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De omgeving waarin organisaties opereren, verandert extreem snel. Groeiende 
organisaties die zich op een internationaal terrein (gaan) begeven, krijgen 
bovendien te maken met diverse uitdagingen op het gebied van (inter)nationale 
compliance en salarisadministratie. Het uitbesteden van ondersteunende 
processen kan ze helpen zich sneller en beter aan te passen aan de veranderende 
omgeving.

Focus op kernactiviteiten
Voor organisaties die alle procesmatige uitdagingen 
eigenhandig het hoofd willen bieden, wordt het 
steeds lastiger zich te focussen op hun kernactivi-
teiten. Zeker wanneer zij de betreffende expertise 
niet volledig in huis hebben en hun uitdagingen 
– bij aanhoudende groei – alleen maar groter en 
complexer worden. 

In deze complexe realiteit is het belangrijk om 
processen efficiënt in te richten en aan elkaar te 
koppelen. Vanuit die gedachte zoeken de grote 
ondernemingen in toenemende mate naar moge-
lijkheden om in te spelen op de razendsnelle 
veranderingen waaraan zij blootstaan. 



Verbeterd bedrijfsresultaat en groter adaptief vermogen

Een strategische optie is de beschikbare tijd, energie en midde-
len vooral te besteden aan kernactiviteiten. En de realiteit  
is dat financiële processen, compliance en payroll voor veel 
bedrijven geen core business zijn. Door ondersteunende 
processen te outsourcen, kunnen organisaties een grote bijdrage 
leveren aan de gewenste wendbaarheid en flexibiliteit. Met als 
mogelijke opbrengst een verbeterd bedrijfsresultaat en een 
groter adaptief vermogen.

Met Outsourcing Services helpen wij bedrijven in het Mid 
Market Segment (van Corporate Clients) bij de strate gische 
beslissing om hun onderneming adaptief te organiseren en 
daarbij op de meest innovatieve manier om te gaan met de 
enorme snelle (o.a. technologische) veranderingen. Dat doen 
we door organisaties het werk uit handen te nemen op het 
gebied van payroll, financiële processen en (inter)nationale 
compliance, afzonderlijk of in combinatie.

De voordelen voor een organisatie die activiteiten en 
processen bij BDO uitbesteedt, zijn een beter(e) of hoger(e):
� focus (op kernactiviteiten);
� kwaliteit;
� continuïteit en beheersbaarheid;
� schaalbaarheid;
� flexibiliteit in inzet van mensen en middelen;
� kostenefficiëntie;
� inzet innovatie en laatste technologische ontwikkelingen;

� kennisniveau door beschikbaarheid van stuurinformatie 
op alle niveaus;

� optimale inrichting van processen.

Uiteindelijk resulterend in een verbeterd bedrijfsresultaat en 
een groter adaptief vermogen.

Specifieke voordelen BDO 
1.  Uniek profiel door solide top 5-positie: klein genoeg  

voor korte lijnen (in vergelijking met Big 4) en groot 
genoeg (in vergelijking met kleinere bedrijven) voor 
onestopshopping.

2.  Multidisciplinaire aanpak en wereldwijd netwerk.
3.  Trackrecord in Corporate Clients-segment.
4.  Sectorspecifieke kennis in retail/franchising en  

hotelindustrie.

Wat zijn voordelen van het combineren van het outsourcen 
van meerdere diensten bij BDO?
1.  Eén aanspreekpunt op managementniveau.
2.  Toegewijd accountteam voor programma- en delivery 

management.
3.  Naadloze communicatie tussen subteams (FPO, GO, 

Payroll).
4.  Integrale aanpak om de efficiëntie te verhogen.
5.  Eén management portal voor contact met consultant  

en inzicht in data, analyses en managementinformatie.

Payroll

 

Volledige Outsourcing Payroll,
Semi Outsourcing Payroll 

of Helpdesk en Licentiefunctie.

Global 
Outsourcing 

(GO)

Centrale coördinatie van 
wereld wijde financiële processen 

door BDO Nederland met als 
doel internationaal opererende 
organisaties te ondersteunen bij 

het controleren/conformeren aan 
lokale wet- en regelgeving.

Financial Process 
Outsourcing

(FPO)

Het optimaliseren van processen, 
organisatie, technologie en 

managementinformatie met als 
doel het ondersteunen van de 

transformatie van Finance naar 
een waardevolle businesspartner 
voor de organisatie en het helpen 

digitaliseren ervan.

Synergie-effecten Outsourcing Services

� Eén contactpersoon op managementniveau
� Eén accountteam voor programma- en & delivery management
� Naadloze communicatie tussen subteams (FPO, GO, Payroll)
� Integrale aanpak verhoogt efficiëntie
� Eén management portal voor contact met consultant, data, analyses en managementinformatie
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Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid en tot 
stand gekomen, maar is in algemene bewoordingen 
gesteld en bevat alleen informatie van algemene 
aard. Deze publicatie bevat geen advies voor con - 
crete situaties, zodat uitdrukkelijk wordt afgeraden 
om zonder advies van een deskundige op basis van 
de informatie in deze publicatie te handelen, na te 
laten of besluiten te nemen. Voor het verkrijgen

van een advies dat is toegesneden op uw concrete 
situatie, kunt u zich wenden tot BDO Outsourcing 
B.V. of een van haar adviseurs. BDO Outsourcing 
B.V., de met haar gelieerde partijen en haar adviseurs 
aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die 
het gevolg is van handelen, nalaten of het nemen 
van besluiten op basis van de informatie in deze 
publicatie.

BDO is een op naam van Stichting BDO te 
Amsterdam geregistreerd merk.

In deze publicatie wordt BDO gebruikt ter 
aanduiding van de organisatie die onder de 
merknaam ‘BDO’ actief is op het gebied van de 
professionele dienstverlening (accountancy, 
belastingadvies en advisory).

BDO Outsourcing B.V. is lid van BDO International 
Ltd, een rechtspersoon naar Engels recht met 
beperkte aansprakelijkheid, en maakt deel uit van 
het wereldwijde netwerk van juridisch zelfstandige 
organisaties die onder de naam ‘BDO’ optreden.

BDO is de merknaam die wordt gebruikt ter 
aanduiding van het BDO-netwerk en van elk van 
de BDO Member Firms.

Vond u dit interessant? Ontvang - net als 17.000 andere organisaties - het laatste nieuws over bijvoorbeeld actuele publicaties en onderzoeken, fiscale regelgeving  
en wetswijzigingen tweewekelijks in uw mailbox! Meld u aan via bdo.nl/nieuwsbrief

Kijk voor meer informatie op www.bdo.nl/outsourcing of neem contact op met een van onderstaande 
contactpersonen.

Meer weten?
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De voordelen van outsourcing

De resultaten van outsourcing

� Focus op 
 kernactiviteiten
� Kwaliteit
� Continuïteit en  

beheersbaarheid
� Inzet van innovatie en 

nieuwste technolo-
gische ontwikkelingen

� Kennisniveau door 
beschikbaarheid van 
controle-informatie  
op alle niveaus

Gemiddeld kan het 
uitbesteden van 
bedrijfsprocessen de 
productiviteit van de 
organisatie verhogen 
van 20% naar 60%. 

� Tot 40% daling 
van operationele 
kosten

� Kostenefficiëntie
� Optimale organisatie 

van processen
� Verlaging kosten 

opleiding, inhuur en 
personeelskosten

Gemiddeld kan 
outsourcing van  
bedrijfsprocessen  
leiden tot 20% groei in 
de bedrijfsresultaten. 

� Schaalbaarheid
� Flexibiliteit bij de 
 inzet van mensen 
 en middelen
� Toegang tot  

resources met  
juiste skills

Outsourcing kan leiden 
tot een daling van het 
aantal personeelsleden 
met maximaal 15% als 
gevolg van het over-
brengen van routine-
taken en het optimaal 
inzetten van de talenten 
van mensen.

� Investeer meer tijd 
 in runnen en laten 

groeien van het 
bedrijf

� Mogelijkheid tot 
24/7 operations  
en planning data 
en rapportage 
overnight

Het uitbesteden van 
bedrijfsprocessen  
stelt bedrijven in staat 
om hun efficiëntie te 
optimaliseren met 
gemiddeld 57%. 

Verbetering 
bedrijfsresultaat 

en groter  
adaptief  

vermogen
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