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Leuk dat u interesse heeft in de BedrijfsWijzer. In deze brochure vindt u
meer informatie. De inhoud bestaat uit de volgende onderdelen:


Wat is de BedrijfsWijzer?



Hoe werkt de BedrijfsWijzer?



Wat zit er in het BedrijfsWijzer Kernpakket?



Wat levert de BedrijfsWijzer u op?

Wat is de BedrijfsWijzer?
De BedrijfsWijzer is een initiatief van het Dienstencentrum. Het is een
digitale scan die is ontwikkeld om ondernemers en management te on-

dersteunen bij de bedrijfsvoering. De tool biedt de mogelijkheid om de
eigen bedrijfssituatie en het beleid te toetsen op tien bedrijfsthema’s.
Deze thema’s zijn hieronder weergegeven.
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Recensie Woudenbergse Drukkerij:
“Het dienstencentrum heeft een
bedrijfswijzer waarmee je d.m.v.
een soort quickscan een duidelijk
inzicht krijgt in de stand van zaken
binnen je onderneming. De vragen
zijn duidelijk geformuleerd en het
kost relatief weinig tijd om alles in
te vullen met de adviseur. Het
mooie is dat je per onderdeel gelijk
een score met een kort verslag krijgt
waar de verbeterpunten liggen. Niet
alleen dat, maar ook duidelijke tips.
Het is echt een werkdocument
waarmee je blijvend kunt werken
aan verbetering van je onderneming. Ik ben blij de bedrijfswijzer
ingevuld te hebben en voel me uitgedaagd verbeteringen door te gaan
voeren.’’
- Anja van Altena

Hoe werkt de BedrijfsWijzer?
De BedrijfsWijzer bestaat uit drie ringen:
1. De buitenste ring toont het thema dat behandeld wordt
2. De middelste ring is de basisscan met 5 vragen per thema
3. De binnenste ring geeft toegang tot de verdiepingsscan met 10 vragen
Klik op een van de vlakken in de middelste- (basisscan) of binnenste ring (verdiepingsscan) om te beginnen.

Met de knop “hoe sta ik ervoor?” krijgt u direct online een score op een schaal van 1-10 gevolgd door een conclusie en, waar mogelijk, adviesvoorstellen ter verbetering. U kunt dan direct zien wat er nog te verbeteren is,
waardoor uw bedrijf nog beter kan presteren. Vervolgens kunt u op de knop rapport drukken zodat u uw scores
en adviezen kunt printen. Verder wordt de door u ingevulde informatie opgeslagen voor later gebruik. Aan de
rapportages op basis van de door u ingevulde scan kunnen geen rechten worden ontleend. Wanneer de basisscan is ingevuld ziet dit er als volgt uit in de BedrijfsWijzer tool:

1.
2.
3.

BedrijfsWijzer basisscans ingevuld

Indien u een scan (basis- of verdieping) voor een
bepaald thema heeft ingevuld, wordt er op basis
van uw score bepaald of er actie ter verbetering
moet worden ondernomen en ook met welke urgentie. De kleurencodering:



Groen geeft aan dat u de zaken waarschijnlijk

goed op orde heeft


Oranje geeft aan dat verbetering gewenst is



Rood geeft aan dat het van belang is om op
korte termijn verbeteringen door te voeren
zodat uw bedrijf minder risico’s loopt

BedrijfsWijzer verdiepingsscans ingevuld

Bij de scores rood en oranje vindt u naast advies
ook verwijzingen in het advies. U kunt dan overwegen deze hulpmiddelen te gebruiken om uw
bedrijfsprocessen te verbeteren om zo meer concurrentiekracht te ontwikkelen.

Hiernaast vindt u een voorbeeld van een adviesrapportage uit de BedrijfsWijzer tool op een van
de 10 thema’s.

Wat zit er in het BedrijfsWijzer Kernpakket?
Het Bedrijfswijzer Kernpakket bestaat in hoofdlijnen uit:

Contact opnemen



Adviseur in uw bedrijf (2 uur)



Met uw adviseur de basisscans doorlopen en invullen (alle basisscans)



Alles in één overzicht bij elkaar, van score tot advies

Telefoonnummer:
020-5435688



Direct praktisch advies waarmee u aan de slag kunt

Mail:
info@dienstencentrum.com



Altijd toegang tot de BedrijfsWijzer tool door middel van uw eigen

Dienstencentrum
Boeingavenue 207
1119 PD Schiphol-Rijk

account, zo kunt u aan de slag wanneer u maar wilt

Kosten
De reguliere prijs voor de BedrijfsWijzer Kernpakket is € 750,Omdat de BedrijfsWijzer ondernemers helpt bij het verkrijgen van inzicht in
de bedrijfsvoering is er subsidie beschikbaar gesteld vanuit het OCI-fonds

(Ontwikkelingsfonds Creatieve Industrie). Website: www.stichtingoci.org


De eerste 10 bedrijven betalen slechts € 250,- (67% subsidie)



De volgende 10 bedrijven betalen € 500,- (33% subsidie)

Wat levert de BedrijfsWijzer u op?
Aan het einde van het bezoek van de adviseur heeft u een duidelijk eerste
beeld van waar het verbeterpotentieel ligt binnen uw bedrijf. Waar de

quickwins zitten, zodat u uw aandacht gericht kan steken in activiteiten
met verbeterpotentieel. Met concrete adviezen kunt u aan de slag gaan
om te verbeteren. Bovendien is deze belangrijke informatie op één plek
beschikbaar en kunt u er altijd gemakkelijk bij door middel van uw eigen
account.

Indien u geïnteresseerd bent
kunt u contact opnemen via:

Bezoek onze website op
www.Dienstencentrum.com

