
In Excelsis ontwikkeld verkoop-instrumenten, budgetmodellen en 
modellen voor financiële en data-analyse.

Frank Kusters
M 0622 548 202
frank.kusters@inexcelsis.nl
Spuistraat 241-A
1012 VP Amsterdam
www.inexcelsis.nl

Emil Seidenbecher
M 0623 724 119
emil.seidenbecher@inexcelsis.nl
Elandstraat 12
3064 AH Rotterdam
www.inexcelsis.nl

WEA Roosendaal,
een geslaagde operatie

WEA is een organisatie van samenwerkende accountants en belastingadviseurs. De 

organisatie bestaat uit zeven maatschappen met in totaal zeventien vestigingen, waar 

tientallen professionals werken aan belastingaangiften, administratie, boekhouding en 

financieringen voor ondernemers en particulieren.

“Wat je ook aan inExcelsis vraagt, het wordt opgelost!”
Armando Nagtzaam, WEA Roosendaal

WEA probeert altijd optimaal mee te denken met de klant. Het streven 
is niet om zo veel mogelijk declarabele uren te maken, maar om de 
administratie voor de klant zo efficiënt mogelijk te voeren. 

Voor het opstellen van de jaarstukken, maakte WEA gebruik van een 
digitaal ‘cliëntdossier’. De komst van nieuwe regelgeving, noodzaakte 
WEA om het bestaande systeem uit te breiden met werkprogramma’s 
en checklisten. inExcelsis werd benaderd om het cliëntdossier aan te 
passen en zo in te richten dat het voor alle WEA kantoren bruikbaar 
zou zijn. 

inExcelsis bracht verbeteringen aan in de navigatie, de user interface 
en de importmogelijkheden. Door de werkzaamheden van inExcelsis 
kan WEA met het nieuwe cliëntdossier sneller balansposten en 
verloopoverzichten opstellen en verbandcontroles uitvoeren.  

Het cliëntdossier is bovendien zo gemaakt dat bij afsluiting van het 
jaar, een aantal gegevens uit het oude dossier automatisch worden 
overgenomen in het nieuwe dossier. 

Met gebruik van het nieuwe cliëntdossier, heeft WEA Roosendaal een 
mooie efficiencyslag gemaakt. Het opstellen van de jaarstukken voor 
klanten verloopt snel en effectief. Dit levert een tijdbesparing op, waar 
de klant direct baat bij heeft. Het dossier is getoetst en voldoet aan 
alle vaktechnische en kwalitatieve eisen die de wet- en regelgeving 
stelt. 

“De samenwerking met inExcelsis was zeer prettig”, aldus A. Nagtzaam 
van WEA Roosendaal. “Er werd goed meegedacht en we hebben het 
gevoel dat inExcelsis er helemaal voor ging! Soms kregen we zelfs 
midden in de nacht nog een e-mail met een oplossing of een idee! Ze 
stonden dus letterlijk dag en nacht voor ons klaar!”


