
 
  

 

  

Wat zoek je?  
Je kan kiezen uit  2 disciplines. 

Business, Project en Financial Control 
In de visie van Entropie Advies doet de meest adequate control iets wat niet in 

het woord zit, namelijk anticiperen, vooruit kijken. Is in feite zo bij de les dat 

een voortdurende diagnostiek plaatsvindt en er op die manier tijd & 

gelegenheid is om bij te sturen. Dus niet achter de feiten aanlopen, maar erop 

vooruit lopen.    

Data Analyse 
Soms is een goede analyse van je data, of een ingericht data-analyse proces 

voldoende om interessante antwoorden te krijgen op vragen die je misschien 

nog niet eens bedacht had, maar die wel heel relevant blijken te zijn.  

De Entropie Advies data-analisten weten alles van de interactie tussen mens 

en techniek, programmeren, big data, trendanalyse en zelfs ook recht. Ze 

kunnen grote hoeveelheden data analyseren om daaruit trends te signaleren 

die van zakelijk belang zijn voor jouw organisatie.  

Zo nodig kunnen ze  ook een uitstapje maken naar de kant van de 

maatschappelijke impact - denk hierbij aan juridische, sociale en ethische 

kwesties. 

 
 

 

Voor meer informatie: 

+31.6.43915308 

https://entropieadvies.nl 

info@entropieadvies.nl         

West-Peterstraat 12                

6822 AA Arnhem 
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 Financieel Interim     
 Management 

 

 

Heeft jouw financiële organisatie 
behoefte aan een inhaalslag? 

  

Als je het nog te vroeg vindt om structureel iemand erbij op 
de loonlijst te zetten, maar toch een flinke slag wilt maken 
en dan eigenlijk toch wel de nodige capaciteit extra nodig 
hebt, denk dan eens aan een financiële interimmer.   
Een langer lopende interim opdracht is aan te raden 
wanneer je eigen projectcontrollers, businesscontrollers, of 
financial controllers geen tijd hebben, of de kennis ontberen 
om structurele procesverbeteringen aan te brengen. 
 

https://entropieadvies.nl/
mailto:info@entropieadvies.nl


 

 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

      
         Financieel Interim  
          Management  
 

Wat krijg je?  
Entropie Advies biedt je binnen een tijdsbestek van enkele dagen de best bij 

jouw situatie passende kandidaat aan. Met drie waarborgen. 

 

Waarborgen 

1) Aan toetreding tot het Entropie Advies corps is een stevige selectie 

verbonden. Entropie Advies Partners bezitten een ruime staat van dienst in hun 

expertisegebied, gedrevenheid om resultaten te behalen en prettige 

communicatieve vaardigheden.  

2) Het ‘Entropie Advies Ontwikkelings Track’ zorgt voor permanente educatie  

in tal van vakgebieden. Dit maakt dat jouw interim manager niet inhoudelijk 

‘uitdroogt’, maar voortdurend in beweging blijft en steeds over up to date  

kennis en skills beschikt.  

3) Entropie Advies Partners worden voortdurend ondersteund middels 

schaduwmanagement en intervisie. Ook jouw casus komt bij voortduring aan  

de orde in periodieke meetings en samen met Entropie Advies collega’s wordt 
steeds de beste voortzetting gezocht.  

 

Van huidige naar gewenste situatie  
Samen met jou gaat de interim manager zoveel mogelijk duidelijke doelen 

formuleren. Wat moet er bereikt zijn na de interim-periode? Ook is  

duidelijkheid vereist over het mandaat dat je je interim manager wil  

verschaffen. Wat is zijn plek in de organisatie en met welke 

beslissingsbevoegdheid staat hij er in? Zodat er geen misverstanden ontstaan 

over de kaders waarbinnen hij beweegt.  

 

Jij & Entropie Advies   
Je kunt mensen van Entropie Advies inhuren en zo lang als je zelf wilt mee laten 

draaien. Bijvoorbeeld totdat je eigen organisatie gewend is aan de verbeterde 

(rapportage) processen. De borging wordt hierdoor optimaal en kan je blijvend 

profiteren!  

Tijdens de opdracht is er intensief contact in de driehoek jij als opdrachtgever,  

de interim manager en wij van Entropie Advies over de voortgang en mogelijke 

bijsturing. We gaan er alles aan doen om voor jou succes te behalen. De praktijk 

wijst uit dat het dan wel heel raar moet lopen willen resultaten uitblijven.  

Mocht je onverhoopt toch niet blij zijn met de interim manager dan bestaat er 

altijd nog de optie om hem in te wisselen voor een ander.  

Less Cure, Less Pay en More Cure, More Pay zijn zeker bespreekbaar.  
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