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TriFinance: duurzame kostenbesparingen en  
vereenvoudiging met Expense Reduction Analysts

TriFinance is een onafhankelijk internationaal groeibedrijf in 
finance en control met meer dan vijfhonderd medewerkers. 
De onderneming werd opgericht in 2002 en heeft kantoren 
in Brussel, Antwerpen, Gent, Louvain-la-Neuve, Amsterdam, 
Rotterdam en Düsseldorf. De organisatie werkt voor corporates en 
midcorporates, financiële Instellingen en verzekeraars, publieke 
sector en non profit. TriFinance beschikt over competence centers 
in controlling en reporting, accounting en consolidatie, thesaurie 
en werkkapitaalmanagement, risico en procesmanagement, talent 
en veranderings management, fusies en overnames, back & middle 
offices. TriFinance consultants zijn pas tevreden als de oplossing 
functioneert en in de organisatie is verankerd.

KLANT

“De aanpak van Expense Reduction 
Analysts sprak ons onmiddellijk 
aan. Het is eigenlijk een moderne 
vorm van outsourcing, wat 
de opdrachtgever een grote 
flexibiliteit geeft. Dat is zeker 
voor TriFinance belangrijk, 
omdat wij ons volledig wensen te 
concentreren op onze groei.“
LUDOVIC HAUSMAN, FINANCE & ADMINISTRATION MANAGER,
TRIFINANCE BELGIUM

En dit is precies het raakvlak tussen TriFinance en Expense Reduction 
Analysts. Om hun overheadkosten te reduceren heeft TriFinance 
Expense Reduction Analysts opdracht gegeven de kosten voor 
kantoorbenodigdheden, autobrandstof en telecommunicatie  te 
onderzoeken. De brandstof uitgaven voor de 350 voertuigen 
waren aanzienlijk en stijgend met de marktontwikkeling. Allereerst 
diende een modus te worden gevonden tussen kostenverlaging 
en tankstation bereikbaarheid. Aanvankelijk waren twee elkaar 
aanvullende merken geselecteerd, maar TriFinance verkoos een 
lagere administratieve complexiteit en besloot tot samenwerking 
met één leverancier, die tevens online uitgavencontrole en 
kaartbestellingen aanbiedt. 

Met kantoorbenodigdheden was reeds een goed gemiddeld 
budget per werknemer bereikt, maar deze werden wel door drie 
verschillende ondernemingen geleverd. Expense Reduction Analysts 
heeft een tender zo gestructureerd dat dit teruggebracht kon worden 
naar twee.  Beide leveranciers waren nieuw, maar specialist op 
hun eigen gebied van algemene benodigdheden en IT gerelateerd 
materiaal. Door deze tender heeft TriFinance bepaalde kosten met 
40% kunnen terugdringen.

Voor een organisatie als TriFinance zijn telecommunicatie kosten 
een belangrijke uitgavenpost. Zowel vaste lijnen als mobile telefonie 
werden geleverd door dezelfde onderneming. Naast een verbetering 
van de tarieven voor vaste telefonie is aanbevolen leveranciers 
te wisselen voor mobile communicatie. Ook daardoor werden 
belangrijke kostenvoordelen bereikt.

Ludovic Hausman - Finance & Administration Manager bij TriFinance 
Belgium was zeer tevreden met de resultaten.
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 “De Expense Reduction  Analysts experts zijn zonder uitzondering 
ervaren managers die prijs stellen op een hechte samenwerking 
met ons team. Hun professionele en diplomatieke werkwijze 
heeft dan ook zeker bijgedragen tot het goede resultaat. De 
uiteindelijk gerealiseerde besparingen liggen overigens hoger dan 
wij aanvankelijk hadden verwacht. Daarbij heeft ook de accurate 
opvolgingscontrole achteraf zijn dienst bewezen.”


