Klaar voor de toekomst?
Zet nu de volgende stap naar een
vitale, gezonde en productieve
toekomst. Bent u geïnteresseerd
waarin de adviseurs van de VNV u
kunnen ondersteunen voor uw
toekomst?

Neem dan contact op met de VNV via
033 – 495 30 96,
info@visspecialisten.nl of
meld uw onderneming aan via
www.visspecialisten.nl/adviestraject.

Advies Veiligheid &
Bedrijfsvoering in
de visdetailhandel

Betrek uw werknemers
Dit adviestraject verbetert ook het
werkplezier van uw personeel.
Door een productieve en gezonde
onderneming, verbetert uw

werkomgeving en automatisch het
plezier in werken. Onveilige situaties
zullen tot een minimum gereduceerd
worden.

Vereniging van Nederlandse Visspecialisten
Secretariaat
Fokkerstraat 2, 3833 LD Leusden
Tel: 033 – 495 30 96, Fax: 033 – 494 74 27
Email: info@visspecialisten.nl
Website: www.visspecialisten.nl

Is uw onderneming klaar
voor een productieve toekomst?

Een productieve, veilige en gezonde toekomst!
Het vaststellen en realiseren van doelstellingen binnen een
onderneming is een complex en moeilijk vraagstuk. Het
begint met een heldere omschrijving van de huidige situatie,
waarna persoonlijke wensen en doelen geformuleerd
kunnen worden. Zeker in moeilijke economische tijden, is dit
voor iedere onderneming een must. Is uw onderneming klaar
voor een productieve toekomst?
Samen met de adviseurs van de VNV
kunt u uw bedrijf klaarmaken voor
de toekomst. Zij zijn onder andere
gespecialiseerd in bijvoorbeeld
ergonomie, arbeidsomstandigheden,
ziekteverzuim, investeren, bedrijfseconomie en marketing. Door het maken
van een scan van uw onderneming
krijgt u inzicht in uw bedrijfsvoering.
Alle onderdelen van uw onderneming

worden onder de loep genomen, van
bedrijfseconomisch en veiligheid tot
organisatie en personeelszorg. In een
eenvoudig en overzichtelijk adviesrapport worden uw huidige en gewenste
situatie besproken. Met heldere
doelstellingen en handvatten kunt u
aan de slag om uw doelen te bereiken.
Onze adviseurs ondersteunen u actief
in het bereiken van deze doelen.

Wat houdt het adviestraject in?
Na uw bevestiging van deelname aan
dit adviestraject zal telefonisch
contact met u worden opgenomen
voor een eerste kennismaking. Samen
met het intakeformulier dat u invult,
vormt dit de basis van het bezoek van
één van onze adviseurs aan uw winkel
of wagen. Tijdens het bezoek nemen
wij de aangeleverde informatie met u
door. We bespreken de huidige
situatie, de knelpunten en zorgen
ervoor dat we uw ideale toekomstbeeld ontdekken. Daar waar behoefte,
betrekken we ook uw werknemers bij
het adviestraject.
Het resultaat van dit gesprek is een
helder, kort en bondig adviesrapport.
Daarin worden de besproken punten
opnieuw meegenomen, maar ligt de
focus op de verbeterpunten en hoe u
deze kunt aanpakken.
In een vervolgafspraak zal de adviseur
kijken naar het adviesrapport en de
voortgang van de verbeterpunten.
Lukt het u om het advies tot uitvoer te
brengen? Waar heeft u nog meer
ondersteuning nodig?
Tot slot zal na de vervolgafspraak
telefonisch contact worden opgenomen
om te evalueren of het adviestraject u
daadwerkelijk naar een productievere
onderneming heeft gebracht.

Vergoeding
De VNV vindt dat dit adviestraject
voor iedere visspecialist toegankelijk moet zijn. Samen zorgen we
voor sterkere en gezondere ondernemingen. Voor het gehele traject
vraagt de VNV een vergoeding van
€ 275,- exclusief btw.

