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Begeleiding, coaching en advies

Goed ondernemen 
is focus houden, 

in welke 
situatie dan ook 

Ondernemersadvies AOV-schade Letselschade



Ondernemersadvies
Als ondernemer kunt u tegen vragen aan lopen die 
u niet zelf kunt beantwoorden. Van strategische tot 
financiële vragen. Bij de opstart, reorganisatie of 
overdracht van uw bedrijf, maar ook in onvoorziene 
situaties als AOV- of letselschade.

Vitale Zaken denkt met u mee. Onze adviseurs 
van Vitale Zaken zijn ervaren ondernemers, die 
uw zorgen en belangen direct begrijpen. Met hun 
bedrijfskundige achtergrond helpen ze u de juiste 
beslissingen voor uw onderneming te nemen. Op een 
pragmatische manier werken we samen om u en uw 
bedrijf te laten groeien. 

Hoe kunnen wij u helpen? 

Onderneming starten
Het opstarten van een onderneming is een spannend 
en breed traject met talloze vragen. Hoe komt u van 
idee tot onderneming? Hoe financiert u het? Hoe komt 
u aan klanten en omzet?
Vitale Zaken is een sparringpartner voor u als onder-
nemer. We stellen samen een pragmatisch onderne-
mingsplan op en begeleiden u in het gehele opstart-
traject. Van financieringsbehoefte tot marketingplan: 
onze ervaren adviseurs helpen u een solide start  
te maken.
 

Verdienmodel opstellen
Het optimale verdienmodel is realistisch en haalbaar 
voor u als ondernemer. Tegelijkertijd moet het product 
goed gepositioneerd zijn ten opzichte van de concur-
rentie. Haalt u het beste uit uw verdienmodel?
Vitale Zaken onderzoekt met financiële analyses hoe 
uw product of dienst in de markt staat. We stellen een 
gedegen plan op om uw verdienmodel te verbeteren. 
Zo kunt u als ervaren of startende ondernemer het 
beste bedrijfsresultaat behalen.

Financiering
De financiering is een essentieel onderdeel van onder-
nemen. Het bepaalt immers uw groeimogelijkheden  
én uw vaste lasten. Het is daarmee van groot belang 
dat uw financiering goed geregeld is.
De adviseurs van Vitale Zaken hebben alle benodigde 
bedrijfskundige en financiële kennis paraat om te  
onderzoeken wat u nodig heeft. Wanneer we boven  
tafel hebben welke financiering u het beste past,  
helpen we u deze rond te krijgen. 

Strategie & concurrentie
Ondernemen is dynamisch. De markt verandert,  
uw product verandert, uw onderneming verandert. 
Strategische keuzes maken hoort erbij. Wat heeft u  
nodig om uw marktpositie te behouden of te verste- 
vigen? Vitale Zaken denkt mee over samenwerkingen, 
productinnovatie, aanpassingen in uw aanbod. 

In strategische sessies bepalen we waar uw kansen 
liggen. Uiteraard begeleiden we u ook bij de uitvoering 
en implementatie van uw groeitraject.

Reorganisatie & efficiëntie
Als de omzet terugloopt, de kosten toenemen of de 
klanten ontevreden zijn, is het tijd uw werkwijze onder 
de loep te nemen. Hoe kunt u efficiënter werken?
Met de adviseurs van Vitale Zaken bekijkt u wat goed 
gaat en wat niet. Mogelijk komt het tot een reorganisa-
tie. Een ingewikkeld en gevoelig traject, waarin wij  
u van begin tot eind kunnen begeleiden. Door alle  
scenario’s en mogelijke oplossingen door te spreken, 
kunt u een weloverwogen beslissing nemen en de 
reorganisatie beheerst implementeren.

Coaching & begeleiding
Iedere ondernemer worstelt weleens met vraagstukken 
en onzekerheden. Gaat het bedrijf wel de goede kant 
op? Werkt mijn manier van leidinggeven? Een onder- 
nemerscoach kan dan uitkomst bieden.
De adviseurs van Vitale Zaken zijn ervaren onderne-
mers met ruime bedrijfskundige bagage. Dat maakt 
ze tot ideale sparringpartners om mee te denken over 
de toekomst van uw bedrijf en om u persoonlijk te 
coachen. Zo groeit u als ondernemer en persoon –  
en uw onderneming groeit met u mee!

AOV- en letselschade
Wanneer een ondernemer (tijdelijk) uitvalt, zijn de 
gevolgen groot. Voor u persoonlijk, maar ook voor uw 
bedrijf. U moet werken aan uw herstel, maar intussen 
stapelen de vragen zich op: Kan het bedrijf voortgezet 
worden? Wie vervangt mij? In hoeverre kan ik na her-
stel weer meedraaien? Heb ik recht op een schadever-
goeding?
Vitale Zaken werkt samen met alle partijen. We gaan 
in gesprek met u, maar ook met de verzekeraar, de 
arbeidsdeskundige en eventueel uw belangenbehar-
tiger. Zo komen we tot heldere oplossingen waar alle 
partijen achter staan. En weet u waar u aan toe bent. •
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“Vitale Zaken is er voor en  
door ondernemers. Wij helpen u  
de juiste beslissingen te nemen  
voor uw onderneming.”

De gezonde herstart van een  
horeca-onderneming

Een horeca-onderneemster is zo’n twee jaar  
geleden een bedrijf begonnen. Haar bedrijf verkeert 
in zwaar weer na een reeks tegenslagen. Ze heeft 
flink moeten investeren in haar pand, de chefkok 
blijkt niet te voldoen en de klanten blijven weg.  
Haar oorspronkelijke ondernemingsplan blijkt  
incompleet. De onderneemster móet actie  
ondernemen om niet failliet te gaan. 

Onze aanpak:
We starten met een inventarisatie van de aanwezige 
stukken en de huidige situatie. Vervolgens gaan de 
coach en de onderneemster dieper in op het onder-
nemingsplan. Wat is de juiste strategie? En welke 
concrete stappen moeten we nu zetten om weer te 
kunnen groeien? We onderhouden intensief contact 
met de bank, om te voorkomen dat de onderneemster 
bij de afdeling Bijzonder Beheer terechtkomt. 

Het resultaat:
De onderneemster heeft een pragmatisch plan van 
aanpak binnen handbereik. Ze houdt een actielijst bij 
en volgt de vorderingen op de voet. En er vindt een 
(her)financiering plaats. Dat geeft haar de mogelijk-
heid haar bedrijf gezond voort te zetten. De onder-
neemster levert weer kwaliteit en de gasten zijn  
zeer tevreden.  •

/ klantcase

“Goed ondernemen doe je op gevoel. 
Maar wel onderbouwd met kennis van zaken.”
Martin van Zon - Vitale Zaken



Vitale Zaken staat voor heldere adviezen, goede begeleiding en korte lijnen.  
Omdat alle partijen daarmee het beste geholpen zijn. Er is oog voor uw persoonlijke 

wensen. Daarom stemmen wij samen met u af welke werkwijze het beste past 
bij u en uw onderneming.

Martin van Zon

“Ik ben een ondernemer 
pur sang. Ik hou van 

ondernemen, in welke 
vorm dan ook. Mijn erva-
ring helpt mij het gesprek 
open aan te gaan én snel 

door te dringen tot de 
kern van het probleem. 

Dat geeft de ondernemer 
rust en ruimte om zich  

te focussen.”

Peter de Koning

“Het belangrijkste van 
een goede bedrijfsanaly-
se is dat de ondernemer 
snel op de juiste manier 

verder kan. Dat geldt 
net zo goed voor strate-
gische keuzes als voor 
financiële beslissingen. 
Ik vertel u niet wat u wilt 

horen, maar wat u  
moet weten.”

Eduard Veenenbos

“Ondernemers hebben 
vaak zóveel passie voor 
hun bedrijf. Dat is echt 

mooi om te zien. Als erva-
ren financieel specialist / 

bedrijfsadviseur schakel ik 
moeiteloos van cijfers naar 
bedrijfsvoering en anders-
om. Samen kijken we naar 

oplossingen waar de  
onderneming van groeit.”

Over Vitale Zaken
Vitale Zaken is er voor en door ondernemers. Op een 
persoonlijke en onafhankelijke manier ondersteunen 
onze ervaren bedrijfsadviseurs en ondernemers- 
coaches u bij al uw bedrijfskundige vragen. Waar  
nodig zoeken we de samenwerking op met andere 
ervaren partijen om zo maximaal resultaat te behalen 
voor u als klant van Vitale zaken. 

Samen zorgen we ervoor dat u de beste keuzes voor 
uw bedrijf kunt maken!
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Contact

Neem contact op met Vitale Zaken voor een  

vrijblijvend kennismakingsgesprek. Samen  

bekijken we wat u nodig heeft en wat wij u  

kunnen bieden. 

Vitale Zaken 

Kruisstraat 11

4007 PC TIEL

M: 06-15945963

info@vitalezaken.nl

www.vitalezaken.nl

linkedin.com/company/vitale-zaken
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