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“Nieuwe vormen van dienstverlening zijn noodzakelijk om de omzet op niveau te houden”
“Het bedrijfsleven en met name het MKB heeft in toenemende mate behoefte aan kwalitatieve,  

geïntegreerde ondersteuning op het terrein van strategisch advies”
Branche informatie rapport Accountants, administratiekantoren en belastingconsulenten

Rabobank Cijfers & Trends oktober 2014

De bovenstaande onderzoeken tonen het al aan:
• De markt verandert
• De concurrentie is enorm
• De tarieven dalen
• Uw klanten verlangen meer van uw dienstverlening

Herkent u dit? 

Met MijnBedrijfsanalist heeft u een oplossing voorhanden en 
wijst u uw klanten de juiste weg!
 
 

“MKB ondernemer wil duiding cijfers & strategisch advies van zijn accountant”
Uitkomst wetenschappelijk onderzoek onder ondernemers

Klantonderzoek SRA en Universiteit Leiden maart 2013



Wat is MijnBedrijfsanalist?

Mijn bedrijfsanalist biedt online verschillende bedrijfsanalyses, 
die uw relaties zelf kunnen uitvoeren om hun bedrijf te analyseren. 
Elke analyse geeft inzicht in de status van het bedrijf en mogelijkheden voor 
omzetvergroting, kostenbesparing of organisatieverbetering. De analyses
resulteren in een professioneel Jaarplan. Door de klant de analyse(s) zelf te laten uitvoeren, 
is het draagvlak voor het uitvoeren van het Jaarplan en de acties groter. 
Elke analyse bestaat uit drie onderdelen: 

Hoe werkt het? 

Per analyse heeft uw klant toegang tot de volgende onderdelen:
√ De set met vragen waarbij een duidelijk type antwoord wordt gevraagd 
√ De uitgebreide en duidelijke grafieken om conclusies te trekken
√ Het overzicht van de kansen en bedreigingen, weergegeven in een sterkte-zwakte analyse 
√ De confrontatiematrix
√ De conclusies omzetten naar acties
√ Het overzicht met de meetpunten (ook wel Key Performance Indicators (KPI’s) genoemd) 
√ Het professioneel opgezette jaarplan met de doelstellingen voor het betreffende analysegebied 
√ De risico analyse
√ Het actieoverzicht om de voorgang te bewaken

Welke analyses zijn beschikbaar?

• Missie, visie en strategie 
• Organisatie en processen
• Concurrentie
• Klanten 
• Management en personeel 



U helpt uw klanten richting te geven aan de toekomst van hun bedrijf

Samen geeft u op basis van de gekozen analyse een antwoord op een van de volgende vragen:

Concurrentie
Waar liggen de kansen ten opzichte van de concurrenten? 

Klanten
Hoe kan van de klantenportefeuille de omzet worden vergroot? 

Management en personeel  
Kan ik op basis van het inzicht in leeftijdsopbouw, dienstjaren tot functioneren, 
kosten besparen of de teamsamenstelling aanpassen? 

Missie, visie en strategie 
Moet ik de missie en visie vast- of bijstellen, zodat de huidige strategie kan worden 
geëvalueerd en de koers voor de toekomst kan worden ingezet? 

Organisatie en processen
Wat kan aan de organisatiestructuur worden veranderd, of hoe kan gestructureerd 
worden beoordeeld welke processen kunnen worden aangepast? 

Uw toegevoegde waarde met MijnBedrijfsanalist

U biedt:
+ Hèt antwoord op de door uw klanten gevraagde dienstverlening, en dat zonder investeringen,
+ Een analyse tool, dat uw klanten echt inzicht geeft in hun bedrijf en uw klanten helpt om 
 over de toekomst van het bedrijf na te denken,
+ Een flexibel in te zetten product. De klant kiest de analyse op het bedrijfsgebied, waar 
 uw klant de meeste behoefte aan heeft,
+ Een op de praktijk gebaseerde, toegankelijke tool op strategisch en tactisch niveau,
+ Een professionele applicatie gebaseerd op gerenommeerde managementmodellen,
+ Een gebruikersvriendelijke applicatie in de Cloud, na aanschaf door uw klant meteen te 
 gebruiken. Dus zonder aanschaf van extra hardware en geen moeilijke software installatie.
+ Bovenal een uniek en zeer aantrekkelijk geprijsd product. Uw klant heeft al een abonnement 
 op één analyse voor € 49,95 per maand.* 

*Betreft een jaarabonnement per analyse, wordt in één keer gefactureerd. Tot wederopzegging.



 
     Eenvoudig en zonder investeringen Partner worden van 
       MijnBedrijfsanalist?

Heeft u een adviserende rol voor uw klanten? Zoals een accountant, boekhouder, personeelsadviseur, 
organisatieadviseur, commercieel adviseur, of consultant? Wilt u de analyses van MijnBedrijfsanalist 
aanbieden aan uw relaties? Doe dan mee met het partnerprogramma van MijnBedrijfsanalist en maak 
gebruik van de voordelen van ons groeiende merk. 

Het doel van het partnerprogramma is de markt en de omzet, van zowel onze partners als ons bedrijf, 
te vergroten. U heeft een enorm concurrentievoordeel als partner van  MijnBedrijfsanalist.  U kunt de 
veel gevraagde dienstverlening op strategisch en tactisch niveau, op een eenvoudige manier aan-
bieden. Bovendien verdient u er zelf aan. Hoeveel? Dat heeft u zelf in de hand. De deelname aan het 
partnerprogramma is gratis.

Als mijn klant de analyses zelf kan maken, waar heeft hij mij (de adviseur) dan nog voor nodig? 
Het is waar, dat de klant de analyses in principe zelf kan uitvoeren. Echter de ervaring leert, dat (een 
deel van) de gebruikers het fijn vinden om over hun analyses en plannen te sparren. En bij voorkeur 
met de adviseur, die bekend is met zijn business.  De voortgang, die uw klant met zijn analyse maakt, 
kan tijdens jullie periodiek overleg een vast onderwerp van gesprek zijn. Op deze manier kunt u extra 
uren aan de klant factureren. Bovendien, ontvangt u achteraf een vergoeding over de door uw klant 
aangeschafte analyses.

Uw partnervoordelen op een rijtje:

1. U kunt zonder investeringen en grote risico’s inspelen op de veranderende marktbehoeften,  
 zoals de veel gevraagde strategische dienstverlening,
2. U creëert een concurrentievoordeel door uw dienstverlening uit te breiden met een 
 professioneel product,
3. U spreidt uw bedrijfsrisico’s, u kunt zelf, of uw medewerkers meer advieswerk doen.
4. U genereert substantieel extra omzet uit adviesdiensten,
5. U heeft uit de verkoop van de analyses extra inkomsten,
6. U versterkt de relatie met uw klanten, door een essentieel onderdeel te worden 
 van hun bedrijfsvoering,
7. U kunt op meerdere terreinen meedenken met uw klant.



INFO@•

Meer weten?

Wilt u dit concurrentievoordeel inzetten? Wordt dan nu partner van MijnBedrijfsanalist. Stuur een e-mail 
naar: info@mijnbedrijfsanalist.nl. We maken graag een afspraak om langs te komen en een uitgebreide 
presentatie te geven. 

Contactgegevens

MijnBedrijfsanalist.nl
info@mijnbedrijfsanalist.nl
06-22 199 114


