Kickstarter voor MKB ondernemers
naar de toekomst

www.ondernemerskracht.nu

Het midden- en kleinbedrijf is één van de belangrijkste pijlers binnen onze economie.
MKB- ondernemers zijn daadkrachtig, veerkrachtig en inventief. De grote druk en
onzekerheid veroorzaakt door Corona (COVID 19) is een aanslag op die veerkracht
en inventiviteit.
Ondernemerskracht.nu is een platform dat MKB-ondernemers ondersteunt. Door
middel van een combinatie van coaching, bemiddeling en expertise, helpen wij de
MKB- ondernemers weer snel in hun kracht te komen.

VERLEDEN-HEDEN-TOEKOMST
Onze begeleiding bestaat uit zeven stappen:
1.

Analyseren van het verleden en heden.

2.

Herformuleren visie en missie.

3.

Greep op onzekerheden.

4. Inventariseren van kansen en opties.
5.

Balansplan zakelijk en privé.

6.

Aktieplan met cijfermatige onderbouwing.

7.

Afspraken maken met de stakeholders.

ONDERNEMER
Terug in je kracht!
We vertalen successen uit het verleden naar opties en kansen. We helpen met het
zoeken naar nieuwe kansen en omdenken. Zo creëren we zicht op de toekomst voor
de ondernemer.
De ondernemer hervindt de kracht, creativiteit en flexibiliteit waarmee de onderneming
ooit begon. Daardoor komt er weer een stip aan de horizon en ontstaat ruimte die voor
de toekomst nodig is om weer volop aan de slag te gaan.

Scenario denken
We helpen verschillende scenario’s te ontwikkelen met passende strategieën. Zo
bepalen we samen wat er nodig is om het bedrijf overeind te houden en straks weer te
laten groeien. Gezamenlijk gaan we in gesprek met stakeholders zoals verhuurder(s),
leverancier(s)s en financier(s). In een cijfermatige onderbouwing bepalen we samen
hoe een duurzame exploitatie van de onderneming eruit gaat zien.

Balans
Als ondernemer ben je niet bang om hard te werken
en om risico’s te nemen. Toch is het belangrijk om
een gezond evenwicht te scheppen tussen zakelijk
en privé. Zo blijf je in je kracht als ondernemer. Ondernemerskracht.nu biedt daarin
graag hun ondersteuning aan.

Kickstart
Ondernemerskracht.nu geeft de ondernemer een nieuwe impuls. Onze Kickstart
geeft de ondernemer de duw in de rug die nodig is om de strijd aan te gaan!

STAKEHOLDER
Gezamenlijk belang
Voor de financier(s), verhuurder(s), leverancier(s) of dienstverlener(s) is de
MKB-ondernemer een belangrijke partner. Als het met de ondernemer niet goed gaat,
kan dat voor alle partijen een probleem zijn of worden. Ondernemerskracht.nu geeft
snel en objectief duidelijkheid in de ontstane situatie.
Ondernemerskracht.nu brengt de potentie van de onderneming in kaart.

In de kern gezond?
Wat betekent dat voor de periode na corona? Ondernemerskracht.nu onderzoekt
samen met de ondernemer kansen, mogelijkheden en risico’s. Zo kunnen door de
ondernemer en de stakeholders gefundeerde keuzes gemaakt worden.

Toekomstgericht
Ondernemerskracht.nu biedt de ondernemer perspectief waardoor men zich weer op
de toekomst kan gaan richten. Als ondernemer en als mens zorgt dit voor hernieuwde
energie en inspiratie om het bedrijf weer gezond te maken

Homologatie
Homologie, juridische schuldsanering, is mogelijk geworden door een recente
aanpassing van de faillissementswetgeving. Bedrijven ‘met potentie’ die momenteel
in de problemen zijn gekomen, kunnen afspraken maken met hun schuldeisers om
een doorstart mogelijk te maken. Onder bepaalde voorwaarden zijn zulke afspraken
zelfs voor de rechter afdwingbaar. De rapportage van Ondernemerskracht.nu sorteert
daarop voor. Onze rapportage is een perfect uitgangspunt ten behoeve van een
succesvol homologatieproces.

WIE ZIJN WIJ?
Frits van der Ley - Ondernemer, doortastend bestuurder,
mediator en verbinder, commercieel en logistiek consultant

In Victoria Mediation
Apeldoorn - 06 50 51 03 23 - fl.ondernemerskracht.nu.@gmail.com

Ton Kouwets - Ondernemer, project manager, organisatie
deskundige, facilitair specialist en mediator

Kouwets Mediation
Zoetermeer - 06 82 99 85 10 - info@kouwetsmediation.nl

Gijs Jan Visser - Ondernemer, project manager, financieel specialist,
organisatie deskundige, mediator en nalatenschapscoach

Gijs Jan Visser Nalatenschapcoaching
Goedereede - 06 82 99 85 10 - info@gijsjanvisser.nl

Peter Gommans - Ondernemer, vormgever grafische uitingen
voor druk/print/digitaal, DTP, website specialist en mediator

studio TARGET
Deurne - 06 20 73 32 54 - info@studiotarget.nl

Peter Reiters - MKB ondernemer, gastvrijheidsdeskundige,
ondernemerscoach en mediator

DeRuyterhof ondernemers coaching & mediation
Rijsbergen - 06 22 99 54 14 - info@deruyterhof.nl

Alex Stevens - Ondernemer, bouw en vastgoed ontwikkeling,
adviesbureau, zakelijke dienstverlening en mediator

Steboco Advies
Haren - 06 53 42 20 25 - alex@steboco.nl

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op: 085 07 97 200

