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‘Sterknetwerk garandeert ons ad  ministratie-
kantoor continuïteit en stabiliteit’

Tini en zijn compagnon Peter Kivits 
waren accountants, zij hebben een paar 
jaar geleden hun titel ingeleverd bij de 
Nederlandse Beroepsorganisatie van 
Accountants. “Er worden te veel regels 
opgelegd door de beroepsorganisatie. 

Daar gaan kosten mee gepaard, die nor-
maal gesproken worden doorbelast. Wij 
doen het anders: We denken nog altijd als 
een accountant maar dan met veel meer 
diepgang mede dankzij onze praktijkerva-
ring uit het bedrijfsleven. Een accountant 

kijkt meestal naar het wateroppervlak, de 
jaarrekening, wij gaan op zoek naar het-
geen onder water gebeurt.”
De digitalisering heeft een gigantische 
vlucht genomen bij ons kantoor: “We zijn 
er volledig van afhankelijk. Als de ICT-
oplossing uit zou vallen, zijn we compleet 
onthand. Sterknetwerk heeft ons nog 
nooit in de steek gelaten. Continuïteit en 
stabiliteit worden gegarandeerd, voor ons 
is dat essentieel.”
Op fiscaal en financieel gebied verandert 
er veel. Ook dat volgt Sterknetwerk op 
de voet. “Neem bijvoorbeeld de nieuwe 
BTW-regeling die per 1 oktober is inge-

“In een administratiekantoor 
is een betrouwbare ICT-
omgeving essentieel”, zeggen  
Mark den Teuling (r) en Tini 
van Gelder

Een administratiekantoor is volledig afhankelijk van de automatisering. Daar 
moet je altijd op kunnen rekenen, een storing kan heel vervelende gevolgen heb-
ben. Sterknetwerk weet dat, Aciric ervaart dat. “Sterknetwerk is voor ons een heel 
betrouwbare partner”, zegt mede-eigenaar Tini van Gelder. “Nog nooit hebben we 
een algehele storing gehad. Wat de automatisering betreft, denkt Sterknetwerk ook 
mee over onze toekomst.” Zo zal het Bossche administratie- en advieskantoor bin-
nenkort overschakelen op KantoorOnlineXL. “Dat scheelt ons zeker 30.000 euro 
aan investeringen.”
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gaan. Daar hoeven onze klanten die met 
het online-boekhoudsysteem werken 
niets aan te doen. Het is allemaal al gere-
geld. Door die uitstekende service zien 
we elkaar als echte partners.” Zo laat 
Sterknetwerk zijn fiscale en administra-
tieve zaken door Aciric regelen. 
Aciric B.V., dat zowel zzp’ers als mkb’ers 
tot honderd medewerkers als klant heeft, 
bezit momenteel een eigen ICT-oplossing. 
Deze is aan vervanging toe. Dat is een 
stevige investering: meer dan 30.000 
euro. Dat geld wordt niet uitgegeven: 
het administratiekantoor gaat over op 
KantoorOnlineXL (zie kader).

“Met KantoorOnlineXL”, zegt Mark den 
Teuling, eigenaar van Sterknetwerk, 
“wordt alle data in ons datacenter opge-
slagen. Daarbij zijn twee zaken heel 
belangrijk: het systeem is buitengewoon 
betrouwbaar en de klanten van Aciric 
zijn gegarandeerd dat hun gegevens veilig 
weggeschreven worden. Alleen Aciric 
heeft toegang tot deze data.”
Sterknetwerk laat helemaal niets aan het 
toeval over. “We hebben zelfs nog een 
extra slot op de deur ontwikkeld. Dat is 
een eenmalige code vergelijkbaar met de 
paslezer van internetbankieren. Alleen de 
klant kent de pincode. De administratieve 
en fiscale gegevens zijn op deze wijze vol-
ledig afgeschermd.”
KantoorOnlineXL biedt nog meer voor-
delen: “Klanten hoeven niet meer in 
software te investeren. Sterknetwerk 
faciliteert de ICT-oplossing (de werk-
plekken) waardoor proactief gehan-
deld kan worden en als Aciric een 
nieuwe klant werft, kunnen we het 
systeem makkelijk opschalen.” En 

KantoorOnlineXL: 
‘Ik werk waar en wanneer ik wil’
KantoorOnlineXL is een online werkplek voor het mkb. U kunt op een betrouw-
baar systeem werken, waar en wanneer u wilt. Software wordt niet op de compu-
ter geïnstalleerd. U hebt dus geen kantoor nodig.
• Geen investering in software en infrastructuur
• Alle gewenste software is up-to-date
• 24/7 wereldwijd toegankelijk
• Altijd een ICT-specialist beschikbaar
• Veilige opslag van data

ook: “Klanten en Aciric kunnen met 
KantoorOnlineXL optimaal samenwer-
ken, omdat ze altijd de juiste en meest 
actuele gegevens bij de hand hebben.”
“Nieuwe ontwikkelingen staan voor de 
deur,” zegt Tini. “Facturen op papier 
gaan in de toekomst verdwijnen, onder-
nemers gaan dan facturen elektronisch 
aan elkaar sturen die automatisch worden 
ingelezen in de boekhouding. Zover is 
het nog niet, maar we kunnen al wel een 
tussenstap zetten. Ondernemers kunnen 
ieder moment van de dag hun inkoop- en 
verkoopfacturen scannen. Die scan wordt 
vrijwel automatisch ingelezen in het 
online-boekhoudsysteem van Aciric.”
Tini: “Zoals gezegd: Sterknetwerk en wij 
zijn partners. Partners halen het beste in 
elkaar naar boven. KantoorOnlineXL is 
een prachtige manier om die toekomst 
vorm te geven. Een toekomst waarin een 
ondernemer zoveel mogelijk kan onder-
nemen. De manier van automatiseren 
van de boekhouding helpt daarbij, want 
het bespaart heel veel werk.”

Sterknetwerk ICT-Scanner: 
Hoe sterk is uw netwerk?
Hoe sterk is uw netwerk? Onze Sterknetwerk ICT-Scanner brengt dat snel in 
beeld! De ICT-Scanner, die u op de website van Sterknetwerk vindt of via de 
iPad-appstore kunt downloaden (Sterknetwerk App), onderzoekt de vier pijlers op 
ICT-gebied: continuïteit, mogelijkheden, beveiliging en kosten. Binnen vijf minu-
ten heeft u inzicht in de sterke en zwakke kanten van de automatisering binnen 
uw bedrijf. Gebruikers van de ICT-Scanner maken kans op een iPad. De verloting 
vindt in december plaats. 

Sterknetwerk B.V.
St. Lambertusweg 52
Gemonde 
(T). 073 – 551 05 65
(I). www.sterknetwerk.nl

Aciric B.V.
Eerste Korenstraatje 5
’s-Hertogenbosch
(T). 073 – 612 50 80
(I). www.aciric.nl
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