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INTRODUCTIE - MOET DE AANDACHT GRIJPEN!

We zien mooie beelden van Curaçao, met elementen van het 
accountantvak in de voorgrond; dit lijkt tegenstrijdig met de 
verwachtte kantoorsetting.

GILBERT (V.O.)
Vertelt over zijn vertrek naar 
Curacao en wat dat betekende voor 
zijn klanten. (het ‘probleem’ 
schetsen voor de klanten)

TITELKAART

“Passie voor Ondernemen”

WAAROM HET VAK

Gilbert zit op het mooie Curaçao in een interview setting.

GILBERT
Vertelt over zijn keuze voor het 
vak, wat hij voor zijn klanten wil 
betekenen. Wat hij ziet gebeuren 
als hij zijn klanten meer inzicht 
geeft in hun bedrijf, door middel 
van Exact.

WAAROM GILBERT ZIJN KLANTEN WIL BEHOUDEN BIJ ZIJN VERTREK 
NAAR CURACAO

Gilbert zit op het mooie Curaçao in een interview setting.

GILBERT
Vertelt over de omstandigheden van 
zijn vertrek naar Curaçao en waarom 
het, ook voor zijn klanten, 
belangrijk was om de samenwerkingen 
door te blijven zetten.

We zien beelden van Gilbert aan het werk met Exact online op 
Curaçao. Hij heeft contact met zijn klanten via Skype.

GILBERT (V.O.)
Vertelt verder over hoe Exact  
Online hem en zijn klanten heeft 
geholpen deze samenwerking op 
afstand mogelijk te maken.

KLANT OVER KAIZEN

De skype beelden gaan over in beelden van de klant in 
Nederland en het bedrijf van deze klant. We zien Gilbert en 
de klant constant in contact via het internet en de telefoon.



KLANT
Vertelt over de keuzen voor Kaizen 
en het begin van de samenwerking. 
Vertelt over Gilberts stap om een 
jaar naar Curaçao te gaan en wat er 
veranderd is in de samenwerking. 
(denk aan tijdzone terugkoppeling, 
wellicht wel sneller daardoor!)

KAIZEN OVER KLANT

Beelden van Gilbert die doorwerkt op de informatie van de 
dag, terwijl de klant zijn dag heeft afgesloten. We eindigen 
met de volledige updates die Gilbert heeft kunnen geven aan 
zijn klant, terwijl deze met een kop koffie zijn dag weer 
begint.

GILBERT
Vertelt waar hij deze klant het 
meest heeft geholpen en hoe hij 
deze klant nog steeds (of juist nu) 
goed van dienst kan zijn.

WAT VOEGT EXACT TOE AAN DEZE RELATIE? - AFSLUITER

Gilbert zit op het mooie Curaçao in een interview setting.

GILBERT
Benadrukt nogmaals de online 
mogelijkheden van Exact en hoe deze 
hem helpen het tijd en 
plaatsverschil om te bouwen naar 
een voordeel!

EINDTITELKAART

“=Exact”

“And it all comes together.”
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