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Een adviseur die bovenop actuele kennis zit om die vervolgens te vertalen
naar een betere performance, privé en zakelijk, voor de ondernemer. Dat is
wat de ondernemer wil. Nieuw huwelijksvermogensrecht? Pensioen in eigen
beheer? Andere fiscale tips? De Nieuwsbank is voor u een handige manier om
de ondernemer te adviseren. Met de statistieken als waakhond, want je wil
wel weten in welke onderwerpen de ondernemer is geïnteresseerd.

E

nkele adviestips voor uw ondernemer? Wat te denken van de Special Lonen, de Advies
wijzer Loonkostenvoordelen, een podcast over het nieuwe huwelijksvermogensrecht,
de Special Miljoenennota, de Eindejaarstips of een animatiefilm over het pensioen

in eigen beheer. U wilt uw klanten hierover snel en gemakkelijk adviseren? Dan heeft u aan
de Nieuwsbank een adviestool bij uitstek. Vergroot uw bereik! Met gemak kunt u (branche-)
artikelen, achtergronden en (branche-)specials (automatisch) op uw site zetten, mailen, uitzetten
via social media of gebruiken voor presentaties. Opdat uw ondernemer weet dat hij bij u op het

Top tien meest gelezen in 2017

netvlies staat.

1. 	Advieswijzer Pensioen in eigen beheer
afgeschaft! Wat nu?
2. 	Top 10 belangrijkste wijzigingen 2017

DRV over de Nieuwsbank

3. 	Sint schenkt belastingvrije banketstaaf

“Als kennisorganisatie willen we ondernemers helpen hun bedrijfsprestaties duurzaam te

4. 	Onbelaste bonus voor de dga

verbeteren door hen praktische tips en adviezen te geven. Dit doen we onder meer door dagelijks

5. 	Top 10 maatregelen voor 2018

kennisartikelen te delen via onze website en nieuwsbrieven. De Nieuwsbank helpt om kwalitatief

6. 	Extra wijzigingen Belastingplan 2018

hoogwaardige informatie te delen met onze doelgroep”, zegt Mariëlle Spuijbroek, partner en

7. 	Versoepeling vervroegd afkopen hypotheek

fiscalist van DRV Accountants & Adviseurs en actief gebruiker van de Nieuwsbank.

8. 	Stamrecht bemoeilijkt afkoop pensioen in
eigen beheer

Triggeren

9. 	Top 5 belangrijkste wijzigingen regeerakkoord

DRV is een accountants- en advieskantoor met dertien vestigingen in Zuidwest-Nederland.

10. Advieswijzer Auto: zakelijk of privé?

Spuijbroek is de drijvende kracht achter de content die DRV dagelijks deelt met ondernemers.
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“In overleg met diverse kennisgroepen binnen de organisatie worden nieuwsartikelen op onze
website geplaatst en verspreid via social media.” DRV deelt niet zomaar alle artikelen uit de
Nieuwsbank. Er wordt gekeken naar content die meerwaarde biedt voor klanten. Spuijbroek:
“Het is belangrijk dat de informatie die we delen ondernemers triggert om na te denken over
hun eigen situatie. Heb ik mijn pensioen wel goed geregeld? Wat kan ik in de vrije ruimte van
de werkkostenregeling laten vallen? Zijn er zaken die dit jaar nog fiscaal aantrekkelijk zijn?
Onderwerpen waar ondernemers zelf anders niet zo snel over zouden nadenken.
Door gebruik te maken van de Nieuwsbank kunnen we dit soort actuele en relevante
adviezen snel delen.”

Wat heeft de Nieuwsbank voor uw klant en u?
Een greep uit de mogelijkheden:
Actueel nieuws en achtergrondinformatie
Kant-en-klare mkb-nieuwsbrieven
Up-to-date branchenieuws
Branchenieuwsbrieven met actuele cijfers
(Branche in Zicht) en trends
Rechtenvrije foto’s voor uw website, social media
Rss-feeds voor automatisch nieuws op uw site
Marketing- en communicatietips

Kennis in huis
“Daarnaast staat kwaliteit bij ons hoog in het vaandel, ook als het om onze informatie
voorziening gaat. Het is dan ook fijn om hierin samen te werken met een partij als SRA. Door
het delen van de artikelen laten we zien welke kennis we als accountantskantoor in huis
hebben. We kunnen vertrouwen op goede kwaliteit en dat bespaart ons veel tijd”. Spuijbroek
bekijkt de Nieuwsbank een paar keer per week en ziet dat als een investering. “We gaan voor
het beste voor onze klanten en de Nieuwsbank helpt ons daarbij.”

De redactie
De Nieuwsbank staat of valt met de kwaliteit van het nieuws. Onze redactie bestaat uit
professionals van verschillende disciplines die allen aansluiting hebben met de mkb-praktijk.
Zij vertalen relevante informatie naar begrijpelijke teksten, waarbij Bureau Vaktechniek

Mariëlle Spuijbroek, partner en fiscalist van

achterwacht is.

DRV Accountants & Adviseurs

Meer informatie?
Ga naar www.sra.nl/nieuwsbank

SRAspecial – www.sra.nl

