De ondernemersspiegel
Ondernemers voelen zich vaak alleen bij het nemen van beslissingen en het runnen van hun bedrijf.
Zij hebben geen Raad van Commissarissen (RvC) of een evenknie om mee te sparren.
Om zakelijke en privé beslommeringen gescheiden te houden zijn ondernemers vaak terughoudend
om het thuisfront bij hun dillema’s te betrekken. Zo worden belangrijke zaken en vraagstukken niet
uitgesproken of gedeeld. Terwijl daar juist wel behoefte aan is.
Vertrouwde sparringpartner
Op basis van een stand-by contract houden we je op gezette tijden de ondernemersspiegel
voor. Scherp en confronterend waar nodig, maar altijd met respect. We bieden je een luisterend oor
om in vertrouwen je verhaal te vertellen aan iemand die onbevangen is. Een gesprek van mens tot
mens en van ondernemer tot ondernemer. We sparren met je en inspireren je om nieuwe wegen of
samenwerkingsvormen te ontdekken. Een moment van reflectie om vervolgens met vertrouwen en
nieuwe energie weer aan de slag te gaan.
Stand-by contract
Met het stand-by contract heb je de beschikking over je eigen Raad van Experts (RvE). Een van de
experts van het Wij houden van… team is jouw vaste vertrouwde gesprekspartner en raadgever. De
andere experts van het Wij houden van… team kunnen we waar nodig om advies of hulp vragen. Wie
dat zijn kan je zien op http://wijhoudenvan.nl/wie-zijn-wij
Voor wie
Directeuren van MKB (familie-) bedrijven en ZZP ondernemers.
Prijzen stand-by contract
Vier keer per jaar een gesprek van 2 uur
en vier keer per jaar 20 minuten telefonisch overleg.

€ 1.000

Zes keer per jaar een gesprek van 2 uur
en zes keer per jaar 20 minuten telefonisch overleg.

€ 1.400

Tien keer per jaar een gesprek van 2 uur
en tien keer per jaar 20 minuten telefonisch overleg.

€ 2.200

Aan de slag
Tijdens ons kennismakingsgesprek van maximaal één uur luisteren wij naar jouw wensen en
bespreken we hoe wij jou het beste kunnen helpen. Mocht je na de kennismaking niet verder met
ons in gesprek willen dan betaal je ons hooguit een reisvergoeding.
ACTIE
Bel Aad Jörgens 06 5383 3479 of mail naar info@wijhoudenvan.nl voor een kennismakingsgesprek.
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