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Dé MKB Businesspartner

Business Sparringpartner
Een Business Sparringpartner helpt jou en jouw bedrijf hde volgende stap te maken. Een stap in de
juiste richting. Dat is niet enkel en alleen een business coach of iemand die kan luisteren en de
juiste vragen stellen. Dat is iemand met kennis over verschillende aspecten van het bedrijfsleven
zoals bijvoorbeeld strategie, marge verbetering, processen zoals verkoop, administratie of
marketing. Maar nog iets wat minstens zo belangrijk is…. Ervaring
Uitdagin
Bijna iedereen heeft in zijn omgeving wel iemand met wie hij in moeilijke situaties, of momenten
van twijfel, kan praten. Maar in ieders leven doen zich ook situaties voor die alleen door
specialisten opgelost kunnen worden. Als we ziek zijn gaan we naar de dokter, als we emotionele
steunen nodig hebben gaan we naar de psycholoog en als we geen inspiratie hebben zoeken we
raad bij een motivatiespreker. Maar naar wie gaan we als we niet verder kunnen met ons bedrijf?
Wie kan ons helpen als we het gevoel krijgen dat de uitdagingen voor ons bedrijf te groot worden?
En we niet precies weten waar we moeten beginnen met de oplossing
Alles gebeurt heel sne
In de bedrijfswereld gaan veranderingen over het algemeen erg snel en elke ondernemer/
leidinggevende die wil groeien moet hier snel op reageren. Aanpassen aan dit tempo kan moeilijk
zijn en de situatie verergeren. Ze moeten in dit tempo ook voor zichzelf zorgen, maar hoe? Het
antwoord is heel eenvoudig – door te sparren en controle te houden waar mogelijk.
Wie kan je helpen? …. Een Business Sparringpartne
De gave om de juiste vragen te stellen en te luisteren, ervaring en kennis maakt van een Business
Sparringpartner iemand die elk ondernemer/leidinggevende nodig heeft.Vooral wanneer later
beoogde doelen worden omgezet in acties om zaken voor elkaar te krijgen
Iemand die je kunt vertrouwe
Een Business Sparringpartner is een vertrouwenspersoon. Iemand met wie je je uitdagingen en
doelen wilt delen.Voor het maken van een goed actieplan of het aandragen van de juiste oplossing
is van groot belang dat behoefte, doelen en anderen puzzelstukken op tafel liggen.Vertrouwen is
hiervoor cruciaal
Iemand die kennis heef
Ondernemen vraagt uitgebreide kennis van verschillende disciplines. Het ontwikkelen en groeien
van een bedrijf vraagt om blijvende verbeteringen op elk vakgebied. Wanneer je bijvoorbeeld goed
bent in verkoop dan ben je vaak niet zo goed in back of ce activiteiten maar deze zijn wel
noodzakelijk om de verkoop te ondersteunen. Of als interne zaken meer je werkterrein is, kun je
misschien wel wat creativiteit gebruiken op commercieel gebied
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Dé MKB Businesspartner

Iemand die je zal advisere
Een Business Sparringpartner is iemand die ervaring heeft om samen moeilijke situatie te begrijpen
en tegelijkertijd ook afstand en overzicht houdt. Hierdoor zijn de adviezen van een sparringpartner
niet puur theoretisch maar ook praktisch bruikbaar en realistisch
Iemand die zaken voor elkaar krijg
Je wil niet alleen praten over de uitdagingen en ideeën en het aanhoren van adviezen. Maar ook
graag zaken voor elkaar krijgen. Dit betekent dat je mensen om je heen moet (een netwerk)
hebben die kunnen organiseren en regelen
Waarvoor een Business Sparringpartner
Voor vragen als: Wat zou de volgende stap van mij bedrijf moeten zijn? Ik wil mijn bedrijf verder
ontwikkelen of laten groeien maar hoe doe ik dat? Hoe kan ik de regie over mijn bedrijf
terugkrijgen? Hoe helpt business planning mijn bedrijf praktisch? Heb ik een strategie nodig of is
dat alleen voor grote bedrijven?
Partnership
De eerste kennismaking is kosteloos en zonder verplichtingen. Als de lichten op groen staan voor
samenwerking dan kunnen - voor de exibele inzet van een ervaren Businesspartner - ''Bundels'
worden aangeschaft op basis van:
✔ 10 uur: € 1.200,✔ 20 uur: € 2.200,
✔ 40 uur: € 4.000,✔ 80 uur: € 7.200,-

Facturering: bij aanschaf bundel, maandelijkse speci catie van de daadwerkelijk gerealiseerde
uren, optioneel facturering in termijnen vanaf 40 uur
Reiskosten op basis van enkele reisduur en uurtarief
Alle bedragen zijn exclusief BTW.
Bij aanvang van de samenwerking geldt een korting van 15% op de eerste aangeschafte
Bundel

Experts4You staat voor een prettige en succesvolle samenwerking op basis van een
transparante en effectieve aanpak!

Contactgegevens Experts4You
Dick Petersen
06 53 724 281
dick.petersen@experts4you.nl
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