
Chantal Goossens (36) is als 
registeraccountant flink aan 
de weg aan het timmeren. 
Bij RSW Accountants + 
Adviseurs in Helmond is zij 
mede-eigenaar. Het bedrijf 
biedt het mkb een breed 
pakket aan diensten op 
het gebied van financiële 
ondersteuning waarin 
automatisering een grote rol 
speelt. “Maar”, benadrukt ze, 
“het blijft mensenwerk.”

Chantal Goossens | RSW Accountants + Adviseurs

‘ Ik werd geen vennoot 
omdat ik vrouw ben, 

 maar kwaliteiten heb’ 
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POWERVROUWEN

Middels de software van Exact is er al 
een grote stap gezet om de financiële 
administratie te automatiseren. 
“Dat leidt ertoe dat we steeds meer 
richting data-analyse gaan,” vertelt 
Chantal. “Dat vereist echter nog 
steeds een menselijke hand. Want 
data op zich is niet meer dan een berg 
aan gegevens. Uit die gegevens wil 
je informatie halen. Dat zorgt ervoor 
dat je als accountant je klanten beter 
leert kennen en hen ook de juiste 
vragen kan stellen. Dus vooraf de 
juiste vragen stellen - en achteraf de 
gegevens die je uit het systeem haalt 
analyseren en interpreteren. Dat 
denkwerk door mensen blijft.”

De accountant als adviseur
Een geautomatiseerd systeem helpt 
bij de uitvoering, maar zeker in de 
planning, voorbereiding en afronding 
van de data-analyse komt de kennis 
van de accountant over de klant 
om de hoek kijken. Een gevaarlijke 
vraag, maar klopt het dan ook dat 
een accountant een rol krijgt in de 
bedrijfsprocessen van de klant? 

“Dat is inderdaad een gevaarlijke 
vraag,” lacht ze. “Je moet het meer 
zien als een adviserende rol. Als 
accountant dien je onafhankelijk 
te zijn en een kritische blik te 
behouden. Als je deel uitmaakt 
van het bedrijfsproces zelf, bestaat 
het risico dat je het overzicht 
gaat missen. Natuurlijk, je kunt 
in gesprekken met de klant wel 
aangeven om ergens op te letten, 
maar als je als accountant ook een 
sparringpartner bent van je klanten, 
dan heb je echt een adviserende 
rol. En dit kan gevraagd, maar ook 
ongevraagd advies zijn.”

“Bij RSW Accountants + Adviseurs 
zijn we duidelijk. We melden alles: 
het positieve en ook het negatieve. 
Het is aan de klant zelf om daar iets 
mee te doen.”

Voor en met de klant
“De accountant als adviseur is 
trouwens niet altijd een logische 
rol,” zegt Chantal. “Het hangt er 
echt vanaf wat de klant van ons als 
dienstverlener verwacht. Sommige 
klanten verwachten hooguit dat 
je een jaarrekening opstelt. Maar 
we hebben ook klanten bij wie 
we wekelijks - soms dagelijks - de 
administratie bijwerken en actief 
meekijken met wat er eigenlijk 
binnen het bedrijf gebeurt. De klant 
krijgt altijd dienstverlening op maat 
aangeboden. Daar zijn wij natuurlijk 
flexibel in. Dat is één van de redenen 
waarom we in 2019 de Exact Cloud 
award voor samenwerkingen hebben 
gewonnen.”

De toekomst van de accountant
Met Exact als basis werkt RSW 
Accountants + Adviseurs al even 
aan een doorontwikkeling van de 
automatisering. 

Chantal: “We hebben een aantal jaar 
geleden al heel wat stappen gezet. 
We zijn redelijk snel meegegaan 
in de flow van automatisering met 
de Scan & Herken-software van 
Exact. Dit is een werkwijze die er bij 
ons goed inzit. Dat geldt overigens 
ook voor concullega’s, want bijna 
iedereen beweegt mee met de 
huidige technologie.”

Het idee dat de accountant zou 
verdwijnen door de opkomst van 
automatisering kunnen we inmiddels 
wel van tafel vegen. De adviserende 

rol blijft mensenwerk. Wel verandert 
de rol. 

Chantal: “Denk bijvoorbeeld aan 
bepaalde IT-skills die zeker in de 
toekomst echt helpen in het vak. 
Je ziet het ook steeds meer in 
onze beroepsgroep: auditors met 
analytische vaardigheden die op 
juiste wijze de relevante data uit het 
systeem weten te krijgen. Dat is echt 
iets waar komende jaren meer op 
gesteund gaat worden. De accountant 
als beroepsgroep gaat echter nooit 
verdwijnen. De behoefte aan 
onafhankelijk professioneel advies 
blijft bestaan.”

"Ondanks de vergaande 
automatisering werk je als 
accountant nog steeds voor klanten 
en kun je meerwaarde bieden waar 
nodig. Ik verwacht in de komende 
jaren een kennisverbreding onder 
accountants. Het draait nog steeds 
om de financiële cijfers, maar die 
kennisverbreding biedt kansen om 
onze dienstverlening toe te spitsen. 
Het is zeer uitdagend."

De digitale omslag 
En de toekomst? Is die digitale 
omslag in Nederland al geland? “We 
zijn goed op weg, maar eerlijk: we 
zijn er nog lang niet,” aldus Chantal. 
“De automatisering werkt goed in 
de basis, maar het analyse-deel 
moet echt nog wel goed ingeregeld 
worden. Data-analisten gaan een 
steeds grotere rol krijgen binnen de 
accountancy.”

‘  Je komt niet aan de top 
met geslacht, maar skills en 
meerwaarde. Dát is wat klanten 
verwachten - en dát is wat telt’
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Als vrouw in een ‘mannenwereld’
De financiële dienstverlening is 
klassiek gezien een mannenwereld. 
Hoe kijkt Chantal hier tegenaan? 
“Ik denk dat het niet uitmaakt,” zegt 
ze resoluut. “Het is niet belangrijk 
of je man of vrouw bent. Het zijn je 
kwaliteiten die ervoor zorgen dat je 
aan de top komt. 

Dat is wat klanten van je verwachten: 
skills en meerwaarde. Natuurlijk 
zitten er vijf mannen naast mij in het 
vennoten-team, maar ik ben vennoot 
geworden dankzij mijn kwaliteiten, 
niet omdat ik een vrouw ben. En dat 
zal altijd tellen: wat kun je en wat 
kun je je klanten bieden, ongeacht je 
sekse.”  


