CijferAdvies doet uw
boekhouding met persoonlijke
aandacht en advies
Bram Chaudron is een ervaren financial
controller die financieel-administratieve
zaken uitvoert voor zelfstandigen en bedrijven onder de naam Chaudron Business Services (CBS Advies). Daarnaast
is hij vanaf begin 2013 aangesloten bij
CijferAdvies, een landelijk samenwerkingsverband van zelfstandige administratiekantoren. Het klantenbestand van
CijferAdvies bestaat voornamelijk uit
zzp’ers, MBK-bedrijven, verenigingen
en stichtingen.
Chaudron: “Toen ik met CBS Advies begon, heb ik ook gekeken naar goede
manieren om de zzp’er te kunnen bedienen. Veel beginnende ondernemers
hebben het idee dat ze een officiële
accountant nodig hebben voor hun belastingaangifte. Maar de meeste kleinere ondernemers hebben een redelijk
overzichtelijke administratie, waardoor
de btw-kwartaalaangifte en de jaarlijkse
aangifte voor de inkomstenbelasting vrij
snel kunnen worden afgehandeld. Daar
heb je echt geen dure accountant voor
nodig.”
Chaudron kwam tijdens zijn zoektocht
bij CijferAdvies uit. “Toevallig waren zij
ongeveer op hetzelfde moment als ik begonnen. Omdat zij precies dat gingen
doen wat ik zocht, heb ik me bij hen
aangesloten en bedien ik de klanten in
de regio Deventer.”
De onderscheidende bedrijfsfilosofie van
CijferAdvies komt op verschillende manieren tot uiting. Chaudron: “Allereerst
vinden we het erg belangrijk dat er een
goed persoonlijk contact ontstaat met de
klant; we zoeken echt een klik met onze
opdrachtgevers. We vinden het erg belangrijk dat er een sfeer ontstaat waarbij
we de zaken met elkaar kunnen benoemen. Als alles open op tafel ligt, kan ik
mijn werk beter doen en dat leidt weer
tot een beter financieel advies. Daar hebben alle partijen baat bij. Want hoewel
er tegenwoordig veel geautomatiseerd

kan worden door de diverse softwarepakketten, blijft een financieel advies
altijd maatwerk; elke onderneming is immers uniek.”
Voordelige tarieven
De aangesloten leden van CijferAdvies
werken zelfstandig vanuit hun eigen locatie. Dit betekent dat er weinig overheadkosten worden gemaakt, waardoor
er met vaste en voordelige tarieven kan
worden gewerkt. Als de situatie daarom
vraagt kan CijferAdvies een beroep
doen op een team van financieel specialisten als accountants of pensioenadviseurs. “We doen de boekhouding op
een manier die makkelijk controleerbaar
is. Een bij ons aangesloten accountant
die bijvoorbeeld een ‘verklaring van
goedkeuring’ moet afgeven, kan daardoor snel zijn werk doen zodat het aantal ‘dure’ accountantsuren beperkt kan
blijven. Zo blijft ons advies, behalve
goed onderbouwd, ook betaalbaar”,
aldus Chaudron.

CBS Advies
Naast zijn werk voor de kleinere ondernemingen voert Chaudron ook opdrachten uit voor grotere bedrijven en organisaties onder de naam Chaudron Business
Services (CBS Advies). Vanwege zijn
jarenlange ervaring op het gebied van
projectleiding bij implementatie- en verandertrajecten en zijn grote kennis van
diverse automatiseringssystemen, wordt
hij regelmatig gevraagd om te adviseren
bij het doorlichten van bedrijfsprocessen
of bij de begeleiding van reorganisatieprojecten en automatisering.
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