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Introductie 
Uitbesteding is bijna altijd goedkoper, efficiënter en flexibeler dan het 
in dienst nemen van personeel. U kunt uitbesteding gebruiken voor 
het aanboren van deskundigheid en ervaring (technisch of bestuurlijk) 
die u niet in huis hebt of voor het identificeren en vervolgens verlagen 
van de kosten van ondersteunende diensten.

Maar voor de ondernemers leidt dat vaak tot 
frustratie, teleurstelling en ergernis. Zij zien enorme 
kansen om het bedrijf te laten groeien, maar 
kunnen die niet realiseren omdat ze blijven steken 
in de administratieve rompslomp van financiën en 
accounting.

De oplossing is het aannemen van een   financieel 
directeur, een ervaren persoon die weet hoe hij een 
bedrijf moet financieren, met groei moet omgaan, 
maandelijks zinvolle cijfers moet presenteren en de 
beste aanbiedingen van banken weet te vinden. 
Helaas zijn mensen met deze soort ervaring  
niet goedkoop.

Echter, mogelijke valkuilen van uitbesteding 
weerhoudt het MKB ervan om de vele  
voordelen van uitbesteding te zien. Dit terwijl  
hun fulltime medewerkers zich, juist door het 
gebruik van uitbesteding, kunnen richten op  
de kerncompetenties van het bedrijf.

De belangrijkste redenen waarom 
bedrijven niet uitbesteden

 Angst om controle en flexibiliteit te verliezen
 Bepaalde functies zijn te cruciaal voor uitbesteding
 Bedrijven verwachten negatieve reacties  

van klanten
 Weerstand medewerkers

Een parttime CFO kan u helpen  
met het maximaal benutten van  
uitbesteding 
De meeste bedrijven nemen een administrateur of een 
boekhouder in dienst om een deel van de financiële 
druk weg te nemen bij de eigenaar en om door middel 
van hun ‘professionele’ vaardigheden bruikbare 
financiële informatie aan te leveren.
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Een parttime CFO zou een goede oplossing kunnen 
zijn. Deze parttime optie houdt in dat ondernemers 
kunnen werken met een CFO die ervaring heeft met 
problemen en mogelijkheden, die zowel de interne als 
de externe rapportages op orde kan brengen, en die 
een aantal van de vragen kan beantwoorden.

Het betekent dat u een CFO krijgt met de nodige 
ervaring en kennis om te helpen met het plannen, 
begeleiden en beheersen van de groei van uw bedrijf.

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 u met name ondersteunen 
bij het ontwikkelen van een strategie rondom   
uitbesteding.

“
Conclusie
Kostenbesparing is, met name in het huidige economische 
klimaat, een cruciaal gegeven voor ondernemers en 
vaak het voornaamste argument om over te gaan tot 
uitbesteding. Het stelt hen in staat om een slankere,  
sneller reagerende organisatie te runnen.

Het geeft hen de ruimte om te doen waar zij goed  
in zijn: hun bedrijf te laten groeien. 

Een ander voordeel is dat het uw bedrijf een concurrentievoordeel oplevert. Kleinere bedrijven  
kunnen zich vaak veel groter voordoen door externe medewerkers in te schakelen. Deze bieden  
diensten aan die niet door interne medewerkers gedaan kunnen worden.

U kunt tijd vrijmaken en kosten besparen door samen met een parttime CFO een  
outsourcing strategie te ontwikkelen. Vraag vandaag nog een gratis één op- één gesprek  
aan met één van onze parttime CFO’s.

Het CFO Centrum zal u voorzien van 
een zeer ervaren senior CFO met 
een ‘big business ervaring’ voor een 
fractie van de kosten van een  
full-time CFO.
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