2018 door ondernemende ogen
Ondernemende mensen staan nooit lang stil bij vandaag, ze zijn altijd op weg naar morgen.
Hun verhalen bieden stuk voor stuk een unieke inkijk in de uitdagingen en drijfveren van
ondernemers en werkgevers in ons land. In Liantis vinden ze hierbij een vertrouwde
compagnon de route, die hen vanuit een geïntegreerde aanpak op elk moment de gepaste
oplossing aanreikt. Liantis liet onder andere onze zaakvoerder aan het woord. Lees
hieronder het interview met Kristof Van den Bulke. (Bron: https://www.liantis.be/nl/2018)

Kristof Van den Bulke (43) runt boekhoudkantoor dat zichzelf constant heruitvindt.

“Onze succesformule? Volop
inzetten op digitale
veranderingen.”
Bij boekhoudkantoor Eskofin in Destelbergen vind je geen oude
archiefkasten vol stoffige dossiers. Zaakvoerder Kristof Van den
Bulke (43) zweert bij een digitale aanpak en deinst er niet voor terug
om nieuwe applicaties te gebruiken. “We willen vooruitstrevend zijn
om onze klanten beter te ondersteunen.”

Ontzorgen
Wie binnenstapt in het kantoor van Eskofin ziet meteen dat dit een boekhoudkantoor 2.0 is. Clean interieur,
leuke accenten zoals een knalgele waterkoeler en vooral: géén rommelige stapels met ouderwetse
documenten. “We zijn een modern kantoor”, bevestigt zaakvoerder Kristof Van den Bulke. “Bovendien blijkt
onze aanpak wel te werken, want het gaat razendsnel. In 2015 heb ik mijn eerste medewerker aangeworven
en ondertussen zijn we al met 11.”
De drijfveer voor Kristof in alles wat hij doet? Zijn klanten ontzorgen. “Mijn klanten zijn ondernemers en die
moeten ondernemen. Ze hoeven zich niet om hun boekhouding of andere administratie te bekommeren.
Daarvoor zijn wij er. Onze expertise gaat van boekhouding, over fiscaliteit tot advies, maar we kennen niet
alle antwoorden op alle vragen. Daarvoor doen we een beroep op onze partners. Heeft een klant pakweg
een vraag over hr? Dan verwijzen we hem moeiteloos door naar iemand uit ons netwerk, in dit geval Liantis.”

“Mijn klanten zijn ondernemers
en die moeten ondernemen.
Ze hoeven zich niet om hun
boekhouding of andere
administratie te bekommeren."

Scherp staan
Naast de cijfers is Kristof als boekhouder-ondernemer ook altijd benieuwd naar het verhaal van de klant. “We
zijn hun copiloot. Wij adviseren of ze gas moeten geven, net moeten afremmen, of misschien wel links of
rechts afslaan. Daarbij is hun langetermijnvisie belangrijk: waar willen ze met hun onderneming naartoe? Pas
als je de klant en zijn verhaal door en door kent, kan je hem daarin bijstaan.”
Ondertussen zijn klanten steeds veeleisender geworden. “Vroeger zagen ondernemers hun boekhouder al
te vaak als een noodzakelijk kwaad. Maar dat is veranderd. In een meer competitieve markt willen
ondernemers hun cijfers goed kennen. Daarin zien ze ons als een goeie partner. Maar – anders dan vroeger
- verwachten ze wel dat we hen snel helpen en bijna real time cijfers bezorgen én willen ze constant op de
hoogte zijn.” Is dat niet lastig voor een boekhouder? “Eigenlijk heb ik het graag zo. Het zorgt ervoor dat we
scherp blijven.”

De klant vooruithelpen
De ondernemer ziet zijn boekhouder ook als iemand die nieuwe regels
of informatie interpreteert en daar relevante informatie uit distilleert.
“De nieuwe vennootschapswetgeving is daar een mooi voorbeeld
van”, legt Kristof uit. “Die stelt dat we naar vier vennootschapsvormen
gaan in plaats van zeventien. Wij hebben die honderden pagina’s
wetteksten geanalyseerd en adviseren onze klanten nu welke nieuwe
vorm voor hen het best past om hen vervolgens ook om te vormen.”
Voor Kristof is het duidelijk: “We moeten het antwoord op de vraag van
de klant weten, nog voor hij de vraag stelt. Zo adviseert Eskofin
ondernemers ook constant rond het verbeteren van hun sociaal
statuut, aanvullende verzekeringen of manieren om aan extra
pensioenopbouw te doen. “Als je je klant kent, zie ik het als de taak
van een boekhouder om hen op mogelijkheden te wijzen die hun
situatie – nu of later – kunnen verbeteren. Je merkt dat mensen daar
meer dan ooit voor openstaan, zeker ook jonge starters. ”

Digitale aanpak
Om meer tijd vrij te maken voor het adviesluik, zet Eskofin in op digitale oplossingen. Die maken het
makkelijker voor de boekhouder én voor de klant. “Wij hebben die digitale kaart vanaf de start meteen
getrokken. Zo voorzien we applicaties voor onze klanten waarmee ze facturen, onkosten,… doorgeven en
hun boekhouding van dag tot dag opvolgen. Dat kan zelfs op hun smartphone. We combineren die pakketten
ook met facturatiepakketten of systemen van de bank.”
Sinds september vorig jaar vind je de Eskofin-collega’s in een nieuw kantoor in Destelbergen. Dit gebouw
speelt ook een cruciale rol in hun vernieuwende aanpak. “We willen dat dit gebouw een ontmoetingsplaats
wordt. Zo organiseren we ontbijt- en infosessies en opleidingen voor zowel klanten als niet-klanten. Op die
manier spelen we onze adviesrol verder uit en maken we het verschil. Deze aanpak zorgt ervoor dat ons
kantoor transparantie uitstraalt: een mooie troef!”

"Als je je klant kent, zie ik het
als de taak van een
boekhouder om hen op
mogelijkheden te wijzen die
hun situatie – nu of later –
kunnen verbeteren"

Innovatie voorop
Dat de innovaties elkaar razendsnel zullen blijven opvolgen,
staat buiten kijf. Daarom volgt Kristof de laatste trends op de
voet. “Daarvoor steek ik geregeld de grens over. In Nederland
staan ze bijvoorbeeld al verder met die digitale transformatie.
Aan collega’s die schrik hebben voor die veranderingen, wil ik
toch nog dit meegeven: het is een win-winsituatie, zowel voor
jou als voor je klant. Zie het als een uitdaging en durf erin mee
te gaan.”

Ondertussen lacht de toekomst Eskofin toe. “Volgend jaar plannen we de opening van een tweede kantoor
in Brugge. We hebben heel wat klanten in West-Vlaanderen en willen hen nog beter ondersteunen. Dat wordt
dus de volgende grote stap.” En Kristof zelf, tot wanneer ziet hij zichzelf als boekhouder werken. “Mijn exit?
Die komt er pas als ik merk dat ik niet meer de meerwaarde biedt die ik wil bieden. Als ik voel dat ik mijn
klanten niet meer de beste oplossingen kan voorschotelen. Gelukkig is dat voorlopig nog niet het geval.
Bovendien doe ik dit werk nog véél te graag!”

