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‘Onze rol bestaat al lang niet 
meer alleen uit het verwerken 

van de cijfers’

‘HOE WILT U UW 
ORGANISATIE 
NEERZETTEN?’
Al zeventien jaar staat Ron Gerssen, samen met zijn team 

gepassioneerde deskundigen, met raad en daad naast on-

dernemers. Eerst onder de noemer Leidsche Rijn Advies-

groep, sinds 1 januari 2017 met Gerssen Adviesgroep. 

‘Wij zijn een administratie- en belastingadvieskantoor 

voor het MKB, gespecialiseerd in het samenstellen van 

jaarrekeningen, fiscale dienstverlening en allerhande (sa-

laris) administratieve en juridische dienstverlening’, zegt 

Ron. ‘De ontwikkelingen binnen ons vakgebied volgen 

elkaar in rap tempo op, wij zoeken continu naar de juiste 

balans tussen automatisering en persoonlijk contact.’

Gerssen Adviesgroep: dé partner voor 
al uw financiële, fiscale en juridische 
zaken

‘Onze rol bestaat al lang niet meer alleen uit het verwerken van 
de cijfers, maar juist uit het adviseren van de ondernemer vanuit 
die cijfers. Wat zijn de dromen? Waar staat de onderneming en 
waar gaat het naartoe? De economie groeit, er is veel vraag naar 
bijvoorbeeld uitbreiding, financiering en overname. Door veel 
contact te hebben met de klant, weten wij wat er speelt en creëren 

wij een voorsprong. Dat is onze kracht,’ verklaart Ron. Daarbij 
zorgt Gerssen Adviesgroep ervoor, dat men overzichtelijk en snel 
bij haar eigen gegevens kan. ‘Wij hebben een online klantenpor-
taal, waar iedere klant kan inloggen, om het eigen dossier in te 
zien. Een laagdrempelige, toegankelijke manier om tussentijdse 
informatievoorziening te bewerkstelligen en ervoor te zorgen dat 
een ondernemer kan sturen op actuele informatie. Onze app sluit 
daarop aan. En stel dat ik een artikel tegenkom dat belangrijk kan 
zijn voor mijn klanten, dan deel ik het in de app en krijgen onder-
nemers een bericht dat er een belangrijk nieuwsitem is. Sneller 
kan ik mijn klanten niet bereiken!’

‘Het standaard inboeken zal verdwijnen’
De manier waarop gegevens worden aangeleverd, is cruciaal bij 
deze ontwikkeling. ‘De administratieverwerking gaat op de schop, 
het standaard inboeken zal verdwijnen. Een factuur gaat tegen-
woordig bijna niet meer op papier, maar komt via een PDF of  
UBL’, zegt Ron. ‘Om de administratie nog efficiënter en inzich-
telijker te maken, laten wij onze klanten hun gegevens uploaden, 
een programma waar een scan- en herkensysteem achter zit. Die 
informatie wordt digitaal opgeslagen, waarbij zowel de klant als 
wij de gegevens kunnen benaderen. Bij het beoordelen van de 
tussentijdse cijfers kan de klant gelijk zien wat er geboekt is met 
het betreffende document erachter. Wij worden dan ook gedwon-
gen om meer vanuit het heden te denken. De klant kijkt over de 
schouder mee en wij moeten zorgen dat de gegevens up-to-date 
zijn. Voor komend jaar willen wij graag de prognoses van klanten 
verwerken, zodat we zelfs de vergelijkingen ten opzichte van de 
prognoses in beeld kunnen brengen.’

De juiste balans
Hoewel de automatisering ervoor zorgt dat persoonlijk contact 
overbodig wordt, zoekt Gerssen Adviesgroep naar de juiste ba-
lans. ‘Ik vind het belangrijk dat ondernemers weten waarom zij 
belasting betalen en dat we kunnen klankborden. Daarom zit men 
minimaal één keer per jaar met ons om tafel. Het staat haaks op 
de ontwikkeling, maar wij merken dat die behoefte er is. Zo hou-
den wij feeling met onze klanten.’
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