De Top 5 Bedrijfsoptimalisatie mkb
Een ondernemer kijkt regelmatig naar drie zaken, Continuïteit, Resultaat en Impact.
Wij bij Alfa Accountants Zwolle, Meppel en IJsselmuiden willen je daarbij heel
graag helpen. Vandaar dat we meegedacht hebben en een prachtige top 5 hebben
samengesteld. Tips om eens over na te denken! Tips om je bedrijf een impuls te geven.
Voor elke ondernemer is de situatie weer anders en zal ook de behoefte enigszins
afwijken maar met deze tips kun je al snel onderweg zijn naar meer impact, meer
resultaat en een gedegen continuïteit!

Top 5 - Optimaliseer je bedrijf nu!
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Het Noodopvolgingsplan

Focus Strategie

Stel je kunt door een ongeval of ziekte
langere tijd niet meer ondernemen.
Wie zorgt er dan voor het bedrijf?
Heb jij alles goed geregeld voor je
gezin? Dit is een situatie waar je liever
niet over nadenkt, maar het kan ons
allemaal overkomen. Hoewel je de
kans wellicht klein acht dat het zich
voordoet, kan de impact ontzettend
groot zijn. Het noodopvolgingsplan is
de basis om alles goed te regelen.

Uiteraard heb je nagedacht over de
focus strategie van je onderneming
en kijk je ook vooruit. Wordt deze
strategie ook gedragen door je
(belangrijke) medewerkers en hebben
zij dan ook de daarvoor relevante
vaardigheden? Deze zaken zijn
natuurlijk heel belangrijk voor de
groei van je bedrijf.
Wat is op dit moment je focus
strategie (Klantleiderschap, Productleiderschap of Kostleiderschap)?
Welke strategie wil je in toekomst
gaan nastreven?
Meten is weten! We hebben een test
om samen met medewerkers te kijken
waar je bedrijf nu staat en waar je
naar toe wilt.

Noodopvolgingsplan
nu voor 275 euro.

Fantastische tool voor
verandermanagement en groei!
Treacy & Wiersema TEST
- Waar ligt de toekomst? Al vanaf 100 euro!
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Abonnement
Bedrijfcoaching
Sparren, brainstormen en plannen
voor de toekomst met wie doe je dat?
Maar vooral wanneer neem je daar de
tijd voor? Zorg gewoon voor professionele begeleiding en zet de momenten
vast in je agenda. Kies een adviseur
of accountant van Alfa die past bij
de grote lijn van je onderwerpen en
neem het roer in handen! De onderwerpen kunnen enorm uiteenlopen
hier zijn een aantal voorbeelden;
Estate planning, Financieel, Fiscaal,
Groei, Rendement en Duurzaamheid.
Werk wat vaker aan je bedrijf en niet
alleen in je bedrijf!

Speciaal aanbod voor 2021:
4 x sparren (max 1,5 uur)
in 1 jaar voor 750 euro.
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DISC:
Haal meer uit jezelf,
je team en je bedrijf met
de persoonlijkheidsanalyse
van Alfa
Succes als ondernemer heeft niet
alléén te maken met zakelijk inzicht.
Ook je persoonlijkheid (gedrag en
communicatie) speelt een – heel
belangrijke – rol. Dat menselijke
gedrag lijkt weleens onvoorspelbaar,
en is het soms ook. Met het juiste
instrumentarium is dat gedrag van
mensen goed in kaart te brengen.
Inzicht in jezelf én in de ander leidt tot
open communicatie, betere samenwerkingsverbanden zowel binnen als
buiten de organisatie en vergroot de
effectiviteit. Combineer gedegen
zakelijke expertise met inzichten in
gedrag en communicatie en je zult zien
dat je meer uit jezelf en/of je team kunt
halen en gestelde (financiële) doelen
makkelijker en sneller kunt realiseren.

Aanbod is twee Disc analyses
met persoonlijke bespreking voor
slechts 1790 euro (895 per stuk).
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Businessplan op 1 A4
Het duidelijke en beknopte Businessplan op 1A4 wat ambitieuze doelstellingen vertaalt naar actiepunten.
Een concreet businessplan wat je
duidelijke focus geeft en een tool is
om je medewerkers mee te nemen in
je gekozen strategie. Een efficiënte
manier om focus te houden tijdens de
evaluatiemomenten.

Vraag naar onze aanbieding!

Onze adviseurs en hun directe contactgegevens:

Arjan Jans
ajans@alfa.nl | 088 2533154

Jack Meijerink
jmeijerink@alfa.nl | 088 2533064

Annemarie Hendriksen
ahendriksen@alfa.nl | 088 2533066

Alfa Zwolle
Zeven Alleetjes 3
8011 CV Zwolle
088 2533050
zwolle@alfa.nl

Christel Claassen
cclaassen@alfa.nl | 088 2533085

Remco Oranje
roranje@alfa.nl | 088 2533095

Vraag ook naar ons aanbod
over de volgende onderwerpen:
• Financieel plan
• Pensioen opbouw
• Alfa Management Paneel
• Sturen op KPI’s
• Faalfout-reductie
• Efficiency Scan
• En diverse andere onderwerpen

