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Introductie    

Voordat ik eind 2013 de stap heb gezet naar het ondernemerschap ben ik jarenlang op 
(sales)management- en directieniveau werkzaam geweest in de financiële sector. 

Beschikbaar als zelfstandig én flexibel inzetbare Businesspartner: challengen en begeleiden 
organisaties, teams en mensen bij hun vraagstukken, dilemma’s en (groei)ambities. 

Het geeft mij veel energie en plezier om een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan mijn 
relaties. Mijn drive is om aansprekende resultaten te bereiken, dit samen te doen en elkaar te 
blijven ontwikkelen. 

Benieuwd naar de mogelijkheden en aanpak? 
Neem dan gerust contact met me op!  
Dick Petersen  
06 53 724 281 
dick.petersen@experts4you.nl     

Organisatieontwikkeling
   
Voor het MKB is Experts4You dé Businesspartner voor hun vraagstukken, dilemma’s en 
(groei)ambities. En omvat het volgende:  

- Businesspartner ‘In huis’, flexibel inzetbaar;
- Challengen start-ups en scale-ups;
- Sparren over beleidsmatige en strategische thema’s;
- Focus aanbrengen op de juiste doelen en acties;
- Realiseren betrokken medewerkers en teams;
- Versterken samenwerking en zelfsturing binnen teams;
- Van ‘manager’ naar leider en boegbeeld zijn voor het team;
- In beeld én aan tafel komen bij suspects/prospects; 
- Structuur aanbrengen in het commerciële proces;
- Professionaliseren accountmanagers/adviseurs;
- En meer …

Op basis van de beproefde methodiek ©In 3-Fases Doelen Realiseren: 
- Gechallenged worden, kritisch en toekomstgericht;
- Structuur in de benodigde stappen en aanpak;
- Aan de slag met de gemaakte keuzes en acties.

 

Experts4You 
info@experts4you.nl
www.experts4you.nl

mailto:info@experts4you.nl
http://www.experts4you.nl


Experts4You 
Dé MKB Businesspartner     

E4Y Recruitment

Voor het MKB is Experts4You dé Businesspartner met een vernieuwende aanpak op het gebied 
van recruitment. Deze aanpak is inspirerend, faciliterend én op basis van commitment. En omvat 
het volgende: 

- Businesspartner ‘In huis’, flexibel inzetbaar;
- Werving en selectie ‘vaste’ key-functies en interim professionals, van A tot Z;
- Searching binnen de doelgroep 'latent beschikbaar’;
- Onboarding geworven kandidaten;
- Persoonlijkheidstesten;
- Inzet interim professionals voor projecten of tijdelijke opdrachten.

Partnership 
De eerste kennismaking is kosteloos en zonder verplichtingen. Als de lichten op groen staan voor 
samenwerking dan kunnen - voor de flexibele inzet van een ervaren Businesspartner - 
'Bundels' worden aangeschaft van 10, 20, 40 of 80 uur. 

Experts4You staat voor een prettige en succesvolle samenwerking op basis van een 
transparante en effectieve aanpak!  
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