Palime Specialisten

Financiele diensten, advisering en interimmanagement

Palime is de ﬁnanciële adviseur die naast u gaat staan als
mens. U als klant staat bij ons centraal. Wij luisteren en
denken mee om vervolgens tot een gedragen en gevoed
advies te komen dat rekening houdt met de eisen en
belangen die er spelen.
Door onze brede kennis en ervaring in diverse branches is het voor
ons mogelijk om een snelle analyse te maken van lopende bedrijfsprocessen en knelpunten. Wij beschikken over een helder inzicht en
visie als het gaat om ondernemerschap en verhoudingen tussen
directie en personeel. Dit in combinatie met onze brede kennis
zorgt ervoor dat wij u kunnen helpen om binnen korte tijd beter
inzicht te krijgen in uw eigen organisatie en om te kijken waar
mogelijkheden zitten om meer rendement te creëren aan de hand
van kosten besparingen.
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Over Palime
Ons kantoor is echt een familiebedrijf. De naam Palime is gekozen vanwege
de internationale ervaringen binnen ons kantoor. Zo hebben wij goede
herinneringen aan onze dienstverlening in Afrika. De naam Palime is dan ook
een plaats in het prachtige Afrika. Een kantoor dus met een internationaal
verleden. De kennis die wij hebben opgedaan in de internationale dienstverlening brengen wij nog dagelijks in de praktijk. Een mooie ervaring die wij
graag met u delen in een gesprek.

Werkwijze
Persoonlijk. Mens tot mens. Dat is wel waar Palime voor staat. Wij houden
goed contact met onze bestaande clienten. Financiele begeleiding en een
advies over de bedrijfsvoering zijn zaken die wij in persoon en in alle rust
met bestaande en nieuwe clienten bespreken. Wij leveren maatwerk en
verdiepen ons in de bedrijven van onze clienten. Pro-actief, dat is wel het
juiste woord wat staat voor onze werkwijze. In een eerste kennismaking
zal u onze pro-actieve houding al opmerken.

Puntsgewijs
Palime houdt van een pragmatische en doelgerichte aanpak. Met meer
minder doen is ons uitgangspunt! Bij de analyse van ﬁnanciele of voor
bedrijfsvoering complexe problemen of doelstellingen hanteren wij altijd de
volgende werkwijze:

Inventariserend ( kennismaking) gesprek
Gesprekken voeren met alle afdelingen
Observeren en anticiperen binnen de informele atmosfeer
Op basis van punt 1 en 2 wordt er een ﬂowchart van de
samenhang ontwikkeld en een adviesrapport.
Begeleiding van het implementatie proces
Resultaten meten

Werkwijze
Regelmatig ontvangen wij nieuwe clienten die bij hun bestaande ﬁnancieel
of organisatorisch adviseur niet het persoonlijke contact hebben ervaren.
Wij nodigen u uit om gewoon eens contact met ons op te nemen. U zult
merken dat wij anders werken dan onze collega's in de branche. U bent niet
alleen welkom voor complexe vraagstukken, maar juist ook de eenvoudige
vraagstukken kunt u aan ons voorleggen. De oplossing is vaak simpeler dan
het probleem zelf.
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Voor ondernemers
Wij nodigen u uit om eens te komen praten. Vanzelfsprekend kunnen wij ook
een bezoek aﬂeggen aan uw bedrijf. Dagelijks spreken wij vele ondernemers
die wij te woord staan over ontwikkelingen in de ﬁnanciele markt. Het is als
ondernemer niet eenvoudig om de bedrijfsvoering accuraat en eﬀectief te
houden. In het gesprek vertellen wij u graag over de actualiteiten in de markt.
Actualiteiten die u wellicht al direct door kunt voeren in uw bedrijfsvoering. In
het gesprek kunt u ook eventuele actuele problemen voorleggen. Het
gesprek kost u als ondernemer niets. Een kwestie van elkaars bedrijven
verkennen en kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.
Ook gespecialiseerd in:

Financieel adviseur
Bedrijfsorganisatie verbeteren
Boekhouding en administratie

Advisering
Palime is gespecialiseerd in bedrijfsadvisering als het gaat om de
optimalisatie van bedrijfsprocessen. Wij richten ons voornamelijk op:
primaire bedrijfsproces: knelpunten in overdrachtsmomenten binnen het primaire
bedrijfsproces
kritieke prestatie indicatoren (KPI’s): optimaliseren van goede
managementinformatie met name door inzet van ICT-oplossingen
secundaire bedrijfsproces: optimalisatie samenwerking van de ondersteunende
afdelingen
speerpuntanalyse en monitoring ﬁnanciële administratie
speerpuntanalyse en monitoring personeelszaken
speerpuntanalyse en monitoring sales en marketing
Zie ook op onze website:

Integriteitsbevordering

Managementinnovatie

Interim-diensten
Akbal Mohamed heeft een zeer uitgebreid netwerk, bestaande uit zowel
nationale en internationale aansprekende CEO's van bedrijven. Reeds
decennia lang houdt hij zich bezig met managementuitdagingen. Hij heeft
zich gespecialiseerd in het monitoren van commerciele bedrijven als
non-proﬁt-organisaties. Het liefst ingewikkelde organisatiesprocessen en
knelpunten die door het management zelf moeilijk zijn op te lossen. Zijn
werkwijze is mensgericht, wat wil zeggen dat eventuele knelpunten binnen
een organisatie niet alleen top-down worden geanalyseerd maar ook van
bottom-up. Een kwestie van een gesprek aan gaan met Akbal.
Zie ook op onze website:

Diverse interim-diensten

Knelpuntanalyse
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De ﬁnanciële adviseur
U als klant staat bij ons centraal.

Direct contact opnemen
Herman Costerstraat 435
2571 PR Den Haag
Telefoonnummer 06-27874252
E-mail info@palime.nl

De eerste stap is een aangenaam
vrijblijvend kennismakingsgesprek
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