Control your business,
create your future
OndernemerWijzer is de sparringpartner voor ondernemers
die persoonlijk en zakelijk willen groeien. OndernemerWijzer
helpt en leert u blijvend vooruit te kijken door regelmatig
de bedrijfscijfers door te rekenen naar de toekomst en
- belangrijker - met hulp van een coach te vertalen naar
concrete acties voor de toekomst.

Onze Building Blocks

OndernemerWijzer bestaat uit drie ‘building blocks’, die
apart of in combinatie kunnen worden ingezet: Accounting,
Controlling en Coaching. Accounting zorgt voor een
betrouwbare administratie om over actuele bedrijfsinformatie
te beschikken. Dit is het fundament. Vervolgens vertaalt
Controlling elke maand door een accurate doorrekening van
bedrijfsinformatie de cijfers naar de toekomst. Coaching,
tot slot, zorgt voor een sparringpartner, die u helpt uw
doelstellingen te realiseren.
Het gedrag van u en uw medewerkers bepalen uiteindelijk
uw bedrijfscijfers. Met de ondernemerscoaches van
OndernemerWijzer leert u de kunst van het vertalen van
bedrijfscijfers die leiden tot gedrag waarmee u uw succes
creëert.
De voordelen voor u op een rij:
• Zeer toegankelijke en goede financiële dienstverlening.
• Maandelijkse heldere rapportages waarin uw cijfers worden
doorgerekend naar praktische mogelijkheden en oplossingen.
• Bij vragen en specifieke onderwerpen de beschikking over
financieel experts die uw zaak goed kennen.
• Persoonlijke groei, u haalt het beste uit uzelf en uw bedrijf.
• Focus houden op uw doelen.
• Rendement halen uit uw beslissingen en investeringen.

Accounting
Betrouwbaar fundament voor actuele
managementinformatie van uw bedrijf
De accountant heeft als einddoel het samenstellen
van de jaarrekening en het verzorgen van de fiscale
aangiften. Hij beschikt over de instrumenten en
opleiding om de zaken uit het verleden vast te leggen
en een betrouwbaar beeld te geven van het vermogen
en resultaat van de onderneming.
Dit is belangrijk maar onvoldoende voor de ondernemer
die wil groeien. Want die wil continu vooruitkijken.
Daarom vormt dit voor OndernemerWijzer juist het
startpunt, waardoor wij waarde toevoegen aan de
accountant.
De administratie is de fundering voor toekomstige groei.
Het is van groot belang om de administratie, financieel
en niet financieel zo in te richten en te verwerken dat
deze ook snel betrouwbare bedrijfsinformatie oplevert.
De administratie vormt een belangrijk fundament
voor OndernemerWijzer. U kunt blijven werken met
uw accountant. U kunt ook gebruik maken van onze
partner in administratieve en fiscale zaken, waar u ook
terecht kunt voor financieringen, bedrijfsovernames
als ook uw persoonlijke financiële planning.

Controlling
Transparant inzicht in uw bedrijfsinformatie voor
maximale flexibiliteit en grip
De controllers van OndernemerWijzer geven
inzicht in bedrijfsresultaten op een transparante en
begrijpelijke manier. Uiteraard tijdig en altijd in het
perspectief van de persoonlijke en zakelijke doelen
van de ondernemer.
Hiervoor maken wij gebruik van de specifieke
controlling software van professional planner, waarin
het businessplan is vastgelegd. Door de bijgewerkte
administratie in te lezen ontstaat er inzicht in de huidige
situatie en in vergelijking met uw ondernemingsplan.

Dat geeft direct zicht waarop moet worden bijgestuurd,
of waar uw plan of planning moet worden aangepast.
Zo wordt elke maand direct helder waar u staat en wat
u nog te doen staat.
Met de controlling van Ondernemerwijzer verandert
uw businessplan van een statisch document dat
de neiging heeft te verstoffen, in een onmisbaar
dynamisch instrument. Zo houdt u altijd controle over
uw bedrijf.

Coaching
Toekomstgerichte sparringpartner en adviseur voor
het realiseren van uw doelstellingen
Het ondernemersgedrag heeft een grote invloed op
de bedrijfsprestaties van de onderneming. Daarom is
de persoonlijke ontwikkeling van de ondernemer het
uitgangspunt in onze begeleiding.
Wij zijn er specifiek voor de ondernemer die wil
groeien! Wat voor een ondernemer bent u? Wat
wilt u bereiken? Waarom? Welke rol speelt uw
onderneming hierin? Wat voor gevolgen heeft dit voor
uw bedrijfsprestaties? Wat zijn de volgende stappen
daarin? Dat zijn voorbeelden van vragen die centraal
staan in de coaching van OndernemerWijzer.
De coach is hiervoor specifiek door ons opgeleid
en gecertificeerd. Hierdoor kan hij gebruik maken
van onze wetenschappelijk onderbouwde modellen
en tools zoals de “E-Scan voor ondernemers”. De
OndernemerWijzer coach houdt u scherp en is voor
u een sparringpartner die oog heeft voor uw ambities
maar ook uw blinde vlekken en ontwikkelpunten.
De OndernemerWijzer coach beschikt naast zijn
coachingskwaliteiten ook over gedegen kennis van
ondernemerschap en bedrijfskunde. Hij pleegt de
juiste interventies waardoor u focus op uw toekomst
behoudt en uiteindelijk persoonlijk groeit en zakelijk
rendement realiseert.

E-Scan
De E-Scan voor ondernemers
De E-Scan voor ondernemers is een online scan van uw
ondernemerscompetentie. Dit instrument is gebaseerd op
wetenschappelijk onderzoek naar succesvol ondernemerschap dat in 1995 is gestart en continu wordt geëvalueerd.
De uitkomst van de E-Scan laat u als ondernemer zien hoe
uw ondernemerscompetentie scoort. U ziet uw sterke punten
evenals de punten die verbeterd kunnen worden. Uiteraard
wordt er aangegeven hoe die verder kunnen worden
ontwikkeld.
De E-Scan wordt succesvol ingezet in Nederland, Engeland
en Duitsland. Voorbeelden van het gebruik van de E-Scan:
• De Rabobank heeft de E-Scan opgenomen in hun standaard
ondernemingsplan;
• Het UWV gebruikt de E-Scan in haar dienstverlening;
• De Kamer van Koophandel gebruikt de E-Scan in
ondernemersprojecten;
• Gebruiken scholen het in hun onderwijs voor het ontwikkelen van ondernemerschap bij studenten;
• Franchise organisaties gebruiken het in hun beoordeling
en begeleiding van hun franchisenemers.
Al meer dan 300.000 mensen hebben de E-Scan gedaan
en daarmee inzicht gekregen in hun ondernemendheid.
Informeer bij uw OndernemerWijzer coach naar uw
gebruikersnaam en wachtwoord en maak de E-scan voor
ondernemers.

OndernemerWijzer
Nieuwe Schaft 1G
3991 AS Houten
Telefoon +31 (0)30 638 45 80
Fax  +31 (0)30 635 10 16
info@ondernemerwijzer.nl
www.ondernemerwijzer.nl

