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Het is heel herkenbaar: je doet de boekhouding 
sinds jaar en dag op dezelfde manier. Met je eigen 
programma, volgens je eigen methode. Zonder 

jezelf af te vragen of je zo wel het beste rendement haalt 
uit de inspanningen die je pleegt. En of deze manier van 
administreren nog wel past bij de eisen die bijvoorbeeld 
banken in toenemende mate stellen. Steeds meer banken 
en andere partijen willen namelijk snel de cijfers zien van 
ondernemers met wie ze zaken doen, bijvoorbeeld als een 
lening wordt aangevraagd. Hiervoor is het noodzakelijk dat 
deze gegevens dan wel makkelijk en overzichtelijk kunnen 
worden verstrekt. Mooijman 
Online biedt deze mogelijkhe-
den, zo leert een bezoek aan 
Autoschadebedrijf Ouds-
hoorn & Ruygt in Pijnacker.

Vast aan
spreekpunt
“Astrid is al twintig jaar 
ons vaste aanspreekpunt bij 
Mooijman,” zegt Sep Ouds-
hoorn, samen met Willem 
Ruygt eigenaar van het be-
drijf dat in 1981 werd op-
gericht. “En Ed Mooijman ken ik al sinds de start van het 
accountantskantoor, ook een familiebedrijf. Dus je kunt wel 
spreken van een langdurige zakelijke relatie, waarbij we-
derzijds vertrouwen een belangrijke rol speelt.” 

Assistent Accountant Astrid de Vette bevestigt dit. “Ik 
kom hier bijna net zo lang als dat ik bij Mooijman werk 
en weet dus wat er speelt bij Oudshoorn & Ruygt. Totdat 
het bedrijf overstapte op het nieuwe, online boekhoudpro-
gramma deed ik een groot gedeelte van de administratie op 
locatie in Pijnacker. Momenteel begeleid ik de overstap van 
het oude naar het nieuwe programma en laat ik klanten 
zien hoe alle mogelijkheden van Mooijman Online zo goed 
mogelijk kunnen worden benut.”
Oudshoorn & Ruygt werkte voorheen met een pakket dat 
speciaal ontwikkeld was voor autoschadebedrijven. “Het 

grote voordeel van het nieuwe pakket is dat er veel meer 
maatwerk voor onze persoonlijke situatie uit te halen is,” 
aldus Oudshoorn. “Bovendien waren er voor het oude 
pakket geen updates meer beschikbaar en verminderde de 
snelheid en gebruiksvriendelijkheid. We waren dan ook blij 
dat we konden gaan werken met Mooijman Online.”

Tal van voordelen
Steeds meer onderdelen van de administratie verlopen in-
middels via Mooijman Online. Astrid: “Ik ben nu vooral op 
het bedrijf om de klant te leren hoe het programma werkt. 

Het is heel toegankelijk en 
we gaan stapje voor stapje 
door de opties heen. Veel 
gaat inmiddels automatisch, 
zoals bijvoorbeeld de dagaf-
schriften die al klaar staan 
voordat het bedrijf ‘s och-
tends zijn deuren opent.” 
Sep Oudshoorn vervolgt: 
“Terwijl wij bezig zijn met 
de boekhouding kan Astrid, 
indien nodig, op afstand mee 
kijken. Ze kan adviseren 
om dingen anders te doen, 

of eventueel nog correcties aanbrengen. Zo is onze admi-
nistratie steeds actueel en hebben we permanent zicht op 
hoe het gaat met ons bedrijf. Vroeger liepen we altijd wat 
achter op de realiteit. Nu gaat dat heel snel en kunnen we, 
mocht er iets niet kloppen, meteen bijsturen.”

Voor Oudshoorn & Ruygt betekent werken met Mooijman 
Online besparing van tijd en daarmee geld. Bovendien is 
de kans op het maken van fouten door het invoeren van 
verkeerde gegevens, een stuk kleiner geworden doordat 
een aantal handelingen geautomatiseerd verloopt. “Wat 
wèl altijd nodig blijft, is een goede controle,” zegt Sep Ouds-
hoorn. “Wat dat betreft, kunnen we Astrid zeker nog niet 
missen!” 
Astrid knikt. “Je moet het zo zien: met Mooijman Online 
ligt de regie bij de klant. Deze wordt zelfstandiger en kan 

eenvoudiger de eigen administratie verzorgen. Wij zijn 
en blijven ervoor om onze klanten te adviseren op basis 
van financiële en andere gegevens. Ons werk verschuift 
momenteel steeds meer van ‘cijferaars’ naar adviseurs die 
met onze klanten de diepte ingaan en samen met hen kijken 
naar de toekomst van hun bedrijf. Mooijman Online is een 
laagdrempelig en compleet hulpmiddel, de analyse van de 
werkelijkheid àchter de cijfers blijft mensenwerk dat bij de 
professionals van Mooijman in goede handen is.”

Pluspunten van Mooijman Online:

-	 Minder	tijd	kwijt	aan	de	administratie

-	 Beter	inzicht	en	sneller	bijsturen	op	

basis	van	financiële	gegevens

-	 Efficiënter	samenwerken	met	uw	

boekhouder	of	accountant

-	 Besparingen	leiden	tot	hogere	

bedrijfsresultaten

Meer	weten?	Kijk	op	mooijman-acc.nl		

of	neem	contact	op	met	Lia	Mooijman		

via	(015)	310	85	41.

Mooijman	accountants	&	

belastingadviseurs

Hofweg	11,	2631	XD	Nootdorp

Mooijman Online: 
regie ligt bij de klant

Een bekend fenomeen uit vroeger 

tijden is de spreekwoordelijke 

schoenendoos, waarin een 

ondernemer een jaar lang de 

bonnetjes verzamelde. Intussen 

heeft die doos plaatsgemaakt voor 

een geavanceerd én tegelijkertijd 

toegankelijk programma om online 

mee te kunnen boekhouden. In 

een eerder artikel in dit magazine 

vertelden Lia Mooijman en Leo 

Wortel van Mooijman al over 

de mogelijkheden van online 

boekhouden. Deze keer komt een 

klant aan het woord over Mooijman 

online in de praktijk.  

Van links naar rechts:
Sep Oudshoorn, Astrid de Vette 

en Willem Ruygt.
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