Hoe professioneel
is uw bedrijf?
Vul online de VHG Bedrijfsscan in

U bent dagelijks druk bezig met professioneel ondernemen. U voelt
echter vast ook de behoefte om uw bedrijf eens kritisch te beoordelen
en de ambities voor de toekomst op een rij te zetten. Wat gaat goed, wat
kan beter, waar liggen nog kansen? U krijgt de antwoorden met de online
bedrijfsscan van Branchevereniging VHG.
De VHG Bedrijfsscan maakt onderdeel uit van het VHG Professionaliseringsprogramma
en geeft inzicht in het professionaliteitsniveau van uw bedrijf met de daarbij behorende
aandachtspunten. Zo biedt de bedrijfsscan onder andere inzage in welke mate wordt
voldaan aan wet- en regelgeving, of uw project- en urenadministratie op orde en
volledig is, of u afdoende verzekerd bent tegen uiteenlopende bedrijfsrisico’s en
of er – indien van toepassing – sprake is van goed werkgeverschap.
Met een adviseur van de VHG-Ondernemershelpdesk kunt u vervolgens de resultaten
van de bedrijfsscan bespreken en de verbeteracties bepalen en in gang zetten.
Direct voordeel
• Hulp bij het invullen van de VHG Bedrijfsscan en analyseren van de resultaten;
• Inzicht in het professionaliteitsniveau en verbeterpunten;
• Praktisch toepasbare hulpmiddelen waarmee u verbeterpunten bij de kop kan pakken;
• VHG Workshopprogramma bestaande uit interactieve, praktijkgerichte workshops.

Hoe werkt het?

1 Invullen vragenlijsten
Ga naar www.vhg.org/ondernemershelpdesk/
Professionaliseringsprogramma/Bedrijfsscan
•
Log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord om
toegang te krijgen tot de vragenlijst.
•
Vul de vragenlijst zelfstandig of samen met een
VHG-adviseur volledig in en druk na controle op
de button Verzenden.
•
U ontvangt aansluitend een ontvangstbevestiging en
wordt door de VHG Ondernemershelpdesk benaderd
voor het inplannen van een adviesgesprek.

2 Persoonlijk adviesgesprek
Waar liggen verbeterpunten en kansen?
De VHG-adviseur geeft uitleg en advies.

3 Vervolgacties
Inzetten van praktisch toepasbare hulpmiddelen die de VHG
Ondernemershelpdesk via de VHG-website beschikbaar stelt.
•
Deelname aan het VHG Workshopprogramma gericht op
klantbenadering, interne organisatie en bedrijfsoverdracht.

Wilt u ook meer inzicht in
uw professionaliteit?
Doe de VHG Bedrijfsscan via www.vhg.org  Ondernemershelpdesk  Professionaliseringsprogramma  Bedrijfsscan
Heeft u vragen en/of wilt u een afspraak inplannen, neem dan
contact op via (030) 659 56 50 of stuur een e-mail naar de
VHG Ondernemershelpdesk: ondernemershelpdesk@vhg.org.

