Alert en nuchter

Luuk Nieborg en
Karin Doek van Alert
Adviseurs & Accountants
“Onze naam staat voor alert en oplettend zaken doen. Duidelijkheid verschaffen
en beslissingen nemen met gezond verstand.” Dat is volgens Karin Doek de grote
kracht van de onderneming die zij met Luuk Nieborg runt. Alert Adviseurs &
Accountants is een allround partner voor ondernemers in alle branches van het
MKB, tot ongeveer 50 medewerkers.

Ervaring

Samen hebben Luuk Nieborg en Karin Doek vele
jaren ervaring als accountants en adviseurs van
ondernemers in alle mogelijk denkbare branches. “ Je moet een echte allrounder zijn om
iedere ondernemer goed te kunnen adviseren,”
legt Karin uit. “Gelukkig hebben we die expertise in huis,” vertelt Nieborg. “En mocht het
eens voorkomen dat ik wat minder feeling met
een bedrijf heb, dan heeft Karin wel de nodige
kennis. Zo vullen we elkaar aan.”

Boekhouding

“Een accountant is eigenlijk de huisarts van
de ondernemer,” legt Luuk Nieborg uit. “Wij
signaleren wat er mis is en handelen vervolgens
accuraat. En als het nodig is, verwijzen we door
naar andere expertises, zoals een notaris of een
jurist.”

Nuchter

Bij Alert staat vooral de persoonlijke betrokkenheid hoog in het vaandel. “Wij denken altijd
mee met de klant. En dan niet in problemen,
maar in mogelijkheden.” Nieborg benadrukt dat
het echter wel belangrijk is om altijd realistisch
te blijven. Dat is waar de Drentse nuchterheid
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van de twee om de hoek komt kijken. “Met onze
kennis en deskundigheid kunnen we ondernemers een spiegel voorhouden: zijn je plannen
wel haalbaar? En past dat wel in deze huidige
tijd en economie?” vult Doek aan. Kort gezegd is
het duo de stille kracht achter de ondernemer,
die meekijkt als een tweede (en derde) paar
ogen. “Soms moet je een ondernemer met z’n
neus op de feiten drukken, dat the sky niet altijd
the limit is. Maar het kan ook andersom: soms
denkt een ondernemer te negatief. Als je een
beetje verder kijkt, is er soms meer mogelijk dan
je denkt.”

Naast het samenstellen van jaarrekeningen en
het doen van fiscale aangiften , verzorgt Alert
ook de dagelijkse boekhouding voor bedrijven. Door continuous auditing en real time te
werken zijn alle financiele gegevens up to date
voor een goede bedrijfsvoering. “Door deze
tijdsbesparing kan de ondernemer zich bezig
houden met waar hij goed in is,” concludeert
Karin Doek. Heeft u interesse ? Neem contact
met ons op.
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