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Bedrijfsstrategie en overdracht 
 
 

• Hoe maak ik een goed business-plan op ? Kan ik dit ook gebruiken voor de bank ? 

• Ik wil een bedrijf overnemen. Hoe weet ik zeker dat het een goede investering is ? 

• Hoe verbeter ik de prestaties van mijn onderneming ook op langere termijn ? 

• Hoe krijg ik een overzicht van de sterktes en zwaktes van mijn concurrenten ? 

• Hoe stuur ik mijn onderneming m.b.v. indicatoren ? 

• Ik wens mijn bedrijf te verkopen. Hoe zorg ik ervoor dat ik een juiste prijs krijg ? 

• Hoe laat ik medewerkers uit verschillende afdelingen samenwerken om zaken te 

verwezenlijken ? 

• De omzet van mijn organisatie stijgt jaarlijks, maar de winst stijgt niet mee. Hoe 

kan ik mijn marge weer verbeteren ? 

• Als bedrijfsleider wil ik binnenkort op pensioen gaan. Hoe zorg ik voor een goede 

opvolger ? Hoe bereid ik dit voor ?  

• Hoe kan ik sneller en flexibel anticiperen op vragen van klanten ? 

 
 
Professional-Consulting kan u helpen op al deze vragen 
 
Op het vlak van strategie kunnen wij u helpen voor: 
 
 
BEDRIJFSBELEID EN STRATEGIE 
 

• Opmaak businessplan voor bedrijfsbeleid of banken; 

• Bepaling strategie en opmaak strategiekaart; 

• Opmaak Balanced ScoreCard; 

• Werken met (prestatie)indicatoren en doelstellingen; 

• Concurrentieanalyse en markstudie; 

• Analyse rendabiliteit; 

• Doorvertaling strategie tot concrete acties; 

• ... 
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BEDRIJFSVERKOOP of -FUSIE 
 
Omdat een fusie of verkoop van uw onderneming om vele redenen niet evident is, kan 
een adviseur van Professional-Consulting u hierin bijstaan. Hierdoor krijgt u de juiste 
prijs en is een goede overdracht gewaarborgd. 
 
 
BEDRIJFSOPVOLGING 
 

• Voorbereiding onderneming op opvolging; 

• Implementatie van deugdelijk bestuur; 

• Overdracht naar de volgende generatie; 

• Coaching van overdrager en opvolger; 

• Werking familieraad of Raad van Bestuur; 

• ... 

 
BEDRIJFSINTERNE OPLEIDINGEN 
 

• Bepaling Missie, Visie en Waarden van uw onderneming; 

• Opmaak van Kritische Performatie Indicatoren; 

• Workshop bedrijfsstrategie met vertaling tot concrete acties; 

• Opmaak van een Balanced Score Card; 

• Vaststellen en opmaken van prestatie indicatoren en doelstellingen; 

• ... 

 
 
Kortom : Op ons kunt u rekenen voor de groei en optimalisatie van uw organisatie.  
 
 
 

Geïnteresseerd ? 
 
Hebt u verdere vragen, bent u geïnteresseerd ? Dan kan u geheel vrijblijvend contact met ons 
opnemen:  
 
 URL: www.professional-consulting.be  E-mail: info@professional-consulting.be 

Tel.: 056 / 42.40.89    Fax: 056 / 41.28.93 
 
Dronckaertstraat 590    BTW: 0 883.294.371 
8930 MENEN-Lauwe    FORTIS : 001-4982611-88 

 


