
Specialisten voor de publieke sector

   Advies en Interim

Financieel advies
op maat
De visie van Vanberkel Professionals op resultaatgerichte financiële adviesdiensten



Resultaatgerichte financiële 
adviesdiensten
Onze visie
Wij geven u advies op maat voor al uw financieel 
economische en beleidsmatige vraagstukken. 
Op basis van diverse criteria (waaronder prijs, 
kwaliteit, track record en ervaring binnen de 
Rijksoverheid) zijn wij een jarenlang betrouwbare 
partner voor financiële adviezen. Door onze zeer 
ruime ervaring in de publieke sector zijn wij in staat 
om op strategisch, tactisch en operationeel niveau 
meerwaarde te leveren aan uw organisatie. Wij staan 
voor u klaar met een toegewijd team voor kwalitatief 
maatwerk tegen reële tarieven.

Onze mensen
Onze mensen vertegenwoordigen waar wij 
voor staan, namelijk ‘dichtbij met een frisse en 
deskundige blik’. Onze adviseurs zijn hoogopgeleide 
financieel specialisten en bestuurskundigen die 
kwaliteit leveren. Iedereen heeft daarbij zijn eigen 
expertise, kennis en ervaring. Onze kracht is dat 
iedereen zijn/haar expertise volledig inzet om 
samen een sterk resultaat neer te zetten. Vanuit de 
verschillende invalshoeken leveren wij toegevoegde 

waarde aan een verdere versterking van de publieke 
sector. Wij zijn in staat om snel te schakelen zodat 
we u op korte termijn kunnen voorzien van concrete 
dienstverlening.

Uw behoefte is bepalend
Uw behoefte aan externe ondersteuning op het 
gebied van multidisciplinair financieel advies en 
onderzoek is bepalend voor onze dienstverlening op 
het gebied van onder meer:

   Bedrijfseconomische en financiële  vraagstukken 
zoals kosten- en businessanalyses, 
doorlichtingen en evaluaties 

   Financiële business cases 
(waaronder MKBA analyses) 

   Opstellen van financiële prognoses 
   Financieel economische governance 
vraagstukken 

   (Financieel) risicomanagement 
    Het analyseren/onderzoeken van (financiële) 
big data/datamining 

   Robotisering/digitalisering



Bedrijfseconomische
en financiële vraagstukken 

   Tariefbepaling en budgettaire inpasbaarheid
    professionalisering financieel administratieve 
en budgettaire processen

   Optimale inrichting van de financiële functie 
   Kostprijsanalyses en advies
   Evaluatie van processen, samenwerkings-
verbanden

Opstellen van
financiële prognoses

Een financiële prognose is een hulpmiddel 
waarmee we de toekomstige financiële 
verwachtingen van uw organisatie(onderdelen) 
in kaart brengen. Financiële prognoses zijn met 
name nuttig om te onderzoeken of de baten en 
lasten met elkaar in balans zijn en welke posten 
hier in de toekomst invloed op hebben.

Maatschappelijke
kosten-batenanalyse (MKBA)

Maatschappelijke kosten-batenanalyse 
(MKBA) met toekomstscenario’s en 
gevoeligheidsanalyses. Een MKBA is een 
hulpmiddel om besluiten te nemen over 
ingrijpende ruimtelijke projecten. Het is zinvol 
om een MKBA uit te voeren als:

   Een project of maatregel veel of grote 
gevolgen heeft voor burgers of het milieu

   Er verschillende alternatieven zijn voor de 
maatregel

   Er discussies zijn over ruimtelijke plannen 
(de MKBA kan in dat geval meer informatie 
opleveren)

   (Belangen)organisaties willen controleren 
of hun belangen (zoals natuur en veiligheid) 
genoeg zijn meegerekend

Financieel-economische
governance vraagstukken

   Cultuur en gedrag 
(middels waarderend onderzoek)

   Integriteit
   Three lines model
   Evaluaties (van bijvoorbeeld stuurgroepen 
of gekozen beleid)

(Financieel)
risicomanagement 

Uw business case van risicomanagement 
op korte én langere termijn staat of valt met 
het integreren van de harde en ‘hardnekkige’ 
elementen. Voor ons is dit geen ‘project’ 
maar een gezamenlijke reis die begint 
met het bepalen van uw ambitie. Onze 
aanpak bestaat uit drie samenhangende 
pijlers: de Riskcoach als uw aanspreekpunt, 
riskcompetentie van een organisatie en de 
‘riskjourney’ naar een hogere riskcompetentie. 
Onze riskcoaches onderscheiden zich van 
traditionele risicomanagementadviseurs door 
toekomstgericht en ambitie gedreven te werken.

Ter illustratie de 7 mogelijkheden op een rij:
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Robotisering/
Process mining

Robotic Process Automation (RPA) maakt 
het mogelijk eenvoudige, terugkerende 
werkzaamheden achter een computer sneller, 
goedkoper, minder foutgevoelig en 24/7 uit te 
voeren. Process mining maakt inzichtelijk waar 
de uitzonderingen en uitschieters zich bevinden. 
Met een Proof of Concept, een testcase, toetsen 
we RPA en process mining in de praktijk. Wij 
kunnen u begeleiden bij de implementatie van 
RPA en process mining.

Het analyseren/onderzoeken van 
financiële big data/datamining

De komende jaren blijft continuous auditing en 
de voorspellende waarde voor data voor de 
financiële ontwikkelingen belangrijk, oftewel het 
continu controleren van de processen. Hiervoor 
moet de IT-omgeving op orde zijn en dan met 
name datakwaliteit en -integriteit.  

   Data-analyse en datagedreven sturen
   Data governance
   Formuleren van kritische procesindicatoren 
(KPI’s)

Meer informatie en contact
Interesse in onze financiële advies-dienstverlening?
Neem contact op met Sebastiaan de Ruiter via
E. 
M. +316 12 23 00 59

of door te mailen of bellen naar
E. 
T. 079 - 360 02 46

Voor informatie over de andere 
diensten van Vanberkel 
Professionals aan de publieke 
sector verwijzen wij u naar onze 
website: .
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Onze adviseurs onderscheiden zich van 
 traditionele adviseurs door toekomstgericht en 
ambitie gedreven te werken volgens de principes 
van ‘appreciative inquiry’:  waarderend onderzoek. 
Zij vertrekken  hierbij vanuit onder andere:

    De mogelijkheden van de organisatie, 
niet vanuit de problemen

   Het beste uit de mensen halen
    Praktisch, stimulerend en ondersteunend 
advies

Deskundig advies 
Vanberkel Professionals is ontstaan vanuit de behoefte van onze opdrachtgevers aan 
onafhankelijk, onpartijdig en gedegen advies, waarbij deskundigheid en veranderkunde 
hand in hand gaan.

Wij geven u toegang tot een keur aan
gepassio neerde deskundigen, die op
verschil lende  gebieden met u samen optrekken:

    Organisatie & persoonlijke coaching en 
verandermanagement

    Business control en Bedrijfsvoering
    Verbijzonderde interne controle en internal audit
    Risicomanagement & governance
    Financieel advies en financieel management
    Data governance
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