Alert Adviseurs & Accountants:
flexibel klankbord

‘Stuur op vandaag, niet
op gisteren’
Een accountant met een digitaal telraam, die enkel goed is voor het produceren
van een jaarrekening. Dat clichébeeld is ver te zoeken bij Alert Adviseurs &
Accountants, een compact bureau dat meedenkt en –waar nodig- bijstuurt.
Compagnons Karin Doek en Luuk Nieborg hebben zich het concept van
accountancy nieuwe stijl volledig eigen gemaakt.
De twee financiële experts hebben beide vele
jaren ervaring als adviseurs en accountants
voor ondernemers binnen diverse branches.
Ruim een jaar geleden besloten ze voor zichzelf
te beginnen. Als Alert Adviseurs & Accountants
hanteren ze een ondernemende en proactieve
bedrijfsvoering. “In veel gevallen ervaren accountants het als een drempel om naar buiten
toe te treden. Enkel een bord in de tuin plaatsen
en maar afwachten tot men zich bij je meldt,
dat kan echt niet meer, die tijd is geweest”,
vertelt Karin Doek. Wij steken veel aandacht in
ons klantcontact, want wij vinden het opbouwen van een goede relatie niet vanzelfsprekend.
Dat is een houding die veel waardering oogst.”
Volgens Luuk Nieborg stelt de compacte organisatiestructuur van Alert Adviseurs & Accountants de twee in staat om snel te reageren op
vragen vanuit de markt. “Wij verstaan de kunst
om tijdig trends, kansen en problemen binnen
elk type branche tijdig te spotten. Een groot
kantoor met veel personeel, is niet altijd in staat
om zo vlug en innovatief te reageren op gecompliceerde vraagstukken”, aldus Luuk Nieborg.

Inlevingsvermogen

Het flexibele karakter van Alert staat garant
voor een tijdige en accurate reactie. “Als je ons
belt, dan krijg je Luuk of mij aan de telefoon. Wij
geloven namelijk in korte lijnen en investeren
veel in persoonlijke aandacht. Dat hoeft niet
over meerdere schijven, want we werken vanuit
een kleine setting.” Alert werkt in de cloud. Dat
betekent dat ze overal 24/7 kunnen werken,
omdat ze hun kantoor altijd bij zich hebben.
“We hebben geen 9-tot-5-mentaliteit, want voor
onze relaties gaat dat ook niet op. We spreken
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dezelfde taal als de ondernemer. Ons inlevingsvermogen is dan ook wat ons zo sterk maakt.”
Voor specialistische kennis die Luuk en Karin
niet direct paraat hebben, kan een beroep worden gedaan op hun uiteenlopende kring van externe deskundigen. “Voor de rest kan er voor alle
overige processen een beroep op ons worden
gedaan. We zijn een goed op elkaar ingespeeld
team. Ik ben meer de accountant, terwijl Luuk
de rol van mediator op zich kan nemen. Dat kan
pas van pas komen als onze klanten problemen
ondervinden met bijvoorbeeld een bank of de
overheid.

Realtime handelen

Alert Adviseurs & Accountants is een allround
partner voor ondernemers in alle branches van
het MKB, tot ongeveer 50 medewerkers. Naast
het verzorgen van de bedrijfsadministratie en
fiscale aangiften, stelt Alert ook de jaarrekeningen samen. Maar die handeling begint binnen
het bedrijfsleven steeds meer aan belang in te
boeten. “Een ondernemer wil vandaag weten
waar hij of zij aan toe is. Doordat wij een grondige automatiseringsslag hebben gemaakt,
zijn alle cijfers tot het meest recente kwartaal
inzichtelijk. De gegevens zijn altijd up to date,
waardoor de bedrijfsstrategie snel en scherp
kan worden aangepast aan actuele omstandigheden. De ondernemer wil sturen op vandaag,
niet op gisteren. Dat noemen wij realtime
handelen, een efficiënt stuurmiddel bij elk type
bedrijfsvoering.”

Klankbord

Dit soort administratieve hulpmiddelen stelt
Alert in staat om het bedrijfsleven te onder-

steunen bij het uitstippelen van een koers.
“Waar sta je als bedrijf en waar wil je heen? Dat
zijn de twee voornaamste vragen die we tijdens
onze gesprekken stellen. We wijzen op kansen
die zich voordoen of wanneer een onderneming
in een vast patroon dreigt vast te zitten. Groeit
het bedrijf volgens de uitgezette visie? De praktijk leert dat niet iedereen afdoende rekening
houdt met dergelijke vragen. Bedrijven leven bij
de dag en hebben behoefte aan een partij die
ze een spiegel voorhoudt of kan functioneren
als klankbord. Goed luisteren en de weg naar
het gewenste doel zoveel mogelijk faciliteren,
daarin schuilt onze grootste rol. Wij kijken
daarbij niet passief toe, maar tonen de drive om
anderen verder te helpen.”
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