HHFinance
Quick scan
Is uw organisatie in control?
U heeft door de waan van alle dag geen tijd om eens

Doelgroep

fundamenteel naar de financiële afdeling te kijken. Dan biedt

De Quick Scan is bedoeld voor kleine en middelgrote

HHFinance u uitkomst en kan u met een quick scan snel inzicht

organisaties en is onafhankelijk van de branche inzetbaar.

geven op welke aspecten de afdeling verbeterd kan worden.

ResultatenQuickScanper aspect

ZES ASPECTEN QUICK SCAN
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Strategie & Beleid
Organisatie & Structuur
Processen
Instrumenten
Mens & Cultuur
Kennis & Vaardigheden
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Met de quick scan krijgt u in korte tijd meer inzicht in de sterke
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en zwakke punten van de financiële afdeling in uw organisatie.
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Bovendien worden verbetervoorstellen bepaald die in volgorde

0

IST

Verbetertraject
Strategie&
Beleid

van prioriteit worden gezet. En krijgt u een advies over hoe de

Organisatie& Processen
Structuur

Mens &Cultuur
Instrumenten

Kennis &
Vaardigheden

veranderingen kunnen worden gerealiseerd en verankerd in de
organisatie.

Resultaat
Uw investering is een eenmalige sessie van een dagdeel. Het

Aanpak

rapport wordt binnen 10 dagen opgeleverd en met u besproken.

Met de quick scan van HHFinance wordt de status van de
financiële afdeling van een organisatie op zes aspecten in
beeld gebracht.

Kosten
De kosten van de quick scan bedragen inclusief rapportage en
advies € 895,=, ex BTW.

Per aspect zijn standaardvragen geformuleerd. Medewerkers
die een sleutelrol vervullen binnen de financiële afdeling van de

Sterke punten

organisatie, worden in een gezamenlijke sessie geïnterviewd
aan de hand van deze standaardvragen. Zij geven met elkaar
een score aan van zowel de huidige (IST) als de gewenste
situatie (SOLL). De score is geen gemiddelde, maar een
unaniem gedragen score.
De beelden van een ieder om tot een bepaalde score te komen
zijn van groot belang. De grootte van het verschil tussen de
huidige en de gewenste situatie bepaalt of en in welke mate er
een verbetering moet plaatsvinden. De resultaten worden per
aspect zorgvuldig verwerkt in een rapport. In een SWOTanalyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats)
worden de belangrijkste sterke en zwakke punten en kansen en
bedreigingen weergegeven.
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Procedures
Planning- en Controlcyclus
Cultuur
Missie/Visie
Besturingsfilosofie
Leidinggeven

Kansen

Zwakke punten
Faciliteren medewerkers
Plaats, invulling van Contol
Gedrag
Risicomanagement
Adm. Organisatie
Rapportages en bijsturing (KPI’s,
besluitvorming,
actiegerichtheid)

SW
OT

Bedreigingen

• Voldoende draagvlak voor
• Taakverschuiving binnen Centraal
veranderingen op alle niveaus
,en
Decentraal
die het komende half jaar
organisatie.middelen en uitgangspunten
zijn
• Voldoende
beslag krijgt.
voor veranderingen
• Het hectische karakter van het werk
(geleefd
• Taakverschuiving binnen Centraal en
decentraal die het komende half jaar
zijn beslag krijgt.
• Vestigingen gaan zelf werk uitvoeren
administratie
dat nu door deze vestiging worden
uitgevoerd, waardoor ruimte ontstaat.
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