondernemer maak je niet blij als je 1 keer per jaar een doos 

vol bonnetjes voor hem verwerkt.”

Bart werkt al sinds 2000 in accountancy. Sindsdien ziet 
hij zoals zoveel accountants dat zijn sector ingrijpend 
verandert. E�  ciëntie en klantvriendelijkheid worden 
altijd maar belangrijker.

Dat vaststellen is 1 ding, weten hoe je het in je voordeel 
kan gebruiken is nog iets anders. Bij VMB lukt dat aardig, 
onder meer door het gebruik van Silverfi n.
 

E�  ciënter worden

VMB, een kantoor met ongeveer 100 medewerkers, laat 
met Silverfi n boekhoudpakketten zoals Yuki optimaal 
renderen.

“Wil je vandaag winst maken, moet je e�  ciënter 
worden”, vertelt Bart. “Daar heb je de modernste tools 
voor nodig.”
 

Klantvriendelijker en dynamisch advies

“Om klanten te behouden, moet je snel kunnen 
evolueren”, legt Bart uit. ”In de accountancy-branche 
zie ik in het algemeen nog weinig groei. Maar voor wie 
dynamisch advies kan geven, is er wél een groeimarkt.”

“Silverfi n helpt ons om te rapporteren op maat van de 
klant. Als die klant op 1 A4’tje een stand van zaken wil 
zien, dan krijgt hij dat.”

 

Sneller en performanter dan Excel

“Als ik uitleg wat we met Silverfi n allemaal kunnen, krijg 
ik wel ‘s de vraag: ‘Maar dat kan toch ook allemaal in 
Excel?’. In principe is dat ook zo. Maar met Excel dreig 
je in de formules te verdrinken. Als er fouten in die 
formules zitten, zit je met onjuiste cijfers.”

“In Excel kan iedereen ook alles manueel wijzigen. 
Je moet steeds nakijken of de som wel klopt. Daar 
kruipt te veel tijd in. In Silverfi n heb je dat niet. Kloppen 
stukken niet met je basisbedrag? Dan is er meteen 
een foutmelding. Silverfi n is wat dat betreft een stuk 
performanter dan de zelfgebouwde tool op basis van 
Word en Excel, die we vroeger gebruikten.”

 

Essentiële informatie in 4 klikken

Voor Bart persoonlijk is het grootste voordeel van 
Silverfi n dat je rapporteringen makkelijk oproept, 
vervolgens doorklikt naar het grootboek en dan  
eenvoudig tot op factuurniveau kan verder klikken.

“Een voorbeeld? Ik was onlangs aan het werk voor een 
busbedrijf dat 35 bussen heeft. Tijdens een bespreking 
met de klant valt het oog van de klant op een kostenpost 
van 12.000 euro. Natuurlijk vraagt die zich af: ‘wat is 
dat?’ In amper 4 klikken had ik het antwoord: er was 
iemand tegen een vangrail gereden. Vroeger duurde 
het zoveel langer eer je aan dat soort belangrijke info 
raakte, en moest je op zoek gaan naar en over en weer 
lopen met fysieke documenten.”

Zo sluit Silverfi n aan bij Barts belangrijkste professionele 
motivatie: een fi nanciële rapportage waar de klant 
behoefte aan heeft. “Dat krijg je door mee te denken 
met je klanten”, zegt hij. “Door eenvoudige en fi scaal 
juiste ingrepen kunnen we ervoor zorgen dat de 
ondernemingen van onze klanten groeien. Als ze meer 
geld overhouden, kunnen ze meer investeren.”

“Met Silverfi n rapporteren we op maat 
van de klant. In dat persoonlijk advies 

ligt de toekomst”
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Over Silverfi n
Silverfi n biedt realtime zicht op fi nanciële ondernemingsdata, rapportering en communicatie. Het platform geeft een 
totaalbeeld en vormt een basis voor beter geïnformeerde besluitvorming. Bovendien laat Silverfi n fi nanciële teams toe de 
omschakeling te maken van het operationeel takenpakket naar een meer proactieve rol als strategische bedrijfsadviseur.
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