
Tijdens de tiende editie van de Exact Cloud Award is Slooten van den 
Bogaart Accountants & Adviseurs er vandoor gegaan met de Crowd 
Award, de hoogste onderscheiding voor de publieksfavoriet. Klanten 
waarderen de snelle, persoonlijke reacties en de snelheid van handelen. 
Zowel rekenkundig als absoluut had het Cuijkse kantoor de meeste 
inzendingen. “Zo komt duidelijk naar voren wat goede communicatie met 
klanten een bedrijf kan opleveren”, aldus de organisatie. 

De Cloud Award was tijdens deze jubileum-
editie, gehouden begin oktober in de Space 
Expo in Noordwijk, voor CapsNobel. Naast 
deze winnaar vielen er nog drie andere kan-
toren in de prijzen. Slooten van den Bogaart 
Accountants & Adviseurs won, zoals 
gezegd, de onderscheiding voor de meeste 
publieksstemmen: de Crowd Award. 
HLB Witlox van den Boomen Adviseurs & 
Accountants bemachtigde de Cloud Award 
voor Innovatie. De Cloud Award voor 
Samenwerking ging naar FIT Administraties.

Vooroplopers in accountancy
De Exact Cloud Award is dé verkiezing 
voor administratie- en accountants-

kantoren die innovatie en samenwerking 
tot nieuwe hoogtes brengen. De winnaars 
van dit jaar zijn bepaald aan de hand van 
een nieuwe opzet. Exact vroeg 45.000 
ondernemers naar de kwaliteit van dienst-
verlening en ondersteuning van hun 
accountancykantoren. Dit werd uitgevoerd 
door een onafhankelijk onderzoekbureau. 
Zo kwam men tot een groep genomineer-
den. Alle genomineerden werden beoor-
deeld door een onafhankelijke vakjury, om 
uiteindelijk tot de vier winnaars te komen. 
De vakjury bestaat uit AccountancyWorld, 
de vier Cloud Award-winnaars van 2021 en 
Martin van Vliet, Senior Product Manager 
bij Exact, als juryvoorzitter.

www.slootenvandenbogaart.nl

‘Onder de indruk’
 “We zijn onder de indruk van de bijdrage 
van accountants aan het succes van 
ondernemers, wat ook weer naar voren 
komt via het onderzoek onder onder-
nemers deze zomer. Een accountant helpt 
ondernemers om te groeien en succesvol 
te zijn door een optimale mix van auto-
matisering, inzicht, kennis van de sector, 
controle en advies te bieden. Bij Exact 
willen we kantoren die vooruitstrevend 
zijn, hun klanten optimaal ontzorgen en 
zich onderscheiden op het vlak van 
dienstverlening in de bloemetjes zetten 
met een award,” aldus juryvoorzitter 
Martin van Vliet.

Overall beoordeling 8,7
Software-innovatie 8,2
Sectorkennis 8,9
Pro-actief informeren 7,6
Advies om de rentabiliteit of 
groei van de onderneming te 
verhogen

8,7

Snelheid van dienstverlening 
en communicatie

9,0
Inzicht in real-time operationele 
resultaten via een dashboard/
app

8,1

Hulp en advies om fiscale druk 
te verminderen

8,3
Hulp en advies bij het tijdig 
indienen van de wettelijke 
aangiften

8,3

Hoge mate van digitalisering 
van het administratief proces

7,8
Accountant maakt gebruik van 
nieuwe (software)technologie

8,5
Persoonlijke benadering van de 
accountant, klantvriendelijkheid

9,0

De rapportcijfers

Eric van den Bogaart en Remco van Slooten (midden): trots op hun Crowd Award.
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