
De MKS® totaalaanpak levert relevante en klantgerichte 

oplossingen voor proactieve accountants en adviseurs. 

Van jaarrekening tot adviesgesprek

en adviesrapport in 15 minuten.

MEER WINST 
VOOR JOUW KLANTEN, 

MEER TOEGEVOEGDE WAARDE 
VOOR JOUW KANTOOR
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MEER INZICHT, GRIP, 
FOCUS & RENDEMENT
De MKS® methodiek.

Hoe kunnen wij jou helpen? 

De wereld verandert snel. Meer prikkels en “data” zijn voor veel 

ondernemers vaak een zware last. Leveren deze data ook meer en 

betere informatie op? Veel ondernemers vragen zich af hoe ze zich 

kunnen voorbereiden op de toekomst. Waar moeten ondernemers nu 

op sturen om hun doelstellingen te realiseren?

Ontwikkelingen in jouw vak, zoals toenemende automatisering, 

tijdsdruk, tariefdruk en continue aanscherping van wet- en 

regelgeving, helpen niet bij het ondersteunen van klanten op 

bovengenoemde vraagstukken. Deze ontwikkelingen leiden ons 

af van het werk dat we het liefste doen, namelijk klanten helpen, 

adviseren en toegevoegde waarde leveren.

Gedegen onderzoek en marktkennis en het door ons ontwikkeld 

Management KompasSysteem® (MKS®), stellen ons in staat jou 

hierbij te helpen. Het MKS® is tot stand gekomen in een jarenlange 

samenwerking en een promotieonderzoek met de Rijksuniversiteit 

Groningen. 

In het MKS® staat de ondernemer centraal. Je legt samen het 

verband tussen de cijfers en operationele informatie. Hierdoor is de 

aanpak zeer goed toepasbaar binnen het MKB. Samen met de klant 

bepaal je de resultaatbepalers met de bijbehorende normen. Jouw 

klanten krijgen hierdoor gegarandeerd meer inzicht, grip, focus en/of 

winst. Jij levert hiermee meer toegevoegde waarde. Bovendien heb 

jij direct de invulling voor een ander verdienmodel.

Download de samenvatting van het proefschrift op: mkgweb.nl



Tijdens onze masterclasses en 

(inhouse) trainingen worden de 

theoretische aspecten uit het MKS® 

praktisch gecombineerd. Je wordt als 

adviseur uitgedaagd, verder opgeleid 

en getraind. De  MKS®-methode vormt 

steeds de rode draad.

Ruim 260 accountants en adviseurs 

hebben onze masterclasses en 

trainingen beoordeeld met gemiddeld 

een 8+. Wij zijn NBA (CEDEO) en RB 

geaccrediteerd. 

Kijk voor meer informatie op: 

www.mks.academy

Enkele onderwerpen die aan de orde 

komen tijdens onze populaire 2 daagse 

masterclass:

- De adviesmethodiek Management

KompasSysteem®;

- “Omdenken” in cijfers, begroten mét

de ondernemer op een andere wijze;

- Extra toegevoegde waarde bij de

jaarrekening;

- QuickScan;

- Kostprijsberekening, maar dan anders;

- 6 knoppen om aan te draaien;

- Bedrijfsdoorlichting;

- Resultaatbepalers & normen;

- Verdienmodel voor accountants &

adviseurs.

MASTERCLASSES
& (INHOUSE) TRAININGEN
Omdenken in cijfers.

“ De meest waardevolle training die ik heb gevolgd. ”

Erik Nieuwlaats MSc RA CIA - Doomen & Quist

“ Zeldzaam goede training. “ 

Drs. Dirk Krol RA - Krol Wezenberg Accountants
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Online rendementsanalyse

Rendementsanalyse

Voor o.a. sales & marketing doeleinden

Onderscheidende webtool voor jouw kantoor

Jaarcijfer analyse

Rendementsanalyse

Verbeterpotentieel inzichtelijk

Kostprijsindicatie

Jaarplan

Begroten

Diagnose stellen

Doorlichten

Resultatenvolgsysteem®

Resultaat volgen (dashboard)

Spiegelen

Tijdig bijsturen

Benchmark

Verbeterpotentieel t.o.v. branchegenoten

Vergelijking op resultaatbepalers

Vergelijking met de “best in class”

MKS® TOOLS
Voor proactieve adviseurs.

Jarenlange ervaring op het gebied van rendementsverbetering 

en waardecreatie heeft geleid tot de ontwikkeling van nieuwe 

adviessoftware. 

Deze software is in de markt bekend onder de naam MKS.

Tools. De ontwikkeling hiervan is voortgekomen uit de 

behoeften van adviseurs in de praktijk. In tegenstelling tot veel 

bestaande adviessoftware, waarin de financiële gegevens 
centraal staan, maakt MKS.Tools ook gebruik van operationele 

gegevens. De software geeft inzicht in de winstontwikkeling, 

in bedrijfseconomische onderwerpen en is continu gericht 

op de toekomst. De toolbox bestaat uit 5 online tools: 



MKS® 
WINSTCANVAS

BEGELEIDING 
& COACHING

Maakt je werk nog leuker.

Het MKS® Winstcanvas is ontwikkeld op basis van de best 

practice onder de Nederlandse MKS® adviseurs. 

Tijdens een actieve MKS® Winstcanvas sessie licht je samen 

met de ondernemer, in 4 gestructureerde stappen, zijn of 

haar bedrijf door. Met zo min mogelijk cijfers of rapporten 

en zonder het gebruik van software, krijgt de ondernemer 

gegarandeerd inzicht in de resultaatbepalers 

(value drivers) en de normen hierbij.

Het doel van een MKS®-adviseur is zoveel mogelijk 

ondernemers helpen bij het realiseren van meer grip, 

focus en rendement. Dit kan zelfs met behulp van de 

achterkant van een bierviltje. 

Dagelijks spreken wij met accountants en adviseurs 

over rendements- en waarde kwesties. Door onze 

marktkennis, visie en expertise op het gebied van 

rendementsverbetering worden we steeds meer ingeschakeld 

door accountantskantoren voor strategische begeleiding en 

coaching. 

Niet alleen de accountants en adviseurs krijgen een andere 

rol, ook het werk van de assistenten verandert steeds meer. 

Op dit vlak ondersteunen wij kantoren met bijvoorbeeld 

begeleiding bij vraagstukken in de praktijk, het organiseren 

en begeleiden van workshops, inhouse trainingen en events. 
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Wij zijn naast accountants echte resultaatverbeteraars! 

Klanten willen complete financiële dienstverlening. De 
echte toegevoegde waarde leveren we door samen met de 

ondernemer het resultaat te verbeteren. 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 - Vechtdal Accountants

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 ontwikkelen van 

onze medewerkers, hebben wij inmiddels ruim 10 van onze 

medewerkers opgeleid tot MKS® adviseur. Ook met MKS®  

maken we tijd voor onze klanten, helpen we hen naar de top  

en zelf hebben we zo nog meer plezier in ons werk!

Gerard Wolting AA - Bentacera

Inzicht geven, kostprijs berekenen, helpen met calculeren, 

versnellen, kosten besparen en doelen realiseren. Allemaal 

veel interessanter en nuttiger om ondernemers hiermee te 

helpen, dan met administraties, aangiftes en jaarrekeningen. 

Ondernemers hun ogen openen en samen 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 - Phidra Accountants & Adviseurs

MKS®
IN DE PRAKTIJK
Experts aan het woord.

Het MKS® netwerk is uitgegroeid tot ruim 50 partnerorganisaties 

verspreid over heel Nederland.


