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Wilt u een nieuw verdienmodel?
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NIEUW IN BELGIË

2-DAAGSE MASTERCLASS
BEDRIJFSADVISEUR MKS®



Hoe vervult u uw adviesrol?

Ondernemers verwachten steeds méér van hun 

accountant. De tijd van enkel de verwerking van de 

boekhouding in functie van de wettelijk verplichte 

aangiften is reeds lang voorbij. De klant verwacht nu een 

proactief klankbord met passend bedrijfsadvies 

waarmee de onderneming verder kan.

 

Deze adviesrol vervullen is niet zo eenvoudig. Er is een 

overaanbod aan software en digitale tools die dit 

kunnen ondersteunen. Maar het ontbreekt aan een 

bepaalde methode en structuur waarmee de 

accountant effectief aan de slag kan bij de klant.

 

Laat dit nu juist de kracht zijn van de MKS®-methodiek. 

Het is een vrij praktische methode om aan de hand van 

zes winstparameters, de ondernemer perfect te 

begeleiden naar een beter bedrijfsresultaat.

De MKS®-methodiek is wetenschappelijk onderbouwd 

en kan vrij snel een verbetertraject opmaken. Het geeft 

meteen een solide basis voor een realistische en 

haalbare winstverbetering.

Hoe pakt u dit aan? Hoe maakt u de vertaalslag van de 

boekhouding naar een waardevol advies?

Een nieuw verdienmodel

Een ondernemer betaalt niet graag voor wettelijke 

verplichtingen waarmee deze niets kan aanvangen. 

Voor de vertaling in haalbare adviezen en ondersteu-

nende opvolging, wenst de ondernemer wél te betalen. 

Hiermee kan hij het bedrijf direct vooruit helpen.

Het werk van de accountant wordt ineens een heel 

stuk interessanter en dankbaarder. Door een 

permanent systeem van opvolging ligt de professionele 

focus meer op de onderlinge communicatie met de 

klant, met slechts één doel: méér controle, rust en 

winst voor de klant.

Door deze continu opvolging en het leveren van meer 

toegevoegde waarde, kan een abonnementssysteem 

met andere prijzen zorgen voor een nieuwe, bijkomen-

de omzet voor de accountant. Een verhoging van 25% 

(omzet en tarief) is realistisch en behoort tot de 

mogelijkheden.

Masterclass: 2 dagen opleiding en training

Tijdens deze 2-daagse Masterclass leert u deze 

methodiek succesvol toe te passen bij uw klanten. De 

bijhorende Tools ondersteunen uw deskundige 

begeleiding naar een structurele optimalisatie van de 

bedrijfswinst.

Implementatie op uw kantoor

In dit programma is een kosteloze follow-up van 2 

uren voorzien op uw kantoor, om de toepassing van 

de MKS-methodiek, optimaal te laten renderen.

Van boekhouding naar bedrijfsadvies
In Nederland reeds een begrip, nu eindelijk ook in België



Experts aan het woord

Wij zijn naast accountants 

echte resultaatverbeteraars! 

Klanten willen complete 

financiële dienstverlening. 

Dit vormt onze basis. De 

echte toegevoegde waarde 

leveren we door samen met de ondernemer het resultaat te 

verbeteren. Daarom voelen we ons naast accountants veel 

meer resultaatverbeteraars. Daar ligt onze kracht! Met MKS® 

en de opleiding die wij hiervoor gevolgd hebben zijn wij in 

staat om snel en daadkrachtig onze klanten te laten groeien.

Henk Jan Schuurhuis AA RB – Vennoot Vechtdal Accountants – 

www.vechtdalaccountants.nl

Met MKS® hebben we een 

concrete aanpak die 

ondernemers nieuwe inzichten 

geeft. Inzichten waar zij echt 

iets mee kunnen. Het geeft een 

andere kijk op cijfers omdat 

ondernemers dit leuk vinden. 

Met de toepassing van MKS® 

kunnen wij onze klanten nog 

meer toegevoegde waarde 

leveren. Hiermee kunnen we 

samen werken aan hun 

ambities en resultaten en hen 

helpen hun groei te realiseren. 

Dit maakt ons werk echt leuk! 

De klant bepaalt de ambitie, wij 

begeleiden hen bij de realisatie. 

Nicky van Veenendaal AA RB – 

accountant en adviseur BPV 

accountants & belastingadviseurs 

– www.bpvnl.com

Bij WEA Accountants Gouda onderscheiden wij ons van andere 

accountantskantoren door de veel actievere advieshouding. 

Verbetering van rendement en winstgevendheid is een vast agenda 

item. We doen dit onder andere met de beproefde MKS® methode. 

De MKS® software en modellen garanderen een gestructureerde 

aanpak met meetbare resultaten. Onze klanten zijn er tevreden over.

Erwin Tichem AA – vennoot WEA Gouda – www.weagouda.nl

Inzicht geven, kostprijs berekenen, helpen met calculeren, versnellen, kosten besparen en doelen realiseren. 

Allemaal zaken die veel interessanter en nuttiger zijn om ondernemers mee te helpen, dan met administra-

ties, aangiftes en jaarrekeningen. Ogen openen van ondernemers en samen met hen stappen maken. Wij 

helpen onze klanten hiermee op basis van MKS®. Klantgericht en praktisch ondernemers in staat stellen te 

excelleren dat is waar Phidra voor staat.

Mr. Marcel Dekkers – Vennoot Phidra Accountants & Adviseurs – www.phidra.nl

Als adviesgericht kantoor realiseren we met het inzetten van MKS® bij 

onze klanten snel kansen en besparingen. Het past bij onze missie om 

samen met klanten het verbeterpotentieel blootleggen en daar op een 

daadkrachtige manier succesvol invulling aan geven. Daarnaast is het 

gewoon heel leuk om te doen! 

Gerd van ’t Hul AA – Partner Van ’t Hul adviseurs-fiscalisten-accountant –

www.vanthul.nl 

Advies wordt steeds belang rijker. 

Niet omdat men dit roept, klanten 

vragen dit van ons. De inzichten, 

handvatten en begeleiding die  

wij onze klanten bieden worden 

enorm gewaardeerd. Omdat wij 

geloven in het centraal stellen van 

onze klanten en het ont wikkelen 

van onze mede  werkers, hebben 

wij inmiddels ruim 10 van onze 

medewerkers opgeleid tot MKS® 

adviseur. Ook hiermee maken wij 

tijd voor onze klanten, helpen we 

hen naar de top en hebben wij 

zelf nog meer plezier in ons werk!

Gerard Wolting AA – Accountant 

Bentacera – www.bentacera.nl 
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Geert Vercauteren

+32  498 88 71 88

+31  478 58 31 50

geert.vercauteren@mkgweb.be

De volgende organisaties gingen u voor:Masterclass tot bedrijfsadviseur volgens de 
MKS-Methode

Tijdens deze Masterclass leert u op een praktische en originele 

manier bedrijfscijfers te analyseren. De MKS-Methodiek biedt u de 

mogelijkheid om de financiële toestand van een bedrijf adequaat 

in kaart te brengen. Bovedien biedt het u de mogelijkeheid om 

een realistisch en haalbaar verbetertraject op te stellen. Onder-

werpen die tijdens deze 2 dagen onder meer aan bod komen, 

zijn:

- Van jaarrekening/dashboard naar advies binnen 20 minuten

- Het vaststellen van de 3-5 cruciale KPI’s of winstfactoren

- Een quickscan rendementsanalyse

- Bedrijfsanalyse met effectief verbetertraject

- Snelle kostprijsberekening

- Het opstellen van een businessplan

- Vertaling naar een actie-& verbeterplan

- Werken met MKS.Tools

- Leren van cases van deelnemers

Schrijf u nu in op www.mkgweb.be

18 UREN PERMANENTE VORMING


