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Wat maakt een TAB Business Advisory Board anders?

Een traditionele TAB Business Advisory Board is een zorgvuldig geselecteerde groep individuen

(ondernemers) die maandelijks samenkomt om elkaar te helpen bij het maken van moeilijke

beslissingen. Deze individuen vullen de expertise van de ondernemer aan en kunnen uiteenlopen

van een financieel adviseur of advocaat tot een verkoopexpert of marketingspecialist.

Business Advisory Boards zijn al geruime tijd een vast onderdeel van grote en beursgenoteerde

bedrijven, maar eigenaren van particuliere bedrijven, zelfstandige ondernemers, beschikten vaak

niet over de middelen om hiervan te kunnen profiteren. Daarbij, als je vast zit met een zakelijk

probleem, is zelfs deskundig advies van een Advisory Board vaak niet te vergelijken met het

kunnen delen van je zorgen met een groep mensen die niet alleen je bedrijf begrijpen, maar ook

de druk waarmee je als ondernemer wordt geconfronteerd, inzien. 

Dat is waar lokale peer-to-peer externe Advisory Boards van TAB zeer waardevol kunnen zijn. Ze

brengen gelijkgestemde ondernemers uit verschillende sectoren samen om hun eigen inzichten

en expertise te delen en zo elkaars bedrijven te helpen groeien. In deze peer-to-peer boards

komen leden samen als gelijkgestemden in het bedrijfsleven, met het gemeenschappelijke doel

om hun bedrijven te laten groeien en hun vaardigheden als ondernemers en leiders verder te

ontwikkelen. Dit creëert een sfeer van wederzijds respect en vertrouwen, waarin leden

openhartig hun uitdagingen en vragen kunnen delen.

Het concept van een samenwerkingsverband tussen ondernemers en andere doortastende peers

werd geïntroduceerd in het boek ‘Think and Grow Rich’ van Napoleon Hill. Hij raadt ondernemers

aan om elk plan dat ze hebben door te nemen met wat hij hun 'Master Mind'-alliantie’ noemt. Hij

schrijft: “Geen enkel individu heeft voldoende ervaring, opleiding, aangeboren competentie en

kennis om een fortuin te vergaren zonder de coöperatie van andere mensen."

Bij The Alternative Board (TAB) horen we vaak van ondernemers dat zij hun uitdagingen niet

goed kunnen delen met vrienden, familie, werknemers, consultants of zelfs met de mensen die

zij ingehuurd hebben om hun bedrijf te runnen. We hebben zelfs veel ondernemers horen

zeggen dat het eenzaam is aan de top.

Maar het hoeft niet zo eenzaam te zijn. Zeker niet als ondernemers samenkomen met een

gevestigde groep peers (gelijken) om problemen te bespreken als onderdeel van een TAB

Advisory Board.
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De uitdagingen van het hebben van een eigen

bedrijf zijn nergens mee te vergelijken.



Collega-ondernemers begrijpen niet alleen de kwesties waar jij als ondernemer mee wordt

geconfronteerd beter, maar naarmate een Advisory Board zich ontwikkelt, zullen leden

onderling meer vertrouwd raken met elkaars bedrijven en dan ook beter in staat zijn om

gepersonaliseerde inzichten te bieden over zaken als hoe je de verkoop kunt verhogen, hoe je

efficiënter zaken kunt doen en hoe je lastige personeelsproblemen zou kunnen oplossen.

En wanneer de leden van een Advisory Board meer vertrouwd raken met elkaars bedrijven,

zegt TAB-oprichter en uitvoerend voorzitter Allen Fishman, gebeurt er iets bijzonders. "Een van

de redenen dat TAB Boards zo succesvol zijn, is dat de leden zich durven uit te spreken over

dingen die ze met niemand anders bespreken", zegt hij. "Ze bespreken nooit hun angsten of

dromen over wat de toekomst in petto heeft met hun werknemers in het algemeen - of zelfs

met hun leidinggevenden."

De mogelijkheid om volledig open te kunnen zijn te midden van een vertrouwde groep peers,

stelt ondernemers in staat om niet alleen hun bedrijven te laten groeien, maar ook om

persoonlijk en professioneel evenwicht te vinden.

Ben je geïnteresseerd in de mogelijkheden van deze krachtige tool voor bedrijfsgroei? Dan is

deze whitepaper iets voor jou. De volgende punten zijn bedoeld om inzicht te geven in hoe een

Advisory Board jouw bedrijf - en jou als individu - kan laten groeien.

 

“Toen ik bij TAB kwam, was ik succesvol, maar het was allemaal nogal op goed geluk. Ik wilde

mijn bedrijf ‘professionaliseren’, leren wat anderen aan het doen waren en hoe ik systemen kon

opzetten die mijn bedrijf overzichtelijker zouden maken. Wat ik het leukst vind aan TAB is dat

het me minstens twee keer per maand dwingt om uit mijn magazijn en dagelijkse werk te

komen en na te denken over mijn bedrijf. " 

Saul Goldfarb, Goldfarb and Associates (Distributie) 

TAB Lid sinds 2011
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"Zonder TAB zou ik niet zijn waar ik nu ben. Er is geen twijfel over mogelijk. Ik kwam bij TAB op

een moment dat ik ofwel terug zou gaan naar consultancy, of volledig voor mijn eigen bedrijf

zou kiezen. Ik heb nooit spijt gehad. Het was de beste beslissing die ik had kunnen maken. "

Doug Hohener, CreativeWorks Marketing (Marketing) 

TAB Lid sinds 2009



Al geruime tijd een goed bedrijf heeft en klaar is om te groeien.

Een nieuwe richting voor het bedrijf overweegt en onbekend terrein betreedt.

Beseft dat het bedrijf in een sleur zit en niet zeker weet hoe eruit te komen.

Een machtsoverdracht overweegt — vooral binnen de familie — en advies nodig heeft.

Regelmatig hulp zou kunnen gebruiken bij marketing, werving, personeelsbeheer en andere

dagelijkse zaken.

Het bedrijf efficiënter wil runnen om de balans tussen werk en privé te verbeteren.

Net een nieuw bedrijf heeft gekocht en deskundig mentorschap kan gebruiken.

Graag een bedrijf wil verkopen en het aantrekkelijker wil maken voor een potentiële koper.

Wie heeft er baat bij een TAB Business Advisory Board?
 

Of je net je eerste bedrijf opricht of al veel ervaring hebt binnen het bedrijfsleven, je zal

profiteren van een Advisory Board. Onderschat de kracht van een groep gelijkgestemde

ondernemers die hun aandacht en zakelijk inzichten op dezelfde doelen richten niet.

De voordelen van lid worden van een TAB Advisory Board zijn niet beperkt tot één branche,

maar reiken uit over allerlei sectoren. Meer dan 3.000 ondernemers zijn lid van The Alternative

Board en vertegenwoordigen samen ruim 300 verschillende bedrijfstakken. Deze omvatten

professionele dienstverlening, groot- en detailhandel, productie, bouw, financiën, verzekeringen

en vastgoed.

Het raadplegen van een TAB Advisory Board is een slimme zet voor een ondernemer die:

Kortom, een TAB Advisory Board is een slimme zet voor elke ondernemer. Vooral voor

degenen die graag zowel professioneel als persoonlijk zouden willen verbeteren, zegt Fishman.

"De meeste mensen komen bij TAB terecht omdat ze door gesprekken met andere leden weten

dat het de winst en de waarde van hun bedrijf zal vergroten", zegt hij. "Maar ze realiseren zich

niet dat ze ook niet-financiële waarden zullen ontvangen, die net zo belangrijk zijn - of, in

sommige gevallen zelfs belangrijker." 

Hij heeft ondernemers dankzij hun lidmaatschap bij de TAB Board hun kwaliteit van leven en

hun werk-privébalans zien verbeteren, gezien hoe ze zich beter konden verweren tegen een

burn-out en zelfs werkten aan interpersoonlijke relaties.
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“Mijn belangrijkste reden om TAB-lid te worden was om te kunnen bevestigen of ik er alles aan

deed mijn bedrijf de volledige groeipotentie te laten bereiken. Dit was vooral belangrijk omdat

ik ben overgeschakeld van ambachtsman naar ondernemer zonder ooit zakelijke opleiding te

hebben gevolgd. "

Michael Spragg, Laser loodgieterswerk

TAB Lid sinds 2015



De waarde van een Advisory Board
 

Vergroot jouw kerncompetenties

Elke ondernemer heeft specifieke sterke punten en zwakke punten. Zelfs een ondernemer die

van alle markten thuis is zou baat hebben bij diepgaande ondersteuning op bepaalde gebieden.

Je bent misschien uitstekend in het fiscaal op koers houden van je bedrijf en het opsporen van

inefficiënties, maar minder bedreven in de communicatie met de werknemers of het

ontwikkelen van een marketingstrategie.

Elk lid van een TAB Advisory Board heeft een unieke reeks sterke en zwakke punten, bevestigd

door ervaring. Dit maakt een TAB Advisory Board een krachtig hulpmiddel voor ondernemers

om de tekortkomingen in elkaars kennis aan te vullen en hun eigen capaciteiten op andere

gebieden te vergroten. Naast advies krijg je ook de kans om je eigen kennis te delen. Dat daagt

je uit om te groeien en geeft je ook de kans om andere ondernemers te helpen.

Een bonuspunt is dat hoewel veel ondernemers het moeilijk vinden om kwetsbaarheid of

kennislacunes aan anderen toe te geven, een TAB Advisory Board is ontworpen als een veilige

ruimte waar je jouw sterke punten kunt toetsen en professioneel kunt groeien.
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"Onze TAB Boards hebben ons een plek geboden om onze gedachten te valideren, nieuwe

ideeën te peilen en onszelf te houden aan beslissingen die we hebben genomen. Dit is vooral

waardevol naarmate ik groei als bestuurder en Mike meer kracht ontwikkelt op nieuwe

gebieden van leiderschap die we nodig hebben voor de toekomst."

Chris Cumpton en Mike Dina, Integrity Electrical Solutions (Electrical Service) 

TAB-leden sinds 2013 en 2016

Hulp bij het evalueren van nieuwe ideeën en strategieën

Puzzel je over een nieuw idee voor groei? Is er een zakelijke kans die je overweegt? Dit zijn nog

meer voorbeelden waar de praktijkervaring van een TAB Advisory Board van pas zal komen.

Het bedenken van effectieve bedrijfsgroeistrategieën, marketingstrategieën,

opvolgingsstrategieën, et cetera, kan lastig zijn. Generieke adviezen aanpassen aan een

specifiek bedrijf is een uitdaging, en evalueren of een specifieke strategie voor jou zal werken is

gemakkelijker met behulp van andere ervaren collega-ondernemers. In een Board met een

divers lidmaatschap is de kans groot dat één van de andere TAB leden deze specifieke situatie

al eerder is tegengekomen en je advies op maat kan bieden.

Jouw Board leden kunnen jou ook helpen bij het stellen van kritische vragen of suggesties en

waarschuwingen geven op basis van hun persoonlijke ervaring. Ze kunnen helpen blinde

vlekken bloot te leggen en de zwaktes in je redeneringen aan te pakken om ervoor te zorgen

dat een nieuwe strategie waterdicht is. 



Hulp bij het voorkomen van misstappen

Er wordt vaak gezegd dat de beste manier om te leren is door fouten te maken. Maar de op één

na beste manier om te leren is van de fouten van anderen. In een TAB Advisory Board zullen de

TAB leden graag de gebruikelijke zakelijke misstappen die zij hebben gemaakt met je delen,

waar jij vervolgens weer van kan leren.
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“TAB heeft mijn bedrijf aanzienlijk helpen groeien door mij aan te moedigen een stap terug te

doen en de basisprincipes die ik nog onder de knie moet krijgen te identificeren. Ondernemen

is net als sport; teams die de basis onder de knie hebben en deze blijven inzetten, zijn degenen

die de kampioenschappen halen."

Jo McCabe, Mr. Handyman (aannemer) 

TAB Lid sinds 2010

Een ander perspectief

Als je te dicht op je eigen bedrijf staat, kan het moeilijk zijn om problemen of kansen te zien die

voor een buitenstaander overduidelijk zijn. Het vormen van een groep onbevooroordeelde

externe waarnemers is een uitstekende manier om je perspectief te verbreden. (Dit kan vooral

handig zijn voor familiebedrijven, die vaak te maken hebben met het advies van te veel mensen

met zeer vergelijkbare standpunten).

Dit is een van de voornaamste waarden van een TAB Advisory Board dat bestaat uit leden

afkomstig uit verschillende sectoren of disciplines. Een ondernemer die 40 jaar in de productie

heeft gewerkt, kan een groothandelaar unieke vragen en ideeën bieden. Die zouden vervolgens

kunnen leiden tot echt nieuwe inzichten, terwijl wanneer dezelfde problemen voorlegt zouden

worden aan een groep die alleen uit groothandelaren bestaat, je misschien alleen advies zou

krijgen dat standaard is binnen de branche.

“Sinds ons lidmaatschap bij TAB, hebben we onze HR-structuur volledig vernieuwd, een

uitgebreid personeelshandboek opgesteld, regelmatige lunchbijeenkomsten met het personeel

georganiseerd en andere belangrijke beleidslijnen ontworpen om de werkomgeving

aantrekkelijker en productiever te maken. Voordat ik bij TAB kwam, had ik nooit eerder bij deze

handelingen stil gestaan.”

Maira Ribeiro - MT-oplossing (medische en chirurgische benodigdheden)

TAB Lid sinds 2014

“We willen graag geloven dat het goed gaat met de economie, maar ik bespeur daar veel

onzekerheden. Dat is dan ook de reden dat ik mijn TAB-lidmaatschap zo waardeer. Onze leden

staan erop vooruit te kijken en proactief gegevens te meten in plaats van alleen op

gebeurtenissen te reageren.”

Sandra Scanlon, SSG MEP (ingenieursbureau)

TAB Lid sinds 2012



Verantwoordelijkheid creëren

Veel bedrijfsleiders blinken uit in het halen van de dagelijkse deadlines van het bedrijf. Maar

grotere doelen die bedoeld zijn om het bedrijf te verbreden, zoals het implementeren van een

nieuwe marketingstrategie of netwerken met potentiële zakenpartners, worden vaak op een

laag pitje gezet.

Een TAB Advisory Board houd je aansprakelijk voor de grotere doelen en houd je zo op het

goede spoor. Wetende dat je bij de volgende Board Meeting verslag moet uitbrengen over je

vooruitgang, zorgt voor positieve groepsdruk om die dingen te bereiken die jouw bedrijf echt

zullen laten groeien.

Naast het bieden van positieve groepsdruk en aansprakelijkheid, kunnen leden van een TAB

Advisory Board je helpen inzien waarom je problemen ondervindt bij het behalen van bepaalde

mijlpalen of doelen. Zij kunnen je helpen bij het identificeren van de zaken die in de weg staan,

of brainstormen over manieren om obstakels van je pad te halen.

 

6De voordelen van een Business Owner Advisory Board voor jou en jouw bedrijf

“Door Board Meetings bij te wonen, leer je veel over je eigen bedrijf. Je leert ook veel over

jezelf, vanuit allerlei perspectieven. Wanneer je een eigen bedrijf runt, kun je kortzichtig worden

en kan tunnelvisie gemakkelijk intreden. Een van de redenen daarvoor is dat er niet genoeg

mensen op hetzelfde niveau zijn om alles mee te bespreken. Het is fijn om verschillende mening

te horen.”

Lee Dewerson, Safe N Sound Limited (zakelijke dienstverlening)

TAB Lid sinds 2016



Bij veel Boards kun je als gast een of twee Board Meetings bijwonen voor je besluit lid te

worden. Dit is een goed idee, omdat je zo de groepsdynamiek in actie kunt zien en een beter

idee hebt of deze specifieke groep wel of niet voor jou zal werken. Hier zijn enkele dingen om

te overwegen voordat je een beslissing neemt.

De leden

Wie zijn de huidige leden? Uit welke beroepen en sectoren komen ze? Vertegenwoordigen ze

een breed scala aan ervaringen en disciplines? Zowel LinkedIn als Google zijn handige

hulpmiddelen voor het nodige vooronderzoek naar de huidige leden van een (potentiele) TAB

Advisory Board.

In een TAB Advisory Board moeten de leden allemaal uit verschillende sectoren/branches

komen en geen concurrenten van elkaar zijn. "De voordelen zouden niet werken als iedereen in

dezelfde branche zou werken", zegt Fishman. "Dit is een concept dat werkt vanuit het

uitgangspunt van openheid, en je zult niet openstaan  voor een concurrent in je eigen

vakgebied."
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“TAB heeft me helpen beseffen dat ik net zo effectief kan zijn zonder 60 uur per week te

werken. Ik heb mij omringd door bekwame mensen die vol zelfvertrouwen de gedelegeerde

taken uitvoeren.”

Anthony Scovazzo - AJS Consulting Engineers (Consulting) 

Waar moet je op letten als je lid wordt van een

TAB Advisory Board? 

Tijdsinvestering

Hoeveel van je tijd neemt een TAB Advisory Board per maand in beslag? Hoe vaak zijn de

bijeenkomsten en hoelang duren ze? Zijn er naast de vergaderingen nog extra tijdsvereisten,

zoals de verwachtingen van vrijwilligerswerk of externe zakelijke coaching?

Financiële investering

Hoeveel bedraagt het maandelijkse lidmaatschap? Hoeveel zou je bedrijf moeten groeien (of

hoeveel nieuwe klanten zou je moeten aantrekken) om een return on investment uit je

lidmaatschap te halen? Lijkt het erop dat een TAB Advisory Board minstens zoveel of meer

waarde zal bieden?



De Facilitator Coach

De Facilitator Coach (TBO – TAB Business Owner) is de spil voor het functioneren van de TAB

Advisory Board. Als je overweegt om lid te worden van een Board, vraag dan een een-op-een

ontmoeting met deze persoon aan om zijn of haar persoonlijkheid en stijl te begrijpen. Let op

hoe hij of zij de vergadering leidt als je een proefsessie bijwoont. Leiden ze de vergadering

efficiënt? Ben je het eens met de inzichten en suggesties die ze andere leden bieden?
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"Door de maandelijkse Board Meetings weet ik dat andere ondernemers soortgelijke

uitdagingen hebben en het geeft me een gevoel van soelaas en hoop."

Alison Schroeder, sociaal gesproken (zakelijke dienstverlening) 

TAB Lid sinds 2016 

Je eigen toewijding aan openheid

Er zijn nog twee grote voorwaarden die belangrijk zijn voor het succes van een TAB Advisory

Board, zegt Fishman: bereidheid om advies te delen en de openheid om advies te ontvangen.

Vraag jezelf af of je bereid bent om voldoende kwetsbaar te zijn om samen met je mede Board

leden te leren en te groeien. Ben je bereid om persoonlijke uitdagingen te delen (en om mee te

leven met die van anderen)? Ben je bereid harde adviezen aan te horen (en te geven)?

"TAB is erg goed in het stellen van vragen die ik niet wil beantwoorden, maar die ik wel moet

beantwoorden! Ik zou TAB aanbevelen aan iedereen die bereid is om naar zichzelf en hun

bedrijf te kijken — het zal de ‘lelijke plekken’ aan het licht brengen, maar het is verhelderend om

ze te zien, te accepteren en er iets aan te doen.”

Kirsty Davies-Chinnock, Professional Polishing Services Ltd (industrieel) 



De TAB Advisory Boards komen maandelijks bijeen onder begeleiding van een gecertificeerde

TAB Facilitator Coach (TBO – TAB Business Owner) en bestaan uit een kleine groep van

ongeveer 6 tot 8 leden (ondernemers). Deze leden komen uit verschillende sectoren en bieden

een breed scala aan kennis en ervaring om elkaar te helpen bij het oplossen van uitdagingen en

het grijpen van nieuwe kansen.

Tijdens een TAB Board Meeting hebben leden de kans om elkaar te begroeten en bij te praten

voordat er nieuwe en bruikbare informatie word geleerd over een zakelijk onderwerp of trend.

Vervolgens gaan we één voor één de tafel rond, zodat elk lid een bepaald zakelijk probleem of

een bepaalde situatie kan delen waarbij ze hulp of een ander perspectief zouden willen krijgen. 

De overige Board leden stellen vervolgens verhelderende vragen en geven daarna een

persoonlijk advies.

Vervolgens vermelden we onze doelen voor de komende 30 dagen, kwartaal en jaar. Dit is waar

het verantwoordingsaspect zich aanbiedt, en leden elkaar helpen te begrijpen waarom ze

bepaalde doelen nog niet hebben bereikt en brainstormen hoe de TAB Advisory Board kan

helpen. Tot slot maken we een nieuwe afspraak voor de volgende TAB Board Meeting.
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“Tijdens onze board meetings bespreken we de kwesties waar we op dat moment mee te

maken hebben. We hebben allemaal verschillende obstakels op andere momenten en hebben

verschillende dingen geprobeerd om deze te overwinnen. Iedere keer dat we verzamelen rond

de tafel in de bestuurskamer vind ik nieuwe 'pareltjes'.

Robyn Lonsdale

Temple Water Technologies Limited (specialisten voor waterbehandeling)

TAB-lid sinds 2015

Hoe ziet een TAB Board Meeting eruit? 

Om de voordelen van een TAB Advisory Board te verwezenlijken, is het belangrijk om een

veilige en comfortabele sfeer te creëren waar ondernemers zich kwetsbaar op kunnen stellen

over hun problemen en uitdagingen en advies kunnen krijgen. Vanwege de gevoelige kwesties

die vaak worden besproken, moeten ondernemers een onderling vertrouwen opbouwen -

zowel in het ervan kunnen uitgaan dat vertrouwelijke informatie de kamer niet verlaat, als in dat

hun ideeën en zorgen door de andere leden worden gerespecteerd. 



De manier waarop The Alternative Board (TAB) dit probleem heeft aangepakt, is door middel

van een gepatenteerde techniek genaamd ‘TABenos’. Het is gebaseerd op het Griekse concept

van temenos, wat 'heiligdom' betekent en oorspronkelijk een heilige plaats was waar krijgers

hun wapens konden neerleggen met de wetenschap dat ze niet zouden worden aangevallen.

De manier waarop TABenos werkt, is door een raamwerk van oefeningen te bieden om leden te

helpen hun "verbale harnas" opzij te schuiven en met elkaar te communiceren op een

zorgvuldige, weloverwogen manier die geen afweer oproept. “Deze reeks oefeningen is

oorspronkelijk ontworpen voor TAB Board Members, maar door de jaren heen hebben ze zich

doorontwikkeld”, zegt Fishman.

"Al vele jaren hebben we door dezelfde oefeningen onze leden kunnen helpen om een veilige

plek voor hun managers te creëren wanneer ze samenkomen voor

managementvergaderingen", zegt Fishman. “Het is veel verder gegaan dan waar we

oorspronkelijk op hoopten.”

“TAB Board Meetings zijn een veilige plek waar ik de diepste zakelijke kwesties kan bespreken.

De directe vragen van mijn facilitator en TAB Board Members zijn net zo belangrijk als het

advies dat ze me geven - het geeft echt duidelijkheid aan mijn gedachten en ideeën.”

Mark Frankland, Motor Marque (Autoreparatie) 

TAB Lid sinds 2011 

Meer dan 90% van de TAB-leden zegt dat de TAB Board Meetings en coaching sessies waarde

hebben toegevoegd aan hun bedrijf, en 86% zegt dat ze TAB waarschijnlijk zullen aanbevelen

aan andere ondernemers. 

Maar deze cijfers vertellen een nog boeiender verhaal:
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Door TAB-leden is in

2015 gemiddeld 15%

omzetgroei

gerapporteerd; het

landelijk gemiddelde

was 7,8% 

15%

omzetgroei

94%

van de TAB

leden

73%

meer omzet

94% van de TAB-leden

geeft aan beter om te

gaan met mensen en

organisatorische

problemen sinds ze lid

zijn geworden van een

TAB Advisory Board.

TAB-leden hebben 73%

meer omzet

gerapporteerd.

Bovendien, geeft (73%)

hogere winsten aan en

58% rapporteert een

betere balans tussen

werk en privé.
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2x

ROI

3x

ROI

5x

ROI

10x

ROI

36%

31%

12%

21%

De meerderheid van de TAB leden zegt dat de kosten van hun lidmaatschap een hoog

rendement heeft opgeleverd. Degenen die hun return on investment konden kwantificeren,

lieten indrukwekkende cijfers zien:

Naast TAB Advisory Boards biedt het TAB-lidmaatschap ook mogelijkheden om te profiteren

van onze 1-op-1 coaching- en adviesdiensten, samen met waardevolle netwerkmogelijkheden en

toegang tot bedrijfseigen bronnen en tools.

“TAB-meetings zijn een verademing en hebben me geholpen om over verschillende

onderwerpen buiten de gebaande paden te denken. TAB heeft enorm bijgedragen aan ons

succes. Ik ben lid sinds 2004 en de omzet van het bedrijf is met 25% gestegen..."

Glenn Franklin, Franklin, Gringer & Cohen (juridische diensten) 

TAB-lid sinds 2004

“Mijn bedrijf zou niet zijn waar we nu zijn als ik geen contact had opgenomen met The

Alternative Board. Het was buiten mijn comfortzone, maar het was de juiste beslissing omdat

het me enorm heeft geholpen om mijn bedrijf te laten groeien.”

Kimberley Stufflet, Preferred Aviation Underwriters (verzekering) 

TAB Lid sinds 2010



De missie van The Alternative Board    (TAB) is om eigenaren van kleine bedrijven te

voorzien van collegiaal peer-to-peer-advies van collega-ondernemers en Business

Coaching van ervaren zakelijke professionals. TAB helpt vooruitstrevende

ondernemers hun bedrijf te laten groeien, de winstgevendheid te vergroten en hun

leven te verbeteren door gebruik te maken van lokale Advisory Boards, Business

Coaching en eigen strategische diensten en tools.

 

Door lid te worden van The Alternative Board krijg je toegang tot middelen en

deskundig advies om je te helpen bij het ontwikkelen van een strategisch plan zodat

jouw bedrijf kan groeien. Zoek een TAB Advisory Board bij jou in de buurt en begin

vandaag nog met het laten groeien van je bedrijf.

 

Vond je deze informatie nuttig? Help iemand anders door dit whitepaper door te

sturen.
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Is TAB voor jou?

www.TheAlternativeBoard.nl

De voordelen van een Business Owner Advisory Board voor jou en jouw bedrijf


