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CNTRL F voorbeelden van opdrachten en onze aanpak

Opdracht Logistieke organisatie:

Tijdens een grote reorganisatie van de Finance afdeling van een logistieke 
onderneming hebben we verschillende control teams aangestuurd en vervolgens 
opnieuw ingedeeld. 
Hierbij is een splitsing aangebracht tussen Financial control en Business control. Op 
basis van competenties en met oog voor de persoonlijke ontwikkeling van de 
medewerkers zijn de verschillende teams samengesteld. Verandermanagement heeft 
een grote rol gespeeld bij de uitvoering van dit project. Door de splitsing heeft de 
organisatie meer focus te kunnen leggen op Driver-Based reporting voor het nieuwe 
Financial Control team. En de Business Control afdeling heeft zich kunnen ontwikkelen 
in de rol van Business partner. 

Informatie over de opdracht:

Logistieke organisatie

Meer dan 30.000 medewerkers

De focus in deze opdracht lag op het managen van verschillende Finance teams, het reorganiseren van de 
Finance afdeling en Verandermanagement.



CNTRL F voorbeelden van opdrachten en onze aanpak

Opdracht Internet onderneming:

Bij een internet onderneming hebben we een project begeleid waarbij de klanten 
serviceafdeling weer in lijn werd gebracht met de budget doelstellingen. Tijdens dit 
project hebben we een E-learning project opgezet voor medewerkers van deze 
afdeling en hebben we de focus gelegd op efficiëntie en doelmatig werken, waardoor 
de tijd die per klant contact nodig was gereduceerd kon worden. Het resultaat is 
minder kosten bij een hogere kwaliteit.

Informatie over de opdracht:

Internet onderneming

Minder dan 500 medewerkers

De focus in deze opdracht lag op het behalen van budgetdoelstelling door het verhogen van de efficiëntie 



CNTRL F voorbeelden van opdrachten en onze aanpak

Opdracht Logistieke organisatie:

Voor een logistieke onderneming hebben wij een Lean Management Project aangestuurd. 
Hierbij zijn op basis van een Root-Cause analyse verschillende deelprojecten geïnitieerd 
om de informatievoorziening te verbeteren, de splitsing tussen Financial- en Business 
Control door te voeren en om sturing op voorspellende drivers in te voeren, zodat ze 
meer ’naar de toekomst toe’ zijn gaan managen.

Informatie over de opdracht:

Logistieke organisatie

Meer dan 40.000 medewerkers

De focus in deze opdracht lag op het reorganiseren van de Finance afdeling en op het verbeteren van 
informatievoorziening en betere sturing door gebruik te maken van Lean Management.



CNTRL F voorbeelden van opdrachten en onze aanpak

Opdracht Productie bedrijf:

Voor een productie bedrijf is een nieuwe contractstructuur ingevoerd voor zowel 
de klant als de distributieketen. Hierbij is de structuur aangepast naar een Pay-for-
Performance model zodat effectieve sturing in de keten wordt vereenvoudigd.
Tevens is voor de interne organisatie de Administratieve Organisatie verbeterd en
de ‘flow’ in het proces verder geoptimaliseerd.

Informatie over de opdracht:

Productie bedrijf

Minder dan 1000 medewerkers

De focus in deze opdracht lag op het verbeteren van de sturing in de keten. Bij de aanpak is gebruik gemaakt 
van de Lean Management methode en van Verandermanagement. 



CNTRL F voorbeelden van opdrachten en onze aanpak

Opdracht Internet onderneming:

Bij een mobiele operator hebben we een kostenbesparingsprogramma begeleid vanuit 
de financiële rol. Door de programma’s met een goede business case te onderbouwen is 
inzicht verkregen in besparingsmogelijkheden, doorlooptijden en onderlinge samenhang 
tussen de verschillende projecten. 

Informatie over de opdracht:

Mobiele operator

Minder dan 1500 medewerkers

De focus in deze opdracht lag op het realiseren van kostenbesparingen door gebruik te maken van een goede 
business case.



CNTRL F voorbeelden van opdrachten en onze aanpak

Opdracht Internet onderneming:

Voor een internet onderneming is een adviesopdracht ingevuld waarbij; de financiële haalbaarheid van de 
strategie is gevalideerd, een grote business case is begeleid en een controle op de werking van de 
Administratieve Organisatie/Interne Controle is uitgevoerd. Tot slot is een complex vraagstuk rondom de 
goedkeuring van de jaarrekening opgelost zodat de externe accountant de goedkeurende verklaring heeft 
afgegeven.

Informatie over de opdracht:

Internet onderneming

Minder dan 100 medewerkers

De focus in deze opdracht lag op het behalen van budgetdoelstelling door het verhogen van de efficiëntie 


