Voor niks gaat de zon
In het streven van ondernemers hun productiekosten laag te houden, lijken de aanbieders van ‘gratis’ boekhouden als geroepen te komen. Waar houdt de kosteloze dienstverlening echter op en gaat
de teller tikken?

Dor: Chris Wolters

Het is niet zo moeilijk aan te geven waar de meeste gratis
aanbieders hun geld mee verdienen: met commerciële
boodschappen die de gratis gebruiker geregeld en ongevraagd ontvangt. Kosteloos komt niet helemaal zonder
concessies, dat zal de prijsbewuste afnemer voor lief
moeten nemen.

levert, verdient vijftien credits.” Andere mogelijkheden
om credits te verdienen zijn: 1 credit voor elk twitterbericht over Beace, tot maximaal vijf. ‘Liken op Facebook:
drie credits. Een klant aanbrengen: 35 credits. Wij willen graag dat klanten ook iets voor ons doen.” De credits kunnen worden ingeleverd voor korting op andere
dienstverlening, zoals advies of aangifte. Er wordt geen
geld uitgekeerd.

Ongevraagde boodschappen
Gratis aanbieden van software is vanuit de marketinggedachte begrijpelijk. Degene die de boekhouding voor
ondernemers verzorgt, zit op een berg relevante gegevens. Dat biedt aanbieders van bijvoorbeeld hardware en
software meer kans om gericht en doeltreffend te adverteren. Als dat echter gaat in de vorm van een regelmatige
stroom van ongevraagde commerciële boodschappen,
dan is de irritatiegrens gauw bereikt, zo blijkt uit een
consultatie van een aantal ondernemers. De vergelijking
met de gebruikers van Spotify, gratis aanbieder van muziek, is snel gemaakt. Niet voor niets wordt een betaalde
variant aangeboden om hen te ‘verlossen’ van de ongevraagde commerciële boodschappen. Eric Vermeulen,
CEO van uitgeverij Osirius, geeft aan: “Gratis werkt
niet uitsluitend drempelverlagend. Gratis wekt ook de
gedachte op ‘kost niks, kan ook niks zijn’ en ‘er zit waarschijnlijk een addertje onder het gras’. Dat heb je niet als
je het hebt over betaalbare en betrouwbare oplossingen
voor MKB en ZZP’ers. Vooropgesteld dat je die claim ook
waar kunt maken.”

Goed gedrag belonen
In de reeks initiatieven om boekhouden gratis aan te
bieden pakt Beace (een nieuwe dienstverlener) het nog
een beetje anders aan. Het administratiekantoor Beace
beloont klanten die de boekhouding tijdig inleveren.
Daarmee is tot 75 euro per jaar te verdienen. “Er wordt
positief op gereageerd”, aldus Lianne Desmet, een van
de grondleggers van Beace. “Men ervaart het als een
soort spel. Wie bijvoorbeeld vóór 1 februari de jaarcijfers
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Het eenvoudigste abonnement is gratis en na het tweede
jaar betaalt een klant 19 euro.” Lianne Desmet wijst erop
dat het vooral gaat om kleinere ondernemers die kunnen
volstaan met een eenvoudige boekhouding. “Ondernemers willen niet verrast worden met onverwacht (hogere) rekeningen. Een ander argument is dat ondernemers de zaak graag in eigen hand willen houden. Beace
is daarvoor een uitstekend alternatief, zo merken we in
de praktijk.”

Een kwestie van kiezen
Atinoz komt snel naar voren bij de zoektocht op internet
naar aanbieders van gratis boekhoudsoftware. Martijn
van der Ploeg en Oscar Zijlstra van Atinoz lichten hun
benadering toe: “Het Freemium-concept van Bokbiz
wordt volledig gefinancierd met de opbrengsten van advertenties. Bij Bokbiz is het een keuze om de applicatie
te gebruiken met advertenties. Anders dan bij het model
van Spotify betalen gebruikers niet voor het gebruik van
Bokbiz, maar stappen zij over naar een andere oplossing. Bokbiz verhoogt niet het aantal advertentievertoningen, het streven is om meer betaald te krijgen per
getoonde advertentie door een adverteerder. Dat wordt
gerealiseerd door steeds beter op de doelgroep gerichte
advertenties te tonen aan de Bokbiz-gebruikers.” Kosteloos wordt op die manier een kwestie van kiezen: “Als je
meer wilt, dan zul je daarvoor moeten betalen.”

Makkelijke instap
“De hele kleine bedrijfjes gaan het misschien redden

op
met een gratis pakket.” Een opmerking van Wim Willemstein van Boekinex: “Ben je een tikje groter of heb
je net iets meer nodig, dan willen we zoals vele leveranciers logischerwijs geld zien. Bijvoorbeeld als je een
module meer gaat gebruiken, meer online gaat werken,
of gebruikmaakt van de helpdesk enzovoorts. Het moet
tenslotte ergens vandaan komen.” Gratis boekhouden
zou dus kunnen dienen als makkelijke instap om klanten
binnen te halen. Willemstein onderschrijft dat wel. “Het
kan een lokkertje zijn, een manier om klanten je te leren
kennen en dus naamsbekendheid te verwerven.” Wim
Willemstein geeft aan wat zijn benadering is: “Ik maak
een schifting tussen wat ik gratis en betaald aanbied. De
gratis versie is licht, maar ook relatief beperkt. Wel een
goede optie voor hele kleine klanten met enig verstand
van cijfers. Op prijs concurreren is niet altijd noodzakelijk. Men moet ook graag jouw product willen hebben.”
Daar lijken de lijnen samen te komen. Kijk naar de invalshoek van Atinoz.
Martijn van der Ploeg van Atinoz: “Ons Freemium-model is niet gratis, dat bestaat niet. Klanten kunnen ervoor
kiezen om de basis uit te breiden met verschillende modules. Ze moeten een keuze hebben. Overigens merken
wij dat ondernemers met Bokbiz vaak een beter inzicht
krijgen in hoe hun administratie in elkaar zit. Gewoon
door het zelf te doen en bij te houden.” De gebruikers
betalen er alleen niet voor. Freemium maakt het mogelijk dat beginnende ondernemers, ZZP’ers en kleinere
ondernemingen online hun administratie kunnen doen
zonder grote investeringen. Ook mensen die plannen
hebben kunnen zonder risico ruiken aan ondernemerschap en hun administratie opzetten om te kijken of het
iets voor ze is.”

Boekhoudkennis blijft nodig
Hoe dan ook, de handelingen worden steeds eenvoudiger en ook het trekken van conclusies op basis van
bedrijfsresultaten vergt minder inzicht en kennis van zaken. Raken boekhouders dan binnenkort uit de tijd, zoals lantaarnopstekers en melkboeren? Wim Willemstein
van Boekinex gelooft dat nog niet: “Neem de groeiende
beroepsgroep ZZP’ers. Een zeer heterogeen gezelschap.
Die hebben specifieke eisen en wensen en die willen zelf
inzicht in opbouw. Toch zullen er maar heel weinig zijn
die “alles” zelf willen en ook kunnen. Die steunen toch
periodiek of eenmalig op een boekhouder of administratiekantoor. Het is ook één van de grootste misvattingen
in veel advertenties dat je niets hoeft te weten om toch
te kunnen boekhouden. Je moet wel degelijk er iets van

gaan begrijpen, van de werkwijze, de systemen, financieel inzicht om je handelingen allemaal te kunnen plaatsen.” Van der Ploeg en Zijlstra, de mannen van Bokbiz,
hebben daar een andere kijk op: “De opzet van Bokbiz
is zó gekozen dat dit aansluit bij wat de ondernemer (of
zelfstandige of vereniging enzovoorts) ziet. Er komen
facturen binnen en er gaan facturen uit. Dat is het. Alle
andere ‘boekhoudkundige’ zaken worden gepresenteerd
zoals de ondernemer ze ziet, dus zonder boekhoudkundige termen of handelingen (zoals journaalposten), maar
gewoon benoemd: kilometervergoeding, afschrijving en
voorraad.”

Helderheid over kosten
Navraag bij een aantal ZZP’ers en MKB-ondernemers
leert dat men beducht is voor een te grote afhankelijkheid van de softwareleverancier, dus een drempel om
over te stappen. Wim Willemstein oordeelt: “Dat zou
ook niet zo moeten zijn, toch moet je als klant daar zelf
op letten. Je zult je moeten verdiepen in de materie,
het systeem en de aanbieder bij wie je jouw cruciale
informatie verwerkt. Een administratie blijft een van de
onderdelen in de bedrijfsvoering waarmee je makkelijk
kunt overstappen. Ook omdat je ieder jaar vrolijk opnieuw begint. Dat is een nadeel voor de ene leverancier
maar weer een voordeel voor de andere. Vandaar dat
gedwongen winkelnering naar mijn idee geen lang leven
beschoren zal zijn.”
Over gratis boekhouden is veel te vinden op www.boekhoudplaza.nl. Maar Eric Vermeulen van Osirius geeft
aan hoe veel ondernemers, ook starters, erin staan: “Een
beetje ondernemer let niet uitsluitend op de aanschafkosten. Die neemt in zijn keuze ook mee wat een pakket
kan, wat de operationele kosten zijn, wat een servicecontract kost. Dus moet je helder zijn over kosten.” Vermeulen gaat nog even door: “Wij zijn afgestapt van de
standaardservicecomponent. Je rekent af wat je gebruikt
en wat je nodig hebt. Dat is naar onze ervaring, en dat is
sinds 2005, beter dan gratis. De vraag is ook wat je dat
‘gratis’ brengt als leverancier. We ervaren geen verschil
is tussen betalende en niet-betalende klanten. Je moet
jezelf dan afvragen of je dan de last van niet-betalende
klanten wel zou willen hebben.”
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