Korte uiteenzetting idee
Aanleiding
In 2004 startle ik mijn eerste bedrijf, een landelijk werkend organisatieadviesbureau voor het
notariaat. Tezamen met een ervaren consultant en een notaris zijn wij binnen het notariaat
aanspreekpunt op het gebied van onder andere:
•
•
•

Associatie en dissociatie
Opstellen en indienen ondernemingsplan
Managementopleidingen

• Financieringen • Personeel
• Verzekeringen • Kwaliteitszorg
• Pensioen
• Interim-management

Ik houdt me voornamelijk bezig met kwaliteitszorg en begeleiden van notariskantoren bij het
opzetten van een kwaliteits- en integriteitszorgsysteem. Ik werk daarbij voornamelijk op
locatie.
Vanuit de gedachte organisaties hulp te bieden bij het optimaliseren van nun bedrijfsvoering
is een nieuw idee ontstaan. Naar mijn idee is er binnen het MKB tevens een grote (latente)
behoefte aan de hierboven omschreven diensten. Vaktechnisch zeer bekwame personen zijn
vaak uitgegroeid tot zelfstandige ondernemers en als werkgever verantwoordelijk voor
meerdere werknemers. Er is te weinig tijd/capaciteit en een tekort aan kennis in de
organisatie met betrekking tot bovengenoemde onderwerpen.
Recent onderzoek heeft aangetoond dat het MKB onvoldoende op de hoogte is welke
mogelijkheden er zijn om hun productiviteit te verhogen. Ik wil het MKB bewust maken van
deze latente behoefte en uiteraard voorzien in die behoefte.
Plan
Het opzetten van een organisatieadviesbureau voor (starters binnen) het MKB. Diensten
onder andere aanbieden in de vorm cursussen, workshops en trainingen.
Van belang is dat we de clienten(groepen) op een goede manier kunnen ontvangen. Moet
vertrouwen uitstralen, persoonlijke aandacht kunnen geven en passen bij en toegankelijk zijn
voor de betreffende doelgroepen: MKB en (kandidaat-)notarissen. Moet ook onderscheidend
en inspirerend zijn.
Een ruimte voor cursussen, workshops en trainingen in een rustige omgeving is vereist.
Hierbij wil ik me vestigen buiten de stedelijke kern van Etten-Leur.
Motivatie
Zoals gezegd biedt deze omgeving rust en ruimte. lets wat ik nu niet neb, aangezien ik in
een appartement woon en uit mijn jasje groei wat betreft bedrijfsruimte.
Ik wil deze plannen (inclusief prive-vestiging) realiseren op een reeds voorhanden zijnde
locatie (X-straat te Etten-Leur). Een plek waar mijn "roots" liggen. Ik ben namelijk op deze
locatie geboren en getogen en ook mijn familie heeft hier bedrijven gehad.
Andere redenen zijn gelegen in hetfeitdatditeen geringe investering vergtten opzichte van
een nieuwe locatie, de plek gemakkelijk bereikbaar is voor clienten en ik door middel van
deze plannen een nieuwe impuls kan geven aan de locatie en het buitengebied.
In alle opzichten een verbetering en verfraaiing van de huidige situatie.

