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De coaches van Management Start hebben een scherpe blik op wat nodig is om zakelijk 
succesvol te zijn. Door gerichte inzet van onze expertise helpen we managers en 
leidinggevenden om bij te dragen aan de bedrijfscontinuïteit van hun onderneming en 
bovendien motiveren we hen om professioneel te groeien.  

Heldere uitgangspunten: 
Beginnende managers en leidinggevenden, maar ook managers met enkele jaren ervaring, komen 
soms in situaties terecht waarin veel van hen gevraagd wordt. Cruciale momenten voor de organisatie 
en bovendien ook cruciale momenten voor de professionele ontwikkeling. Management Start 
ondersteunt deze mensen door advies te geven, informatie te verstrekken en als klankbord te 
fungeren.  

Door te kiezen voor ons Management Start-up Programma combineert u professionele ontwikkeling met 
bedrijfscontinuïteit.   

Slimme werkwijze: 
De activiteiten die we ondernemen, plannen we in de avonduren of in elk geval buiten de productieve 
uren van uw organisatie. Op deze wijze hebben we rustig de tijd om zaken door te nemen en 
bovendien gaat het niet ten koste van de bedrijfsvoering.   

U kunt een maandelijks abonnement afsluiten voor ons Management Start-up programma. Per maand 
worden dan enkele activiteiten gepland op basis van doelstellingen die we in het kennismakingsgesprek 
vastleggen. De activiteiten staan in het teken van lopende werkzaamheden of professionele groei. We 
proberen daarbij gebruik te maken van diverse communicatiemiddelen om onnodige reistijd te 
voorkomen. Uw Management Start-up Programma zou er als volgt uit kunnen zien:   

 

Eenmalig kennismakingsgesprek  

 

Maandelijks voortgangsgesprek (ca. 1,5 uur)  

 

4 consulten per mail, telefoon of MSN  

 

Onbeperkt toegang tot discussieforum en resources van Management Start  

Rendabele investering: 
Het Management Start-up Programma kent de volgende voordelen:   

 

Coaching door managers met meer dan tien jaar praktijkervaring.  

 

Gesprekken en consulten buiten kantoortijden.  

 

Consulten op afstand om reistijd te beperken.  

 

Toegang tot artikelen en lesmateriaal van Management Start.  

 

Het programma is uit te breiden met opleidingen en aanvullende ondersteunende werkzaamheden.  

De investering voor een standaard begeleidingstraject bedraagt per maand 199 Euro (excl. BTW). 
Variatie op het programma is mogelijk.   
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