Toekomstgericht ondernemen
Als je wilt weten wat het bestaansrecht van jouw bedrijf is, kan een frisse kijk op zaken en neutrale
hulp van buitenaf erg nuttig en waardevol zijn.
Het multidisciplinaire expertteam van Wij houden van… kan jouw bedrijf die hulp bieden.
Door onze samenwerking met het Expertisecentrum Sustainable Business van de Avans Hogeschool
zijn we op de hoogte van de laatste kennisontwikkelingen en kunnen wij waardevolle onderzoeken
uitvoeren.
Met een praktisch 3-stappenplan maken we je bewust van en geven je inzicht in waar je nu staat
(het vertrekpunt). Waar de positieve energie zit en wat volgens onze expertise kansen en
mogelijkheden zijn om succesvol toekomstgericht en toekomstbestendig te ondernemen.
Stap 1: jouw case
Als we na ons kennismakingsgesprek besloten hebben met elkaar aan de slag te gaan, brengen twee
experts jouw case en bedrijf aan de hand van een uitgebreid interview van circa 2 uur in kaart. Waar
sta je nu, hoe wil je dat het in de toekomst is en wat gebeurt er als je niets onderneemt? Met de
Waardevol Ondernemen Scan kijken we hoe waarde gedreven jouw organisatie is.
Stap 2: invalshoeken
Met de gegevens van stap 1 gaat het Expertteam van Wij houden van… in samenwerking met het
Expertisecentrum Sustainable Business aan de slag om jouw case te ontrafelen. We benaderen jouw
case integraal vanuit de diverse invalshoeken van onze expertise. We belichten alle facetten, kansen,
bedreigingen en oplossingen. We gaan op zoek waar de kracht en passie van jouw organisatie zit en
waar jouw bedrijf in- en extern nu (voor) staat. Vanuit onze disciplines bespreken we de aanpak die
het best past bij jouw case en bedrijf.
Stap 3: aanbevelingen
Over de resultaten van stap 1 en 2 krijg je van het Expertteam van Wij houden van… een praktische
rapportage met eerste aanbevelingen. Deze rapportage met waardevolle informatie wordt door een
van de experts persoonlijk toegelicht. Dit zorgt niet alleen voor inspiratie en nieuwe energie maar het
levert je ook nieuwe inzichten en houvast op om de juiste koers van jouw bedrijf te bepalen.
Daarnaast doen we je een aantrekkelijk aanbod hoe we eventueel samen verder aan de slag kunnen
gaan om duurzame oplossingen en resultaten te realiseren.
Investering
Het voorgesprek , stap 1 t/m 3, de praktische rapportage met waardevolle informatie en
aanbevelingen inclusief toelichting door een van de experts kost € 1.450 exclusief reiskosten en BTW.
Een investering in de toekomst die meer dan de moeite waard is.
ACTIE
Bel Aad Jörgens 06 5383 3479 of mail naar info@wijhoudenvan.nl voor een kennismakingsgesprek.
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