
De SLIM
Vooruitblik
Voor inzicht in jouw winstpotentieel



Denk jij ook
weleens...
 

"Wat is mijn
werkelijke
kostprijs 
per uur?""Wat zijn mijn

vaste kosten 
per dag?"

"Hoeveel marge
heb ik nodig 

per uur?"



Iedereen houdt
van positief
resultaat! Wij helpen jou op een slimme manier met de

vervolgstappen om het maximale rendement te
behalen. Dit doen we door aan de juiste
'knoppen' te draaien, advies te geven en jou van
tips en aandachtspunten te voorzien.

De SLIM Vooruitblik biedt jou meer inzicht in
jouw winstpotentieel. Want waarom zou je
genoegen nemen met minder?

Net zoals vele anderen houden wij enorm van
een positief resultaat. Het viel ons op dat
gepassioneerde ondernemers dit positieve
resultaat vaak laten liggen. En dat is zonde!



Onze aanpak

Onze bevindingen vatten
we samen in een heldere
rapportage. Aanvullend
ontvang je tips om met

jouw winstpotentieel aan
de slag te gaan.

HELDERE
RAPPORTAGE

... Stippelen we samen
een plan uit om jouw

winstpotentieel te
realiseren en begeleiden 

 we jou naar een 
hogere winst!

Ter voorbereiding van het
adviesgesprek analyseren

wij jouw omzet, kosten 
en capaciteit.

ALS JE WILT...ANALYSE VAN
JOUW CIJFERS

ADVIES
GESPREK

We leggen het
verbeterpotentieel bloot en

laten jou zien wat de
impact is van strategische

keuzes, kansen 
en maatregelen.



Praktische
informatie

Voordat we een SLIM Vooruitblik kunnen
geven, hebben we jouw laatste jaarcijfers
nodig en inzicht in de capaciteit.

Wat hebben we nodig?

2 uur van jouw tijd wanneer het jou het
beste uitkomt en 475 euro (excl. BTW).

Wat is jouw investering?

Een uitgebreide rapportage die jou
handvatten biedt om het optimale
winstpotentieel te behalen!

Wat krijg je ervoor?



Anderen gingen
je al voor
 

"Als je het zo
bekijkt is het wel
heel simpel om
mijn resultaat te

verbeteren!"
"Als we 

het anders
organiseren

verhoog ik mijn
omzet met 

50%!"

"Ik wist niet
 dat deze kleine
ingreep zo veel

effect had!"



Het team

Bouke van der Heiden

Robin van der Salm

Wij zijn Bouke en Robin, gepassioneerde
consultants bij Worrell & Jetten. Samen 
met onze klanten werken wij, op een 
slimme manier, aan het verwezenlijken 
van hun ambities.

Met meer dan 15 jaar kennis en ervaring 
zijn wij in staat goed inzicht te geven in het
verbeterpotentieel van een onderneming 
en hoe dit potentieel kan worden behaald.

Gevoed door onze interesse in ontwikkeling 
en groei, helpen wij onze klanten op een slimme
manier te ondernemen. Werk dat wij met veel 
plezier uitvoeren!



Neem
contact op
Heb je interesse in onze SLIM Vooruitblik
of wil je meer informatie? Neem dan hier
contact met ons op.

We staan je graag te woord!

https://www.worrelljetten.nl/slimvooruitblikinfo/

