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De drie Business Coaching abonnementen  
 
De BC-abonnementen heb ik in het leven geroepen om mijn ervaring, kennis en kunde beschikbaar te stellen 
aan ambitieuze ondernemers en hun medewerkers. Die kunnen er hun voordeel mee doen, wanneer ik ze 
op praktische en inspirerende wijze mag gaan begeleiden tijdens het realiseren van hun ontwikkelingsdoelen. 
 

Algemeen kader  
Bij keuzes die een ondernemer wil gaan maken zit er altijd een dubbel aspect in, te weten: 

1) Wat wil ik persoonlijk: wat is mijn Passie, waar zit mijn Talent en hoe haal ik daar Rendement uit. 

(levensgeluk, voldoening, financieel etc.) 

2) Wat wil ik zakelijk: waar ga ik mij met mijn bedrijf op Richten, hoe zal ik de cultuur Omvormen en 

daarna, hoe ga ik de interne organisatie dan uiteindelijk zo optimaal mogelijk Inrichten (structuur). 

 

In de afbeelding hiernaast is dit visueel weergegeven. Daar 

is ook heel duidelijk in te zien, dat beiden elkaar versterken. 

Vandaar dat het belangrijk is dat zowel aan het persoonlijke 

als het zakelijke aspect evenredige aandacht wordt besteed! 

 

Met optimale afstemming komt er maximaal resultaat! 

 

Aanpak 
De BC-abonnement aanpak is gebaseerd op het beproefde ROI®-model. 

Eerst gaan wij met elkaar kijken, wat jou drijft als ondernemer en over welke talenten je beschikt!  

Daarna begint het bedrijfsontwikkelings-traject met het sparren over het ‘Richten’ van het bedrijf 

en als ‘de te varen koers’ bepaald is, gaat de complete focus naar het ‘Omvormen’ & ‘Inrichten’.  

 

I Het BC-basic abonnement* omvat jaarlijks: 
 

✓ Ca. 4 Business Coaching sessies op bedrijfslocaties of elders in Nederland 
✓ beschikbaarheidsstelling voor ‘telefonisch krijgsraad’ bij dringende issues 
✓ mogelijkheid via de mail ‘eerstelijns-zaken’ ter beoordeling voor te leggen 
✓ reductie van 10% op het standaard uurtarief voor onze business coaching  

 

II  Het BC-medium abonnement* als ‘basic’ plus uitgebreid naar ca. 6 Business Coaching-sessies. 
 

III Het BC-large abonnement* idem als ‘basic’, plus uitgebreid naar ca. 8 Business Coaching-sessies. 
 

(*voor de verschillende abonnements-investeringen, zie onze website www.vbbc.nl, tabblad: ‘Tarieven’) 
 

Looptijd  
De minimale looptijd van een Business Coaching abonnement is in principe een jaar. Want dan zijn er echt 
resultaten te boeken! Tussentijdse omzetting naar een ander abonnement, is altijd mogelijk. Tevens kan elk 
einde van een kwartaal wederzijds opzegging van de samenwerkingsovereenkomst plaatsvinden.  
 

Geheimhouding 
In verband met de strikte vertrouwelijkheid, starten wij altijd met de ondertekening van een wederzijdse 
geheimhoudingsovereenkomst. Vertrouwen is namelijk dé basis voor een succesvolle samenwerking! 
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