
 

 

 

Levenscyclus van een  
natuurlijke persoon  

*Geboren, groeit op, doorloopt opleiding,  
vak onder de knie krijgt en start werkfase 
*Fase starten eigen bedrijf  
*Fase tijdens uitoefening bedrijf 
*Fase stoppen eigen bedrijf 
*Fase oude dag voorziening 
*Fase seniorenfase 
*Uiteindelijk overlijden en datgene wat je hebt  
opgebouwd nalaat aan erfgenamen 
Per case treedt verschillende route op.  

 b 

 

 

De rode lijn van de levenscyclus 
 
De werkfase: 
Inkomen uit werk 
Bij ondernemers leidt dat tot ondernemers  
vraagstukken. 
De oude dag fase: 
Inkomen uit werk stopt en inkomen uit overige 
bronnen komt ervoor in de plaats. Dat leidt tot 
oude dag voorzienings vraagstukken.  
De senioren fase: 
Leidt tot senioren vraagstukken. 

© Administratiekantoor B.O.S. Sheet 1  © Administratiekantoor B.O.S. Sheet 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het toverwoord: schakelmomenten 

 
Toelichting: 
Op bepaalde momenten in het leven treden er  
cruciale momenten op.  
Dit noemen we schakelmomenten.  
Invloedrijke gebeurtenissen met een grote impact op 
het verdere levensverloop. 
Zowel gebeurtenissen die gunstig uitwerken  
(=kansen benutten) en gebeurtenissen die ongunstig 
uitwerken (=de schade beperken). 
En daar moet je mee dealen.  

 b 

 

 

Werkwijze afgestemd op reguliere jaar 
cyclus en omgaan met schakelmomenten 
 
De les uit de praktijk:  
Mensen komen pas in beweging als hun  
dossierstand problemen heeft. Dan moeten ze  
schakelen om het op te lossen. Mensen komen dus 
meestal binnen met een niet optimale stand.   
B.O.S. heeft zijn werkwijze ingericht rond deze  
schakelmomenten. De dossierstand eerst toewerken 
tot neutraliseren, daarna meedraaien in de reguliere 
jaarcyclus en vervolgens overgaan tot optimaliseren.  
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Schakelmoment defensief= 
de situatie neutraliseren 

 
Kenmerk dossiers met problemen: 
*administratieve problemen 
*fiscale problemen met belastingdienst 
*financiële problemen (belastingdienst,  
crediteuren, bank of privé) 

     *combinatie van bovenstaande 
 
     Aanpak: 
     Orde scheppen in de chaos.  

 

 
 

 b 

 

 

Werkwijze schakelmoment neutraliseren 

 
*Eenmalige activiteit 
*Inventarisatie problematiek 
*Bedenken route wat de beste aanpak is 
*Uitvoering van de route neutralisering 
*Daarna verder draaien op de nieuwe route 
*Daarna gaat het dossier meedraaien in de  
reguliere jaarlijks terugkerende verwerking  
cyclus (zie verder sheet 7) 
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Werkwijze jaarlijkse cyclus 
*Opzet boekhoud structuur 
*Verwerking financiële admin. 
*Aangiftes BTW, ICP en one shop 
*Opstellen jaarrekening 
*Aangifte inkomstenbelasting 
*Rapportages (maand kwartaal, jaar) 
*Dossierbegeleiding en advisering waar nodig is 
+ 
*Het werk uitgevoerd door dezelfde persoon.  
*Aangiftes op tijd voldaan.  
*Altijd dezelfde contactpersoon.  
*Actieve meedenkrol met uw dossierstand  

 b 

 

 

Werkwijze schakelmoment optimaliseren 
 
De praktijk: 
Situatie. Optreden schakelmoment. Handen in het 
haar. Hulp zoeken. Traject schakelmoment  
neutraliseren. Eenmaal geneutraliseerd, weer in 
rustig vaarwater zit. Vervolgens verplaatst de  
focus naar opbouwen. Dit noemen we het dossier  
optimaliseren.  
Proberen de situatie te verbeteren. Ook bij dit  
proces treden er zo nu en dan schakelmomenten 
op. Deze keer optimaliseer gebeurtenissen.  
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 Werkwijze schakelmoment optimaliseren 
  

Wederom:  
*Eenmalige activiteit 
*Inventarisatie problematiek 
*Bedenken welke route wat de beste aanpak is 
*Uitvoering van de route optimalisering 
 
Welke situaties:  
Zie de toelichting in het afgesloten deel van de 
website. Na toegelaten te zijn tot klantbestand 
wordt dit open gesteld.  

 

 b 

 

 

Doelen bij elk klantdossier 
 
*Het boekhoud verwerkingsproces op orde  
*Geen problemen (meer) met de belastingdienst 
krijgen 
*Gevolg het behouden van de gemoedsrust 
*Daarna de focus gericht houden op de  
financiële planning vraagstukken voor de  
toekomst 
*U een spiegel voorhouden. U uitdagen.  
Mogelijke richtingen aangeven. En meedenken  
vanuit uw gewenste toekomstrichting.  
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Veel gehoorde opmerking van overstapte 
klanten na verloop van tijd 

 
*Het werk (boekhouding, jaarrekening, fiscale  
aangiftes) wordt sneller opgeleverd.  
*En op tijd uitgevoerd.  
*Verder iemand die met je meedenkt over je  
dossierstand.  
*Een vaste contactpersoon die snel  
bereikbaar is.  
*En dat allemaal voor een lagere jaarprijs t.o.v. het 
vorige boekhoudkantoor.  

 

 
 

 b 

 

 

De beste referentie  
 
Iets waar B.O.S. zelf content over is.  
Er is een laag verloop onder de ondernemersklanten.  
 
Teken dat ze tevreden zijn.  
 
Daardoor worden ze ambassadeur van boekhoud-
kantoor B.O.S. in hun omgeving. Vandaar uit is het 
fenomeen ontstaan, dat B.O.S. is gaan draaien op 
vnl. mond op mond reclame.  
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Overige info om te weten 1 
De rol van de rechtsvorm 

 
B.O.S. werkt alleen met de rechtvormen:  
*Eenmanszaak - 
*Vennootschap onder firma (VOF) - 
*Maatschap ondernemers.   
 
Personen met een BV, CV en stichting rechtsvorm 
hoeven zich niet te melden. 
B.O.S. werkt dus alleen met de rechtsvorm  
natuurlijke personen.  

 

 b 

 

 

Overige info om te weten 2 
Betekenis bedrijfsnaam 

 
Via bovenstaande processen bestaat het  
klantenbestand uit actieve ondernemers en  
gepensioneerde senioren.  
Beide groepen hebben te maken met  
specifieke vraagstukken.  
B.O.S. heeft zich gespecialiseerd in de onderwerpen 
voor ondernemers en senioren, zodat beide partijen  
kunnen worden bijgestaan.  
Vandaar is de bedrijfsnaam B.O.S. ontstaan: 
Boekhouder voor Ondernemers en Senioren. 
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Overige info om te weten 3 
Het motto van kantoor B.O.S. 

 
Het mooie en unieke van deze werkwijze: 
Een vloeiende overloop van de werkfase naar de 
oude dag – en de seniorenfase. 
 
Voor al uw zaken tijdens uw gehele verdere leven 
kunt u terecht bij 1 kantoor met doorlopend dezelfde 
contactpersoon.  
De ideale rechterhand voor zaken waar u tegen aan 
loopt tijdens uw levensfase. 
Het motto van B.O.S.: samen oud worden. 

 b 

 

 

 Overige info om te weten 4 
De bestaansgrond van B.O.S. 

 
Het klantenbestand van ondernemers is  
grotendeels ontstaan uit overstappers van andere 
boekhoud kantoren.  
 
Bij het overstappen krijg je altijd de reden van het 
overstappen te horen. De vaak voorkomende  
redenen van de onvrede over de vorige  
boekhouder gaan over de issues: zie sheet 17 
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Overige info om te weten 5.1 
De overstap redenen van mensen 

 
Redenen om te switchen van admin.kantoor: 

     *Steeds te maken met wisselende contact 
      Personen 
     *De trage vewerking met wisselende contact 
      personen, het doorschuif proces. 
      Boekhouding gedaan door persoon A. Opstellen       
      jaarrekening door B. Fiscale aangifte door C.  
      Oplevering en toelichting door D.  
      Vervolg in sheet 18. 

 

 b 

 

 

Overige info om te weten 5.2 
De overstap redenen van mensen 

 
  Vervolg van sheet 17:  
     *Te hoge prijzen gevraagd voor de geboden   
      dienstverlening. 
     *Het ontbreken van de meedenk rol van uw  
      boekhouder.   
     *Het optreden van storende fouten met als gevolg  
       het ontstaan van fiscale schade, die voor uw  
       rekening komt.  
    Vervolg in sheet 19. 
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Overige info om te weten 5.3 

De overstap redenen van mensen 
 
   Vervolg van sheet 18: 
   *De huidige boekhouder stopt met zijn  
     werkzaamheden (wegens pensioenleeftijd, ziekte) 
   *Of een combinatie van bovenstaande 
   *Daarnaast zijn er ondernemers, die hun  
    boekhouding of de afwerking ervan willen  
    uitbesteden 

 

 b 

 

 

Overige info om te weten 6.1 
De omgang met digitalisering door kantoor B.O.S. 
 
Je ziet bij veel kantoren het verschijnsel, dat ze gaan 
werken met een digitale portal. Klanten moeten   
inloggen om vervolgens scanberichten te uploaden 
en om klaargezette berichten te autoriseren. De  
geluiden zijn verder, dat kantoren deze werkwijze 
door de strot van klanten aan het duwen zijn, ook al 
willen ze het niet. Er wordt afscheid genomen van 
degenen, die er niet in mee willen gaan.  
Vervolg in sheet 21. 
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Overige info om te weten 6.2 
De omgang met digitalisering door kantoor B.O.S. 
 
En sinds het corona tijdperk, mogen klanten ook niet 
meer op kantoor langskomen. 
 
De praktijkervaring onder de mensen van B.O.S.: 
Men vindt deze vorm van digitaal werken niet fijn.  
De gemaakte keus door kantoor B.O.S.: 
Er wordt NIET gewerkt met een digitale portal. 
En de mensen mogen gewoon LANGS blijven komen 
op kantoor als ze iets willen bespreken.  
Het is en blijft een klassiek werkend admin.kantoor. 

 b 

 

 

Overige info om te weten 7 
De prijs van de dienstverlening 

 
B.O.S. werkt met 1 uurtarief voor alle diensten, 
zowel voor ondernemers als senioren. 
 
Het standaard tarief voor reguliere dienstverlening  
en voor de maatwerk begeleiding werkzaamheden is  
€ 50 per uur excl. BTW 
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Voor meer informatie  

 
Zie het afgesloten deel van de website.  
Om hierbij te komen heeft u een inlogcode nodig.  
Zie verdere info hierover op de homepage verderop.  
 

 b 

 

 

Contact  
 
Indien u interesse heeft in de dienstverlening van 
admin.kantoor B.O.S., 
Neem dan contact op via email: 
 

info@boekhoudspecialist.nl 
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