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Hoe kunnen wij u ondersteunen? 

Uw uitdaging 

Wanneer ondernemingen groeien, komt er enorm veel af op de 

organisatie. Hierdoor ontbreekt vaak de tijd om alle aspecten 

van de organisatie te kunnen blijven ontwikkelen. Vaak blijft 

dan de ontwikkeling van de financiële functie achter bij de 

andere afdelingen. Dit terwijl de financiële functie de spin in het 

web is in de organisatie. Financiële, maar ook niet financiële 

informatie, komen hier samen.  Onvoldoende aandacht voor 

de financiële functie leidt tot:

• Achterstanden in de financiële administratie

• Onvoldoende sturingsmiddelen

• Veel druk op medewerkers in financiële kolom

Wat kan YellowFinance voor u betekenen?

Met YellowFinance hebben we veel ondernemingen geholpen 

om de financiële functie structureel op het gewenste niveau 

te brengen. 

Onze mensen hebben veel ervaring met  bovengenoemde 

uitdagingen bij veel verschillende ondernemingen. In 

combinatie met onze praktische insteek zijn wij in staat om, 

samen met u, oorzaken te benoemen en oplossingen te bieden. 

Wat doen we? 

We zijn een aantal dagen aanwezig, waarin we gesprekken 

voeren met medewerkers binnen de financiële kolom en de 

directie. Daarnaast analyseren we de opzet van uw financiële 

processen en planning en control cyclus.

Wat leveren we?

We bespreken met u de verkregen inzichten en oplossings

richtingen en bieden u een op maat gemaakt actieplan aan. 

De totale verwachte tijdsbesteding aan onze kant is circa 

vier dagen. Wij brengen hiervoor een vast tarief in rekening 

van EUR 4.000.



Good to really know you!

YellowFinance ondersteunt organisaties in dynamische 

omgevingen op financieel (strategisch) gebied. Wij zijn 

enthousiaste hoog opgeleide professionals met veel ervaring 

in het oplossen van complexe vraagstukken. Onze kennis 

en jarenlange ervaring maakt dat we vraagstukken vanuit 

een breder (ondernemers)perspectief benaderen. Graag 

zetten wij die kennis in om ondernemingen te ondersteunen 

bij (financiële) vraagstukken en met het realiseren van de 

groeiambities!  

Waar staan wij voor? 

De juiste mens op de juiste plek voor het beste resultaat. 

Dat is Yellow. Wij geloven in betekenisvolle relaties en halen 

het beste uit onszelf en de mensen om ons heen. We herkennen 

de complexe financiële (strategische) uitdagingen waar onze 

relaties mee worstelen, maken deze bespreekbaar en lossen 

ze samen slim en effectief op.
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