
De weg naar optimaal rendement !
Een gezonde bedrijfsvoering kenmerkt zich door goed gefundeerde 
beslissingen. Inzicht en overzicht zijn hiervoor de peilers, maar cijfers 
en feiten wisselen dagelijks en kennen vaak ieder hun eigen afdeling. 
De Previ Quick Scan biedt het management een snelle en heldere  
analyse in combinatie met een strategisch en operationeel actieplan.
Centraal daarbij staat een optimale combinatie van productie-
middelen, risicomanagement en rendement.

 
 
 

De Previ Quick Scan focust zich op:
■  het prestatieniveau van uw organisatie
■  de punten waarop verbetering valt te behalen 
■  de groeibelemmerende factoren 
■  mogelijkheden en kansen voor veranderingen
■  de ‘balans’ binnen uw organisatie
■  inzicht en beheersbaarheid van de bedrijfsprocessen
■  de belangrijke ratio’s en kengetallen

De Previ Quick Scan en uw organisatie
De Previ Quick Scan is voor alle organisaties inzetbaar. Elk bedrijf of instelling 
kan een spiegel worden voorgehouden en daardoor denkprocessen op gang 
brengen. Het biedt de unieke mogelijkheid om verschillenanalyses in de  
organisatie zichtbaar te maken en een objectief beeld te verkrijgen over de 
juiste weg naar optimaal rendement.
 

De Previ Quick Scan bestaat uit drie onderdelen:

1. Operationele Previ Quick Scan
Via een uitgebreid assessment, doelgericht onderzoek en persoonlijke gesprek-
ken, worden de processen binnen de organisatie in kaart gebracht. Dit gebeurt 
op basis van negen aandachtsgebieden, die doorslaggevend zijn voor een 
gezonde groei. 
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De negen aandachtsgebieden: 
■ Strategie
■ Financiën
■ Personeel & organisatie
■ Inkoop & logistiek
■ Operationele bedrijfsvoering
■ Innovatie
■ Marketing & verkoop
■ Automatisering
■ Wet- en regelgeving

 
 
 

2. Financiële Previ Quick Scan
Met de negen aandachtsgebieden in kaart inventariseert de Previ Quick Scan de  
financiële gezondheid van uw onderneming. De focus ligt op rentabiliteit, activiteit 
(intensiteit van gebruik van vermogen), solvabiliteit en liquiditeit door middel van  
ratio’s en kengetallen.

3. Overall Previ Quick Scan
De resultaten van de Operationele en de Financiële Previ Quick Scan worden 
verwerkt tot een strategisch en operationeel actieplan met follow-up. Ondersteund 
door Previ Finance kan iedere onderneming hier direct mee aan de slag. 

 

De Previ Quick Scan biedt helderheid
Rapportage 
Duidelijke diagrammen brengen alle onderzoeksscores, ambitieniveaus en  
rapportcijfers overzichtelijk in beeld. Per prestatieveld worden ook alle sterktes  
en verbeterpunten vermeld.  

Vertaling naar acties
Binnen een overleg met directie en/of managementteam licht Previ Finance 
de rapportage verder toe. Het uiteindelijke doel is overeenstemming bereiken
over de verbeterpunten met een gezamenlijke vertaalslag naar concrete acties. 

Actieplan en follow-up 
Alle acties worden vastgelegd in een praktisch plan van aanpak, waarmee direct kan
worden gestart. Zo gewenst biedt Previ Finance begeleiding tijdens het vervolgtraject. 
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De Previ Quick Scan op maat
Afhankelijk van de grootte en behoefte van de organisatie kan de  
Previ Quick Scan worden uitgevoerd in drie adviescategorieën:

Previ Quick Scan Small 
Previ Quick Scan Medium
Previ Quick Scan Large

Afhankelijk van de keuze zal dit resulteren in een beknopte tot een
meer gedetailleerde analyse van de organisatie en de hiermee
gerelateerde bedrijfsprocessen.

 
 
 
 
 

Ondersteuning op maat 
 
Is uw interesse gewekt en is uw organisatie gebaat bij meer grip op groei en
rendement? Neem dan vrijblijvend contact op met Previ Finance en informeer
naar de mogelijkheden. 

Previ Finance Interim Management B.V.
Databankweg 26
3821 AL  Amersfoort

Mobiel: +31 (0)6 46 76 77 03
Email: info@previfinance.nl
www.previfinance.nl

info@previfinance.nl


