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PROFIT CURE

Winst door het verbinden van krachten
“Wij hebben de afstand tussen klant en financieel adviseur verkleind naar
‘gelijkwaardig brainstormen’. Daarbij passen wij onze service aan naar de wens van
de klant en laten ons niet leiden door onze eigen procedures en behoeften.”
Als ondernemer wil je een betrouwbaar
administratie- en belastingadvieskantoor
om je zaken te regelen. Je wilt iemand
waarbij je in goede handen bent. Nel Bakker en Karin
van Rijn bieden met Profit Cure een kantoor dat zich
heeft bewezen. Inmiddels heeft Profit Cure een klantenbestand van meer dan 225 bedrijven opgebouwd.
Nel Bakker: “Wij zijn een kantoor van boekhouders
en fiscalisten met een menselijk gezicht en een bijzondere benadering. Een team van 9 medewerkers staat
voor ondernemers klaar. Onze klantenkring is breed,
van ZZP-ers tot bedrijven met veertig medewerkers.”

VAST TARIEF
Profit Cure verzorgt de administratie, stelt jaarrekeningen samen, verzorgt de fiscale aangiften en geeft
adviezen bij ondernemersvraagstukken. In samenspraak met de ondernemer wordt besloten waar
Profit Cure ontzorgt. Op basis van die wensen doen
wij een prijsopgave met een vast tarief per jaar.
“Bij ons geen onverwachte kosten achteraf.”

FOCUS OP ONTZORGEN
Nel Bakker: “Wij zijn er voor de werkzaamheden die
een ondernemer afleiden van zijn primaire business.
Doe vooral wat jij goed kan, dan doen wij wat wij goed
kunnen. Alles overnemen wat voor de klant wenselijk
is zodat de klant optimale energie overhoudt voor zijn
zaak. Karin en ik hebben elkaar herkend in de passie
voor het zakelijk ‘ontzorgen’. Samen hebben we daar

een formule van gemaakt die we in het bedrijf breed
doorvoeren tot grote tevredenheid van onze klanten.”

TICKET SUPPORT
Profit Cure was pionier met het digitaal aanleveren
en verwerken van gegevens, sinds 2010 wordt elke
administratie volledig gedigitaliseerd. Nel Bakker:
“Na jaren van doorontwikkelen zijn onze processen
uitgebalanceerd. Bijvoorbeeld gebruiken wij een
ticket-support systeem waarbij de klant centraal
staat. Tevens gebruiken wij niet de standaard samenstelprogrammatuur maar onze eigen oplossingen.
Voordeel van deze keuzes is dat dit duizenden euro’s
per jaar minder kost aan licentierechten, wat ten
goede komt aan de ondernemer. Deze kosten hoeven
wij niet door te berekenen in onze prijs.”

VERBINDEN VAN KRACHTEN
Uitgangspunt bij Profit Cure is dat zij boekhouders
en adviseurs zijn voor de klant. “Standaard in onze
beroepsgroep is personeel een prestatieplicht op te
leggen van een percentage calculeerbare uren.
Men moet 80% tot 90% verplicht calculeerbaar
schrijven. Wij geloven daar niet in. Wij willen het
optimale uit onze mensen halen en daarom laten
functioneren vanuit hun eigen kracht en dat
versterken en stimuleren. Het gaat uiteindelijk om
de verbinding tussen Profit Cure en de klant met
als doel optimalisatie van de winst van de
ondernemer.”

«

QUICK SCAN
HÉT PROBLEEM VAN DE MARKT
» Een ondernemer wil bezig zijn met de
zaak, niet met de administratie. Je hebt
adviseurs nodig waaraan je jouw bedrijf
kunt toevertrouwen. Daar waar je niet
alleen de harde cijfers neerlegt maar waar
je bovendien ook terecht kunt voor een goed
advies en een luisterend oor.

ONZE VISIE
» Het is belangrijk je te kunnen focussen op
de core-business en erop te kunnen vertrouwen dat jouw administratie en gedachtengoed veilig is. Nel Bakker en Karin van Rijn
van Profit Cure maken dat mogelijk.

UW OPLOSSING
» Laat de administratie geen last zijn. Laat
je ontzorgen door adviseurs met gevoel voor
de zaak en zonder stopwatch. Bij Profit Cure
wordt het geregeld tegen een scherp tarief.
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