
Hoe jij als accountantskantoor 
vooroploopt in jouw markt: 

5 tips uit de praktijk

Over keuzes maken en méér automatiseren.

Ik ben Luuk Vaessen, wellicht voor jou een bekend gezicht. Opgeleid tot accountant en 

enkele jaren voor Yuki gewerkt. Altijd Yuki fan (en tevens gezonde criticaster) gebleven.



Tot en met december 2020 heb ik zelf een Yuki-kantoor gehad en aangestuurd. Dit kantoor 

was Yuki-only. Daarnaast werkte ik mee aan de ontwikkeling van de Yuki Connector, die we 

binnen 3 jaar bij meer dan 100 klanten succesvol hebben geïmplementeerd.



Nu zijn we klaar met deze live pilot. Counta is verkocht aan een mooie Yuki Partner. En wij 

focussen ons met Duopact op onze passie: Software (koppelingen). En we gaan hard.... We 

hebben al tientallen koppelingen op de plank liggen en verwachten er dit jaar bijna 100 te 

ontwikkelen.



We pretenderen niet de waarheid in pacht te hebben. Maar doe er vooral je voordeel mee!



Hartelijke Groet namens team Duopact,



Luuk Vaessen



Je werk als accountants- of administratiekantoor wordt de laatste 
jaren steeds complexer. Een aantal voorbeelden van 
veranderingen die we de laatste jaren (of 10) zien in het werkveld:

Facturen komen via verschillende wegen binnen (brievenbus, e-mail, portal) en je wilt ze kunnen 

combineren in het boekhoudpakket;

De btw-aangifte is in complexiteit gestegen: dit is continu in beweging, door veranderingen in wet- en 

regelgeving. Denk aan de buitenlandse verkopen, (M)OSS regeling, btw 0%, verandering in btw 

percentages, et cetera.

Sinds de corona-uitbraak vorig jaar heeft inmiddels iedere retailer wel een webshop, en is elk 

restaurant gaan thuisbezorgen.

Hoe blijft je klantportfolio dan nog te managen? En hoe blijf je op de hoogte van al die regels en 

wetgeving? De bottom line: maak keuzes en groei in kwaliteit. Met behulp van deze 5 tips van Luuk 

Vaessen (voorheen Counta, nu Duopact) leer je hoe jij als accountant tijd en geld besparen én rust creëert 

in jouw kantoor.

Begin bij het begin: ken het order-to-cashproces 
van je klant

First things first: ken het order-to-cashproces van je klant. Dat zou altijd je prioriteit nummer 1 

moeten zijn! Pas als je dit proces helder hebt, kun je de ICT goed inrichten en er echt van 

profiteren. Een belangrijke tip hierbij is om te kiezen voor één of enkele gerelateerde 

branches die jij bedient. Op deze manier word jij dé financieel expert in de wereld van jouw 

klant. Volg je deze weg, dan breng je je dienstverlening echt naar een hoger niveau. Zo kom je 

gaandeweg bij steeds meer klanten in de positie van CFO terecht en willen ze nooit meer 

zonder je.

1

5 tips uit de praktijk



Kies je boekhoudpakket

Koppel en automatiseer 85%

Koppel ook online betaalproviders

Kiezen loont enorm! Kies jij voor 1 boekhoudpakket, dan ga je merken dat je hier écht expert in 

wordt. Je optimaliseert verschillende administraties, maar wel steeds in dezelfde systemen 

waardoor de logica je echt eigen wordt. Het voelt aan het begin misschien onwennig en lijkt 

wedden op 1 paard, maar geloof ons, iedereen profiteert hiervan. Want alles uit 1 pakket halen 

is al uitdaging genoeg. En zo krijg je echte experts binnen jouw kantoor. Tof voor de 

medewerkers, heel fijn voor de klant, en wat een rust voor jou!

Als je weet hoe het order-to-cash proces van je klant eruitziet, kun je met koppelingen maar 

liefst 85% van dit proces automatiseren. Denk hierbij aan 100% automatiseren van het 

inboeken van verkoopfacturen, inkoopfacturen laten boeken met herkenningsregels (zo’n 40% 

over je gehele klantenbestand, veruit het kostbare deel van je administratie!) en het verwerken 

van banktransacties (95%!).



Begin hierbij wel simpel, denk bijvoorbeeld aan een creditcardkoppeling. Op die manier krijg 

je handigheid in het systeem, en zo kun je langzamerhand gaan uitbouwen met koppelingen. 

Bij Duopact koppelen we ook veel branchepakketten aan Yuki, zodat je klant gewoon kan 

blijven werken zoals-ie nu werkt.

Laat betalingen via payment providers nooit via tussenrekeningen lopen! De ‘gokfactor’ is vaak 

hoger dan je denkt, bij het inboeken van deze kosten in de administratie. Die paar cent per 

transactie lijkt in eerste instantie weinig effect te hebben, maar bij klanten met een grotere omzet 

kan deze foutmarge aardig in de papieren lopen. Dit wil je toch niet voor jouw klanten? Koppel dus 

ook de online payment providers van je klant. Ja, dat kan! Het werkt eigenlijk soortgelijk als een 

bankrekening. Buitenlandse betalingen komen binnen via de vreemde valutamodule. waardoor je 

deze transacties voor 95% kan automatiseren. Dat gaat je niet lukken met een tussenrekening!
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Alles-in-1-functionaliteit voor Yuki-koppelingen

Wil jij Yuki-koppelingen voor jouw klanten centraal kunnen toevoegen en beheren, en tegelijkertijd 

efficiënter samenwerken met jouw klanten? Dit alles is mogelijk met onze Yuki Connector Portal. Lees hier 

meer over op onze website: https://www.duopact.nl/ bel ons via 088 – 200 4600 of plan een direct een 

online kop koffie in met ons.

Wees proactief naar de klant toe

Staat de (Yuki-)administratie van de klant goed ingericht, inclusief boekhoudkoppelingen? 

Dan is het voor jou en de klant wel zo prettig om te monitoren of alles nog goed loopt. Hoe fijn 

is het dat jij als kantoor een melding krijgt als een koppeling een factuur heeft overgeslagen? 

Stel: de klant heeft een verkeerd btw-percentage ingevuld voor een factuur. Je krijgt een 

melding vanuit Yuki en je kunt direct de klant bellen, en dan zit je erbovenop. Zo kun je je 

klanten beter helpen. Ook heb je een overzicht van je klanten en de status van hun 

koppelingen, zodat je direct ziet waar de kansen liggen.
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