Van één onzer verslaggevers…

AdviSum ondersteunt de non-profit bestuurder bij het verantwoord besturen
van de organisatie.
Dat klopt inderdaad. Al jaren geleden heeft AdviSum zich toegelegd op de
ondersteuning van non-profit organisaties met een omvang tot ca. 100
medewerkers.
Maar waarom eigenlijk? ‘wij zien al jaren een verzakelijking in deze
sector, met zeker diverse kansen alsmede bedreigingen als de organisatie
niet goed wordt ingeregeld’, aldus Weijmans, verbonden als partner en
consultant bij AdviSum. Het is niet meer vanzelfsprekend dat ieder jaar
weer dezelfde subsidie wordt ontvangen. De subsidieverstrekker heeft
diverse eisen neergelegd bij het te subsidiëren project. Hoe is het
risicomanagement intern geregeld? Hoe zijn de fiscale zaken geregeld? HRMmanagement? Dit artikel is vol te schrijven met vragen die echt ergens
over gaan, maar die wel geregeld moeten zijn!

De helicopterblik van AdviSum
“Dat is de kracht van AdviSum. Wij kijken niet naar één element! We kijken
naar de totale organisatie. Ondersteuning bieden we onder andere bij auditvraagstukken, fiscaliteit en nog tal van andere diensten die een non-profit
organisatie nodig heeft.”

Sparringpartner van de directeur
Als je kijkt waar de directeur van een non-profit organisatie mee te maken
heeft, kan dit niet anders dan een duizendpoot zijn. En in de praktijk kan
dit niet. Van boegbeeld, tot personeelsmanager, financieel specialist en
dan moeten we ook nog projectaanvragen begeleiden, want zonder projecten,
geen inkomsten. En dan is het doek gauw gevallen! AdviSum spart! Praat met
de directeur, gevraagd maar ook ongevraagd en lost op. Dat is een bijzonder
prettige gedachte, die de directeur ook enige ‘rust’geeft.

We werken allenmaal in het veld
Ook dat nog! We werken allemaal in het veld, wat betekent dat de mensen van
AdviSum praktijkmensen zijn. Daarnaast zijn ze theoretisch sterk, zijn
sommigen verbonden als docent aan een opleidingsacademie en schrijven met
enige regelmaat interessante artikelen aangaande hun expertise.
Het beste van 2 werelden: de brug tussen praktijk en theorie.
Een mooie bijkomstigheid van al dat meewerken is dat we geen overhead
kennen. Geen overhead is altijd mooi voor de gunstige prijszetting.
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