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Hoe VP Accountants met Silverfi n 
de overstap maakt naar werkdossier 

voor het digitaal tijdperk

Silverfi n biedt ons een digitaal 
werkdossier en een mooie rapportering met 

één druk op de knop, en dit zonder export 
en import tussen boekhouding en Excel.

Jan Van Cauwenbergh, Vennoot

 VP Accountants & Belastingconsulenten, 

te Keerbergen, biedt diensten op het 

gebied van boekhouding, accountancy 

en fi scaal advies. De doelstelling van het 

kantoor is om met goede rapportering 

en advisering boekhouding te leveren 

die ondernemers concreet vooruit 

helpt. VP Accountants is erkend bij het 

Instituut van de Accountants en de 

Belastingconsulenten (IAB). 

Hoofdkantoor: 
Keerbergen

Aantal 
medewerkers: 
9

Boekhoudsoftware: 
VERO Count, 
Expert/M, Navision 
en Exact Online

DOELSTELLING
Boekhouding naar de cloud brengen, het 
werkproces e�  ciënter maken en manuele 
dataverwerking automatiseren

WAAROM SILVERFIN
Kan integreren met verschillende boekhoud-
pakketten en laat toe een uitgebreider en meer 
uniform werkdossier samen te stellen 

VOORDELEN
•  Geen import en export meer nodig tussen 

boekhouding en Excel
•  Een meer gesto� eerd werkdossier is een 

toegevoegde waarde voor de klant
•  Inzichtelijke klantbesprekingen door rapporten 

en achterliggende historiek die je digitaal kunt 
oproepen

HET KON 
EFFICIËNTER DAN 

EXCEL

“We hadden het in Excel best 
goed geregeld, met een vlot 

werkend model. Maar er moest 
altijd wel nog wat overgetypt 

worden en elk jaar waren daarin 
aanpassingen nodig. Dat was 

niet zo e�  ciënt.”

OP ZOEK NAAR 
EEN DIGITAAL 
WERKDOSSIER

“Het papieren werkdossier was 
redelijk summier. We wilden 
iets waarmee we bepaalde 

aspecten van ons werk 
konden automatiseren. Op 
dat vlak zagen we in Silverfi n 

de oplossing.”

ON-PREMISE 
BOEKHOUDPAKKET 

OVERAL BESCHIKBAAR 

“Het voordeel van de sync met 
Silverfi n is dat we het pakket 

van VERO Count voor een stuk 
naar de cloud kunnen brengen. 

We kunnen nu zowel op 
kantoor, thuis en bij de klant in 

dossiers werken.”
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Met 9 zijn ze, bij VP Accountants in het Vlaams-Brabantse Keerbergen. 

Drie vennoten, één o�  ce manager en vijf dossierbeheerders.

“Accounting wordt digitaal 
voor VP Accountants”

Het kantoor stond de plaatselijke middenstand al met 
raad en daad bij lang voor vennoot Jan Van Cauwenbergh 
geboren werd. Met zijn 31 jaar hoort Jan bij de jongste 
generatie partners in een accountantskantoor. Toen hij 
samen met zijn echtgenote Annelies Pint een tweetal 
jaar geleden bij VP Accountants kwam, was het kantoor 
in één klap twee jonge vennoten rijker. Jong, maar niet 
onbezonnen.

Het overzicht behouden 
tijdens digitalisering
“We werken voor 99% met VERO Count van Kluwer 
als boekhoudpakket’, zegt Van Cauwenbergh. “Neem 
daar nog enkele externe klanten bij die met Expert/M, 
Navision en Exact Online werken, maar het meeste doen 
we in VERO. In het kader van de digitalisering van onze 
permanente dossiers en de taakopvolging, zijn we onlangs 
gestart met Admin-IS. Niet lang daarna hebben we ook de 
stap gezet naar de digitalisering van ons werkdossier door 
in zee te gaan met Silverfi n. Door de sync met Silverfi n 
hebben we VERO voor een stuk naar de cloud kunnen 
brengen. We kunnen nu zowel op kantoor, thuis als bij de 
klant op dossiers werken.”

Silverfi n was de oplossing om het 
werkdossier digitaal te krijgen
“Onze klantenportefeuille is heel divers”, gaat Jan verder. 
“Veel (kleine) zelfstandigen en KMO’s, met hier en daar 
eens een uitschieter met 100 of 250 werknemers. Een 
gezonde mix. Elk van deze cliënten willen we zo goed 
mogelijk helpen.”

Voor ze met Silverfi n startten, deden Van Cauwenbergh 
en zijn collega’s het werkdossier helemaal op papier. Ze 
kwamen bij Silverfi n terecht toen ze een manier zochten 
om naar een digitaal werkdossier over te schakelen.

De beperkingen van Excel gecombineerd 
met export uit boekhoudpakket
Wat de frustraties waren van de manier waarop ze voor 
Silverfi n werkten? Van Cauwenbergh vertelt: “Het papieren 
werkdossier was weinig gedetailleerd en redelijk summier. 
Voor de klanten maakten we ook elk jaar een “jaarrapport”, 
een afdruk vanuit de boekhouding, vergezeld van een 
aantal details opgemaakt vanuit Excel. We vonden dat dit 
in het digitaal tijdperk niet langer volstond. Silverfi n biedt 
ons een digitaal werkdossier en een mooie rapportering 
met één druk op de knop, en dit zonder export en import 
tussen boekhouding en Excel.”

Was er dan niets goed aan die werkwijze? Dat wil de 
Keerbergse accountant nu ook niet gezegd hebben.

“We hadden het in Excel best goed geregeld. Met een vlot 
werkend model in Excel, met de verschillende details op 
verschillende tabbladen. Daarbij kwam dan wel een export 
uit de boekhouding, en moest er altijd wel nog heel wat 
overgetypt worden…”

Daarnaast gebruikte het kantoor ook een aantal 
sjablonen en templates, zoals bijvoorbeeld voor de 
belastingberekening of de voordelen alle aard. Elk 
jaar waren daar wel aanpassingen aan nodig, wat nu 
automatisch in Silverfi n steeds up to date wordt gehouden.

Uniformiteit en tijdswinst: de voordelen 
van een accounting automation platform
Jan Van Cauwenbergh: “We waren al lang op zoek 
naar een uitgebreider, uniform, en meer gesto� eerd 
werkdossier. Iets waar we ook een meerwaarde naar de 
klant mee konden realiseren. Met Silverfi n hebben we dat 
gevonden.”

Dat de hele historiek beschikbaar is in Silverfi n, en dat 
alles direct overdraagbaar is naar de volgende jaren vindt 
Jan ook een groot voordeel. “In een klantenbespreking 
zijn de rapporten met de achterliggende historiek zeer 
interessant. De samenstelling van een kostenrekening met 
enkele klikken inzichtelijk maken, vind ik persoonlijk ook 
heel handig.”

Het hele kantoor gebruikt Silverfi n
Bij VP Accountants werkt iedereen met Silverfi n, 
vennoten, dossierbeheerders tot de o�  ce manager toe. 
“Daarmee zijn we volop bezig”, zegt Van Cauwenbergh. 
“Het werkdossier en het klaarmaken van de tussentijdse 
rapporten, dat doen we al een tijd in Silverfi n.”

De volgende stap is de klant meer betrekken in onze 
nieuwe digitale tool dat Silverfi n ons biedt. Tijdens de 
eerstvolgende bespreking met de klant, krijgt hij of zij van 
ons een login en een korte rondleiding door de Pulse, het 
communicatieplatform van Silverfi n. “Ik vind het belangrijk 
om mijn cliënten daar wat uitleg rond te geven”, legt Jan 
uit. “Zo leren ze Silverfi n op een laagdrempelige manier 
kennen, en kunnen ze er direct mee aan de slag.”
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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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