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In deze nieuwsbrief:  

• "Tijd voor verandering." | Blog uit de pen van Ingeborg Moonen 

• TPF over de grens | TPF-partner Frits van der Poel 

• TPF Academy | voor elk wat wils met ons divers trainingsaanbod 

• Voor het voetlicht | Samenwerkingspartner IJsselvliet aan het woord 

• TPF network: hét netwerk voor interim professionals  

 

 

 

Blog | Tijd voor verandering..? 

Uit de pen van Ingeborg Moonen 

 

Niemand zal ontkennen dat we in een hectische tijd leven. Een kleine greep uit de 

actualiteit: klimaatverandering, lockdown, flexibilisering van de arbeidsmarkt, 

grondstoffenschaarste, invloed van social media, bevolkingsgroei. Deze - en vele andere - 

ontwikkelingen beïnvloeden niet alleen ieders persoonlijke leven, ook de organisaties waar 

wij in werken moeten hier mee omgaan. 

  

"Verandering is de enige constante, onzekerheid de enige zekerheid", schreef filosoof 

Zygmunt Bauman daarover. Maar hoe hiermee te dealen? Hoe ga je om met continue 

verandering? Een mogelijke aanpak is agile werken. 

  

https://us7.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=13503531#Tijd%20voor%20verandering
https://us7.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=13503531#TPF%20over%20de%20grens
https://www.linkedin.com/in/frits-van-der-poel-18b5b22/
https://us7.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=13503531#TPF%20Academy
https://us7.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=13503531#Voor%20het%20voetlicht
https://us7.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=13503531#TPF


 

Agile betekent wendbaar. Het gaat om slimmer werken, niet om het uitvoeren van méér 

werk in minder tijd. Bedrijven moeten meebewegen en net zo wendbaar worden als de 

snel veranderende omgeving waarin ze zich bevinden. Dit is lastige materie voor bedrijven 

die zijn vastgeroest en vooral gericht zijn op hun interne processen. 

 

Agile teams zijn klein, divers samengesteld en gefocust op het oplossen van algemene 

problemen, door steeds kleine stapjes te maken en te werken in korte cycli. Belangrijk blijft 

het om overzicht te hebben en het einddoel helder te houden. Zeker in grotere 

organisaties, waar het uiteindelijke resultaat de optelsom is van het werk van een groot 

aantal teams. 

  

 

 

Elke managementmethode heeft voor- en nadelen. Dat geldt ook voor agile. Vraag je eerst 

af of agile past bij de organisatieprocessen en de bedrijfscultuur; agile werken is geen 

wondermiddel. De wereld wordt steeds onzekerder, complexer en onduidelijker. 

Technologie maakt niet het verschil, aangezien technologie beschikbaar is voor alle 

bedrijven. Veranderen is geen keuze, de manier waarop je met veranderingen omgaat 

maakt het verschil. 

Volg TPF op LinkedIn >> 

 

 

https://www.linkedin.com/company/theperfectfit-nl/


 

TPF over de grens 

TPF-partner Frits van der Poel aan het woord 

 

 

Als TPF partner in België richt ik mij met name op bedrijven in het zuiden van 

Nederland en België.  Vaak wordt mij de vraag gesteld: hoe is het  om in België te 

werken? Eigenlijk is het voor mij niet anders dan werken in Nederland. Natuurlijk zijn 

er verschillen in cultuur en in het benaderen van mensen op de werkvloer, maar op 

het einde moet de job gewoon nog steeds geklaard zijn. Verder blijft communicatie 

tussen Nederlanders en Belgen een bijzonder fenomeen.. we spreken dezelfde taal, 

maar toch bedoelen we vaak iets anders… 

 

De afgelopen jaren was ik voor verschillende Nederlandse bedrijven werkzaam in 

hun Belgische vestiging. Een aantal zaken die mij opvielen waren: het gebrek aan 

zicht op de Belgische activiteiten en het gebrek aan een goede communicatie tussen 

Nederland en België. Het is altijd weer een mooie uitdaging om hier een rol in te 

kunnen spelen!  Zeker als Finance Professional ben je voor deze brugfunctie 

uitstekend gepositioneerd. 

 

  

Het TPF netwerk brengt mij de mogelijkheid om kennis te delen en van gedachten te 

wisselen met andere financials. Zeker met de vele ontwikkelingen op ons vakgebied en de 



 

hedendaagse data revolutie is dat onmisbaar. Kijk je graag een keer mee om een indruk te 

krijgen, dan nodig ik je van harte (en vrijblijvend) uit aan te sluiten! 

 

 

TPF Academy | voor elk wat wils 

Noteer in de agenda! 
 

 

Woensdag 17-11, 15-17 uur organiseert TPF Academy een webinar over het 

thema Adviesvaardigheden. Een interessant webinar over het adviesproces, de 

verschillende adviesrollen en hoe jij kunt beïnvloeden en omgaat met weerstand om het 

advies te laten accepteren. Deelnamekosten bedragen EUR 45.  

 

Woensdag 8 en donderdag 9 december staan van 16-18 uur twee webinars gepland 

over 'Continuïteit'.  Deelnamekosten bedragen EUR 195 voor het volgen van beide 

webinars. NBA Accountants in Business opgelet: dit jaar dient minimaal 4 uur aandacht te 

worden besteed aan het thema continuïteit in jullie portfolio. Een mooie mogelijkheid om dit 

af te strepen van het actielijstje! 

https://www.theperfectfit.nl/event-details/webinar-adviesvaardigheden-1
https://www.theperfectfit.nl/event-details/webinar-continuiteit-8-en-9-december-2021-12-08-16-00


 

 

SAVE THE MEERDAAGSE DATE. Onze Meerdaagse staat in de steigers! Met geplande 

data van dinsdag 22 t/m zaterdag 26 maart 2022 in het bruisende Sevilla hopen wij dat het 

echt (maar dan nu ook echt) door kan gaan. Informatie over het programma volgt snel! 

Noteer jij de data alvast in je agenda? 

Bekijk hier ons actuele trainingsaanbod  

 

 

 

Voor het voetlicht 

Samenwerkingspartner IJsselvliet Strategie & Realisatie  

 

 

TPF Network werkt samen met externe partijen, o.a. bij het organiseren van 

kennissessies. Het leek ons een goed idee om in iedere nieuwsbrief een van de 

samenwerkingspartners het podium te bieden zich voor te stellen. IJsselvliet 

Strategie en Realisatie, organisatieadviesbureau gevestigd in Zwolle en Hengelo, 

trapt als eerste af. 

 

Het blijft alles behalve hetzelfde wanneer je ons in huis haalt. Dat is onze belofte. 

Met onze brede blik zien wij verbanden en maken wij verbindingen. Tussen 

disciplines en doelen, tussen mensen en resultaten, tussen strategie en realisatie. 

Wij brengen nieuwe energie en zetten organisatie en mensen in beweging. 

Focus, Alignment en Commitment. Met een andere, brede kijk op het geheel zien 

en onderzoeken wij de samenhang tussen alle bewegingen in het bedrijf. We 

bekijken of de medewerkers jouw toekomstvisie delen. We verkennen de 

gezamenlijke aansluiting op die gezette koers. En we peilen de betrokkenheid. 

Ofwel, krijgt het succes van het geheel voorrang op persoonlijk succes? 

Samenhang en verbinding dus. Tussen mensen, middelen, processen én doelen. 

Daarin zitten de antwoorden en de weg naar jouw stip op de horizon. Met de 

IJsselvliet Formule maken we de optelsom. Het resultaat is beweging, die nieuwe 

stroming: verbetering door verbinding. 

(038) 444 96 71| info@ijsselvliet.nl | www.ijsselvliet.nl 

 

https://www.theperfectfit.nl/
http://www.ijsselvliet.nl/


  

  

 

TPF Network: hét netwerk voor interim financials 

 

 

Seizoen 2021-2022 is inmiddels al bijna door de helft! Na zowel partneroverleg in 

real life als de online variant zijn inmiddels meerdere succesvolle webinars een feit. In 

een tijd waarin veel op losse schroeven staat, zijn wij er op gebrand om - steady as 

always - een kwalitatief hoogstand en afwisselend programma te bieden voor onze 

partners, interim professionals en al onze relaties. Achter de schermen leggen we de 

laatste hand aan een planning voor de komende maanden die interessante 

onderwerpen en uitdagende sprekers kent.  

  

Wil jij kennismaken met ons TPF Network door deelname aan één van onze TPF-

overleggen of trainingen, stuur dan jouw bericht naar info@tpf-network.nl. Wie weet 

zien en spreken wij elkaar snel!  
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Je ontvangt deze mail als relatie van een van de Partners van TPF Network 
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The Perfect Fit 

Laman Trip-Plantsoen 6 

DOORWERTH, Gelderland 6865 CS 

Netherlands 

 

Add us to your address book 

Wil je veranderingen aanbrengen in de wijze waarop je deze mails ontvangt? 

Je kan jouw voorkeuren wijzigen of uitschrijven. 
  

 

mailto:info@tpf-network.nl
https://tpf-networks.us7.list-manage.com/vcard?u=e3144a804c9a398bf5077d4ad&id=cc010ec4a5
https://tpf-networks.us7.list-manage.com/profile?u=e3144a804c9a398bf5077d4ad&id=cc010ec4a5&e=%5bUNIQID%5d&c=e2f08934ff
https://tpf-networks.us7.list-manage.com/unsubscribe?u=e3144a804c9a398bf5077d4ad&id=cc010ec4a5&e=%5bUNIQID%5d&c=e2f08934ff
http://www.ijsselvliet.nl/

