Organisaties begeleiden bij het realiseren van groeiambities, dat is waar KERN MANAGEMENT +
ADVIES voor staat! Onze dienstverlening bij bijzondere bedrijfsomstandigheden:

MANAGEMENT + ADVIES
BEDRIJFSKUNDIG ADVIES
Cijfers & kengetallen hebben een grote voorspellende waarde maar zijn niet alleen doorslaggevend voor uw bedrijf. De kwaliteit van leidinggeven, de kracht van de organisatie om in te spelen op veranderingen, de verschillende risico’s m.b.t. klanten, voorraden en debiteuren, concurrentiepositie en andere strategische en organisatorische factoren kunnen de financiële analyse
bevestigen of nuanceren. Wij brengen dit systematisch voor u in kaart. Kortom advies waar u wat
aan heeft.

BANCAIR ADVIES
Banken en financiële instellingen stellen hogere eisen aan een organisatie bij het verstrekken van
financieringen. Wij brengen alternatieve financieringsoplossingen en financieringsvormen voor
u in kaart passend bij uw specifieke situatie en strategie. Hiervoor maken wij gebruik van ons
uitgebreide (bancaire) relatienetwerk.

OPERATIONEEL RENDEMENT VERBETERING PROGAMMA
Verspilling en in-efficiency in uw bedrijfsprocessen zet de winstgevendheid van uw organisatie onder druk. Beschikbare personeels- en/of productiecapaciteit worden niet volledig benut
waardoor verbetering van kwaliteit, productiviteit, flexibiliteit en klanttevredenheid moeilijk te
realiseren zijn. Het KERN Operationeel Rendement Verbeteringsprogramma (ORV) maakt oorzaak
& gevolg direct zichtbaar. Doordat de effecten van de toegepaste oplossingen meetbaar zijn
wordt snel draagvalk gecreëerd voor te nemen maatregelen.

ONLINE MANAGEMENT DASHBOARD
Als ondernemer wilt u actief kunnen sturen op actuele cijfers. U wilt trends eerder signaleren
dan de concurrent en sneller en betere beslissingen nemen. Kortom sturing geven aan uw organisatie op basis van real-time financiële & operationele data. Management & Stuurinformatie
moet actueel, visueel en to-the-point zijn.

HR ADVIES
Het resultaat van uw onderneming wordt voor een belangrijk deel bepaald door uw werknemers.
Zij bepalen uw succes. Om dat succes te behalen heeft u soms extra ondersteuning en expertise
nodig. HR Advies ondersteunt u met een objectieve blik, kennis van mensen en jaren ervaring bij
het creëren van een werkomgeving waar uw medewerkers kunnen doen waar ze goed in zijn.

FISCAAL ADVIES
De belastingwetgeving is voortdurend aan verandering onderhevig. Onze adviseurs volgen deze
regelgeving op de voet. Wij zijn dagelijks bezig voor u belasting te besparen. Dat geldt voor
zowel uw bedrijf als voor uw vermogen. Hoe? Door uw organisatie en uw privéomstandigheden
zo vorm te geven dat de regelgeving zo goed mogelijk benut wordt. Wij zien het als een uitdaging om de verdiensten van uw werk, uw bedrijf of uw vermogen zo veel mogelijk bij u te laten.
Natuurlijk binnen de grenzen van de wet.

CORPORATE FINANCE
Doel is hier het verhogen van uw maximale aandeelhouderswaarde in het algemeen; doormiddel
van fusies, overnames of strategische samenwerking in het bijzonder. Graag gaan wij hierover
met u in gesprek om uw wensen en mogelijkheden te bepalen.

TURNAROUND MANAGEMENT
Wij ondersteunen u proactief bij het waarborgen van de continuïteit, het verbeteren van de
financiële stabiliteit en het herstellen van de financieringscapaciteit van uw organisatie. Dit zorgt
voor stabiliteit en daadkracht en dus voor een structureel herstel van vertrouwen bij alle belanghebbenden.

PERSOONLIJKE CONTACTMOMENTEN
Wij staan niet achter u maar naast u. Daarom coördineren en structureren wij onze werkzaamheden doormiddel van (kwartaal-)besprekingen. Onze ervaring is dat tijdens deze persoonlijke
gesprekken regelmatig concrete aandachtspunten naar voren komen. Als zaken dan verder uitgezocht moeten worden, zijn de problematiek en de doelstellingen helder. Daardoor verloopt het
adviestraject efficiënt en effectief en is de output concreet en to-the-point.
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