
De online bedrijfsanalysetool

De 10 voordelen van MijnBedrijfsanalist

 1. Krijg jij inzicht in de strategische en tactische mogelijkheden op het gebied van 
  organisatieverbetering, omzetverhoging of kostenverlaging.
 2. Krijg jij het inzicht waarmee je je gevoel kunt onderbouwen.
 3. Kun je meteen geheel in je eigen tempo aan de slag, MijnBedrijfsanalist is 
  praktisch en direct toepasbaar, je hebt geen dure workshop of training nodig.
 4. Analiseer je je bedrijf op basis van algemeen geaccepteerde, gebruikte en  
  gerenommeerde business modellen, zonder dat je deze zelf moet aanleren.
 5. Hoef je niet zelf te bedenken welke onderwerpen je moet analyseren, zoals bij 
  het gebruik van een template meestal het geval is.
 6. Bespaar je minimaal € 2.000,- per analyse voor een bedrijfsadviseur.
 7. Kun je volgend jaar eenvoudig je ingevoerde gegevens updaten en bespaar 
  je tijd.
 8. Weet je van te voren wat het kost. Eenmalige betaling voor een jaar toegang. 
  Zo heb je geen onverwachte kosten met hoge facturen achteraf van een 
  accountant of een adviseur.
 9. Kun je zelfstandig een professioneel plan maken.
 10. Heb je 24/7 en overal ter wereld toegang tot je gegevens  
  (indien internetverbinding aanwezig).

Laat je visitekaartje achter en ontvang onze nieuwsbrief.  
Ga naar MijnBedrijfsanalist.nl en doe de Quickscan en maak kans op een gratis 
jaarabonnement voor 1 analyse ter waarde van € 700,-.

Weet je al welke bedrijfsanalyse je wilt maken? Je kunt al een analyse maken  
voor € 49,95 per maand. Laat je visitekaartje achter op de stand en ga naar de  
site en maak gebruik van deze introductieaanbieding (beperkt geldig).  
Dan maak je kans op een gratis jaarabonnement voor nog een analyse.
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MijnBedrijfsanalist

Ben jij als ondernemer op zoek naar nieuwe kansen voor je  
bedrijf?  Zijn resultaatverbetering, kostenverlaging of organisatie- 
verbetering zaken waar jij je mee bezig houdt? 
Dan is MijnBedrijfsanalist de tool, die je nodig hebt om meer kansen te zien en te  
grijpen.  Word zelf een bedrijfsanalist.

Elke analyse geeft inzicht in de status van je bedrijf en de mogelijkheden voor  
omzetvergroting, kostenbesparing of organisatieverbetering.
Je bespaart met MijnBedrijfsanalist toch al snel € 2.000,- aan adviseurskosten per  
analyse!

Per analyse

• Krijg je een aantal vragen waarbij een duidelijk type antwoord  wordt  
 gevraagd
• Trek je conclusies op basis van duidelijke grafieken
• Maak je een sterkte-zwakte analyse (SWOT analyse)
• Vul je de confrontatiematrix in
• Definieer je acties op basis van je conclusies
• Maak je een overzicht met je meetpunten (ook wel Key Performance 
 Indicators (KPI’s) genoemd)
• Maak je een jaarplan met je doelstellingen voor dit analysegebied
• Maak je een risico analyse
• Heb je de mogelijkheid de voortgang van je acties en de meetpunten (KPI’s) 
 te bewaken
• Krijg je een email-reminder met de acties die je hebt gedefinieerd

MijnBedrijfsanalist helpt je in de analyses de onderstaande 
vragen te beantwoorden.

Concurrentie
Wil je bepalen waar de kansen liggen ten opzichte van de concurrenten? 

Klanten
Heb je meer inzicht in de klantenportefeuille nodig, om de omzet te ver-
groten? 

Management en personeel  
Wil je het team onder de loep nemen van leeftijdsopbouw, dienstjaren 
tot functioneren, zodat je kosten kunt besparen of de teamsamenstelling 
kunt aanpassen?

Missie, visie en strategie 
Wil je helder en duidelijk je missie en visie vast- of bijstellen, zodat je de  
huidige strategie kunt evalueren en de koers voor de toekomst kunt  
inzetten?

Organisatie en processen
Wil je inzicht in wat je aan de organisatiestructuur kunt veranderen of 
gestructureerd beoordelen welke processen je beter kunt aanpassen? 

Elke analyse geeft inzicht in de status van je bedrijf en de mogelijkheden voor  
omzetvergroting, kostenbesparing of organisatieverbetering.


