
meedenkend en 
oplossingsgericht



interim finance
We geven financieel inzicht, 

structuur en optimaliseren 

werkprocessen. We kijken 

vooruit en denken in kansen: 

altijd meedenkend en 

oplossingsgericht. Dat doen 

we op interim-basis, want de 

mooiste veranderingen komen 

van binnenuit.

Soms heb je een ander perspectief 

nodig. Een nieuw inzicht van iemand die 

je blindelings vertrouwt, met jarenlange 

ervaring en een groot netwerk. Een specialist, 

vakmens, branchegenoot en bovenal, een 

betrokken mens. Iemand die je durft uit te 

dagen en pas loslaat als het doel bereikt is. 

Wij van Exitus interim finance bieden dat 

perspectief.

ondernemen
met perspectief



managementinformatie 
& control
Wij zorgen dat de nodige cijfers snel en overzichtelijk 

beschikbaar komen. Zo nodig uit verschillende bronnen 

en werkbaar voor alle medewerkers. We analyseren de 

cijfers, overleggen met andere afdelingen, directie en we 

adviseren over de aanpak.

automatisering
We hebben kennis van en ervaring met verschillende 

(financiële) softwarepakketten. En belangrijker: we weten 

wat de mogelijkheden zijn om op de beste manier van 

input naar output te komen.

financieel management
Een goed overzicht van de geldstromen binnen je bedrijf 

brengt rust. We maken liquiditeitsprognoses van dag 

tot dag en ook op week- en maandbasis. Zo kun je als 

ondernemer tijdig bijsturen.

reorganisatie
Een reorganisatie is soms noodzakelijk om weer 

perspectief te krijgen. We brengen de prestaties van 

afdelingen en bedrijfstakken in kaart, begeleiden waar 

nodig mutaties en saneren kosten. Hands-on en altijd 

gericht op het gewenste resultaat.

schakel Exitus ook in voor advies
Onafhankelijk advies op alle facetten van het 

ondernemerschap waarbij we oog hebben voor 

de totale onderneming, de ondernemer en zijn 

omgeving. 

> managementadvies

> strategisch advies

> advies bij bedrijfsoverdracht

> advies over bedrijfsfinanciering

> advies over ruimtelijke ordening

> advies in bijzondere situaties

“Exitus interim finance heeft 
heeft grote meerwaarde 

door het geven van inzicht en 
overzicht in onze financiën; 

daardoor kan ik de juiste 
financiële keuzes maken en 

succesvol ondernemen.”
Jorg, ondernemer in tijdelijke huisvesting

Annalies Van 
Dessel-Oomen
directie Exitus 
interim finance
06-5758 2540
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