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        GROEIKOMPAS is gekwalifi ceerd partner van Strategie met ballen.

LUISTEREN • AGENDA BEHEREN • FLINK DOORWERKEN • NIEUWSBRIEVEN MAKEN • BEGELEIDEN • ORGANISEREN • OFFERTES REDIGEREN • VROLIJK ZIJN •  WEBSITES BIJHOUDEN • OFFERTES OPVOLGEN • 
COÖRDINEREN • KLACHTEN AFHANDELEN • MEEVOELEN • ALTIJD SUCCESSEN VIEREN • RELATIES ONDERHOUDEN • NABELLEN • ONLINE ASSISTEREN • MEEDENKEN • NETWERKEN • PERSONEEL BEGELEI-
DEN • MAILBOXEN BIJWERKEN • ADMINISTREREN • FACTUREREN • OVERZICHTEN MAKEN • NOTULEREN • PLANNEN • PROJECTEN VLOTTREKKEN • RUST CREËREN • TRAINEN • EFFECTIEF ONDERNEMEN



Kennis
Als directeur in het MKB of als 
zelfstandig professional ben jij 
het bedrijf. Maar moet je alles 
zelf doen? Zaken die buiten je 
corebusiness vallen, kosten veel 
energie. GROEIKOMPAS neemt 
die zaken graag van je over. 
Zo zijn we de fl exibele schil 
van je bedrijf op de momenten 
dat je ons nodig hebt.  
 
En je kunt weer door

Tijd
Is jouw week te kort en je 
to-dolijst te lang? We kijken 
met je mee waar de grootste 
werkdruk ligt. En hoe we je het 
beste kunnen helpen, zoals met 
het onderscheid maken tussen 
belangrijk en spoed. Daarmee 
zorgen we ervoor dat jij rust 
in het bedrijf en in het hoofd 
behoudt. 

Doe waar je energie van krijgt

Groei
Groeien uit ambitie of uit 
noodzaak? Neem je de tijd om 
je groei te visualiseren en er 
plannen voor te maken? Of hol 
je hard om alles bij te houden 
en ben je ineens een maatje 
groter. We ondersteunen je bij 
elke soort groei. Zolang jij doet 
waar je goed in bent, fl oreert je 
bedrijf. 

Vergeet niet te genieten

Effectief ondernemen 

Ieder bedrijf is anders. In ideeën en in uitvoering. Ondernemen 
en groeien doe je in een tempo waar jij je comfortabel bij voelt. 
Met een partner die bij jou past. 

GROEIKOMPAS helpt bedrijven die met meer gemak willen
ondernemen. Je kunt bij ons terecht voor een goed gesprek over 
groei tot de extra handen die structureel jouw werkdruk verminderen. 
Zo zijn wij de tijdmakers voor het MKB en de zelfstandige professional.

Kom langs, mail gerust of bel even als je denkt dat wij je kunnen helpen.

Hartelijke groeten,

Team GROEIKOMPAS en Suzan Wijnbergen




