
Stilstand is achteruitgang. Daarom 

zoekt vrijwel elke onderneming naar 

manieren om de continuïteit te waar-

borgen en fi nancieel gezond te zijn. 

Het probleem is echter dat veel onder-

nemers werken en leven in de waan 

van de dag. Tijd maken en zich 

afvragen hoe veranderingen meester 

worden gemaakt, vindt weinig plaats. 

Worrell & Jetten zegt een adviespro-

duct te hebben ontwikkeld dat onder-

nemers adequaat helpt het bedrijf 

naar een hoger plan te tillen. Hierbij is 

de focus gericht op bewustwording.

Progressie boeken
“Dit Sparrer-programma legt onderne-

mers niets op; in tegendeel. Het houdt 

hen als het ware een spiegel voor”, ver-

telt Duijvestijn. “Vaak kennen onder-

nemers de sterke en zwakke punten 

van hun onderneming wel. Ze weten 

ook welke kant ze met het bedrijf op 

willen gaan om beter te presteren, 

maar komt het er niet van om er 

gestructureerd mee aan de slag te gaan. Hiervoor reiken wij handvatten 

aan tijdens strategische gesprekken, 

waarin we sparren met de klant met 

als doel hem te prikkelen. Het resul-

taat is een frisse blik naar onder-

neming, omgeving en toekomst. 

Tijdens deze gesprekken blijkt vaak 

dat mensen meer van hun bedrijf 

weten dan ze aanvankelijk dachten. 

Dit leidt tot verrassende en nieuwe 

inzichten over de wegen die ze willen 

bewandelen om progressie te boeken.”

Tijdens de dialogen tussen de advi-

seurs en de klant worden over en weer 

suggesties uitgewisseld om bedrijfs-

processen te optimaliseren of moge-

lijke problemen te lijf te gaan. “Al dis-

cussiërend komen er concrete acties 

bovendrijven en de manier waarop die 

gestalte moeten krijgen,” reageert Van 

der Heiden. “Gedurende het traject 

begeleiden we ondernemers stap voor 

stap naar een plan van aanpak op één 

A4 om het optimaal haalbare resultaat 

voor het bedrijf te realiseren. Met het 

oog op de toekomst gerichte strategie, 

worden concrete en meetbare doelen 

omgezet in acties en wordt de route 

uitgestippeld naar duurzame verbete-

ring van de onderneming.”

SAMENWERKING CARROSSERIENL EN WORRELL & JETTEN:

‘Sparrer-programma tilt 
bedrijfsresultaat naar hoger plan’

CarrosserieNL en advieskantoor Worrell & Jetten zijn een samenwerking aangegaan. Onderdeel hiervan 

is het Sparrer-programma dat Worrell & Jetten als pilot bij CarrosserieNL-lid JS Laadtechniek heeft 

uitgevoerd. Frank Duijvestijn, partner van Worrell & Jetten en adviseur Bouke van der Heiden leggen uit 

wat Sparrer inhoudt en wat ondernemers ervaren.

JS LAADTECHNIEK OVER SPARRER:
Het in hydraulische laadkleppen gespe-
cialiseerde CarrosserieNL-lid JS Laad-
techniek heeft het Sparrer-programma 
van Worrell & Jetten positief ervaren. 
Directeur John van der Spek: “Met de 
adviseur hebben we open gesprekken 
gevoerd. Enerzijds stelde hij kritische 
vragen, anderzijds fungeerde hij als 
klankbord. Dit stelde Worrell & Jetten 
in staat een analyse te maken van onze 
sterke en zwakke punten, maar ook 
van mogelijke kansen en bedreigingen.” 
Het Sparrer-programma heeft veel dui-
delijkheid gebracht over de onderne-
ming. Hoofd boekhouding Casper Hart-
man zegt: “We hebben nu ook van een 
onafhankelijke partij (Worrell & Jetten, 
red.) gehoord dat we als bedrijf goed 
bezig zijn. Dankzij de Sparrer-methode 
hebben we onze sterke en zwakke punten voor de toekomst kunnen doorlichten. 
Vooralsnog heeft het ons geen nieuwe klanten of extra omzet opgeleverd. Maar 
we zijn ervan overtuigd dat het Sparrer-programma op termijn wel zijn vruchten 
gaat afwerpen. Dit traject krijgt zeker een vervolg.”

VAN DER HEIDEN (L) EN DUIJVESTIJN VERTELLEN WAT 

HET SPARRER-PROGRAMMA INHOUDT.

JS LAADTECHNIEK KREEG IN JUNI JL. DE 

FINANCIEEL GEZOND AWARD VAN GRAYDON 

UITGEREIKT. DEZE ONDERSCHEIDING BEVESTIGT 

DAT JS LAADTECHNIEK TOT DE TOP VAN DE 

FINANCIEEL GEZONDE BEDRIJVEN BEHOORT EN 

WAARMEE RELATIES VERANTWOORD ZAKEN 

KUNNEN DOEN. LINKS JOHN VAN DER SPEK, 

RECHTS CASPER HARTMAN.
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