
Op een dag heeft u meer nodig dan
een digitale boekhouder,

dan is er REFIBO.



Bent u als bestuurder, ondernemer of bedrijfsleider niet alleen tevreden met cijfers?

Wilt u ‘meer’ doen voor uw organisatie op een ‘slimme’ manier?

Als familiebedrijf deelt REFIBO proactief haar vakkennis en ervaring met u. 

Om u en uw onderneming te begeleiden vanuit haar maatschappelijke, administratieve en financiële
verantwoordelijkheid, lost REFIBO samen met u bedrijfsvraagstukken op. Sedert 1981 assisteert REFIBO 
u bij uw uitdaging om van uw onderneming een excellente organisatie te maken.

Onze ambitie om met nieuwe business administratie technieken uw onderneming extra toegevoegde
financiële en niet-financiële waarde te geven, maakt het verschil. Dankzij de investeringen van REFIBO
in ‘innovatieve’ toepassingen en ‘intelligent’ onderzoek verhoogt u uw bedrijfswaarde.

Bij REFIBO schenken wij extra aandacht aan de ‘slimme werking’ en het ‘artificieel intelligent functioneren’ 
van uw business administratie. Zo organiseert REFIBO de professionele arbeid van haar kennisintensief en
future-proof vak met respect voor het individu en de waarden van de organisatie.

Laat ons samen deze gedachte realiseren. 
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Beste collega-ondernemer

Dankzij uw DNA als leider creëert u met uw businessmodel waarde en bewaakt u dagelijks het concurrentievoordeel van uw onderneming.
U gaat om met paradoxen, u verdraagt ambivalentie en past zich vlot aan naargelang de situatie. U combineert gelijktijdig de
resultaatgerichtheid en het aanpassingsvermogen van uw onderneming. Als ondernemer bent u tweehandig. Enerzijds exploreert u
vernieuwend leiderschap, anderzijds exploiteert u bestaande benaderingen. Een flexibele mindset en disruptieve competenties ontwikkelt 
u om als ondernemer, manager en leidinggevende te handelen. U denkt multiperspectivistisch en handelt vanuit verschillende
invalshoeken. U hefboomt vanuit de kracht van deze ambidexter managementstijl.  

Wij, bij REFIBO, ervaren dit dagelijks vanuit de praktijk. Vanuit haar missie draagt REFIBO bij aan het ‘slimme’ en het ‘goede’ van uw
organisatie. Zo geeft REFIBO extra toegevoegde financiële en niet-financiële waarde aan uw organisatie. Een team van erkende experten
 zet vakkennis om in praktische en up-to-date informatie. Dit garandeert u een kwalitatieve en professionele dienstverlening en tevens een
doordacht, tactisch en preventief beleid. Dit op het vlak van boekhouden, fiscaliteit, juridisch en corporate finance, subsidie- en tax shelter
advies, cybersecurity en GDPR-begeleiding, organisatie-, personeels- en organisatieadvies. Door onze ‘slimme’ drang om vakkennis te
verwerven en deze informatie met u te delen, zijn we zowel voor u als KMO-eigenaar als voor uw interne boekhouders en administratieve
medewerkers graag een passend en toekomstig aanspreekpunt.

Interesse om vanuit deze invalshoek met REFIBO de daaruit volgende samenwerkingen te bespreken, een business ecosysteem op te
zetten en uw organisatie van ‘meer’ naar ‘slim’ te leiden? 

Isabel Van den Dorpe
gecertificeerd
fiscaal accountant
ITAA

Marc Van den Dorpe
Bestuurder
fiscaal
accountant
ITAA 

Bel of mail ons en tot binnenkort!

Veel inspiratiegenot.
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Wat betekent REFIBO met haar waardepropositie voor u?
 
Hoe differentieert REFIBO zich als kennisintensieve organisatie? 
 
Welk belang heeft u bij de cliëntgerichte visie en strategie van REFIBO? 

Hoe staat REFIBO tegenover u als externe cliënt? 

Welk inzichten leveren de 'wijze' kenniswerkers van REFIBO u? 

Hoe 'LEAN' benadert REFIBO uw project? 

Hoe garandeert REFIBO u optimale kwaliteit en kennisoverdracht? 

Hoe boekt u samen met REFIBO resultaat? 

Waarom bouwt REFIBO aan een gepersonaliseerde zakenrelatie met u? 

Waarom streeft REFIBO naar een win-winsituatie met u? 
 
Hoe werkt REFIBO met u samen vanuit een business ecosysteem?

De visie en strategie van
REFIBO als uw voordeel!

5



Aangemoedigd door een voortdurende belangstelling
vanuit het bedrijfsleven voor de innoverende
kennistechniek is in 1981 een organisatie met experten
ontstaan onder de naam REFIBO. 
Ons kantoor vestigde zich in Gent, Deinze en Knokke-
Heist, waar er passioneel wordt gewerkt vanuit een
uitgekiende strategie. REFIBO is het kwaliteitslabel dat
u op een hoog kennisniveau REcht, FIscaliteit en
BOekhouding garandeert. De volgende generatie is
reeds volledig ingewerkt en wij noemen ons dan ook
met enige fierheid een familiebedrijf.

De missie van REFIBO draagt bij aan de extra
toegevoegde financiële en niet-financiële waarde van
uw organisatie. Goed advies betaalt zich snel terug.
Fiscaal-juridisch advies gebaseerd op een grondige
kennis van uw onderneming gecombineerd met onze
boekhoudkundige, financiële, sociaalrechtelijke,
arbeidsorganisatorische expertise doet dat nog sneller.

REFIBO verleent u toepasbaar en proactief advies,
conform onze missie, en staat onder leiding van
zaakvoerder Marc Van den Dorpe en accountant -
belastingconsulent IAB Isabel Van den Dorpe. De
kenniswerkers van REFIBO bewaken de correcte
fiscale afhandeling van uw dossier en handelen vanuit
de juiste arbeidsorganisatorische principes.

Waarvoor staat
REFIBO? 

FiscaliteitRecht

Onze medewerkers zijn in
continue opleiding om
wetgeving en wijzigingen als
eerste op te vangen en te
implementeren. De geoliede
machine REFIBO signaleert u
tijdig de belangrijke fiscale
deadlines. De fiscalisten en
belastingconsulenten van
REFIBO zorgen ervoor dat
uw plannen worden
gerealiseerd tegen de
laagst mogelijke fiscale druk.

REFIBO integreert accountancy, fiscaliteit
en recht in haar adviesverlenende functie.
Onze interne accountants, juridische en
fiscale experten begeleiden u op maat.
Daarom gidsen wij u met raad en daad
doorheen uw fiscale, sociale, juridische
vraagstukken om een praktische, haalbare
en gezonde oplossing uit te werken.
Wij treden op als uw eerste aanspreekpunt. 
Ons uitgebreid netwerk zorgt ervoor dat 
wij u kunnen doorverwijzen naar
een raadsman met specialisatie in de
betrokken materie. Wij volgen dit
vervolgens voor u op. 

OrganisatieadviesBoekhouding

REFIBO biedt u als cliënt steeds
de mogelijkheid om vanuit uw
boekhouding uw strategie te
bepalen, te experimenteren met
andere inkomstenmodellen en op
zoek te gaan naar nieuwe
businesslogica. 
Dit bepaalt u op basis van
tussentijdse cijfers maar ook aan
de hand van simulaties, ratio’s en
dashboards. Zo heeft u een
praktische en realistische kijk op
uw onderneming en ontdekt
u toekomstige opportuniteiten.
En belangrijker: hoe u die kansen
het best realiseert.
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REFIBO biedt u bijna vier decennia kennis
in het efficiënt voeren van een
boekhouding. Het is logisch dat uw
business administratie wordt ingericht
volgens de laatste wettelijke bepalingen
in recht en dit op een zo efficiënt
mogelijke wijze. Net om die reden
heeft REFIBO in 2015 alles ingezet op 
artificiële intelligentie. 
Boekhoudkundige gegevens op uw
facturen worden 'slim' herkend en digitaal
ingeboekt. Deze verwerkingen worden
kwalitatief gecontroleerd en gevalideerd
met gevolg dat u overal waar er
internettoegang is de boekhouding en 
het document zelf kan consulteren.
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1. Cliëntgericht adviseren en communiceren

Een REFIBO-medewerker is meer dan enkel een boekhouder en cijferberoeper. 
Advies en communicatie zijn twee cruciale aspecten in de relatie tussen u en REFIBO.
Onze cliëntgerichte structuur volgt onze operationele excellente strategie.

REFIBO gelooft in duidelijke communicatie en neemt de tijd om u te adviseren bij het nemen
van belangrijke beslissingen. Daarenboven mag u rekenen op schriftelijk advies. Ook een
telefonisch contact kan soms al voldoende zijn om u bepaalde inzichten bij te brengen of 
om u bij te staan als collega-ondernemer. Onze ervaring passen we niet alleen toe op uw
boekhouding, ook uw bedrijfsbeleid stimuleren we ermee.

Advies gaat uiteraard gepaard met communicatie. U kan steeds terecht bij uw
vaste contactpersoon en uw dossierbeheerder. REFIBO lost uw verwachtingen in dankzij
onze dossierkennis en werkt kostenefficiënt en tijdsbewust het antwoord van uw complexe
vraagstukken uit. Onze vlot bereikbare medewerkers helpen u met hun 360° kijk
om nog innovatiever, internationaler, socialer en duurzamer te groeien.

Op onze website kan u terecht voor documentatie omtrent recht, fiscaliteit en boekhouden.
Verder bieden we u boeiende seminaries en leest u via de REFIBO nieuwsbrief maandelijks
het laatste nieuws waarvan u als ondernemer best van op de hoogte bent.

De waarden van
REFIBO staan tot
uw dienst!

Alle cliëntinteracties bij REFIBO zijn
een reflectie van haar waardenmodel.
De continue interactie en balans
tussen haar vier kernwaarden is reeds
jaren de sleutel tot het succes en de
waardering door de cliënt voor
REFIBO.

Adviseren Betrokken-
heid

Innovatief
handelen

Kennis
delen
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2. Kennis delen 3. Betrokkenheid tonen

REFIBO gelooft in plaats van 'kennis is macht' in 'kennis delen is
kracht'. 
Daarom zijn goed opgeleide en bekwame kenniswerkers veruit het
kostbaarste bezit. REFIBO hecht dan ook veel belang aan kwaliteit,
opleiding en coaching van haar kenniswerkers. Zo evolueren zij tot
'wijze' kenniswerkers. REFIBO heeft boekhouders-fiscalisten en
accountants-belastingconsulenten in haar rangen. Elk van deze
personen is verplicht zich jaarlijks bij te scholen omtrent de meest
recente fiscale en boekhoudkundige wetgeving. Dit wordt opgelegd
door het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten
(BIBF) en het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten
(IAB). Ook onze boekhouders, juristen, organisatie experten en human
resources specialisten scholen zich bij. 
Dit gebeurt zowel via interne als externe opleidingen.

REFIBO behartigt de zakelijke aspecten van uw onderneming op
het vlak van recht, fiscaliteit en boekhouding. Daarbij gaat onze
dienstverlening vaak veel verder dan de strikte omlijning van de
toegewezen opdracht. De mix van persoonlijke betrokkenheid
en professionele bekwaamheid biedt u een unieke ervaring.
REFIBO stelt u een eigen overlegteam, databanken, de meest
recente vakliteratuur en een netwerk van externe specialisten
ter beschikking. Vanaf de oprichting van uw onderneming tot de
eventuele opslorping, verkoop of zelfs in vereffeningstelling 
staan wij garant voor advies en begeleiding. Het nazicht van de
periodieke boekingen, het vervullen van de btw-verplichtingen,
het optimaliseren van uw personen- en vennootschapsbelasting
en het opstellen van uw jaarrekening doet REFIBO in alle
professionele betrokkenheid. 
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4. Innovatief handelen

Aan de valkuil van het rigide
wordende businessmodel van de
fiscale en boekhoudsector ontkomt
REFIBO met gerichte innovatie.
REFIBO erkent dat oude
managementmodellen en dogma's
verdwijnen en weet dat door de
toenemende macht van individuen,
werk, organisaties en de manier van
waardecreatie in een heel ander
daglicht komt te staan.
Voor REFIBO is innovatie de bron
van vooruitgang. Daarom zijn we
steeds op zoek naar ideeën en
systemen om onze cliëntenservice
te optimaliseren. En dit zowel op
intern als extern niveau.

4.1 Innovatief handelen op extern niveau

Wie zegt dat de manier waarop een boekhouding
gevoerd wordt, niet verandert door de tijd heen,
heeft het mis. U wilt als cliënt steeds meer en
sneller op de hoogte zijn van evoluties in uw
‘cijfers’. De manier waarop informatie, zoals 
facturen of banktransacties, doorgegeven wordt, 
is steeds meer het onderwerp van automatisering.

In de stroom van de digitale transformatie
investeert REFIBO in de trend van digitale disruptie. 
Anno 2015 is tia een mijlpaal van dit onderzoek.
Onder druk van de Europese GDPR privacy
wetgeving moet de beveiliging van uw gegevens
steeds meer voldoen aan strengere eisen.
Daarom garandeert REFIBO u met tia een digitaal
en GDPR-proof ingericht archief voor de opslag 
van uw data.

Via dit tia systeem kan u uw administratie 
artificieel intelligent en volledig zelf beheren, 
maakt u facturen op, boekt u deze in, traceert 
u uw debiteuren, volgt u uw btw op en 
analyseert u realtime uw toegevoegde waarde. 
Dit alles gebeurt bovendien online, en zonder 
dure engineeringsoftware. REFIBO investeert
continu om de mogelijkheden van tia te
optimaliseren.

Met het tia systeem krijgt u 'slimme' assistentie.
Bovendien begeleidt REFIBO u zowel
technisch als inhoudelijk. Het REFIBO-team 
neemt steeds de tweedelijnscontrole van de
boekingen op zich, voert eventuele 
aanpassingen uit en biedt u gericht advies.
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4.2 Innovatief handelen op intern niveau

REFIBO zet samen met u en haar 'wijze' kenniswerkers een business ecosysteem op. 
Dit business ecosysteem staat in voor het delen van kennis, het verhogen van het onderling vertrouwen en 
de kracht van de interdisciplinaire samenwerking en de groei in uw business. Zo levert REFIBO u extra financiële 
en niet-financiële waarde via het KUL³TIFA³S-model. Dit raamwerk bevordert de competentieontwikkeling van 
de 'wijze' kenniswerkers van REFIBO.
Zij garanderen u een hoog en 'smart' niveau van Kennis, Uitdaging, Leerbereidheid, Leermotivatie, Leervermogen,
Taakstelling, Informatievoorziening, Feedback, Alignment, Attitude, Autonomie en Security.

Door uw kennisprocessen kwalitatief te administreren, te verbinden, te leren, te innoveren en te verbeteren draagt
REFIBO bij aan uw organisatie performantie. Dit KUL³TIFA³S-raamwerk bevordert zowel de succesfactoren van het
kennisintensieve fiscale en boekhoudkundige vak en de professionaliteit van de 'wijze' kenniswerkers
van REFIBO en laat anderzijds uw productiviteit groeien.

Kennis

Attitude

Uitdaging

Alignment

Feedback

Leer-
motivatie

Leer-
vermogen

Informatie-
voorziening

Taak-
stelling

Autonomie 

Security 

Leer-
bereidheid
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Evident dat uw business administratie
en boekhouding correct en conform
de wetgeving gevoerd wordt.

Heeft u op een participatieve manier
een duidelijk zicht op 'de goede
afloop' van uw complexe
opdrachten?

Is de geformuleerde oplossing u
helder, proactief en up-to-date
geformuleerd?

Krijgt u een kwalitatieve, continue,
gecoördineerde en georganiseerde
dienstverlening met aandacht voor u
als cliënt?

Waarom kiest u
voor REFIBO?

De tijd waarin bedrijven met rustige vastheid gedetailleerde meerjarenplannen opmaakten, 
behoort - met uitzondering van een aantal sectoren - tot lang vervlogen tijden. De huidige VOCA-
omgeving is Volatiel, waarin Onzekerheid reageert en met uitdagingen die Complex en Ambigu zijn.
Tegen de achtergrond van deze onvoorspelbare en soms chaotische omgeving verbaast het niet
dat het vak van de REFIBO-kenniswerkers verandert.
Zo is de complexiteit van het vak van de cijferberoeper de afgelopen jaren met 25% toegenomen
en is de aansprakelijkheid van deze vrije beroepsbeoefenaar strenger geworden.
Dankzij haar jarenlange ervaring in diverse sectoren en de ondersteuning die REFIBO geeft, spelen
haar 'wijze' kenniswerkers in op onvoorziene situaties, lossen zij uw complexe vraagstukken op en
ervaren zij deze ingewikkelde omstandigheden als een bron van vooruitgang, ontwikkeling en
evolutie. Tegen die achtergrond voert REFIBO uw ingewikkelde taken uit en lost zij uw onvoorziene
problemen op.



De organisatieadviseur

Welke prioriteiten heeft uw organisatie?
Wie neemt welke verantwoordelijkheden
op?
Hoe kunnen uw medewerkers rekenen op
de hulp en de talenten van hun collega's en
de 'wijze' kenniswerkers van REFIBO?
Wat verwacht u van mensen op het vlak
van vaardigheden en gedrag?

Wat is het te organiseren werk?
Hoe verdeelt u de verantwoordelijkheden
en taken in uw organisatie?
Welke rollen en functies heeft u in uw
organisatie?
Welke instrumenten stelt u ter beschikking
om het werk uit te voeren?

Uw voordeel?

REFIBO verbetert de werking van de business administratie van uw organisatie. Onze operationele
begeleiding speelt een belangrijke rol bij het wegwerken van mogelijke administratieve en
materiële vergissingen en het opsporen van ongewenste verliesposten in uw onderneming.
REFIBO laat uw organisatie evolueren van functioneel en complex naar 'slim' en 'wijs'. 12

Welke diensten
levert REFIBO u?

Bij de arbeidsorganisatorische kanteling en
digitale transformatie van uw onderneming,
ontdekt u met begeleiding van de organisatie-
experten van REFIBO het antwoord op de
volgende cultuur- en structuurvragen.

Organisatie-
inrichting

fungeert als een tweedelijnscontrole en gaat
na of er interne controles zijn en of deze
aangepast zijn aan de aard en de omvang
van uw onderneming en of deze interne
controles worden toegepast in de praktijk;
ontwikkelt samen met u uw business
administratie beleid conform de geldende
compliance regels en de geldende wet- en
regelgeving;
bewaakt de financiële gezondheid van uw
onderneming en analyseert uw financiële en
niet-financiële risico's;
monitort uw interne controle processen en
systemen;
herziet bepaalde business administratie
processen in verband met uw compliance
verantwoordelijkheden;
biedt u een proactieve telefonische en
schriftelijke debiteurenopvolging aan;
rapporteert over de financiële en niet-
financiële gegevens aan uw raad van
bestuur;
zetelt in de adviesraad van uw onderneming
en bewaakt zo de duurzame uitvoering van
de correct ondernomen acties in uw
onderneming.

De business administratie
dienstverlener

Business
administratie

services
Accountancy
Boekhouding

Fiscaliteit

Business
administratie
detachering

Human
solutions

consultancy

Juridisch advies
en GDPR

(Fin)tech
expertise

Financiële
e-commerce

coaching

Begeleiding bij
externe derden
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De (forensische) boekhouder, (fiscaal) accountant en business analist

verifieert en corrigeert de stukken uit uw boekhouding;
vervult de wettelijke taken met betrekking tot de jaarrekening en de jaarvergadering;
reconstrueert voor u het verleden en zet eventuele fouten van vorige boekjaren recht en keert hierbij terug tot 7 boekjaren;
biedt uw onderneming financiële en niet-financiële analyses aan en licht uw onderneming door;
analyseert de financiële en niet-financiële gegevens van uw onderneming bij een probleem of ter preventie van problemen en legt de knelpunten
van een zwak gecontroleerde omgeving bloot;
helpt uw onderneming bij het opsporen van onregelmatigheden in de boekhouding;
moedigt u aan vergissingen te vermijden en te bestrijden door het identificeren van uw kwetsbare bedrijfsprocessen;
begeleidt uw onderneming bij het opzetten van interne controlesystemen;
optimaliseert de business administratieprocessen op het vlak van de segregatie van taken, beveiliging, controle, passende autoriteiten, juiste
documenten en een inadequaat boekhoudkundig systeem;
installeert een intern controlesysteem om materiële fouten te ontdekken alvorens uw onderneming belangrijke verliezen lijdt;
levert u een extra bijdrage bij het vaststellen van feiten in een commercieel, sociaal, financieel of juridisch geschil. Meer bepaald gaat het onder
andere om materiële boekhoudkundige fouten, onjuist of verkeerd geïnterpreteerde GDPR-processen, diefstal van ondernemersactiva, overtreden
van gedragsregels, gesjoemel in de boekhouding, bedrog, niet-toewijsbare rekeningcouranten, mededelen van fabrieksgeheimen, valsheid in
geschriften, misbruik van internet of telefonie, tijdsdiefstal door werknemers, ...;
identificeert de ongewenste verliesposten in uw onderneming via procedures of relaties die te onrealistisch zijn of te ongewoon zijn om te bestaan
zoals transacties die zich voordoen op vreemde tijdstippen en plaatsen, die uitgevoerd worden door mensen die dit normalerwijze niet verrichten of
die bizarre procedures of handelingen bevatten;
spoort uw bedrijfsprocessen en situaties die potentieel tot een ongeoorloofde kost kunnen leiden proactief op en werkt ze weg;
ontdekt door een tweedelijnscontrole eventueel onaangepaste handelingen waarmee uw onderneming een 'verliespost' opbouwt en richt zich op
het risicomanagement in het algemeen.

Uw voordeel?

REFIBO werkt met een hart voor uw onderneming en treedt op een objectieve wijze op als een onafhankelijke en raadgevende dienstverlener. REFIBO
helpt uw onderneming bij het realiseren van uw doelstellingen door, via een systematische en gedisciplineerde aanpak, de doeltreffendheid van het
risico- en controlebeheer en de beleids- en business administratie processen te evalueren en te verbeteren. Daarbij analyseren we de rentabiliteit van
uw onderneming. Deze service ondersteunt u als beleidsverantwoordelijke bij het nemen van beslissingen met financiële en niet-financiële gevolgen,
sancties of andere acties. Zo krijgt u als ondernemer een betrouwbaar beeld van de mogelijkheden en uitdagingen van uw onderneming.



De business administratie detacheerder

analyseert uw digitaal business administratie vermogen via de ‘tia scan’ (= business administratie en organisatie scan);
werkt met een ‘smart outsourcing’ samenwerking die aansluit bij uw behoeften van vandaag en morgen;
levert u op basis van flexibele inhuur en tijdelijke en/of permanente ondersteuning snel kwalitatief goede business administratie professionals op
basis van de door u gewenste dagdelen per week of per maand;  
stelt uw doelen centraal en begeleidt, beheert en vernieuwt de digitale transformatie van uw financiële organisatie;
inventariseert uw ambities en behoeften, analyseert de organisatie-inrichting van uw business administratie en tekent een gedetailleerde blauwdruk
van uw omgeving uit;
gaat dieper in op de diverse taken, rollen, competenties en verantwoordelijkheden om uw dagdagelijkse werkzaamheden vlekkeloos te laten
verlopen;
staat uitgebreid stil bij de vereiste competenties om van elke rol een succes te maken voor de functies die variëren van personeelsadministrator,
debiteurenmedewerker, assistent controller tot financieel directeur en alles wat daartussen zit;
ondersteunt, verbetert en versnelt uw primaire processen met de juiste digitale talenten en kennisexperten.
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Uw voordeel?
 
REFIBO boost uw business administratie en effent uw digitaal groeipad. Als sparringpartner bij uw financiële bedrijfsvoering zorgt REFIBO ervoor dat uw
financiële organisatie, uw medewerkers, boekhoudpakketten en maatwerkapplicaties doen wat ze moeten doen. Met REFIBO als partner kiest u zelf het
gewenste serviceniveau en servicemodel. Of u nu kiest voor on-site, detachering of co-sourcing. En waar u ook voor kiest: REFIBO helpt en begeleidt u
bij de digitale transformatie van uw business administratie processen, voegt snel en geruisloos financiële en niet-financiële waarde toe aan uw
organisatie, laat uw business administratieprocessen soepeler verlopen en verbetert uw financieel en niet-financieel resultaat.
 
Ervaart u als leidinggevende het belang van sommige taken? Ziet u dat uw medewerkers bij bepaalde opdrachten niet weten hoe ze eraan moeten
beginnen en deze taken ook helemaal niet leuk vinden?  
 
Werk ‘slim’ samen met een energieke en kennisgedreven organisatie als REFIBO. Hierbij staat onze transparante werkwijze, het open tarificatiemodel
en de kwaliteit van onze getrainde experten met masterniveau en ambitie centraal. REFIBO zorgt dat u als organisatie relevant blijft in een continue
digitaal veranderende wereld en zet hiervoor het tia business platform in.



De human solutions consultant

werkt voor uw onderneming een haalbare personeelsstrategie uit bij het herstructureren, het doorvoeren van verandermanagement of
het bemiddelen bij personeelsconflicten;
bewaakt de sociale gezondheid van uw onderneming en adviseert u bij diverse sociaal juridische vraagstukken;
stippelt uw competitief loonbeleid uit en richt fiscale loonkostoptimalisatie, alternatieve verloningsmethodes en het optimaal
combineren van tewerkstellingspremies,..., in;
optimaliseert alle mogelijke fiscale en sociale mogelijkheden die u als werkgever heeft;
herwerkt uw sociale documenten tot werkbare, actuele en juridisch correcte documenten die voldoen aan alle wettelijke (GDPR)
bepalingen;
staat u bij de sociale inspectie met raad en daad bij;
optimaliseert uw tewerkstellingspremies en loonkosten;
begeleidt u bij de aanwerving en het ontslag van uw werknemers;
assisteert u bij de intake-, evaluatie-, loopbaanbegeleidings- en exitgesprekken van uw medewerkers;
identificeert het KUL³TIFA³S talentvermogen van uw organisatie en uw medewerkers op het vlak van Kennis, Uitdaging,
Leerbereidheid, Leermotivatie, Leervermogen, Taakinvulling, Informatievoorziening, Alignment, Attitude, Autonomie, Security; 
brengt de kennis en talenten van uw medewerkers in kaart, beschrijft dit in een competentiehandleiding en werkt voor uw
onderneming een circulaire en modulaire opleidingscatalogus uit;
ontwikkelt een belonings- en een beoordelingssysteem voor uw medewerkers;
werkt een samenwerkings- en opleidingscharter voor uw werknemers uit zodat u als werkgever het concept van het ‘voortdurend
leren’ en de 'loopbaancheque' als instrument actief kan promoten;
maakt van uw ‘online’ en’ offline’ medewerkers ‘onlife’ kenniswerkers zodat zij hun job actief beleven als kwaliteitsvol en motiverend;
geeft compliance trainingen aan uw interne boekhouders en administratieve medewerkers;
leert uw medewerkers de voortgang van hun competenties te evalueren via een informeel leertraject van self assessments;
traint uw medewerkers zodat zij hun 'communicate2connect' vaardigheden en hun zelforganiserend vermogen leren ontwikkelen. 

Uw voordeel?

Als human solutions consultant installeert REFIBO voor u een ‘slim’ KUL³TIFA³S raamwerk afgestemd op de cultuur en de structuur van 
uw onderneming. Zo dragen uw medewerkers bij aan de missie en de toegevoegde waarde van uw organisatie en ontwikkelen zij hun 
eigen talenten. Veranderende en conflicterende eisen vanuit de markt en bezuinigingen op uw budget noodzaken immers tot het
rationaliseren en het verder versterken van de persoonlijke talenten van uw medewerkers. 
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De juridisch adviseur en data protection officer

geeft u informatie en advies omtrent de GDPR-verplichtingen van uw onderneming;
brengt samen met uw medewerkers en/of uw externe IT partner alle hardware, software, netwerken en databases in kaart;
werkt uw 7-stappenplan uit met het opstellen van een (1) bewustmakingsplan, (2) verwerkingsovereenkomst (3) inventaris, (4) audit en
stappenplan, (5) gegevensverwerkingsregister, (6) privacyverklaring van de gegevensregistratie, (7) meldingsprocedure bij datalekken;
werkt voor uw onderneming een optionele GDPR-clausule en privacy policy uit voor uw interne en externe communicatie zoals uw
arbeidsreglement, sollicitatieformulieren, klanten- en leverancierscontracten, website, ...;
begeleidt u bij het informeren van uw medewerkers en andere belanghebbenden die het recht hebben om te weten welke gegevens
verwerkt worden, met welk doel, aan welke organisaties deze worden doorgegeven; 
bewaakt via het REFIBO GDPR-kennisplatform de digitale identiteit van uw klanten, leveranciers, werknemers en relaties;
richt de cyber security en databeveiliging van uw onderneming in via het REFIBO GDPR-kennisplatform;
treedt op als de verantwoordelijke gegevensregistratie van uw onderneming;
werkt een incident response plan uit zodat iedereen binnen uw organisatie weet wat er dient te gebeuren bij hacking;
stelt een gegevensverwerkingsregister op, evenals een overeenkomst met ICT leveranciers en vragenlijsten om de AVG conformiteit
van uw sociaal secretariaat, uw softwareleverancier, uw bank en uw boekhouder te checken;
adviseert uw onderneming omtrent de verplichte risicoanalyse en de resultaten;
zorgt ervoor dat elke beslissing en maatregel die uw onderneming neemt de proportionaliteitstoets doorstaat;
bewaakt de cyber security gezondheid van uw onderneming en monitort de naleving van de GDPR;
onderzoekt de mogelijke bedreigingen die gebruik maken van uw IT kwetsbaarheden;
geeft GDPR bewustmakingstrainingen aan uw medewerkers zodat zij bedachtzaam leren omspringen met persoonsgegevens.

Uw voordeel?

Als één van de 1,14 miljoen zelfstandigen en vennootschappen die bij de RSZ bekend zijn, begeleidt REFIBO u om vanaf 25 mei 2018
GDPR-proof te zijn. Vanaf deze datum is uw onderneming wettelijk verplicht een databeveiligingsbeleid te installeren en een register
van persoonsgegevens bij te houden. Hierbij moet u aan de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (de huidige privacy commissie)
steeds kunnen aantonen dat u voorzichtig omspringt met persoonsgegevens die u verzamelt en beheert en met de wijze waarop 
u persoonsgegevens registreert, raadpleegt, koppelt, verspreidt en vernietigt. Omdat de bewijslast wordt omgedraaid, moet u de 
nodige maatregelen treffen om alle persoonsgegevens van uw personeel, leden, klanten, leveranciers en andere stakeholders 
beter te beschermen. Respecteert u deze gang van zaken niet, kan uw boete oplopen tot 4% van uw omzet tot 20 miljoen euro.
Dat dit voor u niet eenvoudig te organiseren is, is een feit. 
De keten van de verwerkingsactiviteiten moet u van het begin tot het einde laten kloppen en hierbij kan REFIBO u helpen. 
REFIBO neemt uw processen onder de loep en helpt u deze helemaal conform de GDPR-regelgeving te maken.
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De (fin)tech bedrijfsexpert

De financiële technologie of fintech-ontwikkelingen zijn de afgelopen jaren versneld door middel van beter
wordende technologie en het gebrek aan vertrouwen in de traditionele systemen. Daarbij heeft het wettelijk kader
zich met de Europese PSD2-richtlijn opengesteld voor innovaties en het mogelijk gemaakt om vernieuwende
oplossingen uit te testen. Hierdoor zijn banken vanaf 13 januari 2018 verplicht zich – met toestemming van de klant –
open te stellen voor andere bedrijven. Zo zijn non-bank systemen en apps ontstaan die bovenop de traditionele
banksystemen draaien. 
België heeft immers een relatief rijke traditie in financiële technologie en elektronisch bankieren. Denk maar aan
Swift en Euroclear of (aan het buitenland verkochte) bedrijven als Clear2Pay en Ogone. Dat hele ecosysteem
verklaart mee waarom België op fintechvlak een duurzame speler is. Onderzoek wijst uit dat België een 100-tal
fintechbedrijven telt. Een kwart hiervan bestaat uit accounting en onkosten- en facturenbeheer.

Uw voordeel?

De voorbije drie decennia heeft REFIBO een uitgebreide expertise met financiële en business administratie
technologie opgebouwd en (fin)tech oplossingen in haar businessmodel geïntegreerd. Rond deze technologische
innovaties heeft REFIBO een duurzaam ecosysteem met business partners ingericht. REFIBO heeft haar business
administratie dienstverlening gecombineerd met geavanceerde financiële en business administratie technologie.
Met de inzet van een artificieel intelligent en zelflerend algoritme verwerkt de fintech oplossing van tia op efficiënte
en vakkundige wijze de documenten van bedrijven. Via haar circulair business ecosysteem houdt REFIBO de vinger
aan de pols van business administratie en financiële innovaties. Als innovator op dit terrein deelt REFIBO graag haar
(fin)tech kennis met u en positioneert zich als de aangewezen adviseur van u als (fin)tech onderneming.
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De begeleider bij externe derden

stelt u een uitgebreid (overheids)netwerk aan experten ter
beschikking: notarissen, advocaten, banken, sociale
secretariaten, investeerders, ondernemersloket, adviseurs
internationaal ondernemen van Flanders Investment & Trade
(FIT), innovatie adviseurs van het Vlaams Agentschap voor
Innoveren en Ondernemen (VLAIO), de subsidie adviseurs van
het Europees Sociaal Fonds (ESF), INTERREG en het Europees
Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO);
helpt u als ecosysteem partner om mee tussen de lijnen te lezen;
is uw vertrouwenspersoon, van alle markten thuis en uw jargon
vertaler.

Uw voordeel?

Als ondernemer wordt u geconfronteerd met formaliteiten zoals
bezoeken bij de notaris, de advocaat, het sociaal secretariaat,
investeerders, de bankier, de overheid of de rechtbank. Als leek bij
experten raad vragen, kan soms de twijfel laten toeslaan. Wat wordt
exact bedoeld met die opmerking? Wat impliceert deze beslissing
voor uw onderneming? Hoe leest u tussen de lijnen?
Uw ondernemerspad stopt niet bij de deur van uw onderneming.
Tijdens deze momenten begeleidt REFIBO u.

De financiële e-commerce coach

controleert en garandeert de financiële omnichannel processen
van uw e-commerce traject in wisselwerking met uw traditionele
toepassingen;
helpt u in het kluwen van de fiscale regelgeving van uw webshop;
adviseert u bij de verschillende btw-regels op het vlak van B2B   
en B2C verkopen;
begeleidt u tijdens uw overgang van online en offline naar 'onlife';
is uw mentor en ervaringsdeskundige om samen met u tot 'onlife'
acties over te gaan;
werkt sectoroverschrijdend en is 'digital-proof';
aligneert uw bedrijfsstrategie met uw e-commerce strategie.

Uw voordeel?

Uw ondernemersverhaal is aanhoudend 'online' en gaat 'onlife' en
'omnichannel'.
Samen met de e-commerce coach van REFIBO stemt u de business
administratie van uw e-commerce traject af met uw interne business
administratie processen.
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De cliëntenvisie

Als single point of contact verbindt REFIBO
zich met u als cliënt, en staat zij
ononderbroken, creatief en betrokken tot
uw dienst. In vertrouwen deelt zij haar
jarenlange expertise en kennis met u. Zo
gaat REFIBO bewust iedere dag de 'slimme'
dialoog met u aan en volgt hierbij het pad
van businessmodel innovatie en resultaat-
gerichtheid. Dit met de nodige aandacht
voor de juiste afstemming en op een
buitengewoon efficiënte en effectieve wijze.

Een cliëntencontract heeft voor REFIBO pas
echte waarde als het contract voor u meer
waarde creëert dan waar u ons voor betaalt.
Bij het uitvoeren van uw cliëntencontract
aligneren we met u en besteden we alle
aandacht aan uw gedefinieerde
doelstellingen en haar toegevoegde
waarde voor uw onderneming. Hiermee
bewijst REFIBO hoe waardevol uw
onderneming is. Bijgevolg zal u ook het
rendement op uw investering duidelijk
voelen.

Hoe hefboomt
REFIBO u?

De 'wijze' kenniswerkers

REFIBO beseft beter dan wie dan ook dat
bedrijfsresultaten in de eerste plaats
worden bereikt door mensen. Daarom
besteedt REFIBO niet alleen aandacht aan
u als externe cliënt maar ook aan de
interne cliënten, haar 'wijze' kenniswerkers.
Zij vormen immers de fundamentele
bouwstenen van het heden en de toekomst
van REFIBO.

Om succesvolle resultaten te boeken,
wordt uw succes bepaald door competente
en betrokken medewerkers. Om dat
engagement te stimuleren, besteedt
REFIBO uitgebreid aandacht aan elk individu:
persoonlijke evaluatie, persoonlijke
feedback en persoonlijke opleidingen. Op
deze manier ontwikkelt elke medewerker
van REFIBO zich op eigen tempo.

Door hun kennis, competenties en
betrokkenheid af te stemmen op u als cliënt,
adviseren de REFIBO-medewerkers u als
'wijze' kenniswerkers.

Cliëntenvisie

Innovatief
handelen

Business
ecosysteem
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Het KUL³TIFA³S kennisdeelsysteem

REFIBO is een financieel kennisbedrijf. Onze medewerkers zijn ‘wijze’ kenniswerkers gespecialiseerd in recht, fiscaliteit, boekhouding
en organisatie-inrichting. De REFIBO masters zijn hoog digitaal geletterd, vergaren continu kennis, verkennen met gemak nieuwe
technologieën en ontwikkelen vlot hun talenten. Hierbij is het oplossen van problemen in een technologierijke omgeving voor het
vak van de cijferberoeper een bijzondere uitdaging. Om deze drempels weg te werk, investeert REFIBO ook in eigen opleidingen,
zoals het starterstraject voor nieuwe recruten en het ontwikkelprogramma op maat van mediors en seniors.

De kennis die we bij REFIBO verzamelen, brengen we tot bij de klant. Daarom is het cruciaal dat we mee zijn met de nieuwste
technologische ontwikkelingen. Maar even belangrijk zijn de softskills van onze professionals.
Met het KUL³TIFA³S ontwikkelprogramma krijgen de REFIBO medewerkers de nodige tools om zich verder te ontwikkelen,
niet alleen op technisch vlak, maar ook wat betreft sociale, groene en narratieve vaardigheden. 

REFIBO investeert in haar mensen en sluit zowel een psychologisch contract als een samenwerkings- en opleidingscharter met hen.
Door samen te werken met  haar ‘wijze’ kenniswerkers als interne klant, maakt REFIBO blijvend het verschil. Hierbij moedigt ze haar
medewerkers aan om intern en extern opleidingen te volgen en deel te nemen aan de REFIBO kenniswerkgroepen.

Via het KUL³TIFA³S talenttraject wisselen de REFIBO medewerkers hun inzichten uit, delen zij hun passies voor het vak en de
business administratie technologie, hefbomen zij hun carrière en krijgen de vrijheid om zelf hun weg te vinden via een mix van
theorie en hands-on praktijksessies en ondersteunt REFIBO haar kenniswerkers bij de ontwikkeling van hun carrière en loopbaan.

Dit KUL³TIFA³S opleidingsprogramma geeft het leergierige imago en de kennisdelende mentaliteit van REFIBO extra daadkracht.
Sociale en technologische innovatie is immers pas mogelijk als we onszelf durven uitdagen.
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De 'LEAN' projectaanpak 

De 'wijze' kenniswerkers van REFIBO zijn geen 'orderuitvoerders' maar ecosysteem partners met een engagement
en een 'we can' en 'we do' mentaliteit. Deze 'do' mentaliteit werkt LEAN en Leert u Echt Anders Nadenken. Deze
LEAN-projectaanpak steunt uiteraard op praktische stappen, uitgewerkt in een plan van aanpak
voor deze samenwerking. Om een duurzaam plan van aanpak te initiëren, focust REFIBO zich op het wegwerken
van verspillingen in uw business administratie processen en werkt volgens de 'LEAN' projectmanagement-principes.

Dit 'LEAN' projectmanagement laat REFIBO toe om voor u als cliënt een gepersonaliseerd mijlpalenplan en
doorloopschema uit te tekenen. In dat mijlpalenplan wordt uw opdracht als project netjes en overzichtelijk
opgedeeld. Elke fase, elke taak en elke deadline wordt via het REFIBO ticketingsysteem geregistreerd en duidelijk
vastgelegd in dit mijlpalenplan. Met dit stappenplan werken de 'wijze' kenniswerkers van REFIBO transparant met
u samen vanuit een logische samenhang en met aandacht voor 'LEAN' en het wegwerken van verspilling.

Daarnaast bevordert deze aanpak de interne en externe communicatie door de goede afspraken die samen worden
gemaakt. Op die manier kunnen we ons volledig concentreren op de succesvolle afhandeling van uw project en 
uw dossier. REFIBO is dan uw garantie voor betrouwbaarheid, extra toegevoegde waarde, kwaliteit en succes!
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Het innovatief handelen en de cliëntgerichtheid

Twee grote transitietrends van dit moment zijn de verschuivingen van het 'zelf doen' naar het 'samen doen' en van
waardeketens naar waardenetwerken. Beiden vallen onlosmakelijk ineen en zijn onderling afhankelijk van elkaar.
Door binnen de nieuwe netwerkeconomie circulair te denken, worden kennis, data en kenniswerkers met elkaar
verbonden tot een vernieuwend concept en ontstaat een business ecosysteem. Hiervoor is een circulaire
samenwerking in het netwerk nodig. Buiten de lijntjes kleuren maakt dat er nieuwe plaatjes ontstaan. Werken
volgens de heersende norm is niet meer de trend van de 21ste eeuw. Afwijking van de norm als bron van inspiratie
(oftewel een uniek talent) is een stuk hedendaagser. Zo werkt REFIBO van ketenoptimalisatie, operationele
excellentie en efficiëntie naar netwerkinnovatie en effectiviteit.
De slaagkansen van deze circulaire samenwerking stijgen naarmate de partners uw onderneming juist matchen en
coördineren en de juiste mensen hieraan deelnemen. Het gaat dan om een samenwerking waarbij de partners met
de juiste instelling, energie, committent, competentie, expertise en enthousiasme voor de uitdagingen gesteld zijn.



Het business ecosysteem

Wat betekent een business ecosysteem voor uw onderneming? Dankzij het business ecosysteem van REFIBO werkt uw onderneming
efficiënter, voert uw onderneming gecompliceerde administratieve processen geautomatiseerd uit en bestaat dubbel werk niet meer.
Informatie wordt éénmalig toegevoegd. Deze ecosysteem benadering stimuleert het rendement van de productie en bevordert de
kwaliteit van de serviceverlening. Dat proces vraagt om engineering. Dat geldt zowel voor de technische en logistieke processen, al
s voor de business administratie processen. Engineering en technologische innovatie spelen daarnaast een belangrijke rol in de pr
ocesverbetering en is één van de sleutelactiviteiten in de kracht van het business ecosysteem van REFIBO. 

H
oe werkt u in een business ecosysteem met REFIBO samen? Vanuit de benadering van een business ecosysteem werkt uw
onderneming en REFIBO interorganisatorisch samen, ontwikkelt zich een eco-cultuur en ontstaat een interrelatiemodel met een d
recte communicatiestructuur. Vanuit deze ecosysteem benadering bestuderen de kenniswerkers van REFIBO samen met uw a
ministratieve en boekhoudkundige medewerkers uw onderliggende business administratie processen. Zij kennen de business a
ministratie processen en de processen om administratieve stromen objectgeoriënteerd vorm te geven. Door uw business adm
inistratie processen te vereenvoudigen, nieuwe kennis over processen, markten, producten en processen te verzamelen en dit ver
volgens gestructureerd te verwerken, ontstaat een snelwerkend werkstroomsysteem. Hierbij treedt de artificieel intelligente ass
istente tia op als draaischijf van de interne en externe communicatie en wordt kennis opgeslaan in direct toegankelijke databanken. Met
 uiterst gebruiksvriendelijke browsers zijn uw administratieve trajecten van begin tot het einde geautomatiseerd en zijn tus
senstappen weggewerkt. 

Wa
t levert een business ecosysteem uw onderneming financieel op? De resultaten van een business ecosysteem zijn enorm.
De processen zijn snel, eenvoudig en administratief werk verdwijnt. De slanke doorkoppeling van informatie van REFIBO aan uw on
erneming en van uw onderneming aan REFIBO levert een enorme bijdrage aan het verlagen van uw administratieve en ma
agementkosten. Die kosten worden teruggebracht tot kosten voor engineering, systeemkosten en de kosten voor kennisaankoop. RE
IBO maakt uw droom waar en elimineert de administratieve dubbele handelingen binnen uw bedrijfsprocessen. 
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Als ondernemer kent u het wel…

Boekt u nog steeds uw documenten
handmatig in?
Vraagt de bank u onverwachts om cijfers?
Sluit uw budget aan bij de loonafspraken van
uw nieuwe werknemer?
Investeert u best dit kwartaal al?
Verliest u steeds uw kleine
aankoopbonnetjes?
Raadpleegt u de glazen bol voor uw
tussentijdse cijfers?
Heeft u steeds een realtime aginglist bij de
hand?
Is er marge voor zelffinanciering of
loonsverhoging?

Anno 2015 heeft REFIBO als business
administratie en businessmodel innovator
co-creatie en keteninnovatie vertaald als
een 'SMART' draaiboek waarin het
'Samenwerken', ''Modeleren', 'Aligneren',
'Redesignen' en 'Thinking' centraal staan.
REFIBO heeft samen met de
technologische wereldspeler Canon een
praktische wegwijzer en fintech oplossing
uitgewerkt voor het opzetten van een
artificieel intelligent en zelflerend
businessplatform.
Dit businessplatform fungeert tevens als
een document management systeem via
de assistentie van de artificieel
intelligente tia.

Analyseer de digitaliseringsscore van
uw bedrijf. Vraag vrijblijvend uw BAS
of Business Administratie Scan aan
via bas@refibo.be

Uw oplossing?

Met de tia-scan inventariseert en identificeert u
het digitaal vermogen van uw organisatie.
Vervolgens richt u met tia, een 'slimme' fintech
oplossing voor artificieel intelligent
boekhouden, digitaal archiveren en realtime
stuurboordtabellen, uw business administratie
zelflerend, transparant en eenvoudig in.
Zo kiest u voor een platform en een erkend en
online dienstverlener in één.

Uw artificieel
intelligente en
zelflerende fintech
oplossing tia

Artificieel intelligent platform tia

herkent zelflerend boekhoudkundige
informatie op uw facturen;
boekt deze informatie automatisch in;
maakt van uw boekhouding een realtime
managementtool;
verzamelt, controleert, bewerkt, analyseert
en rapporteert uw bedrijfsgegevens;
verwerkt als virtueel assistent uw business
administratie;
maakt uw business administratie
transparant;
brengt onregelmatigheden in uw business
administratie in kaart;
identificeert materiële administratieve
vergissingen;
verkleint de impact van uw administratieve
foutenmarges;
vereenvoudigt uw debiteurenopvolging;
digitaliseert en bewaart uw contracten,
verkoopsvoorwaarden, documenten en
facturen in één digitaal archief;
zoekt uw factuur voor “winterdiesel” op of
neemt er een oude cateringfactuur bij;
laat u uw gegevens realtime via uw
smartphone, tablet of computer
consulteren.
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tia in 4 eenvoudige stappen

Stap 1. 
Digitaliseer

Stap 2. 
Artificiële intelligentie

Stap 3. 
Digitaal archief

Stap 4. 
Rapportering

Stuur uw digitale
documenten door
of scan uw
papieren versies in.

Herkent en boekt via het
zelflerende artificieel
intelligente 
tia systeem.

Raadpleeg uw
volledige
boekhouding waar 
en wanneer u wilt.

Consulteer uw
historische,
realtime en
predictieve cijfers.

7 redenen om uw business
administratie te digitaliseren

u optimaliseert uw manuele taken en u
bespaart tijd en kosten;
u maakt van tia uw zelflerende artificieel
intelligente assistente;
u optimaliseert software en hardware en
u gebruikt uw eigen software;
u gebruikt uw cijfers en trends up-to-date;
u werkt 'LEAN' met een duurzaam digitaal
archief en boekhouding in één;
u beheert met het document management
systeem ook uw contracten en andere
documenten;
u krijgt proactief bedrijfsadvies door uw
erkende en online adviesverlener.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
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Transparante
tarieven
Uiteraard bepaalt u als cliënt vooraf zelf
de invulling van ons werk. Bij de aanvang
maakt REFIBO van uw opdracht een
doorloopschema op en forecast uw
specifieke vragen, wettelijke deadlines 
en de terugkerende taken via het online
ticketingsysteem.
De REFIBO-medewerkers verwerken
systematisch uw opdrachten en houden
continu hun prestaties bij in een
dagrapport met specifieke vermelding
van de aard van deze prestaties en de 
tijd die eraan wordt besteed. U krijgt
hiervan een detail als bijlage bij elke
maandelijkse factuur.
 
Zo behoudt u het volledige overzicht
over de geleverde diensten. Het ereloon
voor de aangerekende prestaties wordt
berekend op basis van een uurtarief en
de kwalificatie van de medewerker. Op
uw verzoek kunnen wij ook maandelijks
een vast bedrag factureren. In dit
geval ontvangt u op het einde van het
jaar een afrekening. Zo blijft het REFIBO-
facturatiesysteem transparant. 25

Tarieven per uur (excl. BTW)
Detachering per dagdeel van 
4 uren (incl. verplaatsing)

2020

Junior boekhouder

Studiedienst / jurist

Organisatie expert

HR consultant

Boekhouder

Dossierbeheerder

BIBF of IAB erkend

Zaakvoerder / expert

Business administrator

€ 50

€ 69

€ 69

€ 69
€ 69

€ 73

€ 75

€ 89

€ 44



Een leven lang financieel fit
Hou uw onderneming financieel fit
Financieel fit in moeilijke tijden
Duurzaam fit door financieel inzicht
Onderneem met kennis en wees
financieel fit
Een lengte voor met een fitte
onderneming
Kennis delen als fitte investering
Fit aan de start op elke leeftijd
Uw onderneming: fit en online
Houd uw onderneming fit en up-
to-date

Vraag uw gratis exemplaar aan via
info@refibo.be

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
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Meer dan cijfers
en letters:
10 edities



Woordenlijst
Alignment: het verbinden, afstemmen en realiseren van betrokkenheid in en tussen organisaties gericht op het kunnen realiseren of verbeteren van de organisatiestrategie. 

Ambidexter management: het duovaardig, tweehandig of tweeledig handelen, vereist een omslag van het ‘of-of’ denken naar het ‘en-en’ denken en is gebouwd op de paradox met 
aan de ene kant efficiëntie en kostenbeheersing en aan de andere kant onderzoek, vernieuwing en (zelf)ontwikkeling.

Business ecosysteem: een systeembenadering waarin ambitieuze ondernemers centraal staan en door instituties en netwerken tot bloei komen en waarbij de ambitie zich uit in
innovatie, groei, het gebruik van hoogwaardige technologie en export. 

Circulaire samenwerking: een waardetoevoegende samenwerking op alle niveaus als basis van de circulaire economie dat als economisch model bedoeld is om samenwerking te
bevorderen en te maximaliseren, cliëntwaarde toe te voegen en waardevernietiging te minimaliseren.

Co-creatie: ‘samen innoveren’ en een proces van ‘participatief ontwerpen’ en bestaat uit een zichzelf organiserende en sturende creatieve samenwerking tussen partijen.

Competentie: een samenhangend en complex geheel van kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes die tot uiting komen bij en ontwikkeld worden door concreet handelen in
concrete, complexe en authentieke situaties. 

Effectiviteit: de doeltreffendheid die aangeeft dat de uitkomst van het proces gerealiseerd wordt of de juiste dingen doen.

Efficiëntie: de doelmatigheid of de mate van gebruik van middelen om een bepaald doel te bereiken of de dingen juist doen.

Human Resources Management: een filosofie waarin de werknemers worden gezien als menselijk kapitaal waarvan optimaal gebruik moet worden gemaakt, onder meer door hen
te betrekken bij besluitvormingsprocessen.

Kenniswerkers: diepgaande en kwalitatief goed gemotiveerde ‘leerders’ omdat ze steeds op zoek gaan naar de betekenis van informatie, nieuwe informatie, systemen, problemen
en ontwikkelingen op de werkplek volledig begrijpen en zich inzetten om bij te leren op het werk omdat ze het onderwerp op zich boeiend of persoonlijk zinvol vinden. 

Lean: het leveren van cliëntwaarde met zo weinig mogelijk middelen op het vlak van tijd, geld en materiaal, het transformeren van de dienst of het product door de activiteit en werkt
als de cliënt voor de activiteit wilt betalen.

Missie: een beknopte en krachtige omschrijving van de kernopdracht van een organisatie, is inspirerend en sturend en nodigt medewerkers uit om actief en intensief mee te bouwen
aan de bruggen naar de toekomst.

Strategie: het bepalen van de doelen van uw onderneming door het formuleren van het antwoord op de volgende vier vragen: (1) wie bedient u en wie niet? (2) wat levert u en wat
niet? (3) wat is uw waardepropositie? (4) hoe werkt uw organisatiemodel? 

Visie: geeft een visionair en ambitieus beeld van wat uw organisatie wil zijn, kijkt naar de wereld van nu en de kansen in de toekomst en beschrijft de gewenste droomsituatie.

Waardepropositie: het aantonen van de toegevoegde waarde die uw onderneming genereert voor haar cliënten. De toegevoegde waarde situeert zich op het vlak van prijs,
bereikbaarheid, product, service en verbondenheid.

Onlife: een samentrekking van ‘online’ en ‘life’ omdat het onderscheid tussen echt en virtueel vervaagt, er geen grens meer is tussen mens, machine en natuur. De mens moet leren
relationeel en in meervouden denken in plaats van in dualiteiten en tegenstellingen en moet leren omgaan met de overgang van schaarste naar overdaad aan informatie. 27
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