
Wij benaderen verandertrajecten op integrale wijze 

en nemen alle samenhangende processen in ogenschouw.

Wij onderscheiden onszelf door:

Waaraan je ons herkent:

Wij treden op als kennispartner en verbinder 

en helpen organisaties met het verbeteren 

van bedrijfseconomische, organisatorische en 

financiële processen. Wij zorgen ervoor dat 

het transformatieproces zo soepel en efficiënt 

mogelijk verloopt en dat het verandertraject in 

goede banen wordt geleid.

“Er wordt breder gekeken naar een klant,  

niet alleen korte termijn oplossingen.”

Wij zijn PT
méér dan alleen 
uw partner in finance

uw partner in transformatie, in:

Wat kunnen wij betekenen?

Hoe doen wij dat?

Wij hebben in de afgelopen 

jaren naast onze financiële 

interim activiteiten 

drie specialisaties 

ontwikkeld binnen de 

zorg: optimalisatie van 

de financiële functie, het 

brengen van transparantie 

binnen financiële huis

houdingen en financieel 

advies en projectcontrol  

bij vastgoed.

Gebiedsontwikkeling 

is in beweging en de 

uitdagingen zijn enorm. De 

opgaven worden financieel, 

fiscaal en juridisch steeds 

complexer. Wij weten met 

onze jarenlange ervaring 

welke wegen we moeten 

bewandelen om deze 

projecten te laten slagen.

Wij bieden u meer grip 

en zicht op facilitaire 

dienstverlening. Dat doen 

we voor zowel bedrijven 

en (zorg)instellingen 

als voor facilitaire 

dienstverleners. Dit doen 

wij in samenwerking met 

F2Connect.

Zorg FacilitairBouw & Vastgoed

Wij beloven onze opdrachtgevers een nieuwe kijk 

op voorliggende uitdagingen, vanuit een fris en 

onafhankelijk perspectief. Out of the box. Kritisch ook; 

wij beloven een stevig weerwoord wanneer wij denken 

dat dat nodig is.

Wij

schakelen
snel

Wij

denken
mee

Onze klanten

worden
ontzorgd

Wij zijn

zeer
deskundig

Wij bieden

betrouwbare
dienstverlening

Wij zijn

informeel, transparant 
en laagdrempelig

Wat beloven wij?

Financiële dienstverlening

Consultancy en management 

Strategische en organisatorische vraagstukken

Interim werkzaamheden

Projectmanagement

Administratieve werkzaamheden

WendbaarRealistisch

Passie Zakelijk-vriendschappelijk

SlagvaardigFinancieel haalbaar

“Ons onderscheidend vermogen 

zit in onze persoonlijkheden: 

de eigenwijsheid, we zijn geen ja-knikkers.”

Wij bezien bedrijfseconomische, 

organisatorische en financiële 

processen in hun samenhang 

en beschikken over de 

multidisciplinaire expertise die zo’n 

integrale benadering vraagt.

Wij zijn geen jaknikkers. Nooit politiek 

gedreven richting opdrachtgever. Wij 

onderbouwen onze keuzes en bieden 

stevig weerwoord waar wij dat nodig 

achten voor een succesvol resultaat.

Ontwikkelingen binnen ons eigen vak

gebied en dat van onze opdrachtgevers 

houden we nauwgezet in de gaten. Via 

gericht advies – gevraagd en ongevraagd 

– en regelmatige themabijeenkomsten 

delen wij onze kennis.

De lijnen zijn kort, wij beantwoorden 

vragen snel en lossen problemen 

voortvarend op. Wij ontzorgen de 

opdrachtgever en zijn er ook voor 

werkzaamheden op uitvoerend niveau. 

Creatief en vaak ook onorthodox.

Breed

Kritisch

Deskundig

Pragmatisch

PT in cijfers

500+

300+
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4

15+

opdrachten

opdrachtgevers

kennisevents

partners

medewerkers
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