onafhankelijk - deskundig - betrokken - transparant

Financiële synergie staat voor een totaal plan dat uw financiën optimaliseert en uw wensen realiseert

Butôt Consultancy opereert als onafhankelijk financieel adviseur. Onder de noemer van ‘Financieel
Synergieplan’ presenteren wij een plan van aanpak dat al uw financiën omvat. Dit plan legt verband
tussen reeds bestaande losse financiële componenten en vult de leemtes aan. In zo’n plan sluiten
relevante factoren zinvol op elkaar aan. Ook de fiscale, juridische, arbeidsrechtelijke en erfrechtelijke
aspecten vormen een integraal onderdeel. Bestaande producten worden geactualiseerd en eventuele
aanvullingen in het totaal geïntegreerd. We kijken daarbij naar vandaag en morgen, zodat uw wensen
worden gerealiseerd. We werken indien nodig samen met specialisten uit ons eigen netwerk of met de
u reeds vertrouwde adviseurs. Het resultaat is financiële synergie: het geheel is aanzienlijk meer dan
de som van de losse onderdelen.
Dankzij het Financieel Synergieplan is uw financiële huishouding up-to-date.
Heldere rapportage
In het Financieel Synergieplan maken wij via heldere, beknopte en vooral leesbare rapportage
duidelijk hoe u uw vermogen kunt optimaliseren en uw wensen kunt uitvoeren. Zowel zakelijk als
privé. We doen dit op een even deskundige als betrokken wijze, want daar ligt onze kracht.
‘Q-counsellors’ is de naam van ons netwerk van gerenommeerde bedrijven dat ons - en dus u - op
deelterreinen ten dienste staat. Wij zetten dit netwerk ad hoc en op maat in.
Continuïteit
We bieden continuïteit die u elders nauwelijks zult aantreffen. We blijven uw financiële partner zolang
u de wenselijkheid daarvan inziet. In het hiernavolgende gaan we dieper op de vragen in en geven we
inzicht in onze dienstverlening, opleiding en ervaring. Het feit dat we nieuwe relaties vrijwel
uitsluitend verwerven via onze bestaande relaties, zowel opdrachtgevers als specialisten, vinden we
zelf de meest krachtige aanbeveling.
Ralph Butôt
Directeur Butôt Consultancy
Master in Financial Planning
Bedrijfseconoom

Financiële dienstverlening.
Voor welke vragen staat u en welke problemen komt u tegen?
Vergelijk uw financiële situatie eens met een taart. Elke punt kan er nog zo smakelijk uitzien, maar
losse punten vormen nog geen taart, zoals losse eindjes touw nog geen sterke kabel maken. U ziet deze
gedachte terug in ons logo.
Bij financiële zaken hangt alles met alles samen
Vragen en problemen
Elke specialist heeft z’n beperkingen
Specialisten adviseren vanuit eigen perspectief. Uw accountant, notaris, hypotheek- en
vermogensadviseur kijken vanuit de eigen discipline naar uw situatie. Daar is niets mis mee. U huurt
hen daarvoor immers in. De vraag die bij elk specialisme onvermijdelijk opdoemt is: wie biedt u een
totaaloverzicht? Wie serveert u die éne allesomvattende ‘taart’? En dan bedoelen we geen recept uit de
kale nouvelle cuisine of een industrieel gebakken exemplaar. Wij bedoelen een taart bereid met verse
ingrediënten, rechtstreeks uit de oven van de warme bakker.
Stokpaardjes en gemakkelijk verkoopbare producten
Specialisten heeft u zonder meer nodig. Maar pas op voor hun stokpaardjes. En dat niet alleen. Hun
belangen willen nog wel eens schuren met die van u. De omzetdruk van een accountmanager bij een
bank of verzekeraar vertroebelt snel zijn of haar blik op wat voor ú van belang is. Sommige vormen
van advies verkopen nu eenmaal gemakkelijker dan andere.
De grote instituten
Naast het vorenstaande hebben grote instituten zoals banken en verzekeringsmaatschappijen nog
enkele nadelen. Ze beschikken weliswaar over veel kennis op hun gebied, maar niet over álle
financiële kennis. Ook zal het u moeite kosten een man of vrouw van het juiste - zware - kaliber te
vinden die gedurende langere periode uw gesprekspartner is. Continuïteit is een schaars artikel in onze
springerige maatschappij. Daarbij ervaart u snel de nadelen van het formaat: eenmaal op koers is het
moeilijk te stoppen, ook als koerscorrectie nodig is.
Stel uw vermogen is euro 500.000 groot. Zou een vermogensbeheerder daar niet anders tegenaan
kijken dan een onafhankelijke specialist?

Veranderingen bieden kansen of zijn bedreigingen
Het moderne leven is complex. Veranderingen volgen elkaar in hoog tempo op. De overheid is geen
partner die stabiel beleid toont. Weersverwachtingen laten zich beter voorspellen dan de financiële
ontwikkelingen. Uw huidige financiële plannen zijn hoogst waarschijnlijk gebaseerd op situaties uit
het verleden. Toch zullen uw persoonlijke en zakelijke situatie, mede onder invloed van de
veranderingen in de maatschappij, sterk zijn gewijzigd en zich voortdurend blijven wijzigen. U wilt
bijvoorbeeld uw zaak verkopen, de erfrechtelijke situatie verandert of u heeft een plan voor de
toekomst nodig. Om de complexe gelaagdheid van private, zakelijke en maatschappelijke trends
adequaat tegemoet te treden kan de financiële planning niet op de automatische piloot en is een
regelmatige update nodig.
Wat heeft Butôt Consultancy u te bieden?

Geld is als mest: het is alleen goed als het wordt verspreid. Maar iemand moet wel weten waar en hoe.
Vrij naar Francis Bacon, Engels staatsman en filosoof, 1561 – 1626

Onze aanpak optimaliseert uw persoonlijke en zakelijke financiële belangen
Wij hanteren een opmerkelijke formule:
IQ + EQ = optimaal Financieel Synergieplan.
Ralph Butôt is directeur van Butôt Consultancy. Hij hanteert een heldere formule. Hij combineert een
hoog wetenschappelijk niveau met een groot inlevingsvermogen en persoonlijke betrokkenheid met
het financiële wel en wee van zijn relaties. De actuele theorie vertaalt hij naar de staande praktijk. Hij
staat als adviseur met beide voeten stevig op de grond en stroopt voor u de mouwen op. De combinatie
van wetenschappelijke achtergrond, 25 jaar praktijkervaring en de inzet om relaties persoonlijk en
gedurende langere tijd te adviseren, biedt de zekerheid dat alle financiële, fiscale, juridische en
arbeidsrechtelijke zaken geïntegreerd worden benaderd. Financieel zitten u - en uw erfgenamen ‘royal class’.
‘Q-counsellors’ of: laat de besten doen wat zij het beste kunnen. Als generalist werken we samen met
gespecialiseerde bedrijven die diep op de materie ingaan en alles tot in de kern voor u uitzoeken.
Weest u er van overtuigd dat niemand álle kennis in huis kan hebben. De kunst is de juiste kennis op
maat in te kopen. Onder de naam ‘Q-counsellors’ hebben we gebouwd aan een ‘winning team’. We
beschikken over een netwerk van gerenommeerde bedrijven. Ze vormen ons kennisplatform. Elke
bedrijf opereert zelfstandigen is onafhankelijk.

Specialisaties binnen Q-counsellors:










Fiscaal advies
Beleggingsadvies
Juridisch advies
Echtscheidingsmediation
Arbeidsjuridisch advies
Gespecialiseerd pensioenadvies
Subsidieadvies
Nalatenschapsplanning
Samenwerking met andere Masters in Financial Planning

Het is denkbaar dat u met een of meer van deze gespecialiseerde adviesbureau in contact wordt
gebracht. We fungeren als bemiddelaar en begeleider en zijn verantwoordelijk voor het eindresultaat.
Prefereert u uw eigen adviseurs?
Het kan zijn dat u de voorkeur geeft aan de adviseurs waarmee u reeds een vertrouwensband heeft. In
dat geval werken we volledig met hen samen. Wel kijken we kritisch naar de prestaties; we houden
hen scherp en dat is in uw belang.
Hoe het ook zij, we zorgen ervoor dat het totaalplan de inspanningen en vooral de resultaten van de
inzet van uw specialisten verhoogt.
Stappenplan
We hebben drie primaire uitgangspunten van waaruit we adviseren:
1. Kort leven
2. Lang leven
3. Arbeidsongeschiktheidrisico
Bent u directeur-grootaandeelhouder, dan is uw bedrijf, vaak de motor van het inkomen.
Stap 1: Onze eerste kennismaking is gratis. Persoonlijk contact vinden we belangrijk. Financiële
dienstverlening is een gevoelige materie. Het moet ‘klikken’ om optimaal resultaat te kunnen
realiseren. Na de kennismaking volgt, indien wij uw opdracht verkrijgen, een kort en pragmatisch
stappenplan.
Stap 2: Analyse huidige situatie.
Inventarisatie van relevante stukken en geschiedenis.
Stap 3: Inventarisatie van wensen en mogelijkheden.
Uw verwachtingen en wensen brengen we in kaart. Daartegenover een analyse van de mogelijkheden
en beperkingen. Hieruit volgen diverse scenario ’s.

Stap 4: Opstellen scenario voor het Financieel Synergieplan.
Dit synergieplan is in heldere bewoordingen opgesteld en wordt persoonlijk doorgenomen. In dit plan
worden leemtes zichtbaar en onderbouwde plannen gepresenteerd voor verbeteren en aanpassingen.
Alle onderdelen worden geoptimaliseerd.
Na het doornemen van het gepresenteerde financieel synergieplan, bepaalt u of wij de vervolg
opdracht krijgen. In overleg bepalen we de omvang die nodig is om eventuele leemtes in te vullen of
om aanpassingen te verrichten.
Stap 5: Uitvoeren van het voorgestelde scenario, waaronder het zoeken naar de beste producten en
partijen. Ook uw huidige relaties kunnen daarbij worden betrokken.
Stap 6: Uitvoeren van het continuïteitsplan. Veranderingen die van invloed zijn worden op uw
verzoek regelmatig gesignaleerd, besproken en waar nodig wordt het plan aangepast.
Het grote voordeel van één centraal aanspreekpunt
We functioneren op ons best als centraal aanspreekpunt voor financiële zaken in de meest brede zin.
We zijn één aanspreekpunt dat ter zake kundig is, dat specialisten overkoepelt, onafhankelijk adviseert
en u persoonlijk en zakelijk begeleidt voor de tijd dat dit nodig is. Efficiënt, doelmatig, betrokken. We
voelen ons eerder partner dan afstandelijk adviseur.
Kwaliteit vraagt een maatpak
Ralph Butôt is Master in financial planning en bedrijfseconoom. Hij heeft ruim 25 jaar
praktijkervaring, opgedaan in vermogensbegeleiding, verzekeringen, pensioenen, erfrecht en
echtscheidingsmediation. Dit zowel juridisch als fiscaal. Vanuit zijn kunde en ervaring vertaalt hij
theorie feilloos naar de dagelijkse werkelijkheid.

Samengevat
Onze wereld verandert sneller dan ooit. Dat beïnvloedt uw financiële situatie in hoge mate, zowel
zakelijk als privé. Als u niet ter zake kundig bent in het doolhof van de fiscale en financieel-juridische
wetgeving, verzekeringen en beleggingen is de kans groot dat u snel de weg kwijt bent. Dit heeft
negatieve gevolgen voor uw actuele en toekomstige gewenste situatie.
Onze aanpak houdt de vinger aan de pols, ziet vooruit en integreert alle onderdelen tot een hecht,
effectief en productief geheel. We noemen dit het Financieel Synergie-Plan. Een plan op maat, dat
losse onderdelen samenvoegt en naar de toekomst kijkt. Deze wijze van financiële planning versterkt
de losse delen. Het geeft u in één oogopslag inzicht in uw huidige situatie en in uw wensen voor de
toekomst.
Butôt Consultancy is een onafhankelijk adviseur en werkt voor ondernemers, directeurengrootaandeelhouder en vermogende particulieren. Ook echtscheidingsvraagstukken behoren tot het
specialisatieterrein.
De mensen achter Butôt Consultancy behoren tot de best geschoolden, zijn zeer praktijkgericht en
betrokken. Waar nodig worden specialisten op een gecontroleerde en kritische wijze aangestuurd.
Leemtes worden opgespoord en aangevuld met als doel een totaal geïntegreerd plan voor nu en later te
ontwikkelen en te begeleiden. Het is een investering die zich snel terugverdient. Uw vermogen en
financiën lopen minder risico en uw wensen komen tot hun recht. Butôt Consultancy zorgt voor de
noodzakelijke continuïteit en blijft uw financiële partner zolang gewenst of nodig.
Als onze aanpak u aanspreekt en u geïnteresseerd bent in een eerste vrijblijvende kennismaking, kunt
u ons bellen op 035 6564458, of een e-mail sturen aan: ralph@butotconsultancy.nl

