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Publieke sector

Organisaties in de publieke sector  hebben 
te maken met verschillende – en soms 
uiteenlopende –  belangen. Ze moeten 
rekening houden met een kritische buiten-
wereld en de inzet van maatschappelijke 
middelen moet  verantwoord, transparant 
en inzichtelijk zijn. Ze moeten bovendien 
verantwoording afleggen over de gelever-
de producten en diensten aan burgers, 
 cliënten, bedrijven en politiek. Onder 
andere stijgende kosten met tegelijkertijd 
beperkte budgetten, complexe en verande-
rende regelgeving en vergrijzing dwingen 
deze organisaties keuzes te maken om 
efficiënt en effectief te kunnen blijven 
functioneren. Het spanningsveld van de 
maatschappelijke belangenafweging maakt 
deze sector tot een complexe, dynamische 
en boeiende omgeving.

EFK

EFK Interim-management en advies richt 
zich al meer dan 20 jaar op dienst verlening 
aan de publieke sector. EFK heeft er bewust 
voor gekozen zich te specialiseren in  
deze sector. Onze klantenkring bestaat uit 
gemeenten, zorginstellingen, onderwijs-
organisaties, provincies, veiligheids regio’s 
en not-for-profit organisaties.  
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Bent u op zoek naar een partner die: 

3 de specialistische kennis heeft om u 
 optimaal te ondersteunen, begeleiden en 

adviseren? 

3 extra aandacht besteedt aan een goede 
match (de juiste interim-professional op 
de juiste plek)?

3 met u meedenkt en bereid is die extra  
stap voor uw organisatie te zetten? 

3 maatwerk levert (iedere organisatie en 
 elk probleem vraagt om een individuele 

aanpak)? 

3 medewerkers zo inzet dat ze aansluiten bij 
uw manier van werken? 

3 alert is op knelpunten en helder advies 
geeft? 

3 handzame en werkbare oplossingen levert? 

3 extra inspanningen verricht om uw 
 belangen te behartigen? 

3 de opdracht nooit langer laat duren dan 
nodig is?

Bij EFK Interim-management en advies vindt 
u de juiste match.

Kijk voor meer informatie over onze dienst-
verlening op efk.nl. Hier kunt u ook vragen 
stellen over onze diensten of andere zaken 
waarmee EFK Interim-management en 
advies u van dienst kan zijn. 
Belt u liever? Neem gerust contact met 
ons op via 072 564 57 40. Wij maken graag 
 persoonlijk kennis met u.

Financials

3 Financiële en controlfuncties

3 Interne controle en AO/IC

3 Audits (rechtmatigheid, financial en 
operational)

3 Administratieve ondersteuning

3 Financiële administratie voeren 
 (bij EFK of op locatie klant)

HR-professionals

3 Interim HR-functies (van manager 
HR tot salarisadministrateur)

3 Strategisch HR-advies

3 Verzuimadvies

3 Coaching (team en individueel)

3 Functiebeschrijving en 
 -waardering

3 Duurzame inzetbaarheid

3 Leiderschapsontwikkeling

3 Strategische personeelsplanning

Onze kwaliteiten

3 Kwaliteit

3 Continuïteit

3 Effectieve oplossingen

3 Korte communicatielijnen

3 Samenwerking

3 Helderheid

3 Kennisoverdracht

3 Vast aanspreekpunt

3 Langetermijnoplossingen

3 Maatwerk 

3 Hands-on mentaliteit 

3 Concurrerende prijzen 
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