WM Advies Support Abonnement
“Procesdenken staat gelijk aan klantdenken”

Klanten van WM Advies geven aan dat zij op wisselende momenten behoefte hebben aan een snel
consult, zonder lijvige rapporten. Of een andere keer aan kortdurende ondersteuning bij
werkzaamheden. Denk aan het sparren over vraagstukken die spelen, kritisch meelezen met een
beleidsplan of nieuw in te voeren processen, het uitwerken van zaken, het opzoeken of uitwerken
van de juiste informatie of gegevens, het leiden van brainstormsessies, ondersteuning bij het maken
van een presentatie en zo zijn er nog tal van voorbeelden waarin wij u kunnen bijstaan.
Om in te springen op deze groeiende wens aan snelle en tijdelijke ondersteuning introduceert WM
Advies haar Support Abonnement. Hiervoor krijgt u 25 adviesuren die u kunt inzetten op
specialistische vraagstukken waar WM Advies u bij kan helpen. Wanneer u aangeeft gebruik te willen
maken van uw supporturen, krijgt u binnen twee werkdagen een reactie op uw vraag door een
inhoudsdeskundige van WM Advies. Ons Support Abonnement geeft u de flexibiliteit, zonder
administratieve rompslomp en of nieuw aan te trekken vast personeel.
Onder ons Support Abonnement kunnen de volgende werkzaamheden worden verstaan:







Tweemaandelijkse sessie van 2 uur om uw bedrijfsprocessen te analyseren en te adviseren in
het doorvoeren van de betreffende processen.
Doornemen en of verankeren van de volgende mogelijke overeenkomsten;
intentieovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten, (ver)koopovereenkomsten,
arbeidsovereenkomsten, huurovereenkomsten, vaststellingsovereenkomsten, enz. De door
WM advies opgestelde standaard documenten zijn voor abonnementhouders gratis
beschikbaar.
Evaluatie gesprekken bijstaan mbt personeel/cliënten. Uitgangspunt hierin zal altijd
opbouwende kritiek omvatten om zo mensen middels beleving tot een hogere motivatie te
bewegen richting uw klant en management input leveren aan uw cliënten.
Bijstaan van hindernissen in de procesgang om afzwakking van een project te voorkomen?
Als er hindernissen zijn ontstaan hoe is dan zo spoedig mogelijk weer voortgang in het proces
te verkrijgen?
Bijstaan van / adviseren in bepaalde juridische vraagstukken.

Voor € 275,- p.m. vooraf schaft u dit abonnement aan met een looptijd van 12 maanden
(opzegtermijn 3 maanden). Jaarcontract vooraf betaald: € 2.500,Per maand ontvangt u een overzicht van de tijdsbesteding van de geleverde ondersteuning en het
resterende aantal uren.
Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW
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