Eugène Schaëfer, directeur van Schaëfer & Company
“Bij een aantal gemeentes werk ik geregeld als interimcontroller, vooral in het sociaal domein. Sinds de
decentralisatie van de zorg is die taak voor de gemeentes een
stuk complexer geworden. Ik merkte dat er een ander model
nodig was om grote en kleine zorgaanbieders te beoordelen
en met elkaar te vergelijken, om de waarden achter de cijfers
te zien. Gelukkig kwam ik al snel terecht bij Bart Zirschky van Annual Insight, een
volwassen start-up. Die superexperts hebben een verrassend model ontwikkeld om
bedrijfsinformatie diepgaand te analyseren, dat we samen hebben toegespitst op de
zorgsector. Het resultaat is boven verwachting, en ook al door ons samen bij een grote
gemeente beproefd.”

Met onze Kees
zorgaanbieders analyseren

Bart Zirschky, medeoprichter van Annual Insight
“Bedrijfsinformatie toegankelijk maken voor beslissers, daarvoor
hebben wij een paar jaar geleden Annual Insight opgericht. We
zagen een goed alternatief voor die dikke accountantsrapporten
die beslissers zelf moeten uitpluizen. We analyseren behalve

- niet langer uw zorg

jaarrekeningen ook veel andere publieke bronnen, dat is één.
We verwerken die cijfers in heldere grafieken, geven er een
duiding bij in klare taal, in een compact stuk, dat is twee. En we maken een benchmark,
die we bovendien komen toelichten, dat is drie. Daar was een enorme behoefte aan, aan
niet meer dan precies die gegevens die nodig zijn om de juiste beslissingen te nemen. Dit
model hebben we in samenwerking met Eugène Schaëfer voor de zorgsector verfijnd.”

Kees is onze Keigoede Economisch Expert Sociaal domein,
die samen met 12 andere collega’s voor u klaar staat.
U kunt Kees eenvoudig bereiken via de mail, telefoon of Whatsapp.
Weer een zorg minder.
hallo@ikbenkees.nl
T 020-2611977, vraag naar Kees
Whatsapp: 06-53967485
Of bekijk Kees op zijn eigen webpagina: www.ikbenkees.nl
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