
Plannen, volgen, controleren
Werkprogramma’s helpen jou als accountant 
efficiënt een kwalitatief hoogwaardig dossier op te 
bouwen. Met een gestructureerde aanpak onderken 
je de belangrijke significante aspecten en risico’s, 
plan je de juiste werkzaamheden en zorg je voor 
een efficiënte vastlegging wat de basis is voor 
een goed onderbouwde conclusie. Op basis van 
bedrijfsgrootte, branche en rechtsvorm en dergelijke 
kun je veel gerichter op zoek naar de gegevens die 
je echt nodig hebt, waarbij je altijd werkt aan een 
goede balans tussen inspanning en opbrengst. 
Werkprogramma Gemak ondersteunt op termijn 
een risico-gerichte aanpak en helpt je te focussen 
op de belangrijkste werkzaamheden door onnodige 
werkstappen uit te schakelen.

Fundament
Het fundament van Werkprogramma Gemak 
bestaat uit door vakorganisaties ontwikkelde 
werkprogramma’s. Het geeft je inzicht in de rode 
draad van de uitgevoerde werkzaamheden voor 
individuele dossiers en laat zien hoe je bent 
omgegaan met de belangrijkste risico’s. Hiermee 

kun je aan controlerende instanties laten zien wat 
je overwegingen waren bij het afgeven van de 
accountantsverklaring. Met Werkprogramma Gemak 
beschik je over alle functionaliteit die je nodig hebt 
en word je door verregaande automatisering veel 
werk uit handen genomen. 

 

Werkprogramma Gemak

Eén werkproces,  
één compleet dossier  

Met Werkprogramma 

Gemak zorg je voor een 

goed onderbouwde 

verklaring en betrouwbare 

jaarrekening.”

Peter Neele, NB Administratie & Belastingen
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Meer weten?
Werkprogramma 
Gemak is alleen 
beschikbaar in 
combinatie met 
Rapportage Gemak. 
Voor uitgebreide 
informatie verwijzen 
we je graag naar 
www.exact.com/
nl/producten/
accountancy/
werkprogramma

Dit regelt Werkprogramma Gemak 
voor de accountant       

 + Eenvoudig je werkprogramma’s uitvoeren 
en reviewen - In combinatie met Rapportage 
Gemak bouw je met Werkprogramma Gemak 
niet alleen eenvoudig een relevant dossier op, je 
realiseert eveneens een efficiënt rapportage- en/
of fiscaalproces.

 + Inzicht in de planning en voortgang - 
Werkprogramma Gemak maakt inzichtelijk hoe 
ver je bent met elke opdracht en waar je mogelijk 
uit de pas gaat lopen zodat je tijdig nieuw budget 
aan kunt vragen. 

 + Verregaande automatisering - Doordat 
vakorganisaties de werkprogramma’s 
‘slim’ maken,  wordt repeterend werk en 
dossieropbouw uit handen genomen. De voordelen van Werkprogramma 

Gemak voor jouw kantoor

 + Controle - Software voor (financiële) processen, 
managementinformatie en het beheren van 
werkprogramma’s.

 + Efficiëntie - Snel geïmplementeerd, 
gebruiksvriendelijk en rijk aan functionaliteit.  

 + Kwaliteit - Een kwaliteitskader voor 
accountantskantoren en ondernemingen om 
periodieke processen en projecten te plannen, 
volgen en controleren.

Zo maakt Werkprogramma Gemak 
het leven van je klant eenvoudiger  

 + Efficiënt proces - De doorlooptijd van 
de opdracht wordt verkort omdat alle 
communicatie en afstemming via de 
werkprogrammasoftware zelf verloopt.

 + Verhoogt klantbetrokkenheid - Door tijdens 
het uitvoeren van de samenstelopdracht in 
Werkprogramma Gemak taken aan te maken 
voor de klant, betrek je de klant bij het proces. 
Automatische reminders van deze taken maken 
persoonlijke opvolging overbodig. 

Al je jaarwerk voer je uit vanuit één platform
Maak je gebruik van het Exact Online accountancy-
platform dan werk je vanuit één dataset aan het 
opbouwen van een dossier met Werkprogramma 
Gemak, het opstellen van de jaarrekening met 
Rapportage Gemak en aangiftes doen met Fiscaal 
Gemak. Je beschikt hiermee over een optimaal 
proces, maakt goed gebruik van beschikbare 
data en hebt de zekerheid dat je werkzaamheden 
volgens alle wet- en regelgeving uitvoert. 
Communicatie Gemak zorgt over alle toepassingen 
heen voor een snelle, efficiënte en transparante 
samenwerking met zowel collega’s als klanten. 
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