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WIJ LUISTEREN
HOE DIT BOEKJE WERKT
Onze belofte
We luisteren naar uw wensen.
We nemen de tijd om uw business
echt te begrijpen.

RSM’s Little Big Book legt aan
de hand van de 10 belangrijkste
eigenschappen de kracht van
RSM bloot.

We helpen u waarde creëren.
We helpen uw bedrijf vooruit.
U ervaart:
The power of being understood

Het laat zien waarom we
een cruciale rol spelen in uw
bedrijfssucces.
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WIJ LUISTEREN

1. THE POWER OF
BEING UNDERSTOOD
Bij RSM hebben we leren luisteren.
We geloven dat sterke samenwerking
is gebaseerd op het kennen van elkaars
behoeften, strategie en verwachtingen.
We streven er altijd naar deel te zijn van
uw operatie. Dat doen we door vooruit
te denken en adequaat te reageren op
veranderende behoeften.
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WIJ ONDERSTEUNEN
U IN IEDERE STAP

2. HET SNEL VERANDERENDE
WERKVELD
Het tempo versnelt, exponentieel.
Big Data, Internet of Things en Cyberactivisme zetten uw wereld op zijn kop.
Nieuwe risico’s én kansen dienen zich aan
met de snelheid van glasvezel. Wij zijn er om
u in iedere stap te ondersteunen.
We combineren landen-, markt- en
branchekennis met specialistische
technische know-how. Wij weten dat
een advies gedegen en praktisch kan zijn,
en tegelijk inventief. De juiste mix van
commerciële, technische en operationele
ervaring geeft uw business perspectief.
Juist in een veranderend werkveld.
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WE BEGRIJPEN
DE DYNAMIEK VAN
ORGANISATIES

3. ZAKENDOEN MET VRIENDEN

Onze business is gebouwd op sterke
persoonlijke relaties. Banden die zijn
gesmeed op wederzijds respect en begrip.
We begrijpen de dynamiek van organisaties.
Samenwerken gaat vandaag verder dan
de relatie klant-leverancier. Zakendoen
met vrienden heeft alles te maken met
persoonlijke service, vooruit denken en
meetbare resultaten neerzetten.
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MET BEIDE BENEN
OP DE GROND

4. OOK WIJ ZIJN ONDERNEMERS
Wij zijn ondernemers, net als u.
We begrijpen de passie, stress en de
opwinding van zakendoen. Dit maakt dat
we in ons handelen met ‘beide benen op
de grond staan’ terwijl we tegelijkertijd
anticiperen op uitdagingen en kansen
blootleggen.
Wij bieden u een wereldwijze visie op basis
van lokale kennis én een lokale visie gevoed
door mondiale kennis. Zo profiteert u altijd
van de inzichten en ideeën van onze experts.
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BIJ RSM WERKEN
WE MET DE BESTE
PROFESSIONALS

5. WIJ HEBBEN PRINCIPES
RSM is gestuurd door principes.
Daar handelen we naar en zijn we trouw aan.
Zo is kwaliteit een principe dat in ieder aspect
van ons werk te vinden is. Waar ter wereld
u ook zaken doet, u zult overal service van
niveau treffen. Bij RSM werken we met de
beste professionals. Experts in uw vakgebied
en in vele markten daarbuiten.
Zo bent u zeker van een advies met een
360 graden scope. En we gaan verder.
Veel van onze senior partners zijn
opinieleiders, professionals met een
ondernemende geest en een passie voor
vernieuwing. Optimaal benutten van de
expertise van topspelers, dat is onze
commitment aan kwaliteit.
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WE ONTDEKKEN
KANSEN DOOR RISICO’S
BLOOT TE LEGGEN

6. EIGENWIJZE
SPARRINGPARTNER
Wij geloven dat onze opdrachtgevers mogen
profiteren van de ideeën en inzichten van
onze meest ervaren experts, lokaal en
mondiaal. Dat betekent dat we het wellicht
niet altijd meteen eens zijn.
Maar u kunt erop vertrouwen dat we altijd
handelen vanuit uw belang. We ontdekken
kansen door risico’s bloot te leggen. Zo kunt
u stappen vooruit zetten, zonder om te
kijken. Zien van potentieel is één, maar het
draait om verzilveren.
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WIJ HEBBEN EEN
GLOBAL FOOTPRINT

7. PROFESSIONEEL
PARTNERSCHAP
Risico’s vragen continu uw aandacht.
Bedrijfsbezit, -reputatie en -toekomst
verdienen de juiste bescherming.
Een partner die adviseert op basis van
actuele kennis.
Dankzij onze global footprint begrijpen wij
de bedreigingen van uw markt. Wij helpen
ondernemende wereldspelers risico’s te
minimaliseren en resultaat te maximaliseren.
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STUREN OM TE ACCELEREREN,
NIET OM TERUG TE SCHAKELEN

8. COMPLIANCE
Een Bugatti heeft goede remmen, niet
zozeer om te kunnen stoppen, maar om
hard te kunnen rijden.
U wilt in control zijn. Sturen om te accelereren,
niet om terug te schakelen. Wij verbinden
binnen- en buitenwereld. Koppelen
internationale regelgeving aan uw processen.
Helpen een (belasting)structuur te ontwikkelen
die u maximale bewegingsvrijheid geeft.
Wij zijn voorbereid, dus u bent voorbereid.
Door u eenvoudig langs barrières te helpen
navigeren, kunt u gewoon recht op uw doel af.
Goed nadenken over uw zaken is onze business.

9
MEEDENKEN ZIT
IN ONZE NATUUR

9. PROACTIEF

Meedenken zit in onze natuur.
Dat betekent dat u gevraagd én ongevraagd
advies kunt verwachten. In een snel
veranderende wereld is het cruciaal
om continu over de beste informatie te
beschikken.
Zo gaat u de toekomst met vertrouwen
tegemoet.
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INTERESSE?

10. KOFFIE?

Heeft dit kleine boekje uw interesse
gewekt?
Kom dan eens langs voor een goed gesprek.
Onze deur staat altijd open. Naast een warm
welkom, serveren wij met plezier een goede
kop koffie en bieden een luisterend oor.
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