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Bankiers en cijferberoepers, partners ten dienste van de 
ondernemingen 

 
 
De cijferberoepen zijn de jongste jaren enorm geëvolueerd. Technologische vooruitgang, 
automatisering van talrijke verrichtingen die bovendien meer en meer in de onderneming zelf 
worden gedaan, toenemende complexiteit van de fiscale, juridische, financiële en economische 
omgeving, … Het zijn allemaal factoren die van boekhouders, accountants, fiscalisten, revisoren en 
belastingconsulenten een alsmaar ruimere en meer gespecialiseerde kennis vergen, willen ze hun 
klanten optimaal kunnen begeleiden en adviseren.  
 
Vrees om de kleine kantoren te zien verdwijnen ten voordele van grote groepen, of integendeel geloof in 
nieuwe ontwikkelingskansen dankzij ruimere opdrachten, ondernemingen die hun kosten willen 
optimaliseren en dus advies op maat met een hoge toegevoegde waarde eisen: het beroep van 
cijferspecialist is duidelijk in volle verandering.  
 
Als trouwe partner van de zelfstandigen, de kmo’s en de vrije beroepen wil Belfius Bank de boekhouders, 
fiscalisten, revisoren, accountants en belastingconsulenten in hun hoedanigheid van ondernemer 
begeleiden maar vooral ook concreet ondersteunen in hun adviesopdracht. 
 
Daarom heeft Belfius speciaal voor hen een waaier aan workshops en seminaries uitgewerkt rond diverse 
bancaire en financiële onderwerpen: de voorbereiding en evaluatie van een kredietdossier, het beheer van 
liquiditeitsoverschotten, de investeringen, de financiering van starters, de financiële structurering van een 
bedrijfsoverdracht, de opbouw van een aanvullend pensioen, de macro-economische context en 
vooruitzichten enzovoort.  
 
De eerste workshop vindt plaats op woensdag 23 oktober 2013 om 16 uur in Hotel Ter Elst in Edegem 
en draait rond het thema: “De cijferberoeper van de toekomst”. Tijdens deze workshop zoomt Kristian 
Vanderwaeren, IAB-lid en docent aan de Fiscale Hogeschool, in op het belang van partnerships en op 
de manier van samenwerken. De deelname is gratis en de deelnemers ontvangen na afloop een “attest 
permanente vorming” (BIBF/IAB). Inschrijven is verplicht en kan via www.belfius.be/workshop2310.  
 
Daarnaast heeft Belfius op zijn website een specifiek informatieplatform ontwikkeld waarop de 
cijferberoepers terecht kunnen met al hun bancaire, economische of financiële vragen.   
 
Als bevoorrechte adviseurs die dicht bij hun klanten staan, begeleiden de cijferberoepers de 
ondernemingen, zelfstandigen en beoefenaars van een vrij beroep in de verschillende stadia van hun 
ontwikkeling. Belfius Bank deelt zijn financiële deskundigheid met hen, om samen de lokale economie te 
ondersteunen en zo een toegevoegde waarde te leveren aan de samenleving.  
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