
Pak de kansen die er voor u zijn in deze moeilijke tijden!

Beste ondernemers, eigenaren en directeuren,

De bedrijfsAPK Compleet is een uitgebreide en heldere 2-daagse analyse  
met 2 professionals waarmee u op een snelle manier inzicht krijgt waar uw 
verbeterpunten liggen en hoe u deze kunt realiseren.

OnderneemBewust werkt met een team van professionals  
met ruime coachervaring die gespecialiseerd zijn in Financieel Management,  
Human Resource Management en Verandermanagement. 
Wilt u  weten waar uw verbeterpunten liggen en welke gouden kansen uw bedrijf heeft? 
Kies voor de bedrijfsAPK Compleet en ontvang hierover een concreet  
adviesrapport. 

Bedrijfs APK voor MKB
Onderneembewust.nu

Awareness is not enough, it must be followed by change!

De analyse en het adviesrapport bestaat uit 9 managementaspecten, 
die de sleutel vormen van een succesvol en gezonde bedrijfsvoering. 
Per managementaspect wordt inzichtelijk gemaakt waar nog winst te 
behalen valt zowel organisatorisch, HR technisch als financieel. 
Alsmede brengen wij een advies uit per managementaspect over de 
mogelijke oplossingen die er voor u zijn om deze kansen te benutten.

1. Visie & Missie

2. Strategisch beleid & Vertaling

3. Sturing, Monitoring & Evaluatie

4. Organisatiestructuur & proces

5. Leiderschap

6. Financiële processen

7. Personeelsprocessen

8. Individu

9. Cultuur

Score per managementaspect tijdens bedrijfsAPK scan “YOUR BUSINESS IN CONTROL”
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Onderneembewust heeft 2 bedrijfsAPK’s ontwikkeld: 

1. Basis, een 1-daagse GRATIS analyse met een financieel consultant.
2. Compleet, een 2-daagse analyse met een HRM en financieel consultant.

De bedrijfsAPK Compleet is blijvend verlaagd naar € 1.000,- 

Excl. btw en reiskosten.
Incl. persoonlijk kennismakingsgesprek.

Schrijf je in voor een bedrijfsAPK op APK@OnderneemBewust.nu 
en kijk op onze website voor meer informatie over ons uniek concept 
en deze bedrijfsAPK: 
www.onderneembewust.nu/bedrijfsAPK. 

(beperkt aantal reserveringen mogelijk) 
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Heeft u vragen over de bedrijfsAPK of de werkwijze van OnderneemBewust, 
neemt u dan contact op met Michèl Schechtl. OnderneemBewust komt  
graag langs voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Tel.: + 31 6 19 430 385, E-mail: m.schechtl@OnderneemBewust.nu


