
HÉT PROBLEEM VAN DE MARKT
» Veel ondernemers zijn de afgelopen jaren 
star blijven vasthouden aan hun werkwijze. 
Zij passen zich onvoldoende aan, zijn weinig 
innovatief en benutten nauwelijks kansen. 
In feite wachten ze gelaten tot de crisis ach-
ter de rug is om daarna op de oude voet 
door te gaan.

ONZE VISIE
» Er is sinds 2008 een nieuwe economische 
werkelijkheid ontstaan die met name voor 
KHW�0.%�SHUPDQHQW�WH�YRHOHQ�LV��+HW�LV��
meer dan voorheen, zaak om actief in te spe-
len op de veranderingen. Stilzitten is achter-
XLWJDQJ��GDW�ZHWHQ�ZH�DOOHPDDO��0DDU�
ZDDURP�EOLMIW�HHQ�GHHO�YDQ�KHW�0.%�WRFK�]R�
SDVVLHI�DOV�KHW�JDDW�RP�NDQVHQ�FUHsUHQ�HQ�
inspelen op de mogelijkheden?

UW OPLOSSING
» Wees bereid om te veranderen. Dat geldt 
zowel voor ondernemers als voor werkne-
mers. Life time-employment is niet meer 
YDQ�GH]H�WLMG��À�H[LELOLWHLW�KHHIW�GH�WRHNRPVW��
Daarom gaan we uit van de kracht van net-
werken, gelegenheidssamenwerking en wer-
ken met zelfstandige professionals. 
Ondernemers moeten daarin keuzes maken. 
VIEROOS helpt hen daarbij door ze een 
spiegel voor te houden, veranderingen in 
gang te zetten en die te helpen realiseren.
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2RPHQ�ULFKW�]LFK�YRRUDO�RS�KHW�0.%�LQ�GH�
UHJLR�JURRW�$PVWHUGDP�HQ�GH�=DDQVWUHHN�
Waterland. Hij biedt deze bedrijven een 

schat aan ervaring. Die deed hij de afgelopen dertig jaar 

op in adviserend en uitvoerend werk in verschillende 

VHFWRUHQ�YRRU�DOOHUOHL�EUDQFKHV��=LMQ�H[SHUWLVH�YDULHHUW�
van financiële vraagstukken tot strategische adviezen 

met uiteenlopende juridische, organisatorische en 

personele gevolgen. Het leidt als regel tot veranderingen 

in het beleid, nieuwe werkwijzen of een reorganisatie. 

Het begeleiden van diverse samenwerkingsverbanden, 

integraties van afdelingen, fusies en complete bedrijfs-

RYHUQDPHV�OHHUGHQ�KHP�GDW�IOH[LELOLWHLW�HHQ�YDQ�GH�
belangrijkste grondslagen vormt voor het succes van 

elke organisatie.

NOG HARDER WERKEN
+HW�KHOH�0.%�URHSW�KHW��PDDU�ZHLQLJHQ�GRHQ�KHW��LQVSH�
OHQ�RS�GH�YHUDQGHULQJHQ��2QGHUQHPHUV�ODWHQ�]LFK�WH�YHHO�
leiden door de waan van de dag. Tijd om na te denken 

over hun toekomst gunnen ze zich niet. De snelste oplos-

VLQJ"�9,(5226�EHOOHQ��³+HW�DQWZRRUG�YDQ�RQGHUQHPHUV�
is vaak: Er nog harder aan trekken! Dat klinkt logisch, 

maar het lost op den duur niets op. Daar heb ik het met 

ondernemers over. 

Als verandermanager ben ik gewend met andere ogen 

naar organisaties en hun werkwijzen te kijken. Daarbij 

blijf ik wel ‘down to earth’. Ik ben oprecht betrokken 

en nauw verbonden, maar ben niet gebonden aan een 

EHGULMI��'DW�PDDNW�KHW�YHUVFKLO��0LMQ�XLWJDQJVSXQW�LV�
dat je organisaties en processen continu moet zien te 

verbeteren. Dat hoeft niet altijd om meer financieel 

voordeel te behalen. Het doel kan ook zijn efficiënter 

werken, een hogere kwaliteit dienstverlening of meer 

tevreden klanten.”

VIER MAAL DE LETTER O
³9,(5226�VWDDW�]HOIVWDQGLJH�0.%�RQGHUQHPLQJHQ�
bij als all round kennisplatform met antwoord op zeer 

uiteenlopende ondernemersvragen. Als ik die niet zelf in 

huis heb, kan ik daarvoor terecht bij een uitgebreid net-

ZHUN��+HW�0.%�NDQ�9,(5226�LQFLGHQWHHO��WLMGHOLMN�RI�RS�
abonnementsbasis inhuren. Ik bied inzicht en kom met 

realistische voorstellen of hands-on ondersteuning. Dat 

geeft de ondernemer de gelegenheid om te doen waar 

KLM�JRHG�LQ�LV��RQGHUQHPHQ��0LMQ�ZHUNZLM]H�LV�JHEDVHHUG�
op ruime ervaring en gedegen kennis. Er is geen vaste 

methodiek, want elk bedrijf en elk vraagstuk is immers 

DQGHUV��0LMQ�DDQSDN�YDULHHUW��PDDU�GH�XLWJDQJVSXQWHQ�
]LMQ�XQLYHUVHHO��WRHJDQNHOLMN��IOH[LEHO��DQDO\WLVFK��
coachend of – waar nodig –  confronterend en altijd 

oplossingsgericht met een basis van betrouwbaarheid en 

integriteit. Ik start altijd met een gratis openhartig ge-

sprek, naar keuze bij de ondernemer of op mijn kantoor 

LQ�=DDQGDP��2S�EDVLV�GDDUYDQ�YROJHQ�FRQFUHWH�YRRUVWHO�
len en een overzichtelijk traject. Regelmatig komt een 

ondernemer naar mij toe vanwege mindere resultaten of 

zorgen over de ontwikkeling van zijn bedrijf. Dat neem 

ik uitgebreid door, zet verschillende mogelijkheden op 

een rijtje, maak de samenhang tussen de afzonderlijke 

delen inzichtelijk en kom met een oplossing. Daarbij 

IRFXV�LN�PH�RS�YHUEHWHULQJHQ��PHHU�IOH[LELOLWHLW�HQ�
beheerste risico’s met als uitgangspunt de onderneming 

verbeteren en de ondernemer de rust en ruimte bieden 

om te ondernemen.”  «

Veranderen om te verbeteren
Een lange staat van dienst. Ruime ervaring op managementniveau. Een uitgebreid 
netwerk. Kennis van zaken en een uitgesproken visie. Coos Oomen weet waar hij 
over praat. Zijn bureau VIEROOS adviseert het MKB. De naam (vier O’s) staat voor de 
begrippen ondersteunen, ontzorgen, ondernemen en organiseren.
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