Leeswijzer
Ondernemerscoach
U heeft een eigen onderneming en uw inkomsten verminderen. En heeft u hierdoor
financieel minder ruimte om uw hypotheek te betalen, dan wil Obvion u graag helpen.
Het ondernemerscoach programma kan hierbij een hulpmiddel zijn. Obvion helpt u
graag vooruit door het vergroten van uw kansen als ondernemer. Het programma is
erop gericht de onderneming weer op de rit te krijgen. Dit kan uw hulpmiddel zijn zodat
u de hypotheeklasten kunt blijven betalen. Het Ondernemerscoach programma richt
zich op uw ambitie of passie. Obvion biedt het programma aan in samenwerking met
Right Management, onderdeel van Manpower.

In deze leeswijzer leggen wij u kort uit
wat de Ondernemerscoach inhoudt,
wat de mogelijkheden zijn en hoe u
hiervoor in aanmerking komt.
VOOR WIE?
Klanten van Obvion waarvan de inkomsten uit eigen
onderneming zodanig teruglopen waardoor mogelijk betalingsproblemen bestaan (of ontstaan).
Dit programma kan u helpen om weer inkomen te
verkrijgen uit opdrachten en om uw ondernemerspositie te versterken zodat op langere termijn terugval voorkomen wordt. Het Ondernemerscoach
programma richt zich op uw ambitie of passie.

KENMERKEN VAN HET
ONDERNEMERSCOACH PROGRAMMA
Het programma bestaat uit 2 onderdelen. Ten eerste wordt er een uitgebreide ondernemersanalyse
uitgevoerd. Hieruit volgt een duidelijk ‘go’ of ‘no-go’
advies. Bij een positief (go) advies volgt het begeleidingsprogramma Ondernemerscoach (Ondernemer
in Zwaar Weer). Dit is het tweede onderdeel van het
programma. Er kan vanaf elk moment en vanaf elke
locatie gestart worden. U neemt deel aan de
gesprekken en de workshops op locatie of via
video-coaching. Het succes van het programma is
mede afhankelijk van uw eigen motivatie en inzet.

HOE ZIET HET ONDERNEMERSCOACH
PROGRAMMA ERUIT?
De ondernemersanalyse
• Invullen ondernemersscan
• Intakegesprek
• Schriftelijke terugkoppeling met ‘go’ of ‘no-go’
advies voor het Ondernemerscoachprogramma
Ondernemer in Zwaar Weer
• Analyse van de ondernemersfase en –situatie
• Intakegesprek
• Individuele coaching gebaseerd op de volgende
ondernemersthema’s:
- Bedrijfsidee & Ondernemersanalyse
- Business Case & Routeplanning
- Marktonderzoek & Commerciële formule
- Marktbewerking & Acquisitie
- Organisatie & Operatie
- Financiën & Resultaat
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HOE MELDT U ZICH AAN?

WAT VERWACHTEN WIJ VAN U?

Het kan zijn dat u door ons benaderd wordt voor
deelname. U kunt ook zelf melden dat u gebruik
wilt maken van het Ondernemerscoach programma.
U kunt in dat geval contact opnemen met onze
afdeling Preventief Beheer T 088 - 14 70 223.
Samen met u bespreken we of het Ondernemerscoach programma het juiste hulpmiddel is. Past het
programma bij u dan ondersteunen wij u vervolgens
in het aanmeldproces, voorzien wij u van een
aanmeldlink en informatie over de te volgen
stappen.

Om deel te nemen aan dit programma brengt
Obvion geen kosten in rekening. Houd er wel
rekening mee dat reiskosten niet vergoed worden.
Het enige wat wij vragen is dat u met de juiste motivatie en toewijding deelneemt aan dit programma.
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