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Wet- en regelgeving binnen uw bedrijf

Introductie 
In het landschap van steeds veranderende wet- en regelgeving is 
het naleven ervan een nachtmerrie voor elke onderneming. U moet 
er niet alleen voor zorgen dat uw kennis van de wet- en regelgeving 
up-to-date blijft, maar ook dat u toereikende controles uitvoert 
en deze effectief beheert, terwijl u tegelijkertijd vasthoudt aan uw 
reguliere operationele processen.

Het niet naleven leidt tot veel hogere kosten. Het 
niet kunnen naleven van een belangrijke wet- of 
regelgeving kan niet alleen vele euro’s kosten, het 
kan een onderneming ook op haar knieën krijgen.

Wat veel ondernemers zich waarschijnlijk niet 
realiseren is dat het naleven (van zowel externe wet- en 
regelgeving als interne systemen) intrinsieke voordelen 
heeft voor het bedrijf. Dergelijke voordelen gaan verder 
dan het voorkomen van boetes en alle ontwrichtingen 
die het niet naleven met zich meebrengt (zoals 
onderzoek, rechtszaken, corrigerende maatregelen en 
damage control).

Deze voordelen zijn:

 Het dwingt u om kwaliteitsverbeteringen in  
te voeren

 Het stelt managers in staat om vol vertrouwen 
aan de plannen te werken.

 Het zorgt voor betere data waarmee men 
betere beslissingen kan nemen.

 Het dwingt de organisatie om processen 
efficiënter te maken.

 Het helpt met het bereiken van uw 
bedrijfsmissie.

 Het verbetert uw relatie met toezichthouders 
en overige stakeholders.

 Het toont dat u zich inzet voor ethisch 
zakendoen.

 Het helpt u bij het werven en behouden van 
kwalitatief talent en het verbeteren van de 
betrokkenheid van uw medewerkers.

Een parttime CFO zorgt ervoor dat 
uw bedrijf volledig aan de wet- en 
regelgeving voldoet

Het CFO Centrum kan u voorzien van een zeer 
ervaren en senior CFO met ‘ervaring binnen het 
groot bedrijf’ voor een fractie van de kosten van een 
fulltime CFO. 

Deze parttime CFO zal u helpen ervoor te zorgen 
dat uw bedrijf de wet- en regelgeving naleeft.



Wet- en regelgeving binnen uw bedrijf

Uw parttime CFO kan de kloof tussen geld en risico’s 
overbruggen en zowel uw juridische kwesties als de 
naleving ervan aanpakken. Zo bent u verzekerd van 
risicobeheer en is de bottomline geoptimaliseerd.

Hierdoor valt er een enorme last van uw schouders, 
zodat u zich kunt concentreren op de kernactiviteiten 
van uw bedrijf.

Conclusie
Als een parttime CFO de aanzienlijke lasten van het 
naleven van de wet- en regelgeving van u overneemt, 
heeft u de ruimte om te concentreren op de 
kernactiviteiten van uw bedrijf. 

U kunt erop vertrouwen dat uw parttime CFO een expert 
is in het bieden van ondersteuning bij het beheer van uw 
juridische functies en risico’s.

Bescherm uw bedrijf! Mocht u geen up-to-date compliance programma hebben,  
dan is uw bedrijf in gevaar. Laat één van onze parttime CFO’s u helpen om uw bedrijf  
volledig compliant te krijgen. Vraag vandaag nog een gratis één op- één gesprek  
aan met één van onze parttime CFO’s.
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Het niet voldoen aan  
de regelgeving kan,  
bij grotere incidenten,  
een bedrijf in de  
problemen  
brengen
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