De kennisgroep Kinderopvang

Je kinderopvangonderneming
financieel verzorgd
Ontwikkelingen in de economie en maatregelen van de Rijksoverheid zorgen voor constante
veranderingen in de kinderopvangbranche. Je hebt specialistische financiële kennis nodig om
hier goed op te anticiperen voor een blijvend gezond rendement. Onze speciale Kennisgroep
Kinderopvang volgt de ontwikkelingen in je branche op de voet en ondersteunt vele
kinderopvangondernemingen. Onze adviseurs ontzorgen, daar kun je op vertrouwen.

Ontwikkelingen in de kinderopvangbranche
Je weet als geen ander dat ontwikkelingen in je branche sterk
beïnvloed worden door de economische situatie en maatregelen van
de Rijksoverheid. Zo kunnen jaren van forse groei opgevolgd worden
door tijden waarin de vraag en de werkgelegenheid sterk afneemt.
Hoe de huidige situatie of het toekomstperspectief ook is, het is in
alle gevallen belangrijk dat je je organisatie op tijd bijstuurt en kansen
benut.
Om hier op een goede manier op te anticiperen met een blijvend
gezond rendement, heb je steeds meer specialistische financiële
kennis nodig. En precies daarvoor is ons multidisciplinaire team
Kennisgroep Kinderopvang ingericht.
Kennisgroep Kinderopvang
Wij weten wat er speelt en adviseren bij vraagstukken als:
·· meer inzicht in capaciteit en besparing op personeelskosten;
·· meer efficiency en minder kosten door digitalisering van je
administratie;
·· opstellen van begrotingen, liquiditeitsprognoses en financiële
analyses;
·· ontwikkelingen in recente wetgeving en onderzoeken;
·· je privésituatie ten opzichte van je onderneming.

Door onze uitgebreide kennis van je specifieke branche en ons eigen
financiële vakgebied kunnen we je adequaat adviseren. Zo letten wij
op je financiële positie.
Relaties bouwen, waarde creëren
Je wilt er zeker van zijn dat je onderneming een goed rendement
blijft behalen. Wij willen daarbij je klankbord zijn, in welke fase je
onderneming zich ook bevindt. Want wij geloven al meer dan 65 jaar
dat ondernemers het verschil maken. Voor onze welvaart. Voor ons
welzijn. Voor Nederland.
Er is altijd een mogelijkheid om kennis te maken bij jou in de buurt.
Tot binnenkort!
Voor algemene vragen kun je contact opnemen met de Kennisgroep
Kinderopvang (036) 53 44 862 of e-mail kinderopvang@mth.nl.

