De kracht van het collectief
‘Hoe vaak is al niet bewezen dat een frisse blik, vanuit verschillende invalshoeken, het betere
alternatief is voor langdurig in dezelfde groef blijven draaien? Wij zijn daar in ieder geval van
overtuigd en hebben daarom besloten 1 januari 2021 de krachten te bundelen onder de naam:

Wij zijn Peter Koot, (Accountancy, Financieel Management & Overnamebegeleiding ), Dennis Jordan
(Bedrijfswaardering, Controlling & Fraudeonderzoek), Jurjen Bouwens (Financiële directievoering,
Bedrijfswaardering, Herstructureringen & Insolventies) en Theo Quaijtaal (Algemeen management,
Governance & Integriteitsmanagement)

Maar meer nog dan om ‘wij’ gaat het om u. We ondersteunen u graag bij bedrijfsbezit, bijsturing en
beheersing. B3TER houdt zich kortom bezig met de 3 B’s die ieder op een eigen manier cruciaal
kunnen zijn binnen uw bedrijfsvoering, zowel los van elkaar als geïntegreerd. Wat betekent dit
concreet?
Bezitten
Bent u voornemens een bedrijf te kopen of uw bedrijf te verkopen of wilt u uw bedrijf overdragen
aan bijvoorbeeld uw kinderen? Of bent u gewoon benieuwd naar wat uw bedrijf op dit moment
waard is? Dan kan B3TER voor u de bedrijfswaardering uitvoeren en meekijken naar diverse aspecten
en u begeleiden bij het overname traject. Indien gewenst kijken we mee naar de mogelijkheden van
financiering
Bijsturen
Lopen financiële- of bedrijfsprocessen niet zoals u wilt of bent u op zoek naar verdere verbetering en
optimalisatie? Dan is B3TER de partij bij wie u kunt aankloppen. Is de situatie minder gunstig en is
uw bedrijf in zwaar weer terecht gekomen of lijkt een faillissement nabij, ook dan kunt u bij B3ter
terecht, om er weer beweging in te krijgen en/of de afhandeling in goede banen te leiden.
Beheersen
Worstelt u met de inrichting van uw bedrijfsstructuur (governance)? Met vragen als: wel of geen
RvC? Hoe splits ik eigendom, toezicht en management?
Hoe heb ik mijn risicomanagement ingericht, risico’s in het kader van de jaarrekening, risico’s in de
business. Maar ook: welke frauderisico’s loop ik? Hoe beheers ik mijn risico’s? Ook hier staat B3TER
voor u klaar.

Heeft u vermoedens van fraude? Overweegt u een fraudeonderzoek in te stellen of wilt u meer doen
aan fraudepreventie dan is in al deze gevallen B3TER dé partner om in te schakelen!

B3TER is de overtreffende trap van goed. Interim management & advies maar dan B3TER!
B3TER is ambitieus, nieuw, maar toch zeer ervaren, wil moeilijke dingen eenvoudig maken en staat
voor plezier, vrijheid/balans , integriteit, samenwerken en ontwikkelen.
Zodra we in de lucht zijn met onze website komen we bij u terug. Bent u nu al benieuwd? Neem dan
contact op met:
Dennis Jordan, mobiel 06-53454749, e-mail dennis@b3ter.nl
Jurjen Bouwens, mobiel 06-26704761, e-mail jurjen@b3ter.nl
Peter Koot, mobiel 06-46138709, e-mail peter@b3ter.nl
Theo Quaijtaal, mobiel 06-53161061, e-mail theo@b3ter.nl

In 2021 wordt het B3TER!

