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Inleiding 
Deze brochure informeert u over de AFI 2016: de Accountancy Footprint Index. De AFI is een grootschalig 

telefonisch onderzoek onder netto meer dan 4.000 DGA’s, algemeen en financieel directeuren binnen MKB 

bedrijven tot 200 werknemers, naar de inzet van accountancy diensten over de breedte van het bedrijfsproces 

alsmede in de privé situatie van de DGA van het bedrijf. Met de AFI krijgt u inzicht in marktaandelen van de 

accountantskantoren en een helder beeld van bedrijfsgerelateerde issues die spelen binnen deze bedrijven. 

Bovendien kunt u als kennispartner, Lunch & Learn thema sessies sponsoren. Voor alle vraagpunten die in de 

AFI 2016 worden gesteld,  wordt verwezen naar de vragenlijst in Bijlage 1. De AFI vormt een combinatie met 

de Banking Footprint Index 2016 met name ingegeven vanwege de complementariteit in diensten van deze 

twee type dienstverleners. De AFI 2016 is bestemd voor alle aanbieders van accountancy diensten. Door de 

fijnmazige opzet van meten, biedt de AFI voor elke aanbieder van accountancy diensten, onafhankelijk haar 

omvang, gedetailleerde informatie op maat. Dankzij de grootschaligheid van meten zijn statistisch 

betrouwbare analyses tot op het niveau van een grootstedelijk gebied mogelijk. 

COROP-gebied als basis voor onderzoek 
Nederland is ingedeeld in 40 zogenaamde COROP-gebieden. Elk COROP gebied bestaat uit meerdere 

aangrenzende gemeenten; de COROP-indeling vormt een regionaal niveau tussen provincies en gemeenten in 

en wordt door het CBS als regionale indelingsmethodiek gebruikt. De COROP-indeling wordt daarom als basis 

voor de steekproeftrekking van de AFI aangewend. Binnen elk van de 40 Corop-gebieden is sprake van een 

steekproefomvang die dit Coropgebied op het niveau van branches en werknemersgrootteklassen 

betrouwbaar meet. De optelling van de netto steekproeven van deze Corop-gebieden leidt vervolgens tot 

betrouwbare onderzoeksuitkomsten op elk bovenliggend aggregatieniveau, onafhankelijk van de vraag welke 

regioindeling  voor uw organisatie de gewenste is.  

Wat en hoe wordt gemeten?  
Conclusr Research gaat derhalve, met als kleinste entiteit een COROP-gebied een grootschalig onderzoek 

uitvoeren onder de organisaties die er gevestigd zijn. Deze interviews worden telefonisch uitgevoerd door het 

eigen inhouse callcenter van Conclusr Research dat uit 40 seats bestaat.  

De vragenlijst 
In de bijlage treft u de vragenlijst aan zoals deze door Conclusr Research geformuleerd is. De vragenlijst is 

grotendeels gesloten van opzet, zodat voorkomen wordt dat het telefonische interview te veel tijd in beslag 

gaat nemen en bedrijven voortijdig het interview beëindigen. De vragenlijst streeft naar maximale focus op de 

huidige problematieken en uitdagingen binnen de bedrijven.  

De datacollectie staat gepland voor de periode begin juni tot en met eind september 2016. Tussentijdse 

oplevering van onderzoeksgegevens behoort tot de mogelijkheden.  
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Schaalbaarheid in presenteren dankzij grootschaligheid van meten. 

 
Middels de grootschaligheid van meten te weten netto ruim 4.000 

telefonische interviews, met steekproeftrekkingen op het nivo van een 

COROP gebied wordt uw organisatie in de gelegenheid gesteld om elke 

gewenste regio-indeling aan de basis dataset te koppelen. Het kan zijn dat u 

de data op landelijk nivo geanalyseerd wilt zien maar mogelijk is ook een 

door uw bedrijf gehanteerde regio-indeling als analyse insteek gewenst. 

Aangezien elk geïnterviewd bedrijf is gekoppeld aan een unieke postcode 

en huisnummer combinatie is elke regionale indeling tot op het nivo van 

een grootstedelijk gebied op voldoende betrouwbaarheidsniveau gemeten 

en daarmee presenteerbaar. Uw organisatie wordt in het kader van dit 

voorstel een tweetal integrale rapportage vormen aangeboden te weten: 

een rapportage op landelijk niveau 

in de vorm van een rapport en een 

dashboard en een dashboard 

rapportage op basis van een door 

u gewenste regio-indeling. In 

overleg met uw organisatie wordt 

in het kader van deze tweede 

analyse ingang een postcodetabel 

samengesteld die leidt tot die 

gewenste regionale indeling. Als voorbeelden van  indelingen kunnen 

worden genoemd: Regionaal op basis van de door u gehanteerde land- 

indeling; provinciaal; indeling naar Corop-regio of een fijnmazigere indeling 

bijvoorbeeld naar grootstedelijk gebied. Graag treden wij met u in overleg 

wat voor uw organisatie de gewenste indeling is.  

Onafhankelijk van de vraag welke indeling voor u de meest wenselijke is zal 

zowel de landelijke alsmede regionale indeling de volgende kolomingangen 

voor analyses hebben: brancheactiviteit, werknemers-grootteklassen, uw 

belangrijkste concurrent accountants alsmede een indeling naar 

organisaties met een DGA’s en directies in loondienst. Daarnaast stellen wij 

u zonder meerkosten een derde analyse ingang naar keuze beschikbaar. Te 

denken valt aan omzetklassen of al dan niet behoefte aan rekening-courant 

krediet of investeringskapitaal. Graag gaan wij met u in overleg welke additionele analyse ingang voor uw 

bedrijf de meest zinvolle is. 
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Research to Revenue: sponsor een Lunch & Learn thema sessie 
Alle DGA’s en algemeen directeuren die aan het onderzoek meewerken, worden uitgenodigd om deel te 

nemen aan regionale Thema gestuurde Lunch & Learn sessies. Uitnodiging vindt plaats op basis van de issues 

die door de afzonderlijke ondernemer ten tijde van bevraging als meest actueel naar voren wordt gebracht (zie 

met name vraag 25 van de vragenlijst verderop in de bijlage). Als voorbeelden worden genoemd: 

kredietbehoefte; investeringskapitaal voor productiemiddelen; bedrijfsverkoop of bedrijfsovername; 

bedrijfsopvolging; treasury en vermogensbeheer en pensioenen voor bedrijf en DGA. Uw bedrijf wordt in de 

gelegenheid gesteld één of meerdere thema sessies als kennispartner te sponsoren. Per thema sessie zullen 

gemiddeld 25 directeuren in loondienst en DGA’s bijeenkomen. In totaliteit zal Conclusr in de loop van 2016 

verspreid over Nederland ruim 40 thema meetings met ruim 1.000 ondernemers organiseren. Uw organisatie 

kan als kennispartner het programma naar eigen inzicht invullen met lezingen, presentaties of workshops. 

Daarnaast wordt u uiterlijk 2 weken voor aanvang van de sessie voorzien van een lijst van aanwezige 

deelnemers, waarbij de volgende gegevens  worden geleverd: naam bedrijf; brancheactiviteit; aantal 

werknemers; naam en functie bezoeker; naam van de huisbankier; naam huidig accountantskantoor/ 

administratie kantoor en dominante issues die naast het themaonderwerp binnen het bedrijf spelen.  

Indien uw bedrijf interesse heeft om deze sessies te sponsoren, dan informeren wij u graag over de 

mogelijkheden. 

 

Welke Accountantskantoren worden gemeten  
 

Naast de grotere, landelijk actieve accountantskantoren zullen per regio (COROP-gebied) naast de 

aanwezigheid van de landelijke spelers eveneens de minimaal 5 belangrijkste regionale accountantskantoren 

onderdeel van de AFI deel uit maken. Op basis van de grootschaligheid van meten met een minimum aantal 

van 130 netto interviews binnen het kleinste COROP-gebied tot netto 500 interviews binnen de grootste 

COROP-regio’s, zullen ook de regionaal actieve accountantskantoren op voldoende betrouwbaarheidsniveau 

gemeten worden. 
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Netto steekproefopbouw op basis van COROP-indeling. 
 

Gezien het feit dat accountantskantoren en ook banken voor wat betreft hun marktbewerking, vaak een 

regionale indeling van Nederland hanteren is het zaak dat alle regio’s in het kader van het onderzoek ook in 

voldoende mate van een netto steekproefvulling zijn voorzien. Conclusr streeft er derhalve naar dat er binnen 

de kaders van de netto steekproef van ruim 4.000 waarnemingen niet alleen sprake is van een landelijk 

representatieve verdeling over een combinatie van branches en werknemersaantallen maar dat deze verdeling 

ook per regionaal kader gestuurd wordt. Deze aanpak leidt er toe dat elke door uw organisatie gewenste 

regio-indeling niet beperkt wordt door een eventueel onvoldoende netto steekproefvulling.   

 

Als voorbeeld wordt hieronder het  COROP gebied Midden-Noord-Brabant met haar aangrenzende regio’s 

weergegeven.  

In de regio Midden-Noord-Brabant worden er netto 219 telefonische interviews afgerond. In de 

aangrenzende  regio’s Zuidwest-Gelderland, West-Noord-Brabant, Noordoost-Noord-Brabant, Zuidoost-Noord-

Brabant en Zuidoost-Zuid-Holland: 1.292 netto interviews. Derhalve zullen netto 1.511 telefonische interviews 

in genoemde 6 COROP-gebieden worden afgerond. 

Hieronder worden de netto steekproefverdelingen zoals deze over de bovenstaande 6 COROP’s zullen worden 

gerealiseerd weergegeven. Voor alle 40 COROP-regio’s die Nederland telt zal gelden dat de netto 

steekproefverdeling per Corop-regio in absolute zin is afgestemd op de totale populatie aan bedrijven en 

instellingen gevestigd in de respectievelijke gebieden. Een grotere dichtheid voor wat betreft aantallen 

bedrijven in een COROP, betekent dus een grotere netto steekproef. Hetzelfde geldt voor type 

bedrijfsactiviteit binnen de afzonderlijke regionale gebieden: specifieke brancheactiviteiten die in een bepaald 

gebied een grotere aanwezigheid kennen, krijgen een relatief groter aantal netto interviews toegewezen. Dus 

een grote aanwezigheid van bijvoorbeeld transportbedrijven binnen een specifiek COROP-gebied, leidt tot een 

groter aantal netto interviews binnen dat segment. Het onderzoek richt zich met name op groot-MKB tot 200 

medewerkers op de vestiging. Corporates worden binnen de kaders van dit onderzoek buiten beschouwing 

gelaten. 
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Corop 16: Zuidwest-Gelderland Corop 33: West-Noord-Brabant

netto steekproef = 144 Netto steekproef = 316

Branche activiteit 1-10 10-50 50-200 Totaal Branche activiteit 1-10 10-50 50-200 Totaal

Landbouw/visserij 9 2 0 11 Landbouw/visserij 15 5 0 20

Industrie 5 3 2 10 Industrie 15 11 6 32

Handel 26 8 4 38 Handel 55 24 7 86

Transport / Nutsbedrijven 5 3 2 10 Transport / Nutsbedrijven 8 6 5 19

Bouw 6 4 1 11 Bouw 12 6 3 21

Onderwijs / Overheid 1 3 3 7 Onderwijs / Overheid 4 4 2 10

Gezondheidszorg 4 2 1 7 Gezondheidszorg 11 3 2 16

Financiele dvl 5 2 1 8 Financiele dvl 13 3 1 17

Zakelijke en overige dvl 22 11 5 38 Zakelijke en overige dvl 60 17 8 85

Cultuur, sport en recreatie 3 2 0 5 Cultuur, sport en recreatie 7 3 0 10

Totaal 86 40 18 144 Totaal 200 82 34 316

Corop 30: Zuid-Oost-Zuid Holland Corop 34: Midden-Noord Brabant

netto steekproef = 131 Netto steekproef = 219

Branche activiteit 1-10 10-50 50-200 Totaal Branche activiteit 1-10 10-50 50-200 Totaal

Landbouw/visserij 4 1 0 5 Landbouw/visserij 9 3 0 12

Industrie 5 4 2 11 Industrie 11 8 6 25

Handel 22 13 4 38 Handel 42 19 6 67

Transport / Nutsbedrijven 5 3 1 8 Transport / Nutsbedrijven 5 2 1 8

Bouw 6 4 3 13 Bouw 9 4 2 15

Onderwijs / Overheid 2 1 0 3 Onderwijs / Overheid 4 3 2 9

Gezondheidszorg 4 2 1 7 Gezondheidszorg 7 4 2 13

Financiele dvl 3 2 1 6 Financiele dvl 7 1 1 9

Zakelijke en overige dvl 24 8 3 34 Zakelijke en overige dvl 39 10 4 53

Cultuur, sport en recreatie 3 1 0 4 Cultuur, sport en recreatie 6 2 0 8

Totaal 78 37 15 131 Totaal 139 56 24 219

Corop 35: Noordoost-Noord-Brabant Corop 36: Zuidoost-Noord-Brabant

Netto steekproef = 324 Netto steekproef = 377

Branche activiteit 1-10 10-50 50-200 Totaal Branche activiteit 1-10 10-50 50-200 Totaal

Landbouw/visserij 18 1 0 27 Landbouw/visserij 18 1 0 26

Industrie 10 11 8 20 Industrie 13 17 14 29

Handel 54 24 6 90 Handel 63 27 7 104

Transport / Nutsbedrijven 4 4 3 8 Transport / Nutsbedrijven 5 5 4 10

Bouw 15 9 5 27 Bouw 15 9 4 26

Onderwijs / Overheid 3 5 12 8 Onderwijs / Overheid 4 6 9 9

Gezondheidszorg 11 4 3 17 Gezondheidszorg 13 4 2 21

Financiele dvl 13 3 2 21 Financiele dvl 16 3 2 25

Zakelijke en overige dvl 57 16 9 92 Zakelijke en overige dvl 71 20 13 114

Cultuur, sport en recreatie 8 2 1 13 Cultuur, sport en recreatie 8 2 1 13

Totaal 194 81 49 324 Totaal 226 94 57 377

Aantal werknemers op de vestiging Aantal medewerkers op vestiging

Aantal werknemers op de vestiging Aantal medewerkers op de vestiging

Aantal medewerkers op vestiging Aantal medewerkers op vestiging
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Totale netto steekproef 
 

Op basis van de hierboven beschreven exercitie zullen telefonisch landelijk ruim 4.000 netto interviews 

worden afgerond. Mocht u de wens hebben inzicht te krijgen in de netto steekproefgroottes voor alle 40 

COROP regio’s dan worden deze uiteraard op verzoek toegezonden. In onderstaand schema wordt de netto 

steekproefverdeling op landelijk niveau weergegeven. 

 

 

Bronbestand landelijke meting 
De bronbestanden die gebruikt worden, zijn KvK, Graydon en LISA. De landelijke netto steekproef van ruim 

4.000 interviews wordt per COROP-gebied verdeeld naar rato van de absolute aantallen bedrijven per gebied. 

Voor elk COROP-gebied geldt een minimum van netto 130 interviews zodat ook de kleinste regio’s 

betrouwbaar gemeten worden. Het grootste COROP-gebied kent maximaal netto 500 interviews.  

Output 
De onderzoeksresultaten worden gepresenteerd middels een dashboard en rapportage waarin het volgende 

wordt opgenomen: een uitgebreide beschrijving van de onderzoeksresultaten ondersteund middels heldere 

overzichten en tabellen, de belangrijkste conclusies en aanbevelingen en onderzoeksverantwoording.  

 

 

 

Totaal Netto steekproef AFI 

Branche activiteit 1-10 10-50 50-200 Totaal 

Landbouw/visserij 163 35 2 200 

Industrie 145 119   77 341 

Handel en Horeca   730 298    95 1122 

Transport / Nutsbedrijven 111   65 30 206 

Bouw 195   97 40 333 

Onderwijs / Overheid   55   50 45 150 

Gezondheidszorg 130   55 25 210 

Financiele dvl 123 43 20 185 

Zakelijke en overige dvl   788 237 105 1130 

Cultuur, sport en recreatie   99 34 2 135 

Totaal 2538 1033 441 4012 

Aantal werknemers op de vestiging 
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De resultaten worden onder meer beschreven naar brancheactiviteit en werknemersgrootteklasse. Naast een 

landelijke rapportage wordt u tevens één regionale dashboard rapportage beschikbaar gesteld. In overleg met 

uw organisatie zal vooraf de door u gewenste regio-indeling worden kortgesloten op basis waarvan het  

dashboard vormgegeven zal worden. De door u gekozen regiorapportage maakt onderdeel uit van dit voorstel. 

Er zullen derhalve geen additionele kosten voor deze rapportage in rekening worden gebracht.   

 

Prijsstelling  
De opzet van de Accountancy Footprint Index 2016, een omvangrijke meting onder netto ruim 4.000 

bedrijven op landelijk niveau, maakt dat niet uitsluitend de grotere accountantskantoren kunnen worden 

bediend, maar juist ook de kleinere regionaal actieve spelers. 

 

 
 

 

 

 

 

Over Conclusr Research  
Conclusr Research BV is sinds 1983 actief op de Nederlandse markt als onafhankelijk informatiespecialist en 

full-service marktonderzoeker. Onderzoeksgebieden waarin Conclusr gespecialiseerd is zijn Finance, HR, ICT, en 

Mobiliteit. Vanuit deze specialismen ondersteunt en adviseert Conclusr organisaties bij diverse 

marktvraagstukken. De focus van Conclusr ligt voornamelijk op onderzoek onder zakelijke doelgroepen. 

Conclusr Research heeft een eigen call center met een capaciteit van 40 werkplekken en  60 gekwalificeerde 

enquêteurs.  

Conclusr Research is aangesloten bij brancheorganisatie MOA (de MarktOnderzoeksAssociatie) en conformeert 

zich aan de ESOMAR-gedragsregels voor marktonderzoek. Alle onderzoeksgegevens die te koppelen zijn aan 

individuele respondenten, mits deze daartoe geen toestemming heeft gegeven, worden anoniem verwerkt.   

Prijs 

Rapportage integraal € 19.850,-- 

Rapportage naar eigen regio-indeling Gratis 

Vrije analyse-ingang naast standaard kolomindeling Gratis 

Totaal prijs € 19.850,-- 

*Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW 
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Bijlage 1: De vragenlijst  

1. Tot welke brancheactiviteit is uw organisatie te rekenen? 
1. Landbouw en visserij 
2. Industrie 
3. Groothandel 
4. Detailhandel 
5. Horeca 
6. Transport 
7. Bouw 
8. Financiële dienstverlening 
9. Zakelijke dienstverlening 
10. Overheid 
11. Gezondheidszorg 
12. Onderwijs 
13. Overig te weten …. 

 
2. Wat is de rechtsvorm van deze organisatie? 

1. BV 
2. NV 
3. Eenmanszaak 
4. VOF 
5. Maatschap 
6. Stichting 
7. Vereniging 
8. Coöperatie 
9. Anders te weten…  

 
3. Wat is uw functie binnen deze organisaties 

1. Eigenaar Directeur (DGA) 
2. Algemeen directeur in loondienst 
3. Financieel directeur 
4. Hoofd administratie 
5. Anders te weten… 

 
4. Voert uw vestiging een eigen administratie? 

1. Ja 
2. Nee 

 
5. Kunt u aangeven wat uw omzet in 2015 was? 

Antwoord: _______________€ 
 
6. Kunt u aangeven wat uw balanstotaal in 2015 was? 

Antwoord:_______________€ 
 
7. Hoeveel mensen zijn er binnen uw vestiging werkzaam 
waarbij u uitzendkrachten niet mee moet rekenen. En kunt u 
daarbij een onderscheid maken in het aantal parttimers 
(minder dan 30 uur per week werkzaam) en het aantal full 
timers? 

Aantal fulltimers: … 
Aantal parttimers: … 

 
8. Is er binnen uw organisatie sprake van 1 of meerdere 
DGA’s (Directeur Grootaandeelhouders)? 

1. Nee 
2. Ja: 1 DGA 

3. Ja: meerdere DGA’s 
9. Wat is de huisbankier van uw organisatie? 

1. ABN Amro 
2. Rabo 
3. ING 
4. SNS 
5. Triodos 
6. ASN 
7. Anders te weten…  

 
10. Wat is de huisbankier van deze DGA (‘s) 

1. ABN Amro 
2. Rabo 
3. ING 
4. SNS 
5. Triodos 
6. ASN 
7. Staalbankiers 
8. Theodoor Gilissen  
9. Van Lanschot Bankiers 
10. Mees Pierson 
11. Anders te weten…  

 
11. Wat is de naam van uw huidige accountant of 
administratiekantoor? 

Antwoord: ….  
 
12. Hoeveel jaar heeft uw organisatie al een zakelijke relatie 
met dit accountants- of administratiekantoor?  

Aantal jaren: …. 
  

13. Is dit accountants- of administratiekantoor ook de 
accountant van de DGA in privé?  

1. Nee 
2. Ja 

 
14. Kunt u middels een schoolcijfer van 1 tot 10 aangeven 
hoe tevreden u in algemene zin bent met de dienstverlening 
van uw accountantskantoor? 

Schoolcijfer: …. 
 
15. Kunt u middels een schoolcijfer van 1 tot 10 aangegeven 
in hoeverre u uw accountantskantoor bij derden zou 
aanbevelen? 

Schoolcijfer: …. 
 
16. Wat beschouwt u als het belangrijkste punt van 
verbetering van uw accountant waardoor u uw 
accountantskantoor een hoger schoolcijfer zou toekennen?
 Antwoord: ….  
 
17. Zou u uw accountantskantoor aan willen duiden als 
vertrouwenspersoon of als noodzakelijk kwaad. U heeft 
daarbij de mogelijkheid uit de volgende 
antwoordcategorieën. 



  

Conclusr Research B.V. | Lage Mosten 1| 4822 NJ Breda |T: 076-8005420 | info@conclusr.nl | www.conclusr.nl  
KvK Breda nr. 58776311 | BTW nr. NL8531.76.589.B01 | IBAN nr. NL72RABO0112902685 

 
 

 
 
 
 

1. Voornamelijk als een vertrouwenspersoon 
2. Iets meer vertrouwenspersoon dan noodzakelijk 

kwaad 
3. Kan niet echt een keuze tussen beide maken 
4. Iets meer noodzakelijk kwaad dan een 

vertrouwenspersoon 
5. Voornamelijk als noodzakelijk kwaad 

 
18. Wat is de gemiddelde declaratieomvang die uw 
accountant u op jaarbasis in rekening brengt? 
 Antwoord:_____________€  
 
19. Wat uw oordeel omtrent de hoogte van de  declaraties 
die uw accountant u op jaarbasis in rekening brengt? Is dat: 

1. Veel te hoog 
2. Te hoog 
3. Precies goed 
4. Misschien wat aan de lage kant 

 
20. Wat is in algemene zin uw oordeel omtrent uw 
accountant waar het gaat om het nakomen van gemaakte 
afspraken? Is dat: 

1. Uitermate tevreden 
2. Tevreden 
3. Soms tevreden 
4. Vaak ontevreden 

 
21. Ik noem u een aantal aspecten in relatie tot uw 
accountant / administratiekantoor. Kunt u aangeven wat uw  
oordeel op deze aspecten is? U heeft daarbij de keuze uit de 
volgende antwoordmogelijkheden: 

1. In zeer sterke mate van toepassing 
2. In sterke mate van toepassing 
3. In voldoende mate van toepassing 
4. In beperkte mate van toepassing 
5. In zeer beperkte mate van toepassing 
6. In het geheel niet van toepassing 

 
a. Proactief 
b. Meedenkend 
c. Oplossingsgericht 
d. Kundig 
e. Integer 
f. Flexibel 
g. Goede prijs / kwaliteitverhouding 
h. Stipt in haar opvolging 
i. Helder in haar communicatie 
j. Grote kennis over de branche 

waarbinnen wij actief zijn 
k. Visie 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
22. Ik noem u een aantal diensten die u bij uw 
accountantskantoor kunt betrekken. Kunt u mij aangeven in 
hoeverre u bij uw accountant van deze diensten gebruik 
maakt? Kiest u daarbij telkens uit de antwoordcategorieën: 
Van toepassing en Niet van toepassing. 

1. Verloning van het personeel 
2. Administratieve maandelijkse of kwartaalsgewijze 

verslaglegging 
3. Opstellen van de jaarcijfers 
4. Opstellen accountantsverklaring bij opstellen van 

de jaarrekening 
5. Opstellen van accountantsverklaring bij aanvragen 

van subsidies 
6. Opstellen van accountantsverklaring ten behoeve 

van het verkrijgen van krediet faciliteit 
7. Belastingaangiftes 
8. Als uw bedrijfsadviseur 
9. Anders te weten: ….  

 
23. Ik noem u de diensten waarvan u aangaf dat u deze bij 
uw accountantskantoor betrekt. Is er sprake van een 
voornemen deze diensten te gaan beëindigen? U heeft 
daarbij de keuze uit de volgende antwoordopties: 

1. Zeker niet 
2. Waarschijnlijk niet 
3. Waarschijnlijk wel 
4. Zeker wel 

 
Indien waarschijnlijk wel of zeker wel. 
24. Waarom overweegt u deze dienstverlening te gaan 
beëindigen? 

Antwoord: …. 
 
25. Ik noem u de diensten waarvan u aangaf dat u deze 
momenteel niet bij uw accountantskantoor betrekt. Is er 
sprake van een voornemen deze diensten in de nabije 
toekomst wel bij uw accountantskantoor te gaan afnemen? 
U heeft daarbij de keuze uit de volgende antwoordopties: 

1. Zeker niet 
2. Waarschijnlijk niet 
3. Waarschijnlijk wel 
4. Zeker wel 

 
26. Is er in meer algemene zin momenteel sprake van een 
voornemen om van accountant te wisselen? 

U heeft daarbij de keuze uit de volgende 
antwoordopties: 
1. Zeker niet 
2. Waarschijnlijk niet 
3. Mogelijk wel 
4. Waarschijnlijk wel 
5. Zeker wel 

 
Indien mogelijk/ waarschijnlijk/ zeker wel 
27. Waarom overweegt u (mogelijk) van accountant te gaan 
wisselen? 

Antwoord: ….  
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28. Welke accountantskantoren kent u, al is het alleen maar 
van naam? Denkt u dan bij voorkeur niet uitsluitend aan de 
grotere landelijk accountantskantoren maar vooral ook aan 
de accountants en administratiekantoren actief in uw stad of 
regio. 
 
 
 
29. Ik noem u nu een aantal accountantskantoren bij u in de 
regio. Kunt u aangegeven of u deze kent? U heeft daarbij 
telkens de keuze uit de volgende antwoordcategorieën.  

1. Nooit van gehoord 
2. Alleen bekend van naam 
3. Wel vaker eens iets over gehoord / gelezen 
4. Goed bekend mee 
5. Doe ik zaken mee 
6. Heb ik zaken mee gedaan 

 
A.  
B.  
C.  
Etc.  

 
30. U heeft aangegeven dat u bedrijfsadviesdiensten bij uw 
accountantskantoor betrekt. Is er sprake van een 
voornemen deze diensten te gaan beëindigen? U heeft 
daarbij de keuze uit de volgende antwoordopties: 

1. Zeker niet 
2. Waarschijnlijk niet 
3. Waarschijnlijk wel 
4. Zeker wel 

 
Indien waarschijnlijk wel of zeker wel. 
31. Overweegt u uw bankadviseur voor deze diensten  in te 
schakelen?  

1. Zeker niet 
2. Waarschijnlijk niet 
3. Waarschijnlijk wel 
4. Zeker wel 

 
32. Ik noem u een aantal issues die mogelijk in de komende 
2 jaar gaan spelen of ook dan nog steeds zullen spelen. Kunt 
u bij elk van deze onderwerpen aangeven in hoeverre deze 
spelen? U heeft de mogelijkheid uit de volgende 
antwoordmogelijkheden. 

1. Gaat zeker niet spelen 
2. Gaat waarschijnlijk niet spelen 
3. Wordt af en toe aan gedacht 
4. Gaat waarschijnlijk wel spelen 
5. Gaat zeker wel spelen 

 
1. Bedrijfsopvolging 
2. Bedrijfsovername 
3. Verkoop van de organisatie 
4. Ondernemen in het buitenland / 

internationaliseren 
5. Innovatie/R&D/product ontwikkeling en 

intellectuele eigendomsissues 
6. Verkrijgen van subsidies 
7. Verkrijgen van krediet 

 
 
 
 
 

8. Beheersen van risico’s en aansprakelijkheid 
9. Pensioenvraagstukken (zowel voor bedrijf- als 

DGA) 
10. HR vraagstukken (m.b.t. fiscaliteit en 

arbeidsrecht) 
11. HR-vraagstukken m.b.t. contractering en 

beloning) 
12. Organisatorische herstructurering / 

procesoptimalisatie 
13. Fiscaal / juridische herstructurering 
14. ICT vraagstukken (i.h.b. Cloud, hosting- & (big) 

Data optimalisatie) 
15. Outsourcing (het buiten de deur brengen van 

(delen) van het productieproces) 
16. E-commerce / Web strategieën 
17. Verbetering Financiële planning / 

voortgangsrapportages 
18. Financieringvraagstukken rondom materieel 

actief en aankoop bedrijfspand 
19. Verkoop bedrijfspand 
20. Treasury en vermogensbeheer voor bedrijf en 

/ of DGA 
 
33. Ik noem nu de issues waarvan u aangeeft dat deze 
waarschijnlijk/ zeer waarschijnlijk in de komende jaren gaan 
spelen. Kijkend naar de rol van een accountant (dus niet 
zozeer uw eigen accountant). In welke mate zou u de 
accountant serieus als adviseur in deze veranderingen 
betrekken? U heeft de keuze uit de volgende 
antwoordmogelijkheden: 

1. Daarvoor is zeker geen rol voor een accountant 
weggelegd 

2. Daarvoor is maar een beperkte rol voor een 
accountant weggelegd 

3. Daarvoor is mogelijk ook een rol voor een 
accountant weggelegd 

4. Daarvoor is zeker een rol voor een accountant 
weggelegd. 

 
34. Ik noem nu de issues waarvan u aangeeft dat deze 
waarschijnlijk/ zeer waarschijnlijk in de komende jaren gaan 
spelen. Kijkend naar de rol van een bank (dus niet zozeer uw 
eigen bank). In welke mate zou u de bank als adviseur in 
deze veranderingen betrekken? U heeft de keuze uit de 
volgende antwoordmogelijkheden: 

1. Daarvoor is zeker geen rol voor een bank 
weggelegd 

2. Daarvoor is maar een beperkte rol voor een bank 
weggelegd 

3. Daarvoor is mogelijk ook een rol voor een bank 
weggelegd 

4. Daarvoor is zeker een rol voor een bank 
weggelegd. 
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LUNCH & LEARN THEMA-SESSIES 
 
 
35. In de loop van 2016 worden regionaal in het land een  
40-tal thema-bijeenkomsten gehouden die inhoudelijk 
worden begeleid door een aantal grote accountantskantoren 
en bankinstellingen. Deze thema-bijeenkomsten zijn zonder 
kosten voor u bij te wonen. Op basis van uw antwoorden 
stel ik vast [genereer vraag 32 issues met score 4 of 5] dat de 
volgende onderwerpen binnen uw organisatie gaan spelen.  
Op [genereer data en plaatsen] vinden de volgende thema- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
bijeenkomsten plaats over de onderwerpen [genereer 
onderwerpen].  
 
 
 
De bijeenkomsten zullen kleinschalig en interactief van opzet 
zijn (gemiddeld 25 ondernemers) en zijn zoals aangegeven  
gratis door u als ondernemer bij te wonen. Mag ik uw naam 
noteren en u uitnodigen om deel te nemen aan een van 
deze bijeenkomsten? 
1. Nee geen interesse 
2. Nee niet nu maar houd mij wel op de hoogte 
3. Ja, ik wil mij graag inschrijven voor de volgende  

bijeenkomsten, mijn mailadres is…  
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Meer informatie? 
 
Bezoek onze website: www.conclusr.nl 
Indien u in contact wenst te komen met een van onze analisten neemt u dan contact op met  
Ton Ketelaars; ton@conclusr.nl  
Of bel +31 (0)76-8005420  of  +31 (0)6-54744435 
 
 
De Accountancy Footprint Index 2016 is een activiteit van Conclusr Group BV  
 

 
 
 
Over Conclusr Research BV. 
 
Conclusr Research is sinds 1983 actief op de Nederlandse markt als onafhankelijk informatiespecialist en  
full-service marktonderzoeker. De onderzoeksgebieden waarop Conclusr Research gespecialiseerd is, zijn: 
Finance, HR, ICT en Mobiliteit. Vanuit deze specialismen ondersteunt en adviseert Conclusr Research 
organisaties bij diverse marktvraagstukken. De focus van Conclusr Research ligt voornamelijk op onderzoek 
onder zakelijke doelgroepen. Conclusr Research exploiteert een eigen in-house callcenter bestaande uit 40 
volledig geautomatiseerde werkplekken en een pool van ruim 60 gekwalificeerde enquêteurs. 
 
Conclusr Research BV is aangesloten bij de brancheorganisatie MOA (MarktOnderzoeksAssociatie) en 
conformeert zich aan de ESOMAR-gedragsregels voor marktonderzoek. 
 

http://www.conclusr.nl/
mailto:ton@conclusr.nl

