Risicomanagement
Als bestuurder draagt u de verantwoordelijkheid voor de realisatie van de strategie van de
organisatie: onderwijskundig én financieel. Als geen ander weet u dat het onderwijs momenteel in
turbulent vaarwater verkeert en dat het daarom nog belangrijker wordt om volledig ‘in control‘ te
zijn. Maar hoe houd je overzicht in een uitdijende informatiestroom in een tijd waarin zekerheden
schaarser worden?
Het in kaart brengen van risico’s en het realiseren van een opbrengstgerichte organisatie vraagt om
een adequate informatiepositie van u als bestuurder. Immers: de toekomst brengt onzekerheden en
dus risico’s.
Infinite Financieel heeft een audit ontwikkeld voor bestuurders die zicht willen hebben op de risico’s
die de organisatie loopt. Met deze bedrijfsaudit krijgt u een beeld van uw organisatie in handen en
worden knelpunten, risico’s en verbeterpunten inzichtelijk. Met een scherpe analyse wordt de stand
van zaken in uw organisatie, de doelmatigheid en de opbrengsten in beeld gebracht.
Infinite Financieel is een discrete partner voor bestuurders die een onderbouwde check willen
hebben van de opbrengsten van de organisatie, de doelmatigheid van de bestede middelen en de
financiële ’fitheid’ van de organisatie. Wij zijn er voor bestuurders die zich niet willen laten verrassen
en op basis van een betrouwbare analyse pro-actief willen sturen, prioriteiten stellen en ‘het dak
willen reparen als de zon schijnt’. Maar ook voor bestuurders van organisaties die in zwaar weer
(komen te) verkeren, hebben wij een antwoord.
De bedrijfsaudit bestaat uit vier stappen:
1 Startgesprek
In een startgesprek maken we werkafspraken over de uitvoering van de audit.
2 Analyse van documenten
We kijken met een onafhankelijke externe bril naar (financieel) strategische documenten van uw
organisatie: strategisch beleidsplan, meerjarenbegroting, formatieplan, managementrapportages, de
beschrijving van uw administratieve organisatie en de planning & control-cyclus, data uit de
leerlingvolgsystemen, recente jaarverslagen en jaarrekeningen, de begroting en exploitatie van het
lopende kalenderjaar.
3 Gesprek
In een gesprek stellen we onze vragen naar aanleiding van de documentanalyse en leggen onze
voorlopige bevindingen aan u voor.
4 Rapportage en eindgesprek
Onze expertise is het opsporen van kritische factoren en het blootleggen van (mogelijke) risico’s. Op
basis van onze bevindingen maken we een ‘foto’. Deze visualiseert de mate waarin de organisatie ‘in
control’ is. In een vertrouwelijke rapportage geven we zwakke plekken en verbeterpunten aan.
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