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Schets & Partners ruilt papier voor digitaal 
werkdossier, ook bij eenmanszaken

Het grote voordeel, naast 
een uniforme rapportering, is 

dat we echt paperless kunnen 
gaan werken.

Stijn Splingaer, Partner

Al ruim 30 jaar vertrouwen kleine en 

grote ondernemers op de expertise 

van Schets & Partners op het vlak van 

boekhouding, fi scaliteit en gerelateerde 

zaken. Het kantoor is IAB erkend en 

maakt deel uit van CPA Belgium VZW. 

De consistente visie inzake kwaliteits- 

en continuïteitvoorwaarden vormt de 

hoeksteen voor de werkwijze en het 

beleid van Schets & Partners.

Hoofdkantoor: 
Lot (Beersel)

Aantal 
medewerkers: 
30

Boekhoudsoftware: 
Expert/M

DOELSTELLING
Het werkproces minder foutgevoelig maken, een 
digitaal werkdossier ontwikkelen en e�  ciënter 
rapporteren 

WAAROM SILVERFIN
Geeft tijdwinst en de mogelijkheid om het 
hele dossier vanuit één plek elektronisch op te 
bouwen en raad te plegen

VOORDELEN
•  Geen manuele overzetting van gegevens door 

automatische synchronisatie op het platform
•  Snelle en uniforme rapportering, specifi ek 

afgestemd per dossier
•  Verlost van het over en weer lopen met 

papieren dossier

VERSCHILLENDE 
BOEKHOUDTOOLS 
DIGITAAL LINKEN

“Wij werkten voorheen vooral 
met Expert/M en Excel. Dat 

verliep goed, maar problemen 
deden zich voor wanneer cijfers 

in Excel en in Expert/M niet 
met elkaar overeenkwamen, 

bijvoorbeeld door fouten 
in formules.”

WERKDOSSIER 
ELEKTRONISCH 

OPBOUWEN

“Silverfi n geeft de mogelijkheid 
om het hele dossier 

elektronisch op te bouwen 
en dat was precies wat 

we zochten: een digitaal 
werkdossier voor accountants.”

MET DE LAPTOP IS 
ALLES VOLLEDIG 
RAADPLEEGBAAR

“De rapporten van Silverfi n 
zijn erg handig, zonder 

veel aanpassingen krijg je 
snel overzicht in je cijfers. 

Alles staat nu digitaal in 
Silverfi n: de rapporten en de 

achterliggende stukken.”

1 www.getsilverfi n.com 



Van facturen boeken tot het uitwerken van herstructureringen en successies… Schets & 

Partners is een accountancykantoor in de brede zin. Sinds drie jaar werkt het kantoor samen 

met Silverfi n om de werkprocessen te optimaliseren. Stijn Splingaer, Partner bij Schets & 

Partners, vertelt hoe de integratie van Silverfi n praktisch gezien binnen het kantoor werkt. 

Hoe werkte je voorheen?
“Vroeger werkten we met een toepassing uit Access 
waardoor we de mogelijkheid hadden om 2 jaren met 
elkaar te vergelijken. Dit was vrij arbeidsintensief.”

Wat deed je besluiten om Silverfi n te gaan 
gebruiken?
“Het feit dat we met Silverfi n een tool hebben waarmee we 
het hele werkdossier digitaal en vanuit één gecentraliseerd 
platform kunnen opbouwen. Dat gaf voor ons de doorslag.

We waren op zoek naar een manier om ons werkproces te 
verbeteren en minder foutgevoelig te maken. Bovendien 
wilden we een methode waarmee we in ons kantoor meer 
‘paperless’ konden gaan werken. Silverfi n vult op dat vlak 
echt een gat in de markt. Inmiddels werken we al een 
aantal jaar met het platform.”

Hoe gebruik je Silverfi n?
Stijn legt uit dat het kantoor in grote lijnen met drie 
soorten dossiers te maken heeft. En elk type dossier 
heeft een andere aanpak:

1. Eenmanszaken
“Deze dossiers deden we eerst in Expert/M van Kluwer 
maar sinds vorig jaar zijn we gestart met deze in Silverfi n 
te verwerken”, vertelt Stijn. “Zo kunnen we dezelfde lijn 
qua service doortrekken: we kunnen onze klanten met 
een eenmanszaak dezelfde soort rapportering bieden 
als een ondernemer met een vennootschap, met wat 
aanpassing waar nodig uiteraard.”

2. Binnendossiers
“We verwerken de binnendossiers hier op kantoor en 
deze worden steeds automatisch gesynchroniseerd 
met Silverfi n.”

3. Buitendossiers
“Bij buitendossiers werken we vooral met kwartaalcijfers. 
Die gegevens komen gemakkelijk in Silverfi n over via 
een live-link met de boekhouding, zodat er geen tijd 
verloren gaat met het overzetten van de cijfers.”

De voordelen van Silverfi n: sneller 
rapporteren en papierloos werken
Stijn geeft aan dat hij de meest handige functionaliteit 
van Silverfi n niet kan benoemen. “In ons werkproces 
van A tot Z levert het platform op meerdere aspecten 
voordelen op.”

Maar als hij toch iets moet kiezen, dan is het de uniforme 
rapportering die toch specifi ek kan worden per dossier.

“Zonder dat je veel controles of manipulaties hoeft te 
doen, kun je in Silverfi n snel zien wat de omzet, marge en 
de grootste stijgers in de kosten zijn. Rapporten maken 
gaat als gevolg snel. De tijd die we hier besparen is voor 
ons een echte meerwaarde van het platform.

Een ander voordeel is het ‘paperless’ verhaal. We kunnen 
nu werken op verschillende locaties: op kantoor, bij de 
klant of van thuis… Met de laptop heb je een compleet 
digitaal werkdossier mee. En daar staat alles in, van de 
rapportering tot de achterliggende stukken. Het over en 
weer lopen met papieren dossiers is niet meer nodig. En 
dat is e�  ciënt!”

Stijn Splingaer, Schets & Partners: 
“De laptop is voor ons een compleet 

digitaal werkdossier geworden”
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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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