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Arnout van Kempen

DIGITAAL 

Welke apps, websites, twitteraars en andere digitale bronnen 
zijn voor accountants nuttig, handig of gewoon vermakelijk? 
Arnout van Kempen doet elk kwartaal een actuele greep.

Steeds meer accountants werken als zzp’er, dat was u vast al opgevallen. 
Een van de mooie kanten van het zelfstandig zijn is dat je zelf een 
computer mag uitzoeken zonder dat je aan een kantoorbeleid vast zit. 
Waar de klassieke pc met Windows populair is in bedrijven, is Apple 
veel gezien onder zzp’ers. Omdat het hip staat, wellicht. Maar vooral 
toch omdat de cost of ownership betrekkelijk laag is en je bijzonder 
weinig ondersteuning nodig hebt. Het apparaat werkt gewoon en is 
eenvoudig te begrijpen. Daar staat wel een forse aanschafprijs tegenover, 
maar zeker accountants begrijpen dat niet de aanschafprijs, maar de 
jaarlijkse afschrijving de werkelijke kosten laat zien.

Wie zichzelf verhuurt aan accountantskantoren, als externe accountant, 
OKB’er of in een andere rol loopt wel tegen een kwestie aan: kan mijn 
laptop overweg met de systemen die door die kantoren worden 
gebruikt? Het delen van een Word-bestand of Excel is niet zo spannend. 
Maar kan mijn laptop wel toegang krijgen tot de elektronische dossiers 
van het kantoor waar ik voor werk? Ben ik niet veiliger uit met een 
Windows-laptop?

In de praktijk kom ik feitelijk twee varianten tegen. De eenvoudigste 
variant zijn de kantoren die voor hun eigen medewerkers via een 
website toegang tot de Citrix-server geven. Met een wachtwoord, een 
RSA-token of bijvoorbeeld een call-back-beveiliging. Al deze varianten 
werken prima met Apple, omdat Citrix een Mac-receiver heeft gemaakt 
die gratis valt te downloaden. Inloggen gaat dan eenvoudig, ongeacht 
de soort laptop die je hebt. Na inloggen werk je in de Windows-omgeving 
van het kantoor.

De andere variant is de Microsoft Remote Desktop. Microsoft heeft voor 
Apple een app gemaakt die deze verbinding tot stand brengt. Het kantoor 
waarvoor je werkt stuurt je een klein bestandje met de inloggegevens. 
Dat plaats je in de MRD-app en je kunt voortaan via deze app direct 
naar de kantooromgeving van je klant.

Kortom, geen enkel probleem. Tot je klant zich afvraagt: die Apple-laptop 
van jou, is die wel veilig? En dat komt goed uit. Als je gebruikmaakt 
van de standaard beveiligingsopties die Apple biedt, dan is je laptop 
minstens zo veilig als een Windows-laptop.

Maar over die beveiliging de volgende keer meer.

Heeft u tips? Stuur ons een linkje naar uw favoriete business-app, -site etc. 
(accountant@nba.nl).

VERPLICHTE 
KOST

Welk boek ‘moet’ u lezen? De keuze van 

Martine Frijlink, voormalig bestuurder 

van KPMG: The Speed of Trust. 

Een boek voor iedereen die snelheid wil 
maken met het herstel van vertrouwen in 
onze beroepsgroep. Relevanter dan ooit, 
want de sector die notabene leeft bij de 
gratie van het verschaff en van vertrouwen 
worstelt zelf al jaren met een vertrouwens-
crisis van formaat. In The Speed of Trust 
maakt Covey korte metten met de uitspraak 
dat ‘vertrouwen te voet komt en te paard gaat’.

Mijn zorg zit namelijk in de manier waarop 
de beroepsgroep het tij probeert te keren. 
Ons wordt stelselmatig voorgehouden dat 
de problematiek complex is, de reis taai en 
zwaar en het gaat vooral heel lang duren. 
De maatregelen uit ‘In het publiek belang’ 
vragen minimaal drie jaar, nog los van de 
wicked problems van de Monitoring 
Commissie Accountancy, aldus de voor-
zitter van de NBA. En dat terwijl er inmiddels 
tien jaar is verstreken sinds de invoering van 
de Wta, die als belangrijkste doelstelling had 
het vertrouwen in de sector te herstellen.

Wat een geluk dan in dit boek te lezen dat 
vertrouwen net zo snel herwonnen kan 
worden als het verloren is gegaan. Dertien 
simpele gedragingen die iedereen direct 
kan toepassen, waaronder: recht door zee 
zijn, duidelijkheid en transparantie creëren, 
fouten rechtzetten, vooruitgang boeken 
en de realiteit onder ogen zien. Praktisch, 
kinderlijk eenvoudig en verre van complex. 
En hersteld vertrouwen blijkt duurzamer en 
robuuster dan vóór de vertrouwenscrisis: 
een lonkend perspectief zou je zeggen.

Voor wie weigert zich neer te leggen bij 
een slepend proces, maar er morgen wat 
aan wil doen, is dit boek ‘verplichte kost’.

The Speed of Trust, door Stephan M.R. 
Covey, 2006. ISBN: 97807432 97301. 
Ook in het Nederlands verkrijgbaar.
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