FlynthFocus
Midden- en kleinbedrijf

Bent u al klaar voor de toekomst? De ontwikkelingen waar u als
MKB-ondernemer mee te maken heeft volgen elkaar in rap tempo
op. Het FlynthFocus strategisch arrangement helpt u met een
doordachte strategie voor u als ondernemer en uw onderneming.

Hoe staat uw onderneming er in 2030 voor? MKBondernemers staan voor een enorme uitdaging om
hun onderneming toekomstbestendig te maken. De
maatschappelijke, demografische, economische,
technologische en ecologische kaders veranderen zo
snel dat het voor ondernemers steeds moeilijker wordt
om op de ontwikkelingen te anticiperen.
Om tot toekomstbestendige business modellen en
bedrijfsstrategie te komen, is het van belang om als
ondernemer verder te kijken dan de dag van morgen.

Een strategisch traject helpt u om de transitie te
maken naar een toekomstbestendige onderneming.
Samen met u bekijken we de trends en ontwikkelingen
binnen uw markt en sector en bepalen met u hoe u uw
bedrijfsstrategie hierop kunt laten aansluiten.
Tijdens het traject worden ook uw persoonlijke
ambities inzichtelijk gemaakt en meegewogen zodat
deze de bedrijfsstrategie niet in de weg staan maar
daar juist goed op aansluiten.

“De strategische focus heeft
me echt geholpen om even
uit de realiteit van de dag te
stappen en stil te staan bij de
toekomst”

Flynth. Het beste advies dat we je kunnen geven.

Strategisch advies
Midden-en kleinbedrijf

Strategisch advies arrangement
•
•
•
•

Een verbrede toekomstblik op u omgeving.
Inzicht in uw persoonlijke drijfveren en motivatie.
Een nieuwe strategie voor de toekomst.
Niet alleen een plan, maar concrete stappen
waarmee u aan de slag kunt.

Waaruit bestaat het strategisch traject van
Flynth?
1.

2.

Ga de uitdaging aan en stap uit uw
comfortzone
3.
•
•

•

De backcasting methodiek helpt u om op een
andere manier na te denken over de toekomst.
Een strategisch adviseur begeleidt u persoonlijk bij
uw focus op de nieuwe strategie. Daarnaast staat
een team van specialisten klaar om u te inspireren
en adviseren in dit traject.
Samen ontwikkelen we uw toekomstbestendige
bedrijfsstrategie in een afgebakend tijdsbestek.
Ook kijken we samen met u naar uw rol binnen de
onderneming.

4.

5.

Flynth. Het beste advies dat we je kunnen geven.

Intake gesprek: We bespreken uw huidige situatie,
formuleren het doel en bepalen de gewenste
doorlooptijd.
Drijfveren onderzoek: Via de ‘Management Drives’methodiek analyseren en bespreken wij uw
persoonlijke doelstellingen in het perspectief van
uw bedrijfsstrategie.
Toekomstbeelden en klantsegmenten: Met de
verrassende backcasting methodiek bepalen wij
uw toekomstige positionering aan de hand van
uw toekomstige klantsegmenten en de relevante
toekomstbeelden voor uw sector.
Waardepropositie en strategische doelstellingen:
Wij analyseren samen met welke producten en
diensten u waarde kunt toevoegen en formuleren
de strategische doelstellingen die hier bij horen.
Oplevering en bespreken van adviesrapport:
Tijdens de afsluitende bijeenkomst bespreken
we met u het adviesrapport. De strategische
doelstellingen voor uw onderneming zijn hierin
uitgewerkt tot een concreet plan van aanpak.

Behoefte aan inspiratie
en ervaring uitwisselen?

Vrijblijvende intake
Het strategisch arrangement is persoonlijk en op maat.
Afhankelijk van het aantal deelnemers en uw specifieke
wensen kan de prijs verschillen.
Tijdens het vrijblijvend intakegesprek zullen wij
samen met u de exacte invulling van het traject en de
bijbehorende prijsafspraken bepalen.
Behoefte aan inspiratie en ervaring
uitwisselen?
Flynth is altijd voor u bereikbaar. Bovendien
organiseren we regelmatig bijeenkomsten met
interessante en actuele thema’s. Kom eens langs
of neem contact op met een van de onderstaande
adviseurs.

Geïnteresseerd?
Neem contact op met Flynth (088) 236 76 00 of
maak een afspraak via één van de onderstaande
specialisten.
Henk Strookappe
088 236 81 30
Bart Geertsema
088 236 86 83
Jaap Luchies
088 236 92 34
Gerard Drogt
088 236 92 26
Pieter Vellekoop
088 236 75 26

henk.strookappe@flynth.nl
06 535 53 396
bart.geertsema@flynth.nl
06 127 58 683
jaap.luchies@flynth.nl
06 535 53 372
gerard.drogt@flynth.nl
06 256 91 881
pieter.vellekoop@flynth.nl
06 102 93 800

Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten meld
u dan aan voor de nieuwsbrief of volg de agenda op de
Flynth website.
Flynth adviseurs en accountants
Meander 261, 6825 MC Arnhem
088 236 7350
flynth.nl
Flynth is een landelijk opererende advies- en
accountantsorganisatie. Hoewel Flynth de uiterste zorg heeft
besteed aan de inhoud van dit leaflet, aanvaardt zij geen
enkele aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid
noch voor de gevolgen daarvan.
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