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‘… duurzame relaties met onze opdrachtgevers, 
      gebaseerd op kennis van zaken, 
  commitment en oplossingsgerichtheid.’ 



OVER SIS FINANCE

SIS Finance is een middelgroot bureau dat organisaties adviseert en ondersteunt  
op het gebied van management en finance. Ons streven is het creëren van oplossingen 
die opdrachtgevers verder helpen hun doelstellingen te bereiken. SIS Finance doet dat met  
hooggekwalificeerde financieel interim managers en consultants met meer dan vijftien jaar  
ervaring, en met goed opgeleide finance professionals met minstens zeven jaar ervaring. 

SIS Finance streeft naar duurzame relaties met haar opdrachtgevers en in te schakelen  
professionals. Wij gaan niet voor snel succes, ook al zijn we graag succesvol in ons vak.  
Een methode die werkt, zo blijkt ook uit ons klant-tevredenheidsonderzoek, waar we maar 
liefst een 8,2 scoorden voor kwaliteit en een 8,8 voor klantgerichtheid. Kwaliteit leveren 
en oplossingen bieden die werken in de praktijk: daar staan we voor. 

Het management van SIS Finance bestaat uit (v.l.n.r.): 
• drs. Koen Perik RC 
• drs. Jacco Kaandorp RA 
• Marcia Bakker RA
• drs. Jan Schipper

SIS
f i n a n c e



ONZE 
DIENSTVERLENING

SIS Finance levert drie diensten om uw vraagstuk met kennis van zaken aan te pakken:
• consulting
• interim management

• fi nance professionals

Wij adviseren organisaties niet alleen over hoe zij hun fi nanciële bedrijfsvoering kunnen 
verbeteren, we helpen ook graag bij het implementeren van onze adviezen, het managen 
van verandertrajecten of het inbrengen van specialistische vakkennis. Tevens ondersteunen 
wij organisaties, bijvoorbeeld in geval van capaciteitsgebrek, bij de optimale uitvoering 
van hun fi nanciële processen.
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reikwijdte dienstverlening

design build operate

consulting

interim management

finance professionals



KENNIS VAN ZAKEN
ONZE 
DIENSTVERLENING
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sectoren
banken en verzekeraars

telecom, media en technologie

olie, gas, offshore en energie

handel, transport en industrie

overheid en semi-overheid

‘Voor professionals door professionals’ is het kenmerk van SIS Finance. Onze partners 
hebben allen een achtergrond in accountancy en management consultancy; ze hebben 
zonder uitzondering een stevige ervaring als fi nancieel (interim) manager in uiteenlopende 
bedrijfstakken. Daardoor kunnen wij samen met de opdrachtgever snel tot de kern van de 
zaak komen.

Wij zijn werkzaam in de volgende takken van sport:

Wij streven naar een duurzame relatie met onze klanten en professionals, die gebaseerd 
is op het leveren van oplossingen die echt werken in de praktijk. Wij zijn graag uw per-

manente aanspreekpunt voor tijdelijke inzet van fi nanciële kennis en kunde.



 
CONSULTING

Onze consultants en interim managers adviseren voornamelijk bij de fi nanciële en/of 
administratieve functie van organisaties, zowel in de private als in de publieke sector.

We richten ons bij onze dienstverlening op de volgende drie aandachtsgebieden:

Onder performance & cost management verstaan we het vakgebied van de register-con-
troller (interne berichtgeving). Financial accounting & reporting is dan het werkveld van 
de register-accountant (externe berichtgeving). Binnen program & poject management ten 
slotte begeleiden we alle veranderingen in de fi nanciële kolom van grotere organisaties, 
zoals bijvoorbeeld de implementatie van een nieuw fi nancieel systeem of de herstructure-
ring van fi nanciële processen.
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performance & 
cost management

financial accounting & 
reporting

program & 
project management

‘Wij zijn down-to-earth en de lijnen zijn kort, 
 de energie richt zich volledig op het creëren 
van echt werkende oplossingen.’



INTERIM 
MANAGEMENT 

 
CONSULTING
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advies & projectmatig
programmamanager
managing consultant

projectleider
senior consultant

projectmedewerker
PMO

ad interim
CEO
concern controller

financieel manager
business contoller

teamleider
assistent controller

In consulting en interim management zijn we bewezen succesvol bij een nog steeds 
groeiend aantal, vaak beursgenoteerde, ondernemingen. Wij beschikken over een 
hoogwaardig netwerk van interim managers en consultants, veelal RA’s en RC’s. De met 
ons samenwerkende interim managers hebben minstens tien jaar ervaring, en meestal een 
‘Big Four’-achtergrond.

SIS Finance is in verschillende rollen actief: adviserend, projectmatig of ad interim. 
Bijvoorbeeld als programmamanager, senior consultant of als assistent controller.

Wij zijn in toenemende mate internationaal werkzaam; het betreft dan met name 
buitenlandse deelnemingen van Nederlandse ondernemingen die internationaal actief 
zijn. In de praktijk blijken veel CFO’s terug te willen vallen op ervaren Nederlandse, 
internationaal mobiele, financials als zich lokaal issues aandienen op het gebied van 
management reporting, financial accounting, of informatievoorziening in het algemeen. In 
al die gevallen kan SIS Finance met haar netwerk van internationaal mobiele interim- en 
programmamanagers een oplossing bieden. 

‘Wij zijn down-to-earth en de lijnen zijn kort,  
 de energie richt zich volledig op het creëren  
van echt werkende oplossingen.’



 
     DE PARTNERS VAN  SIS FINANCE
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Jacco Kaandorp
‘Wij lossen graag problemen op voor onze opdrachtgevers.  
Het gaat om kennis, commitment en oplossingsgerichtheid.  
De juiste professional op de juiste plaats met volledige onder-
steuning vanuit ons team. Voor professionals door professionals.’
06 22 20 71 25
j.kaandorp@sis-finance.nl

Marcia Bakker
‘Toenemende regelgeving en transparantie-vereisten 
zijn een gegeven. Wij helpen organisaties dit te 
vertalen naar adequate en heldere oplossingen die in 
de praktijk ook echt werken.’
06 23 51 02 04
m.bakker@sis-finance.nl 



 
     DE PARTNERS VAN  SIS FINANCE
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Koen Perik
‘Wij helpen organisaties met het verbeteren van de 
besturing en beheersing. Het gaat wat mij betreft primair 
om oplossingen waarmee klanten hun doelen kunnen 
realiseren.’
06 53 69 03 63
k.perik@sis-finance.nl

Jan Schipper
‘Een goede interim manager of consultant verstaat  
natuurlijk zijn vak en kent de business. Wat onderscheidend 
is, is of hij of zij in een specifieke situatie in staat zal zijn de 
gewenste resultaten te behalen.’
06 28 42 25 95
j.schipper@sis-finance.nl



performance & 
cost management

financial accounting & 
reporting

program & 
project management

performance management

business cases

IT cost management

forecasting & reporting 

business intelligence/kpi’s

activity based costing

service level agreements

transfer pricing

reporting standards (IFRS)

hedge accounting

fast close & reporting

pre-audit activities

solvency II

basel III

risk & compliance

internal control framework

finance transformation

strategy execution

outsourcing & offshoring

shared services

management of change

ERP implementation

process optimization (lean)

project management (PMO)

services SIS FinanceTM
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consulting | interim management | finance professionals

 Wat opdrachtgevers zeggen over SIS Finance:

‘SIS Finance heeft kennis van de sector  
en snapt de vraag achter de vraag.’

‘De partners van SIS Finance voelen  
goed aan wat de korte- en lange-termijn- 

behoeftes zijn.’

‘Dit is een betrokken bedrijf dat goed is 
in persoonlijk contact.’

‘Er wordt goed geluisterd en actief  
meegedacht, wat resulteert in een  

oplossing op maat.’
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www.sis-finance.nl
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