Situatie:
Voor de uitwerking van het business plan voor de realisatie van een Pop-Up project in Amsterdam
hebben wij de hulp ingeschakeld van KBC. Nadat wij zelf wat grondwerk hadden verzet hebben we
een dagdeel samen gezeten om het door ons opgezette bedrijfsplan door te spreken. Wij hebben dit
als bijzonder positief ervaren. De gehele communicatie, zowel per e-mail, telefoon en tijdens de
persoonlijke ontmoeting verliep ontspannen maar grondig. De ontvangst in de uitvalsbasis van de
beide heren was prettig en professioneel. Ook de afwerking van het project is door KBC uitstekend
verzorgd.
Taak:
• Bedrijfskundig adviseren over een ondernemingsplan.
Activiteiten:
• Voorbereiden bijeenkomst om te sparren.
• Doornemen ingevulde concept ondernemingsplan op basis van toegestuurde structuur.
• Stap voor stap doornemen van het ondernemersplan en meedenken met praktische tips en
aanpassingen.
• Nog eenmaal toetsen en opmerkingen schrijven op aangepaste ondernemingsplan.
Resultaat:
Een professioneel en praktisch ondernemersplan waar de ondernemer concreet verder mee kan.
Waarin precies staat beschreven wat er wanneer moet gebeuren om tot een succesvolle business te
komen. Er staat in wat de kosten en de opbrengsten zullen zijn en waar en hoe groot de risico’s zijn
in het plan. De delen waar nog informatie ontbreekt kan de ondernemer aanvullen door een en
ander nog te onderzoeken, waardoor er steeds minder onzekerheden in het plan zitten. De
ondernemer heeft nu een structuur waarop hij zelfstandig kan verder bouwen, waardoor de
realisatie van het plan steeds realistischer wordt.

Reflectie:
Wij hebben de kwaliteit van het geleverde werk als zeer waardevol ervaren. De inzichten van beide
heren strekte zich uit over de volle breedte van de bedrijfsvoering, zowel financieel, bestuurskundig,
marketing technisch, organisatiekundig, en sociaal maatschappelijk. Tijdens ons gesprek kwamen de
gevarieerde disciplines van de beide heren goed van pas. Vanwege de prettige samenwerking en de
kwaliteit van de werkzaamheden zien wij uit naar een verdere samenwerking in de toekomst.
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