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Accountancy is een vak, daar is geen twijfel over. Veel financiële zaken  

worden dan ook uitbesteed aan professionals die dat vak tot in de puntjes 

beheersen. Maar het accountancyvak verandert. De accountant is allang 

niet meer alleen de financiële duizendpoot. Men is ook steeds meer  

meedenker en adviseur. Ook de alom bekende oude schoenendoos waarin 

de ondernemer zijn bonnetjes bewaarde, behoort tot lang vervlogen tijden 

en heeft plaats gemaakt voor geavanceerde apparatuur. 

“Het internet biedt zeer veel mogelijk-
heden voor nieuwe ontwikkelingen”, 
zegt Lia Mooijman van Mooijman 
Accountants & Belastingadviseurs. 
Ze doelt hiermee vooral op het  

fenomeen online boekhouden.
Op donderdag 18 april waren we te 
gast bij de in Nootdorp gevestigde 
accountant. En we waren niet alleen, 
want men had samen met Twinfield 

een workshop georganiseerd, speci-
aal gericht op de gebruikers van het 
Mooijman Online programma. 
Twinfield heeft dit online boekhoud-
programma ontwikkeld en is daarmee 
een belangrijke businesspartner van 
Mooijman Accountants & Belasting-
adviseurs. 

Snelheid en gemak
Ruim 60 online-gebruikers hadden 
aan de uitnodiging gehoor gegeven 
en luisterden aandachtig naar het 
openingswoord van Lia Mooijman. 
Daarna was het de beurt aan André 
Kwakernaat, directeur van Twinfield, 
om de genodigden nog meer te 
enthousiasmeren voor het programma. 
“Alle banken, maar ook steeds meer 
andere partijen, willen snel de cijfers 
zien van ondernemers met wie ze 

zaken doen. Bijvoorbeeld als er een 
krediet wordt aangevraagd. 
Daarom is het noodzakelijk dat deze 
gegevens gemakkelijk en overzichtelijk 
kunnen worden verstrekt. Het Mooij-
man Online programma biedt deze 
mogelijkheid. Maar het programma 
doet nog veel meer. En daarom  
hebben wij u hier vandaag uitgenodigd. 
Wij willen u graag leren hoe u opti-
maal van onze online-dienst gebruik 
kunt maken”. 

Scan en Herken
Gedurende de workshop werd  
duidelijk dat online boekhouden 
zeer efficiënt is. Zeker met Mooijman 
Online. “Neem bijvoorbeeld de  
mogelijkheid van Scan en Herken”, 
legt Lia uit. “Met deze innovatieve 
dienst bouwt u een volledig digitaal 
dossier op. U heeft uw originele  
inkoopfactuur en/of verkoopfactuur 
altijd bij de hand. Dat bespaart u 
veel tijd en werk. Uiteraard vindt er 

op de herkende gegevens altijd 
nog een controle plaats door onze 
medewerkers waarna u met één 
druk op de knop de boeking  
definitief maakt. Bovendien worden 
alle scans automatisch opgeslagen 
bij de boeking. Dit helpt u om een 
handig digitaal dossier van al uw  
inkoopfacturen op te bouwen, de 
juiste informatie in een hand- 
omdraai terug te vinden en…. snel 
de originele factuur in te zien”.

Advies op maat
De workshop was voor iedere be-
zoeker, dus ook voor uw redacteur, 
zeer leerzaam. “Met Mooijman  
Online ligt de regie bij de klant”, be-
sluit Lia Mooijman bij ons afscheid. 
“Ondernemers worden op het  
financiële vlak steeds zelfstandiger 
en op deze wijze kan men redelijk 
eenvoudig de eigen administratie 
verzorgen. Uiteraard zijn en blijven wij 
er om onze klanten te adviseren op 

Mooijman Online: makkelijker 
kunnen we het niet maken

basis van de financiële en andere 
gegevens. Ons werk verschuift zoals 
gezegd alleen wat meer van  
cijferaar naar adviseur. Mooijman 
Online is een laagdrempelig en 
compleet programma waarmee 
ondernemers veel zelf kunnen doen. 
De uiteindelijke analyse van de  
werkelijkheid achter de cijfers blijft 
vakwerk en dat onderdeel is bij ons 
in vertrouwde handen”. 

Wilt u meer informatie over Mooijman 
Online? 
Kijk dan op www.mooijman-acc.nl 
Uiteraard kunt u ook contact opnemen 
met Lia Mooijman of één van haar 
collega’s.
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Hofweg 11
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015-3108541


