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GdG Professional in Finance verbetert sturing van uw bedrijf

Cijfers in balans? In control!
Accountants controleren cijfers en kosten geld. Dat is het beeld dat velen hebben

de fout vandaan komt. Niet om iemand de
schuld te kunnen geven maar om financiële

bij deze beroepsgroep. Gerdien Dekker is graag de uitzondering op deze ‘regel’.

functionarissen te helpen beter te functioneren,
altijd met respect.”

Zij helpt de financiële sturing van uw bedrijf te verbeteren op een pragmatische
Goede resultaten
en persoonlijke manier, waar u de vruchten van plukt!

De juiste balans zoeken doet Gerdien niet alleen in
cijfers, maar ook op de fiets. “Dat vergt geduld en
inzet. Maar ook doorzettingsvermogen en de drive

Gerdien Dekker is het gezicht achter GdG Professional

Onderste steen boven

ervoor te gaan. Soms kost het moeite de balans te

in Finance. Haar opleiding tot registeraccountant

GdG Professional in Finance richt zich in de financiële

vinden. Het gaat een stuk makkelijker als je je focust

gecombineerd met jarenlange werkervaring maakt

functie naast de cijfers en structuren op de mensen.

op je doel. Ik ben erg resultaat- en doelgericht

Gerdien tot een breed inzetbaar financieel interim

De kwaliteit van informatie wordt namelijk bepaald

waardoor ik ook als financieel interim specialist

specialist. Zelf noemt ze zich graag ‘financieel trouble

door de mensen in de organisatie. Gerdien heeft

goede resultaten weet te behalen.”

shooter.’ “Ik houd ervan problemen op te lossen.

jarenlange ervaring op controlniveau en is gewend

Als het lastig wordt, begint voor mij de uitdaging.

te schakelen op verschillende niveaus.

De financiële basis op orde krijgen, maar vooral

Zij omschrijft haar werk soms als ‘waarheidsvinding’:

ook meedenken over het borgen van resultaten en

“Ik haal de onderste steen boven als het moet. Ik

“Geef niet te snel op, overal is een oplossing

eventuele verbeteringen voor de toekomst.”

boek niet simpelweg bedragen af maar zoek uit waar

voor.”
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