Het snelst groeiende samenwerkingsverband van administratiekantoren

Ik heb mijn
boekhouder
gevonden



De kracht
van samen!
Klantenwerving & marketing
Ondersteuning van specialisten
Behoud van identiteit en zelfstandigheid

Samen sta je sterker, dat weten we allemaal.
Vanuit die gedachte is CijferAdvies ontstaan. Als
samenwerkingsverband van zelfstandige administratie-

Omdat
bij cijfers
advies
hoort

kantoren, die graag kennis met elkaar willen delen en
elkaar met raad en daad willen bijstaan.
De huidige markt vraagt om brede advisering. Klanten
zoeken een boekhouder die niet alleen mee kan denken
op het gebied van administratie, maar bijvoorbeeld ook
kan helpen bij juridische vraagstukken of ideeën heeft
over de marketing van de onderneming.
CijferAdvies speelt hier op in door kennis en kunde
met elkaar te delen. In ons netwerk bevinden zich een
fisciaal specialist en een subsidiespecialist, maar ook een
marketeer, een webdeveloper en een grafisch vormgever.
Mensen die hun vak verstaan en weten waar boekhouders
en hun klanten behoefte aan hebben.
Met de kennis en kunde die je vanuit het netwerk op de
achtergrond tot je beschikking hebt, kun je jouw klanten
optimaal van dienst zijn. En krijg je er niet alleen nieuwe

Mia Koppens

klanten bij maar ook een hoop inspirerende collega's.
Spreekt zo'n samenwerking je aan? Dan willen wij graag

Al meer dan 35 jaar heeft
Mia Koppens ervaring
met ondernemen. Van
het verzorgen van de
catering tot het verkopen
van tuinkassen en het
ontwikkelen van een
franchiseformule. Als geen
ander weet zij wat een
succesvolle onderneming
nodig heeft.

verder kennis maken.

Mia Koppens
Coördinerend directeur / oprichter
info@cijferadvies.nl

Waarom steeds meer administratiekantoren voor CijferAdvies kiezen
 Behoud van zelfstandigheid en

 Wij hebben 14 topspecialisten in ons

identiteit. Je bepaald zelf hoe jij

netwerk die je kunnen adviseren bij

je zaken regelt. CijferAdvies is

complexe vraagstukken rondom bijv.

geen franciseformule, maar een

fiscale aanvragen of schuldsanering.

samenwerkingsverband.
 Wij ondersteunen je op het
gebied van (online) marketing en

 Ben je ziek of val je tijdelijk uit, dan
zijn er collega's in het netwerk die je
tijdelijke ondersteuning kunnen bieden.

klantenwerving, onder andere door
regelmatig leads aan te leveren.

Meer informatie op onze website
samenwerken.cijferadvies.nl

 Blijf up-to-date dankzij de
seminars en masterclasses die wij
organiseren

“

De huidige tijd vraagt niet alleen om
samenwerking binnen de branche maar
ook om bredere samenwerkingsvormen,
bijvoorbeeld met softwareontwikkelaars,
uitzenders en juridische adviesbureaus.
Rabobank cijfers & trends 2017

Op weg naar 30+
kantoren door
heel Nederland
Bekijk het volledige overzicht
op www.cijferadvies.nl/vestigingen
























Word jij onze
nieuwe collega?
Ik heb mij bewust aangesloten
om als zelfstandig ondernemer
minder kwetsbaar te zijn,
maar vooral om mijn klanten
meer te kunnen bieden. Het
heeft nieuwe klanten en meer
rendement opgeleverd. Ik kan
het je van harte aanbevelen!
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