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Logisch toch, deze onderwerpen die van be-
lang zijn voor een succesvolle onderneming 
of organisatie!? Maar wees eens eerlijk! 

Ben je over al deze zaken tevreden? Is alles nog actueel? 
Of zijn er op dit gebied nog verbeterpunten? Kan het 
bijvoorbeeld zijn dat je niet helemaal tevreden bent over 
de resultaten of de koers van de onderneming, of over de 
invloed van het werk op je privéleven? Loop je al langere 
tijd met ideeën om veranderingen aan te brengen? Word 
je voor een aantal keuzes gesteld en is het lastig daar de 
meest passende keuze van te bepalen? Slokt de dage-
lijkse gang van zaken al je tijd en aandacht op, zodat je 
er niet toe komt om over de onderdelen van doelbewust 
ondernemen na te denken? Wil je je dromen najagen?

VERANDEREN OM TE VERBETEREN
Eerder in Hét Ondernemersbelang heeft Coos Oomen 
van VIEROOS aangegeven dat het wenselijk, zo niet 
noodzakelijk, is dat er binnen bedrijven continue aan-
dacht is voor verbetermogelijkheden. Coos: “Dit kunnen 
kleine of grotere verbeteringen zijn om de dagelijkse 
handelingen en processen beter, efficiënter en effectiever 
te laten verlopen, om de klant beter te bedienen en 
dus de resultaten te verbeteren. Om verbeterpunten te 
onderkennen is het van belang om met enige regelmaat 
tijd te nemen om bewust bezig te zijn met de aspecten 
van doelbewust ondernemen. Overleggen met anderen, 
‘sparren’, is hierbij een krachtig hulpmiddel.”

SPARREN
Overleggen over en binnen het terrein van doelbewust 
ondernemen is van essentieel belang. Overleggen met 
collega’s en medewerkers binnen de onderneming, met 
de accountant, met collega-ondernemers, met vrienden 
en/of partner is allemaal in meer of mindere mate 
belangrijk. Wees daarbij alert op bedrijfsblindheid, strij-
dige belangen, andere uitgangspunten of ontbrekende 

informatie bij je gesprekspartner! Het heeft een meer-
waarde om een bedrijfsadviseur in te schakelen omdat 
deze onafhankelijk en onbevooroordeeld is, en oog 
heeft voor verbetermogelijkheden. “Met VIEROOS kijk 
ik als gepassioneerd ondernemer en ervaren hands-on 
verandermanager met een frisse blik naar de eventuele 
problemen, de omstandigheden en het bedrijf. Vanuit 
een oprechte betrokkenheid kan ik de ondernemer/ma-
nager inzicht bieden, helpen de juiste keuzes te maken, 
de besluiten helder te verwoorden, de vertaalslag te 
maken naar verbetertrajecten en het realiseren daarvan 
ondersteunen. Het mooie is, dat deze ondersteuning 
meer oplevert, dan dat het kost.”

WERKWIJZE VAN VIEROOS
VIEROOS richt zich op mkb-ondernemers. Dit gaat van 
zelfstandige ondernemers (starters) tot bedrijven met 
tientallen tot zelfs honderden medewerkers. Het doel 
blijft hetzelfde: de ondernemer of manager de rust en 
ruimte bieden om succesvol te ondernemen en dus 
betere resultaten te behalen. De aanpak varieert, maar 
de uitgangspunten zijn universeel: hands-on, toegan-
kelijk, flexibel, analytisch, coachend of – waar nodig – 
confronterend en altijd oplossingsgericht met een basis 
van betrouwbaarheid en integriteit. “Ik start altijd met 
een gratis intakegesprek, naar keuze bij de ondernemer 
of in mijn kantoor in Zaandam (met goede bereikbaar-
heid). Bij een goede ‘click’ zal ik op basis van het gesprek 
concrete voorstellen doen voor een overzichtelijk 
traject. Regelmatig word ik door ondernemers benaderd 
vanwege mindere resultaten of zorgen over de ontwik-
keling van hun bedrijf. Ik bespreek dat uitgebreid met 
de ondernemer, zet verschillende mogelijkheden op een 
rijtje, maak de samenhang tussen de afzonderlijke delen 
inzichtelijk en kom met een oplossing. Daarbij focus 
ik me op verbeteringen, meer flexibiliteit en beheerste 
risico’s en natuurlijk: groei.”  «

Doelbewust ondernemen HÉT PROBLEEM VAN DE MARKT
» Er komt veel op ondernemers en mana-
gers af: veranderende economische- en 
marktomstandigheden, aansturing van de 
organisatie, veranderingen in wet- en regel-
geving om maar wat te noemen. Daar waar 
binnen grote bedrijven verschillende onder-
steunende afdelingen of staffunctionarissen 
zich met deze ontwikkelingen in laten, ver-
gen deze onderwerpen binnen het mkb veel 
energie en aandacht van de ondernemer / 
manager. Liever besteden zij hun aandacht 
aan de ontwikkeling van de markt, hun pro-
ducten en diensten.

ONZE VISIE
» Binnen bedrijven ligt de nadruk in toene-

te realiseren door, daar waar en wanneer 
dat wenselijk is, samenwerking tussen be-
drijven aan te gaan en door het inzetten van 
gespecialiseerde bedrijven, zelfstandige pro-

UW OPLOSSING
» VIEROOS voorziet niet alleen in advise-
ring bij ontwikkelingen en voor verbetertra-
jecten, maar vormt naar behoefte op 

ment van een onderneming voor hands-on 
ondersteuning op diverse terreinen van de 
bedrijfsvoering, zoals personeel & organisa-

of logistiek. Zo ook voor het aansturen van 
projecten. Naar behoefte kan daarbij ge-
bruikgemaakt worden van het uitgebreide 
netwerk van VIEROOS met deskundige be-
drijven en professionals. 

QUICK SCAN

Een heldere visie en missie, een transparante en uitgebalanceerde strategie die 
gericht is op groei, concrete doelstellingen, ‘smart’ actieplannen en een organisatie 
met duidelijke communicatie gericht op realisatie en verbetering.
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