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De financiële positie van je bedrijf, is de spiegel voor het ondernemerschap
OndernemerWijzer wil ondernemers en bedrijven
helpen groeien. Zakelijk en persoonlijk.
OndernemerWijzer biedt door coaching inzicht in de
kunst van het vertalen van bedrijfscijfers tot nieuw en
ander gedrag waarmee de ondernemer groei en succes
creëert. Ondernemen is voor OndernemerWijzer meer
dan geld verdienen alleen, ondernemen is ook die
activiteiten uitvoeren die bij de ondernemer passen.

Vooral voor kleinere en groeiende bedrijven is het maken
van een forecast inclusief een liquiditeitsprognose erg
belangrijk. Door het ontbreken van kennis en ervaring zijn
deze bedrijven meestal niet in staat om deze prognose zelf
te maken.

“OndernemerWijzer gaat verder, waar de accountant
stopt. De unieke combinatie van accounting, controlling
en coaching heeft geleid tot mooie resultaten van groei
en controle voor onze klanten.”
Martijn Driessen, partner, OndernemerWijzer
MKB bedrijven hebben meestal geen financial controller
in dienst. De managementinformatie bestaat uit een
aantal rapporten die rechtstreeks uit de boekhouding
komen. Als er al een budget is, dan bestaat dat meestal
uit een opstelling van de te verwachten omzet en kosten.
Dit budget wordt in de regel eenmaal per jaar opgesteld
en daarna niet meer gewijzigd.
Ondernemers realiseren zich steeds meer dat op basis van
deze rapportages het nemen van gefundeerde beslissingen
niet goed mogelijk is. De gevolgen van zo’n beslissing op
het toekomstige rendement en de financieringsbehoefte
zijn moeilijk in te schatten.

OndernemerWijzer besloot bij de oprichting in 2004
om niet met spreadsheets maar met een professionele
oplossing voor controlling de projecten uit te voeren.
Met deze software wilden zij minimaal de volgende
doelstellingen bereiken:

professionele controlling oplossingen aanbieden
voor MKB bedrijven
adviseren op basis van gedegen analyses bij
herfinanciering- trajecten
opstellen van scenario’s bij investeringsbeslissingen
MIS-oplossingen bieden die leesbaar zijn voor de
ondernemer
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over prevero
prevero AG, opgericht in 1994, is een toonaangevende leverancier van
software voor planning, analyse en rapportages. Met de prevero oplossingen zijn bedrijven in staat om hun controlling- en beslissingsprocessen duurzaam te verbeteren.

OndernemerWijzer kan met professional planner haar
klanten uitstekend ondersteunen. Op basis van een regelmatige beoordeling van de werkelijke cijfers ten opzichte
van de budgetten wordt het management bijgestaan bij
het sturen van de onderneming. De kasstroom wordt
duidelijk in beeld gebracht, zodat ook over de liquiditeit
een gedegen advies kan worden gegeven.
Door samen met de ondernemer vooruit te kijken en de
diverse scenario’s op hun haalbaarheid en gevolgen te
toetsen, helpt OndernemerWijzer de ondernemer betere
beslissingen te nemen.
„De dga/ondernemer heeft vooral behoefte aan een
adviseur die als coach en klankbord functioneert. Met
professional planner zijn wij in staat onze relaties hierbij
proactief te adviseren. Deze wijze van werken wordt enorm
gewaardeerd, omdat het accent ligt op het beoordelen van
de consequenties van beslissingen voor de toekomst.“

Duitsland:

prevero AG, Landsberger Straße 154, 80339 München
Tel: +49 89 455 77-0, Fax: +49 89 455 77-200
Oostenrijk: prevero Österreich GmbH, Seidengasse 9 - 11, 1070 Wien
Tel: +43 1 522 34 66-0, Fax: +43 1 522 34 66-29
Zwitserland: prevero Schweiz AG, Sumpfstraße 6, 6300 Zug
Tel: +41 41 720 05-55, Fax: +41 41 720 05-56
www.prevero.com, info@prevero.com

over Ten Solutions
Ten Solutions B.V. is sinds 1997 gespecialiseerd in het leveren van
IT oplossingen voor financial controlling, cash flow forecasting en
management informatie. Wij ondersteunen onze klanten bij de
implementatie van software en leveren helpdesk support.
Ten Solutions B.V., Rumpsterweg 18a, 3891 AK Bunnik
Tel: +31 306570059
www.tensolutions.nl, tsinfo@tensolutions.nl

Edwin Haring, Partner, OndernemerWijzer

VOORDELEN
Transparante financiële informatie
Focus op de toekomst
Actieve ondersteuning van de ondernemer
Heldere rapportages verschaffen direct inzicht
Betere acceptatie bij kredietverschaffers
Simulaties helpen bij het nemen van beslissingen
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