
Voor CEO’s en Algemene Directie
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Vraagstukken 
van waarde
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Als CEO of Algemene Directeur schaakt u continu op 
meerdere borden tegelijkertijd.

• U formuleert, samen met andere leden van uw directie of management 
team, een visie en strategie op basis waarvan de onderneming 
toekomstbestendig kan opereren, rekening houdend met een steeds 
veranderende markt.

• U moet korte en lange termijn doelstellingen in balans houden, ook in 
tijden van snelle groei of financieel lastige periodes. 

• U geeft leiding aan uw organisatie en u wilt dat uw medewerkers 
handelen naar de normen en waarden van het bedrijf. 

• U vervult een cruciale rol in het managen van (de verwachtingen van) de 
interne en externe stakeholders.

Kortom, u wordt dagelijks geconfronteerd met strategische en operationele 
vraagstukken. Om deze uitdagingen op een goede wijze het hoofd te bieden 
en samen met uw team, de juiste beslissingen te kunnen nemen, heeft u 
mogelijk behoefte aan inzicht en mogelijke externe ondersteuning.
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Advies en 
implementatiekracht 
van waarde
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Kruger* heeft ruim 30 jaar ervaring met impactvolle ondersteuning van 
ondernemingen bij het, al dan niet opnieuw, creëren van inzicht,  daadkracht 
en koersbepaling bij complexe vraagstukken.

Kruger kijkt, door langjarige hands-on ervaring in de Nederlandse mid-market 
en analyses van een veelheid van bedrijven, vaak nét even vanuit een ander 
perspectief naar de onderneming en haar (on)mogelijkheden.

Samenwerking tussen de onderneming en Kruger en de verhouding met 
stakeholders is gebaseerd op vertrouwen en open communicatie.

Dit leidt tot een eerlijk, praktisch, no-nonsense advies.

Kruger is actief op het gebied van:

• Business Consultancy

• Corporate Finance

• Interim Management en Executive Search

* Kruger is EACTP gecertificeerd
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Welke strategie is nodig 
om in de veranderende 
markt succesvol te 
blijven?
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De ontwikkelingen in de markt gaan snel. U heeft een strategische richting 
gekozen die u periodiek toetst aan de omstandigheden en stelt deze, indien 
nodig, bij.  Is uw gekozen strategie de juiste, gezien de markt, organisatie en 
financiële randvoorwaarden? 

Kruger heeft, op basis van haar jarenlange ervaring in alle sectoren, een 
zeer goed en volledig beeld van marktontwikkelingen en wat nodig is om 
in een bepaalde sector succesvol te zijn. Als u uw strategie heeft bepaald is 
Kruger de juiste partij om u uit te dagen of deze gekozen strategie de juiste 
is, kijkend naar:

• De marktomstandigheden en –ontwikkelingen.

• De eisen die gesteld worden aan de organisatiestructuur, inclusief rollen
en verantwoordelijkheden om de gekozen strategie uit te voeren.

• Het verbeter- én besparingspotentieel van uw organisatie.

• De effecten van de gekozen strategie op de balans en verlies- en
winstrekening.
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Hoe kan de onderneming 
haar snelle groei 
beheersbaar en 
winstgevend houden?
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Uw orderportefeuille groeit hard en de vooruitzichten zijn buitengewoon 
positief. De organisatie staat onder forse druk om deze groei te beheersen. 
Het risico op faalkosten neemt toe en uw financieringsruimte is beperkt. 
Hoe lost u dit op? 

Groei is in veel gevallen zeer positief! Het leidt echter ook tot (nieuwe) 
vraagstukken, zoals:

• Grotere belasting van de organisatie; hoe krijgt u de mensen in
uw onderneming gemotiveerd. En in sommige gevallen kan het
ook betekenen dat aanvullend / hoog gekwalificeerd management
aangetrokken moet worden.

• Snelle groei leidt vaak tot grote druk op de organisatie en de processen,
waardoor de kwaliteit niet altijd geborgd kan worden. Met risico op
inefficiency en mogelijk zelfs margeverlies.

• Een toenemende behoefte aan werkkapitaal; hoe groot is het effect van
de groei op uw financiële ratio’s, is deze groei volledig positief?

• En, hoe wordt deze additionele financieringsbehoefte ingevuld?

• Soms komt u door de toegenomen omvang in een ander
concurrentieveld, waarbij u concurreert met partijen die u voorheen niet
als concurrent kende.
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Soms worden uw bedrijfsdoelstellingen niet bereikt en kunnen financiële 
zorgen ontstaan. Er wordt onvoldoende winst gemaakt of er is sprake van 
doorlopende verliezen. De continuïteit kan in gevaar komen. Bijvoorbeeld 
veroorzaakt door onvoorziene veranderingen in de markt, operationele 
problemen, gebrekkige managementinformatie of eenvoudigweg pech dan 
wel een combinatie van factoren. Echt inzicht ontbreekt.

Is er voldoende objectief 
inzicht in de huidige en 
toekomstige prestaties 
en risico’s?
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Een geobjectiveerde analyse helpt, inclusief zinvolle maatregelen en 
toekomstgerichte plannen. 

U wilt beter inzicht hoe de onderneming nu eigenlijk écht en geobjectiveerd 
presteert en wat er moet gebeuren. In veel situaties is er sprake van 
onvoldoende actueel en voorspellend inzicht door het ontbreken van het 
juiste ‘dashboard’, een goed actieplan en een goede forecast gebaseerd op 
continu inzicht.

Onze analyse richt zich op:

• Markt- en marktpositie, inclusief innovatie van producten en processen.

• Concurrentiepositie en benchmark.

• Klantgerichtheid, visie en strategie.

• Organisatie, aansturing, management en ondernemerschap, cultuur.

• Executiekracht.

• Professionaliteit managementinformatie.

• Onderbouwde en met een kritische blik geobjectiveerde omzet-,
marge- en kostenverwachtingen, vertaald in duidelijke realistische
exploitatie-, liquiditeits- en balansprognoses.

• Aangeven van kansen waarmee vervolgens concreet en pragmatisch
aan oplossingen en optimalisering van de ondernemingsresultaten kan
worden gewerkt.

• Conclusies en aanbevelingen gericht op wezenlijke besluitvorming.



12

Veeleisende stakeholders, actie vereist 
In voorkomende gevallen willen diverse externe stakeholders toereikend 
worden geïnformeerd. Denk hierbij aan aandeelhouders, RvC, financier(s), 
kredietverzekeraars, belangrijke klanten en leveranciers, vakbonden en in 
enkele gevallen de belastingdienst.

Is stakeholdermanagement 
goed belegd in 
uw organisatie?
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De informatiebehoeften en -verplichtingen wijken sterk af 
Hoe communiceert u op juiste, zorgvuldige wijze uw situatie en uw plannen, 
wat u bezighoudt en waar u aan werkt, zodanig dat de stakeholder naar 
diens behoefte geïnformeerd wordt. En dat zonder de onderlinge relaties 
tussen stakeholders te veronachtzamen.  

Kruger heeft veel ervaring met stakeholdermanagement 
Voor Kruger is stakeholdermanagement een vanzelfsprekendheid. Door 
haar jarenlange ervaring in begeleiding van ondernemingen is Kruger zeer 
goed in staat, samen met u, vast te stellen welke informatiebehoefte leeft 
bij uw stakeholders. Wij hechten eraan om op discrete wijze open en direct 
te communiceren met alle relevante betrokkenen. 

De betrokkenheid van Kruger is in deze nuttig; de ondernemingsleiding 
waardeert een betrokken en geïnformeerd klankbord en de externe 
stakeholders vinden het veelal prettig dat een onafhankelijke externe 
partij ondersteuning biedt en het overzicht houdt bij het plannen van 
acties en bij objectieve informatievoorziening.
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Een voorgenomen verkoop of koop van een bedrijf(sonderdeel) kan voortkomen 
uit de ingezette strategie, aanstaande bedrijfsopvolging, aandeelhouders die 
een exit willen realiseren of uit noodzaak bij verlieslatende activiteiten. Dan 
komen vragen aan de orde als:

• Is dit nu verstandig?

• Welke mogelijkheden zijn er?

• Wat is een reële opbrengst / prijs en onder welke voorwaarden?

• Welke acties zijn nodig en wanneer?

Bedrijfsopvolging, verkopen 
of eerst optimaliseren? Of 
zelfs acquireren?
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Sterke focus op context, inhoudelijke expertise 
Kruger Corporate Finance heeft de afgelopen jaren vrij geruisloos een 
prominente plek in het M&A-landschap verworven door specifieke expertise, 
waaronder:

• (Her-)financiering van ondernemingen bij veranderde
bedrijfsomstandigheden of voor benutting van toekomstgerichte
kansen zoals fusies, investeringen en acquisities.

• Waarde optimalisatie: ten behoeve van stakeholders/financiers. En als
onderdeel van het verkoopproces: zowel maximaliseren van de opbrengst 
als ‘schonen’ voor niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare zaken.

• Bedrijfswaarderingen en realistische overnameprijsbepalingen, ook als
onderdeel van een pre-due diligence of ondernemingsanalyse.

• Vaststellen van een passende, heldere transactiestrategie en -proces,
met inachtneming van belangen van stakeholders, juridische en fiscale
aspecten, risico’s en specifieke leveringsformaliteiten.

• Search en realisatie van platforminvesteringen en add-ons.

• Verkoop van onvoldoende presterende (delen van) ondernemingen en/of
transacties met complexiteit in structuur, situatie of dealstructuur.

Onze voortvarende en transparante aanpak, in nauwe samenwerking met 
belanghebbenden en met inzet van ons uitgebreide netwerk, is gericht
op waarde optimalisatie door ondersteuning, ontzorgen en inbreng 
van expertise.
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6a

Een organisatie kan alleen functioneren als het samenspel tussen 
competenties, processen en systemen op elkaar is afgestemd. Soms zorgt 
de fase waarin een onderneming zich bevindt voor de noodzaak om (al 
dan niet tijdelijk) andere competenties toe te voegen, welke zijn dat en 
waar vind je deze?

Hoe komt u aan het juiste 
management en finance 
professionals?
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De omstandigheden waarin de organisatie of een organisatie-onderdeel 
zich bevindt vereisen soms de noodzaak om tijdelijk de juiste expertise 
en ervaring toe te voegen. Of het hier nu gaat om afgebakende, complexe 
opdrachten, tijdelijke turnaround- en managementcapaciteit of het 
creëren van inzicht in de prestaties van de organisatie, het inzetten van 
gekwalificeerd interim management zorgt voor een positieve impuls. 

Kruger Interim Management 
Levert de juiste interim manager met relevante sectorkennis, minimaal 15 
jaar ervaring en een grote mate van executiekracht. Kandidaten zijn streng 
geselecteerd en deels ook geassocieerd met Kruger.  

Financieel expertise centrum 
Tevens ondersteunt Kruger ondernemingen op tijdelijke basis om de financiële 
sturing te verbeteren en medewerkers en management hierin te coachen. 
Het volgende stappenplan wordt gevolgd:

• Op orde brengen van de administratieve basis, gebruik ERP-systeem
optimaliseren en handmatige workarounds voorkomen.

• Periodieke rapportages verbeteren en indien mogelijk
verder automatiseren.

• Rapportages van relevante business indicatoren introduceren door
toevoeging van dwarsdoorsneden en externe indicatoren.

• Verbeteren van de planning en control cyclus. Door het inrichten van
een gedegen rapportagestructuur en het verbeteren van de budgetcyclus 
waardoor het management steeds beter in staat is om vooruit in plaats 
van achteruit te kijken.

• Rapportages realtime beschikbaar maken met behulp van online
dashboards (BI-tooling).
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6
De juiste kandidaat in een krappe arbeidsmarkt? 
De huidige krapte op de arbeidsmarkt vergt een integrale, uitgekiende 
wervingsaanpak om de juiste kandidaat aan te trekken. Daarnaast 
zijn de benodigde kennis, competenties en gedragskenmerken in de 
functieprofielen van deze (management-)rollen binnen het middenbedrijf 
veel breder dan bij vergelijkbare functies binnen corporates.

Het werven en selecteren 
van management & 
finance professionals, 
een vak apart!

b



19

Kruger Executive Search 
Gespecialiseerd in de werving en selectie van professionals op algemeen, 
operationeel en financieel management niveau, alsmede specialistische 
control rollen, zoals Business-, Operations- of Project Controller, met 
minimaal 10 jaar ervaring. 

Wat zijn de voordelen van het werken met Kruger Executive Search:

• U maakt gebruik van de jarenlange expertise van twee professionals,
die gezamenlijk voor u het gehele traject uitvoeren.

• Wij zetten tegelijkertijd meerdere wervingsinstrumenten in, waaronder
onze eigen netwerkbenadering en een op maat afgestemde online
campagne.

• U krijgt toegang tot het netwerk van Kruger, dat in de afgelopen ruim 30
jaar is opgebouwd.

• Onze dienstverlening is op basis van een resultaatverplichting én
een splitsing van de fee, het eerste deel bij ondertekening van de
arbeidsovereenkomst, het tweede deel drie maanden na start van
de kandidaat, als alle partijen overtuigd zijn van het succes. En dit is
redelijk uniek!
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Waarom Kruger?
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Wat u van Kruger mag verwachten: 
• Kruger is 100% onafhankelijk, investeert niet.
• Ruim 30 jaar ervaring met impactvolle ondersteuning van middelgrote 

ondernemingen bij het, al dan niet opnieuw, creëren van waarde bij 
complexe vraagstukken.

• Bewezen track-record, grootste adviseur in Nederlandse restructuring 
mid-market.

• Deskundig team van ca. 30 professionals; voldoende capaciteit
voor tijdig objectief, praktisch en no-nonsense advies.

• Kernbegrippen: ondernemingsbelang, objectief, professioneel, 
vertrouwelijkheid, commitment, pragmatisch, ‘het gaat om
en met mensen’.

• Continue communicatie zeker wanneer zaken zich in sneltreinvaart 
ontwikkelen.

• Directe toegang, ook voor korte praktische vragen, tot omvangrijk 
netwerk van externe specialisten zoals accountants, advocaten, 
notarissen, fiscalisten en vastgoedspecialisten.

• Kruger Corporate Finance biedt ondersteuning bij fusies & overnames,
(her)financieringen, waarderingen, etc.

• Kruger Interim Management beschikt over een groep interim managers 
die streng geselecteerd zijn op hun implementatiekracht.

• Kruger Executive Search zorgt voor een maatwerkoplossing bij
het werven en selecteren van directie-/managementposities en finance 
professionals.
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Waarom Kruger?
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Hoe Kruger werkt: 
• Altijd is een partner intensief betrokken en eindverantwoordelijk; 

professionals met decennia aan ervaring, in staat om het overzicht te 
bewaken in crisissituaties én de juiste bedrijfseconomische keuzes te 
maken, daarbij de psychologische en emotionele factoren niet uit het 
oog verliezend.

• Een zéér grondige financiële analyse; onze exploitatiebegrotingen 
worden opgesteld samen met liquiditeits- en balansprognoses, zodat 
het beeld compleet is. Dergelijke prognoses vormen een integraal 
onderdeel van onze rapportages.

• Indien de beschikbare managementinformatie onvoldoende inzicht 
biedt werken we samen aan écht inzicht. Bijvoorbeeld: dekkingsbijdrage 
per klant, kostprijs per product, betere allocatie van indirecte kosten. 
Deze dwarsdoorsneden creëren nieuwe inzichten voor nader beleid.

• Kruger houdt rekening met meerdere scenario’s, zodat te nemen 
keuzes (investeren, reorganiseren, kostenbesparingen, etc.) ook 

kwantitatieve duiding krijgen.
• Rapportages zijn to-the-point en bevatten concrete aanbevelingen.

U kunt rekenen op Rotterdamse nuchterheid en een uitgebreide 

mondelinge toelichting.
• Kwaliteit staat hoog in het vaandel. Zo zijn een aantal van onze 

professionals EACTP gecertificeerd. De European Association of 
Certified Turnaround Professionals accepteert alleen leden die hebben 
bewezen te beschikken over ruim voldoende know-how en hands-on 
ervaring in turnaround situaties.

• Elke interim management opdracht wordt vanuit Kruger intensief begeleid.
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+31 (0)10 21 21 922
+31 (0)10 21 22 409
office@kruger.eu 
kruger.eu
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3009 AR Rotterdam
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