
‘Exact Online levert tijdwinst op’ 

 

 
 

‘Een accountant dicht in de buurt’ 

Na de fusie zochten Bianca Wassink en haar man Marcel Schipper een nieuwe accountant 

voor Bold. Haar oude accountant zat namelijk ver weg. Bij een netwerkborrel ontmoetten 

ze Wessel Hees van iQOUNT, hun huidige accountant. Voor Bianca en Marcel was het 

positief dat hij ook in Harderwijk woont, waardoor ze elkaar vaak tegenkomen en het 

contact goed blijft.  

 

In de startfase met hun nieuwe accountant kwam de boekhouding nog in een Excel-

bestandje terecht, maar dat werd al snel te klein. ‘We hebben toen eerst nog met een 

tussenvorm gewerkt, maar op een gegeven moment liepen we tegen de beperkingen 

daarvan aan,’ vertelt Wassink.  

 

‘Accountant kan direct online helpen als er iets fout gaat’ 

Ze schakelden over op Exact Online. ‘Het is nu heel fijn dat Wessel online kan meekijken. 

Bij iQOUNT zijn ze vooruitstrevend en bijna altijd bereikbaar. Zeker omdat ze werken 

met een online helpdesk waar je gratis en snel een vraag kunt stellen. Vaak overleg ik 

met Wessel via Skype en vraag ik hem of hij de boekhouding even kan nalopen die ik er 

die dag heb ingezet. Als ik dan iets niet goed heb gedaan, vertelt hij hoe het wel moet, 

en ondertussen past hij het ook meteen aan. Voor mezelf maak ik dan een aantekening 

in mijn boek, zodat ik de volgende keer weet hoe ik het moet verwerken.’ 

 

‘Geen gesjouw meer met administratie’ 

Voorheen ging Wassink met grote boodschappentassen vol administratie naar de 

accountant. ‘Dat was vooral veel gedoe. Nu zet ik zelf mijn inkoop- en verkoopfacturen in 

Exact Online. Dat hoeft iQOUNT niet te doen. Ik haal alle facturen door de scanner en 

daarna worden ze ge-upload in Exact Online. Het programma vult het vervolgens 

allemaal voor je in, zodat je niet zelf meer alles hoeft in te typen. Ik hoef het dan alleen 

nog maar even te checken, maar negen van de tien keer is het goed ingevuld. En 

iQOUNT houdt de vinger aan de pols.’ 

  

Wie het imago van zijn of haar bedrijf graag aan 

pr-professionals overlaat, is bij Bold in Harderwijk 

aan het juiste adres. Bold regelt het imago van 

bedrijven. Bianca Wassink heeft drie jaar geleden 

haar eigen bedrijf gefuseerd met het bedrijf van 

haar echtgenoot; samen zijn zij verder gegaan. Ze 

stellen zichzelf op als een externe reclameafdeling, 

maar proberen bedrijven het gevoel te geven dat 

ze intern zijn. ‘We willen uitstralen dat we dichtbij 

staan en dat ze ons voor alles kunnen bellen,’ 

vertelt Wassink. De klantenkring van Bold bestaat 

voornamelijk uit Midden- en Kleinbedrijven, die 

geen eigen pr-afdeling hebben 

 

 



 

 

‘Constant een actuele status van het bedrijf’ 

‘Exact Online laat je constant de actuele status zien van je bedrijf. Op elk moment van de 

dag, waar ook ter wereld, kan ik dit inzien en iQOUNT ook. Hierdoor kan iQOUNT ons 

beter adviseren, omdat zij ook zien hoe ons bedrijf ervoor staat.’ Wassink legt uit dat dit 

voorheen natuurlijk ook mogelijk was, maar dat het nu veel eenvoudiger is. 

 

Wessel is erg enthousiast over Exact Online. Hij zegt steeds: ‘Leuk is het hè!’ Wassink 

lacht. ‘Hij vindt het een ontzettend mooi programma. Ik ook, maar boekhouding blijft wel 

boekhouding.’ 

 

Voordelen van Exact Online: 

 De accountant kan online meekijken en direct zien of er iets fout gaat 

 Geen gesjouw meer met administratie 

 De facturen hoeven niet meer ingetypt te worden 

 Facturen zijn altijd digitaal bij de hand 

 Exact Online werkt snel en efficiënt, wat tijdwinst oplevert 

 Er is altijd een actuele status van het bedrijf beschikbaar 

 


