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MENS&  maakt ondernemen makkelijker, omdat wij u helpen met de zakelijke kant van uw organisatie! 

 

 

Geachte mevrouw, meneer 

 
Bent u een startende ondernemer of heeft u een bedrijf waar u een flinke stap voorwaarts mee wilt 
maken? MENS&administratie kan u daarbij helpen.   
 
Wie zijn we en wat kunnen we voor u betekenen 
MENS&administratie biedt ondersteuning bij het voeren van de financiële administratie en geeft advies om 
het maximale rendement uit uw organisatie te halen. Dat doen wij al vele jaren zowel in de profit als de 
non-profit sector. Ons uitgangspunt daarbij is niet alleen uw vakkennis, daarmee onderscheidt u zich 
immers, maar ook uw ideeën hoe u dat wilt aanpakken. Kortom wij kunnen u helpen bij het realiseren van 
uw plannen, uw bedrijf en uw ambitie. Dit vraagt om lef en visie. Wordt architect van uw eigen succes! 
 
MENS&administratie positief en toekomstgericht 
Bij MENS&administratie staat u er niet alleen voor. Samen met u zoeken we antwoord op uw unieke vragen. 
Maar verwacht geen hangmat. Wij nemen niet uw verantwoordelijkheid over maar gaan uit van uw eigen 
kracht. Wij bieden u de ondersteuning die u nodig heeft om weer de regie te krijgen. In eerste instantie in 
de vorm van advies maar ook training of persoonlijke coaching behoort tot de mogelijkheden. Daarbij 
vinden wij het belangrijker om te weten waar u als ondernemer naar toe wilt groeien dan om stil te staan 
bij waar u vandaan komt. 
 
Ons aanbod 
In drie gesprekken brengt MENS&administratie, samen met u, uw bedrijf in kaart. Waar staat u en wat kan er 
nog beter. We analyseren niet alleen de harde kant van uw bedrijf maar ook uw eigen competenties en 
drijfveren. U ontvangt van ons een rapportage met concrete actiepunten waarmee u aan de slag kunt. Na 
zes weken ronden we het traject af met een evaluatie van de voortgang. Indien u dan tot de conclusie 
komt dat u nog niet bent waar u wilt staan, kunnen we een ontwikkelprogramma op maat aanbieden.  
 
Wat zijn de kosten 
Deze ‘Quick Scan’ kost u slechts €295,- ex BTW. Bij een ontwikkelprogramma op maat hoort uiteraard een 
op maat gemaakte offerte. Heeft u wel de ambitie maar zijn de kosten op dit moment te hoog, dan 
onderzoeken we graag samen met u welke betalingsafspraken passend zijn.  
 
Bent u die ondernemer die van zijn onderneming een succes wil maken? Dan is het duidelijk wat voor u de 
eerste stap is. Neem contact op met MENS&administratie. Wij helpen u graag verder!  

 

Met vriendelijke groet,                              

 

 

Nicolle Gerrits-Vaes                     

MENS& administratie 

Tel: 06 – 46074759 


