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Een betere relatie met uw bank

Introductie 
Hebt u geen goede relatie met uw bank? Dan loopt u niet alleen  
mogelijke kredietfaciliteiten mis, maar tevens waardevol gratis advies 
en informatie die u kunnen helpen met de groei van uw bedrijf.

Deel ook de langetermijnstrategie van uw bedrijf 
met de bank. Uw bank is in staat extra middelen te 
verstrekken en u te helpen met het bereiken van uw 
doelen. Dit maakt het ook mogelijk voor de bank 
om sneller te reageren als nieuwe behoeften of 
kansen zich voordoen.

Banken hebben een hekel aan verrassingen, dus als 
uw bedrijf problemen ondervindt, is het belangrijk 
dit zo snel mogelijk kenbaar te maken aan uw 
bankmanager.

Uw bank kan u voorzien van een regelmatige 
evaluatie van uw bedrijfs- en financiële strategie, 
evenals met ideeën en oplossingen komen voor de 
vele uitdagingen die u tegen komt.

Banken bieden ook een breed scala aan diensten, 
waaronder:

 Cash management tools
 Creditcard verwerking
 Salarisverwerking 
 Mobiel en internetbankieren

Te vaak komen ondernemers pas in contact met hun 
bank als hun financiële situatie uitzichtloos is. Dat is het 
slechtste moment om naar de bank te gaan.

Een sterke relatie opbouwen met 
uw bank
Plan gedurende het jaar regelmatig overleg in met 
de accountmanager van uw bank, zodat hij of zij een 
volledig beeld krijgt van uw bedrijf.



Een betere relatie met uw bank

Een parttime CFO kan de relatie 
met uw bank verbeteren
Het CFO Centrum kan u voorzien van een zeer ervaren 
en senior CFO met ‘ervaring binnen het grootbedrijf’ 
voor een fractie van de kosten van een fulltime CFO. 

Deze parttime CFO zal samen met u een waardevolle 
en vertrouwensrelatie opbouwen met uw bank.

Bovendien, uw parttime CFO heeft jarenlange ervaring 
in het samenwerken met banken en kan u adviseren 
over de beste aanbiedingen.

CFO’s kunnen uw behoeften op een vakkundige 
manier communiceren richting de bank, op een 
manier die accountmanagers aanspreekt. Dit 
kan ervoor zorgen dat uw kredietaanvraag meer 
geloofwaardigheid krijgt.

Uw parttime CFO weet waar hij moet zijn voor 
aanvullende financiering (indien nodig) en hoe hij de 
voorwaarden met elkaar moet vergelijken om enige 
twijfel bij u weg te halen.

Het juiste moment om met de 
account manager van uw bank te 
praten is als u hem of haar juist niet 
nodig heeft, niet als dat wel het 
geval is. 

“

Conclusie
Uw bank kan zowel een belangrijke rol spelen in 
de toekomstige groei van uw bedrijf, als in het 
verstrekken van de benodigde financiering en het 
geven van strategisch advies. 

Een parttime CFO helpt u met het bevorderen van uw relatie met de 
accountmanager van uw bank. Hoe eerder u een parttime CFO in dienst 
neemt, hoe eerder uw bedrijf de vruchten kan plukken van een dergelijke 
relatie met uw bank. Vraag vandaag nog een gratis één  
op- één gesprek aan met één van onze parttime CFO’s.
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