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IN DEZE WEEK
Afgelopen week
‘’Deze week één prospectaanvraag in de transportsector ontvangen. Collega Bas heeft onlangs
een bijscholing gehad over cost reductions in de transport. Toch handig om met partners te
werken die daar gespecialiseerd in zijn. @BDO.
We zijn weer gevraagd voor het zakelijk blad Regio Business om een interview te geven over
Order to Cash. We zullen dit samen gaan doen met de nieuwe klant van Bas. Hier komen we
nog op terug in de weekly.’’
Werf & de transportsector
De sector transport & logistiek speelt een rol in bijna iedere waardeketen in Nederland en is
een bepalende factor voor economische groei. Als controller / financieel eindverantwoordelijke
probeer je in te spelen op de groei door te anticiperen op de trends.
Vragen rijzen op als hoe creëren & behouden wij een concurrentievoordeel? Is er nog een
voordeel te behalen middels een cost-leadership strategie? Zijn alle processen efficiënt en
effectief genoeg ingericht (lean & mean)? Of moet je focus juist meer komen te liggen op de
service, het “one-stop-logistics-shop-principe”?
Werƒ is van mening dat een sterk georganiseerd transportbedrijf een gezond financieel beleid
verdiend. De juiste professionals op de juiste plekken is daarbij een cruciale factor. Zijn dat de
bedreven Cost Control Accountants of juist pragmatische Credit Risk Analisten?
Werƒ is een ervaren onderneming gespecialiseerd in het plaatsen van zulke Finance
Professionals. Dat kan via projectmatig detachering of werving & selectie. Wij kunnen dan ook
voor uw bedrijf een totaaloplossing bieden.
Vragen? Meer weten? Eerst zien dan geloven? Neem dan contact op!
Weer meer mensen naar schuldhulpverlening
De economie mag inmiddels weer iets aantrekken, het aantal mensen dat in de problemen
komt door hoge schulden, neemt nog altijd toe. Dat meldt de Nederlandse Verenging voor
Volkskrediet (NVVK) maandag, de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren.
Vorig jaar meldden 89.000 mensen zich bij de schuldhulpverlening in hun gemeenten tegen
84.500 in 2012.
Ook de gemiddelde schuld steeg, van 33.500 euro naar 37.700 euro. De effecten van de
financiële crisis worden steeds zichtbaarder en zijn zorgwekkend. Het inkomen van veel
huishoudens is de laatste jaren aanmerkelijk gedaald en dat zorgt voor een groeiende groep
mensen met problematische schulden.
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