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Makkelijke
administratie
voor kleine
ondernemers
Jeroen van Gessel biedt met zijn administratiekantoor Consultis
een unieke service voor kleine ondernemers. Zo komt hij gewoon bij u
langs om de administratie op locatie te doen. Daarnaast kunt u gebruikmaken van het door hem zelf ontwikkelde administratiepakket.
Die software is simpel, maar compleet. Het voeren van een administratie
wordt dankzij deze eigenzinnige aanpak een peuleschil.

Per mei 2010 stortte Van Gessel zich volledig
op zijn passie. Zijn ICT-werk verruilde
hij voor fulltime aandacht voor zijn eigen
bedrijf Consultis. ‘Ik heb van mijn hobby
mijn werk gemaakt en van mijn werk mijn
hobby’, zegt hij. Hij kiest met Consultis
nadrukkelijk voor de kleinere ondernemers als doelgroep. ‘Betaalbare en goede
administratieve dienstverlening is wat
die groep in de eerste plaats nodig heeft.
Iemand die een stap verder gaat dan de
traditionele boekhouders in ondersteuning
en uitleg. De Kamer van Koophandel verwijst starters te vaak door naar grotere
accountantskantoren. Daar betaalt men
de hoofdprijs voor relatief eenvoudige
administratieve diensten en advisering.
Daarom richt ik me als eenmanszaak op
de eenmanszaak. Dat is niet de doelgroep
die de meeste omzet oplevert, maar wel
de meeste voldoening. Ik zeg je eerlijk,
ik ben in mijn werk nog nooit zo gelukkig
geweest als nu.’

H

et verhaal achter het ondernemerschap van Jeroen van Gessel
is zo speciaal als zijn visie op
administreren en financieel adviseren.
De kennis en interesse voor het vak werd
Van Gessel met de spreekwoordelijke
paplepel ingegoten. Vader Joop was loonadministrateur en boekhouder in de
zorgsector. In zijn vrije tijd hielp hij veel
particulieren met aangiftes, opgaves, tips
en advies. Jeroen van Gessel: ‘Er kwamen
altijd mensen in huis met mapjes onder de
arm. De passie voor het vak heb ik onmiskenbaar van mijn vader. Daar waar mijn
vader zich uitsluitend richtte op particulieren heb ik me steeds meer verdiept in
de fiscale kant van het kleine ondernemerschap.’
Vanaf het eind van de jaren ’80 van de
vorige eeuw ging ook Jeroen actief mensen (ondernemers en particulieren) helpen
met hun administratieve en financiële vragen en opgaven. Dat deed hij in zijn vrije
tijd, naast zijn werk in loondienst in de
ICT-branche. Zijn ervaring als programmeur zou Van Gessel later echter nog van
pas komen. Geheel op eigen kracht ontwierp hij zijn administratieve software,
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door de belastingdienst en geheel goed
bevonden.’ Met zijn software genaamd
Dashboard kan iedereen snel en gemakkelijk bonnetjes en kas- en banktransacties
invoeren. De mogelijkheden van de software – die gewoon in EXCEL draait – zijn
nog veel uitgebreider, maar ieder gebruikt
slechts wat hij nodig heeft.

speciaal gericht op kleine ondernemers.
‘De bestaande commerciële pakketten zijn
veelal te omslachtig, onnodig uitgebreid en
ingewikkeld voor een kleine zelfstandige,
zzp’er of freelancer’, vindt Van Gessel.
‘Daarom heb ik mijn eigen programma
gemaakt. Dat is overigens gecontroleerd
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Gemakkelijk, snel en niet duur
De nuchtere werkwijze van Van Gessel
pakt ook in de praktijk heel goed uit.
Mede dankzij zijn Dashboard-pakket kan
een concept jaarrekening al in januari
geleverd worden. ‘Het is een druk op
de knop.’ De definitieve jaarrekening en
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‘Als ik iemand daarmee kan helpen, dan
doe ik dat graag. Een hypotheek of lening
ga je aan voor de lange termijn. Daar moet
je de juiste keuzes in maken. Dus neem je
eigen OPA mee’, lacht Van Gessel.

Groeiende klantenkring
Dat de aanpak van Van Gessel doel treft,
blijkt uit het grote (en groeiende) aantal
klanten dat op zijn diensten vertrouwt.
Naast vele particulieren, heeft Consultis
inmiddels over de 100 ondernemers en
zzp’ers als klant. Mond-tot-mondreclame
maakt acquisitie vrijwel overbodig.
De ondernemers zijn actief op allerlei
gebieden; koerier, kapper, adviesdiensten,
zorg, muziek en noem maar op. ‘Juist die
diversiteit is zo leuk’‚ vindt Van Gessel.
‘Omdat ik de klanten die dat wensen
bezoek, kom ik met allerlei mensen en
werkomgevingen in aanraking. Dat is
hartstikke interessant en ik leer van de
visie en mening van iedereen. Ik ben echt
niet elke dag alleen maar met cijferwerk
bezig. Ook praten en
koffie drinken horen erbij.
Er zijn mensen waar ik
al twintig jaar kom als
administrateur en adviseur. Dan zie je letterlijk
de kinderen opgroeien.
Die vervolgens ook weer
voor hulp bij me komen.
Dat is toch fantástisch!’

de inkomstenbelasting kunnen al voor
1 juli compleet zijn. Dat alles tegen een
heel schappelijk tarief. ‘Met enkele uren
per jaar kan ik de btw-aangiftes, de jaarrekening en de aangifte inkomstenbelasting verzorgen. Mensen moeten op
mij kunnen vertrouwen, dat is belangrijk.
En nee, ik ben niet lid van één van de acht
verenigingen voor belastingadviseurs.
Ik vind het feit dat er acht verschíllende
verenigingen zijn, nu niet direct getuigen
van meerwaarde.’

Belastingtip
Niettemin is Van Gessel héél goed op de
hoogte van alle regels en wetgeving op
het gebied van (loon)belastingen en administratie. Daarnaast kent en deelt Van
Gessel graag tips en trucs over de ’mazen’
in de belastingwet. De kennis die hij voor
zichzelf gebruikt, draagt hij graag over
aan klanten. Eén tip over een auto van de
zaak verklapt hij hier: ‘Ik rijd in een oude
auto. Niet alleen omdat ik die heel mooi
vind, maar ook vanwege belastingvoordeel. Wanneer je een auto ouder dan vijftien jaar hebt, geldt de bijtelling over
de dagwaarde en niet over de cataloguswaarde. Tel uit je winst!’

O.P.A.-service
Naast administratieve diensten, verleent
Van Gessel adviesdiensten. Hiervoor riep
hij zijn O.P.A.-service (Onafhankelijk Polis
Adviseur) in het leven. Daarbij helpt hij
klanten met alle vragen omtrent pensioen
en lijfrente, hypotheken, (levens)verzekeringen enzovoorts. Van Gessel benadrukt
dat hij géén tussenpersoon is. ‘Ik wil écht
onafhankelijk advies geven.’
Ritbroekdwarsstraat 20
Tel.: (055) 7501775
E-mail: info@consultis.nl

Zo de klant het wenst, gaat Van Gessel
zelfs mee als persoonlijk adviseur naar
een hypotheekverstrekker of bank.
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