
Een parttime CFO op  
topniveau inzetten voor de  
transformatie van uw bedrijf

Strategic funding

???????
?????????



Een parttime CFO op  topniveau inzetten voor de transformatie van uw bedrijf

Introductie 
Wereldwijd hebben wij meer dan 2.000 bedrijven voorzien van  
parttime financieel directeuren. Daarom weten we dat meer dan  
99% van de middelgrote bedrijven profijt kunnen hebben van  
een parttime CFO in hun team.

 Het implementeren van tijdige 
managementrapportages.

 (Inter)nationale uitbreiding.
 Het verhogen van uw bedrijfswaarde en uw 

bedrijf uiteindelijk verkopen (als dat uw doel is!) 

De voordelen van een parttime 
CFO van het CFO Centrum
Een parttime CFO van het CFO Centrum helpt u  
met het ontwikkelen en bereiken van uw 
strategische doelstellingen. Dat betekent meer  
tijd en vrijheid om uw bedrijf te runnen.

U hebt een onafhankelijk klankbord, iemand met 
wie u de problemen waar u tegenaan loopt kunt 
bespreken.

Mocht het nodig zijn dan kunt u ook hulp krijgen 
van de steeds grotere groep hooggekwalificeerde 
parttime CFO’s binnen de CFO Centre Group.  

Een parttime CFO kan u helpen met de 
grote financiële uitdagingen waar uw bedrijf 
(waarschijnlijk) mee geconfronteerd zal worden, 
zodat u zich kunt focussen op uw zakelijke doelen  
en deze met gemak zult bereiken.

Een parttime CFO zal u niet alleen tijd en stress 
besparen maar u tevens helpen met:

 Een overzicht van uw bedrijf, zodat u  
gefundeerde beslissingen kunt nemen voor  
de toekomst van uw bedrijf.

 Inzicht in en beheer van uw financiën.
 Het elimineren van uw cashflow problemen.
 Het identificeren van kostenbesparingen  

binnen uw bedrijf.
 Winstgroei.
 Het maken van een realistisch businessplan zodat 

u betere financiële beslissingen kunt nemen.
 Het ontwikkelen van duidelijke strategische 

doelstellingen.
 Het identificeren van uw kritische succesfactoren 

en KPI’s.
 Financiering vinden.
 Inzicht in de belangrijkste winst drivers.
 Het identificeren van uw beste klanten.
 Het bepalen van uw fiscale positie.
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Uw parttime CFO kan ook een uitgebreid netwerk 
van contacten aanboren om zo uw zakelijke doelen te 
bereiken.

Een parttime CFO van het CFO 
Centrum verschilt van andere  
parttime CFO’s
Onze parttime CFO’s beginnen met de zaken die een 
ernstige bedreiging vormen voor uw bedrijf en geven 
daar hoge prioriteit aan. Zodra deze problemen zijn 
opgelost, werken ze samen met u om de overige 
problemen in uw bedrijf aan te pakken.

Al onze CFO’s zijn bedrijfseconomen en / of 
registeraccountants. Ze hebben ook ervaring met 
het mkb en weten wat voor  uitdagingen u dagelijks 
tegenkomt.

Onze CFO’s beschikken tevens over niet-financiële 
bestuurservaring.

Maar nog belangrijker, onze parttime CFO’s zijn echte 
teamspelers.

Quote to follow“

Conclusie
Een parttime CFO van het CFO Centrum helpt u  
om sneller en met minder stress uw bedrijfsdoelen  
te bereiken.

Ontdek hoe een parttime CFO u kan helpen bij de 
transformatie van uw bedrijf en klik op de volgende link  
[link toevoegen] voor een gratis één-op-één gesprek  
met één van onze CFO’s.

Link and contact details?



Postadres: Postbus 5123 1410 AC Naarden
Kantooradres: Gooimeer 2 1411 DC Naarden
T: (035) 3333 5555
E: info@cfocentrum.nl
www.cfocentrum.nl


