Alert Adviseurs & Accountants

‘Als je in een kleine setting werkt,
moet de kracht uit jezelf komen’
Het enthousiasme spat eraf:
Luuk Nieborg en Karin Doek
zijn er klaar voor ofwel Alert
Adviseurs & Accountants is
een feit. Voor velen in Emmen
en omgeving bekende èn
vertrouwde gezichten.
Na jarenlang samengewerkt te hebben
bij Nijsingh en Nieborg Accountants,
(daarna Countus) was de tijd rijp voor
een eigen bedrijf. “Ik wilde weer terug
naar de basis, daar waar de klant centraal staat en beslist geen nummer is”,
vertelt Karin Doek, dus was de conclusie
een eigen onderneming te starten. Mijn
goede collega en vriend Luuk Nieborg
was ook toe aan een nieuwe uitdaging,
dus was die samenwerking snel geregeld.”

Automatisering
Alert pretendeert geen traditioneel
accountantskantoor te zijn. “Integendeel”, zegt Luuk Nieborg, “werken met
een zogenaamde cockpit is ons uit-

gangspunt. Een centraal punt waar alle
financiële gegevens van een organisatie
samenkomen en van waaruit wij kunnen
aansturen. Daarom vragen wij van onze
klanten een hoge mate van automatisering. Alle boekhoudkundige handelingen worden direct in de administratie
geïmplementeerd. Papier komt er bijna
niet meer aan te pas. Onze cockpit is zo
ingericht, dat wij direct zien wat er op
financieel gebied gebeurt binnen een
organisatie. Door die hoge mate van
automatisering verlopen de administratieve processen sneller en blijft er meer
tijd over voor de klant. En daar gaat het
ons om. Wij pikken in de cockpit de problemen eruit en kunnen tijdig ingrijpen
als dat nodig is. Proactief handelen is
onze kracht!”

Flexibel
Alert heeft eigenlijk geen kantoor.
Nieborg en Doek werken in ‘the cloud’.
Dat betekent dat er overal gewerkt kan
worden en dat brengt dus een grote
flexibiliteit met zich mee. “Wij zijn 24/7
bereikbaar. Door het proactief werken
hebben wij periodiek contact met de

klant en worden lastige situaties tijdig
gesignaleerd en opgelost. Als het jaar
afgelopen is, rolt de jaarrekening er
meteen uit. Dat is geen verrassing meer”,
vervolgt Karin Doek. “Mochten er zich
bij onze klanten problemen voordoen
met bijvoorbeeld overheid, bank of
andere externe relaties, dan kan Luuk
optreden als mediator en een oplossing
bieden waar alle partijen mee kunnen leven. Dat is voor Alert en de klant
een toegevoegde waarde. Overigens
kunnen wij met ons tweeën natuurlijk
niet alle administratieve processen en
financiële vraagstukken behappen. Wij
hebben een team van deskundigen om
ons heen, die wij desgewenst kunnen
inschakelen. Dan moet je denken aan
bijvoorbeeld iemand die de loonadministratie kan doen of een fiscalist die
specifieke belastingvraagstukken kan
behandelen.”

Klankbord en begeleiding
“Onze klanten zitten in het MKB, tot
ongeveer 50 medewerkers, waarbij alle
branches vertegenwoordigd zijn.” Door
het hoge serviceverlenende karakter en
het een-op-een contact heeft Alert een
grote betrokkenheid bij haar klanten.
In de begeleiding en het ontzorgen zit
voor hen de winst. “De kracht zit ‘em bij
ons in het feit hoe wij zijn. Wij zèlf maken het onderscheid, want als je in een
kleine setting werkt moet de kracht uit
jezelf komen”, besluit Karin Doek.
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