


 

De voorbereiding van de introductie van ORAS nam dan

ook meer dan een jaar in beslag. “Organi is begonnen

met heel goed naar ons te luisteren, daarna hebben ze

een gedetailleerd analysedossier opgesteld dat ten slotte

punctueel werd uitgevoerd,” zo vertelt Rob Verschaeren. 

“Ten dele was er dan ook sprake van een win-winsituatie.

Organi is een bedrijf dat er steeds op uit is om haar software 

te verbeteren door middel van de ervaring die zij opdoet bij 

haar klanten.” 

Nu ORAS operationeel is, blijkt de overschakeling een succes. 

“ORAS benadert de snelheid van ons vroegere DOS-pakket,” 

zegt een tevreden Rob Verschaeren, “en daarbovenop 

realiseren we verdere tijdwinst. Zo kunnen we CODA-

bestanden (bankafschriften) semiautomatisch matchen 

met de juiste factuur. Ook loonstaten kunnen automatisch 

worden ingelezen. En voor onze eigen facturatie installeerde 

Organi een nieuwe module die ons ook veel tijd bespaart.” 

 

Maandelijks komt er iemand van Organi langs om de 

nog bestaande problemen aan te pakken. “Al moet je die 

problemen vooral zien als kansen tot verdere verbetering,”

zegt Rob Verschaeren, “aan het einde van de rit 

kunnen we alleen maar vaststellen dat Organi 

al haar beloften aan ons heeft waargemaakt.”

Accountantskantoor Verschaeren en Mertens BVBA, 
oorspronkelijk opgericht door Jan Verschaeren 
en Hubert Mertens, is reeds 40 jaar actief in de 

boekhouding en fiscaliteit. Verschaeren en Mertens BVBA 
is in 1975 gesticht en telt vandaag 40 medewerkers, 
dankzij een constante groei en het aantrekken van jonge 
medewerkers.

“Eigenlijk doet maar één tool er echt toe in een 

accountantskantoor” vertelt Rob Verschaeren, zaakvoerder van 

Verschaeren & Mertens, “en dat is het boekhoudprogramma.”  

Hun software ging al twintig jaar mee en dus was 

het moeilijk om er afscheid van te nemen. Niet om 

emotionele redenen, maar omwille van de specifieke 

functies die ze er met de jaren hadden ingebouwd.  

 

Eigenlijk wilde Verschaeren & Mertens het beste van drie

werelden:

Dat betekende een zoektocht naar een provider die bereid

was om verder te gaan dan een standaardimplementatie.

Rob Verschaeren: “Organi was de enige die niet alleen een 

sterke toepassing in huis had maar ook de investering wilde 

doen om die volledig aan te passen aan onze wensen.”

CASE
STUDY

Verschaeren & Mertens, 
gelegen te Mechelen, is 
reeds 40 jaar actief in de 
boekhouding en fiscaliteit

Win-winsituatie:

Bedrijf: 

Verschaeren & Mertens bvba 

Battelsesteenweg 286 - 2800 Mechelen 

www.verschaeren-mertens.be

Activiteit:

Verschaeren & Mertens, zelf een familiebedrijf, is een 

accountantskantoor (boekhouding, fiscaal advies en loonadministratie) 

voor kmo’s uit alle mogelijke bedrijfstakken.

Enkelijke cijfers:

40 medewerkers in dienst 

- Een geïntegreerd pakket in een gebruiksvriendelijke   

    Windows-omgeven 

- Met de snelheid van een DOS-pakket

- Met behoud van al de functies uit hun vorig pakket

Het beste van drie werelden:
Tijdwinst:

“Organi was de enige die niet 

alleen een sterke toepassing 

in huis had maar ook de 

investering wilde doen om die 

volledig aan te passen aan 

onze wensen.”

“

CASE STUDY
ORAS zorgt voor tijdwinst bij Verschaeren & Mertens.

https://www.organi.be/nl/oplossingen/boekhouding-accountantskantoren
http://www.verschaeren-mertens.be
http://www.verschaeren-mertens.be
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