
 

             Inforganize ondernemen in structuur 

  

• Financieel-administratieve procesverbetering 
• Interim-management 

Brochure financiële procesverbetering  

......  Fusies, overnames en reorganisaties. Liberalisering, consolidatie en marktwerking. 
Enron, WorldCom en Sarbanes/Oxley. IFRS en overheidsbureaucratisering. ERP, CRM, E-
Business en Supply Chain Management. Shareholder Value, en andere stakeholders ….. 
 
Wat hebben deze begrippen met elkaar te maken? Dat ze in toenemende mate, complexiteit en 
snelheid het de financiële functie in een onderneming knap lastig maken. Dat vraagt aan die 
financiële functie steeds weer zich aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden. En vaak 
zorgt het voor onrust en verandermoeheid in de organisatie. 
Dát er veranderd moet worden is wel duidelijk. Maar hoe, en wie moet het doen. En hoe weten 
we wat belangrijk is en wat prioriteit heeft? Kortom, hoe zorgen we ervoor dat we onze koers 
houden en gestructureerd aan ons doel werken: professionalisering van de financieel-
administratieve organisatie? 
 
Wat doet Inforganize voor - en met - uw organisatie? 
 
Inforganize helpt ondernemingen bij het aangaan en oplossen van deze vraagstukken. 
 
We ontwikkelen samen met uw organisatie een visie op wat er moet gebeuren, gebaseerd op 
wat de organisatie zelf als behoefte definieert. We zorgen er vervolgens voor dat die visie wordt 
geïmplementeerd. 
Bij wijze van concreet voorbeeld: wij bedenken mét u een systeem waardoor u op de meest 
eenvoudige manier inzicht krijgt in uw organisatie. We richten dat systeem in, en vervolgens 
implementeren we het. Implementeren betekent: ervoor zorgen dat het proces een "eigenaar" 
krijgt binnen uw bedrijf. Dat borgt dat het goed blijft functioneren en het continu kan worden 
verbeterd - wanneer nodig. 
 
Dat doen we in diverse rollen. De meest voor de hand liggende is de rol van interim-manager of 
"meewerkend voorman". Het kan ook in de rol van coach van het zittende financieel manage-
ment. 
 
Wat is het resultaat van de inzet van Inforganize? 
 
- uw informatievoorziening is structureel verbeterd: 

u krijgt de stuurinformatie die u nodig heeft op het moment dat u die nodig heeft 
 
- uw eigen mensen beheersen het proces om die informatievoorziening te verzorgen: 

uw mensen zijn getraind in hun werkproces. En ze werken in dat proces samen, met elkaar, 
met de geautomatiseerde systemen en met de mensen in de bedrijfsprocessen. Én ze zijn 
ondernemend in hun eigen werkproces. Ze zien hoe ze de -interne -klant nog beter van 
dienst kunnen zijn, toetsen dat en nemen zelf stappen om die verbetering te realiseren. 

 
- uw processen kosten minder geld: 

dat ziet u terug in uw resultatenrekening 
 
U kunt uw organisatie krachtiger sturen. 
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