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Groep Anthonissen gebruikt cloud-based 
oplossing voor accountants

Meer dan 100 medewerkers 
op 10 locaties maken nu volgens 

eenzelfde werkproces 
uniforme rapporten.

Bart Put, Partner

Groep Anthonissen heeft 10 regionale 

kantoren in België. De organisatie telt 

zo’n 2000 klanten waarvan dit voor een 

groot deel kleine kmo’s betreft. Het is 

een multidisciplinaire organisatie en 

beoogt een totaalservice met echte 

meerwaarde voor de klant te leveren. 

De groep beschikt over een uitgebreid 

netwerk waardoor alle domeinen perfect 

worden beheerst.

Aantal 
vestigingen: 
10

Aantal 
medewerkers: 
100

Boekhoudsoftware: 
Expert/M, Yuki, 
Exact, Octopus, 
Wings

DOELSTELLING
Alle 10 kantoorlocaties uniform laten werken en 
de werkprocessen digitaliseren 

WAAROM SILVERFIN
Gebruiksvriendelijk, volledig cloud-based en 
de fl exibiliteit om te koppelen met andere 
programma’s 

VOORDELEN
•  Iedereen werkt op dezelfde wijze ongeacht het 

achterliggende boekhoudpakket
•  Gemakkelijk te gebruiken in combinatie met 

andere software
•  Alles ligt vast in één systeem en dat behoedt je 

van fouten maken

BEHOEFTE OM 
UNIFORM TE 

WERKEN

“Als groep van 10 kantoren 
wilden wij intern op 

dezelfde manier werken 
en zo naar buiten toe tot 
een uniforme manier van 

rapportering komen.”

CLOUD-BASED 
OPLOSSING VOOR 

ACCOUNTANTS

“We kozen voor Silverfi n omdat 
het gebruiksvriendelijk en 

volledig cloud-based is. Je kan 
er vlot andere programma’s 

aan koppelen, die openheid en 
fl exibiliteit van het platform is 

heel belangrijk voor ons.”

SILVERFIN 
AFSTEMMEN OP ONS 

WERKPROCES

“Al onze medewerkers, dat 
zijn er meer dan 100, gingen 

vlot van start met Silverfi n. We 
hebben het platform volledig 

afgestemd op ons werkproces 
en het resultaat is dat de hele 

groep nu uniform werkt.”
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Groep Anthonissen telt 10 kantoren, stelt zo’n 100 mensen tewerk en behandelt honderden 

dossiers voor diverse klanten. Met zoveel locaties en stakeholders dreig je al snel met allerlei 

verschillende processen en werkwijzen te zitten. Niet ideaal. Maar niet als je met Silverfi n 

werkt. Lees hier hoe Groep Anthonissen haar hele organisatie stroomlijnde.

Over digitale disruptie en hoe belangrijk het is je 
boekhoudkantoor klaar te stomen voor de toekomst, is al 
ontzettend veel gezegd en geschreven.

Nochtans is het in wezen eenvoudig.

Je digitaliseert je bedrijf, of je doet het niet. ‘Een beetje 
digitaliseren’: dat bestaat niet. En eigenlijk is er niet eens een 
keuze: je moét wel mee op die trein stappen.

Maar veel kantoren en vennoten twijfelen of ze die sprong 
wel kunnen wagen. Want wat als de medewerkers het nieuwe 
systeem niet vlot gebruiken? Of als klanten er terughoudend 
op reageren?

Het zijn begrijpelijke zorgen. Maar wat als je erin slaagt om alle 
neuzen in dezelfde richting te krijgen? Als alle werknemers 
een systeem onder de knie krijgen dat sneller en uniformer 
is, en minder risico geeft op fouten, en waarmee je de klant 
extra services biedt, dan wint iedereen.

Groep Anthonissen begreep dat digitalisering een aanpassing 
van A tot Z vraagt. Een aanpassing die je in het hele kantoor 
of over de verschillende vestigingen heen zal voelen. De 
groep pakte het dan ook meteen grondig aan toen Silverfi n 
zijn intrede deed.

“We zorgden voor een opleidingstraject voor onze 
medewerkers”, zegt Bert De Bie, vennoot bij Groep 
Anthonissen. “Iedereen, dossierbeheerders én boekhouders, 
kreeg in groepjes van 8, 9 een opleiding van 4 uur. Zo was 
iedereen die iets met de boekhouding te maken heeft van in 
het begin weg met Silverfi n.

Dat ging verbazingwekkend vlot, stelt Bert vast. “Iedereen 
die maar een béétje computer-minded was, was ermee weg. 
Echt leuk om te zien.”

Natuurlijk besliste Groep Anthonissen niet zomaar om 
klant te worden van Silverfi n. De reden waarom de groep 
voor Silverfi n koos, is omdat het heel wat processen 
vereenvoudigde.

Cloud-based
Bert De Bie vertelt: “Het feit dat Silverfi n volledig online is, 
dat het in cloud is, was een voordeel. We weten ook dat van 
zodra iets in de cloud staat, het véél gemakkelijk koppelt met 
andere programma’s, dan iets dat lokaal staat. Bespreking 
op basis van Silverfi n gaan erg vlot, je kan verder klikken 
om wat meer details te geven, zonder dat je op kantoor 

hoeft te zijn of in mappen moet gaan zoeken. Ook op iPads 
is het een plezier om mee te werken, het is mooi om de 
boekhoudkundige informatie en rapporten meteen te tonen 
als je op de baan bent. Dat werkt echt goed.

Koppeling met andere programma’s
Anthonissen werkt met Expert/M, maar ook ondermeer 
met Octopus, Yuki en Wings. Naar de klant toe brengt 
Groep Anthonissen nu één balans naar voren, en doen alle 
medewerkers de bespreking op één en dezelfde manier, 
ongeacht of de gegevens nu uit Yuki, Expert/M, Octopus 
of Wings komen. Bert legt uit: “Een positief element van 
Silverfi n, is dat het heel gemakkelijk koppelt met andere 
programma’s, wat toch de toekomst is. Deze openheid was 
een doorslaggevend element in onze keuze voor Silverfi n. 
Dat zoeken we nu in alle nieuwe programma’s waarmee 
we werken, dat het programma’s zijn die open staan 
naar koppeling toe, die willen samenwerken met andere 
programma’s.”

Eenvoud
“Excel, wat we voordien gebruikten, heeft als nadeel dat het 
snel een eigen leven gaat leiden, dat het foutgevoelig en niet 
uniform is. Met Silverfi n bepaal je in de groep één manier van 
werken en zeg je ‘that’s the way, zo moet je het gebruiken’. 
Als er nu iets verandert, zit dat in het systeem, en is het 
meteen voor de hele groep zo. Die uniforme werkwijze is 
goed als groep, maar ook de werknemers hebben er baat bij: 
het systeem behoedt je van fouten maken. In Excel kan het 
gebeuren dat bijvoorbeeld een formule niet doorgetrokken 
werd, al die manuele handelingen zijn heel foutgevoelig. In 
Silverfi n zit dat allemaal in het systeem, er worden dus ook 
geen fouten in gemaakt.

“Dat het overal beschikbaar is, dat er continuïteit in 
de afwerking van dossiers over de groep heen is, en 
dat collega’s op een dossier kunnen samenwerken of 
overnemen van elkaar bij ziekte of zwangerschap, vinden 
we ideaal. Het werkproces bij onze hele groep is een pak 
meer gestroomlijnd sinds we Silverfi n gebruiken.”

Groep Anthonissen gaf medewerkers 
een Silverfi n-cursus: “Wie een 

beetje computer-minded is, snapte 
het meteen”
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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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