P E R S B E R I C H T
Benchmark Kantoorcijfers 2021 van start
’s-Hertogenbosch / Zwolle, 10 juni 2021
Fiscount en NOAB zijn de elfde editie van de benchmark ‘Kantoorcijfers 2020’ gestart:
het onderzoek onder mkb accountants- en administratiekantoren. De benchmark geeft
een representatief inzicht in de kantoorexploitatie, tarieven en vergelijkingen, trends
en ontwikkelingen binnen dit marktsegment. Maar ook worden zaken als vergrijzing,
adviesomzet en investeringen in ICT in kaart gebracht. In totaal ontvangen zo’n 700
accountantskantoren en 1.000 administratiekantoren een uitnodiging om hieraan deel
te nemen.
Gratis resultaten inzien
NOAB- en Fiscountkantoren kunnen tot 1 september de benchmark
‘Kantoorcijfers 2021’ online invullen. Daarna wordt alle data grondig geanalyseerd en worden
de resultaten beschikbaar gesteld aan alle deelnemers. Zij kunnen deze kosteloos online
inzien en on demand gegevens opvragen.
Analyses maken
Deelnemers kunnen de cijfers vanuit diverse zelf te kiezen selectiecriteria, zoals
kantoorgrootte, regio en soort kantoor, bekijken. Zo kunnen kantoren zien waar zij zelf staan
en waar de concurrentie staat. En door de gedetailleerde analyses zien ze ook de verschillen
zitten en wat mogelijke verbeterpunten zijn. Ook is het mogelijk om meerdere analyses te
maken en vanuit verschillende invalshoeken naar de resultaten te kijken.
Meer informatie
Kantoren die bij Fiscount of NOAB zijn aangesloten maar niet deelnemen, ontvangen in het
najaar een samenvatting van de belangrijkste uitkomsten en conclusies.
Meer informatie over de benchmark kun je opvragen bij:
•
•

Fiscount: tel. 038 – 456 19 00, info@fiscount.nl
NOAB:
tel. 073 – 614 14 19, info@noab.nl

Ook als je geen deelnemer bent maar wel de resultaten wil inzien, kun je contact opnemen.
Op www.noab.nl/benchmark-kantoorcijfers lees je meer informatie en kun je een
voorbeeldrapport uit 2020 inzien.
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Noot voor de redactie:
Contactpersonen:
De heer M. Hamer, directeur NOAB,
Telefoonnummer 06 – 2281 9071 of michel@noab.nl. Meer informatie over NOAB op
www.noab.nl.
Mevrouw G. van der Wal, directeur operationele zaken van Fiscount,
Telefoonnummer 06 – 4807 3834 of g.vanderwal@fiscount.nl . Meer informatie over Fiscount
op www.fiscount.nl
Over NOAB
De Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen is een branchevereniging
met ruim 1.000 aangesloten kantoren. Deze aangesloten administratie- en
belastingadvieskantoren bedienen tezamen ongeveer 175.000 ondernemers in het MKBsegment. NOAB helpt kantoren naar een toekomstproof businessmodel waarbij het
ontzorgen, begeleiden en adviseren van de ondernemer centraal staat. NOAB probeert de
concurrentiepositie van haar leden te versterken door hoge kwaliteit van hun dienstverlening
en het genereren van efficiency door krachtenbundeling.
Over Fiscount
Sinds 1989 is Fiscount hét kennis- en adviescentrum voor de accountancybranche in
Nederland. Fiscount biedt haar ruim 700 aangesloten kantoren (met nog eens 500
nevenvestigingen) primair ondersteuning op terreinen die deze kantoren zelf niet, of
onvoldoende, in huis hebben.
Het is de missie van Fiscount om accountants-, administratie- en (belasting)advieskantoren
maximale bewegingsvrijheid te bieden, zodat zij als accountant en adviseur hun vak zo
optimaal mogelijk kunnen uitvoeren en kunnen ondernemen op een wijze die bij hen past.
Als gespecialiseerd kennis- en adviescentrum maakt Fiscount de complexe juridische, fiscale
en accountancytechnische regelgeving, inclusief bijbehorend gereedschap en benodigde
vaardigheden, op zoveel mogelijk manieren toegankelijk.
Fiscount hanteert een one-stop-shop-concept dat uniek is in de branche. Fiscount heeft een
brede ‘matrix’ gevuld met allerlei specialismen en vaardigheden, per vakgebied, waardoor
het aangesloten kantoor één telefoontje, één mailtje of één muisklik verwijderd is van een
antwoord, een oplossing of een klankbord.

