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Geachte Melissa gebruiker,

Een goed draaiende praktijk is voor een ondernemer van levensbelang. Inzicht in de opbouw en
samenstelling van opbrengsten en kosten binnen de onderneming is hierbij onmisbaar. Door deze
cijfers regelmatig te evalueren en vervolgens bij te sturen waar nodig, is het mogelijk om de
bedrijfsvoering te optimaliseren.
Het begrijpen van de cijfers van uw bedrijfsvoering en weten hoe u hierop bij kan sturen is daarom
voor u als professional belangrijke kennis. Ontwikkelingen in de branche zorgen voor dynamiek in de
cijfers, maar hoe speelt u daar bedrijfsmatig op in?
Als geregistreerd gebruiker van Melissa bieden wij u een mooie kans! ProVoet heeft de afgelopen
periode samen met softwareleveranciers Wega en Footfit gewerkt aan een website die het mogelijk
maakt om anoniem praktijkcijfers te vergelijken binnen uw eigen branche.
In Melissa is een functie ingebouwd waarmee u een directe verbinding kunt maken met
www.sturenopcijfers.nl via het scherm Boekhouding | Informatie | Sturen op Cijfers.
Geinteresseerd? U kunt nu al kosteloos gebruik maken van deze mogelijkheid. Lees voor meer
informatie de handleiding ‘Ontdek hoeveel Sturen op Cijfers’ u oplevert op
www.provoet.nl/sturenopcijfers.
Met de aanvullende ProVoet cursus ‘Samen Slimmer Ondernemen’ leert u hoe u de cijfers kunt
interpreteren en hoe u deze kunt gebruiken om uw eigen onderneming te verbeteren. U kunt zich nu al
inschrijven voor de cursus die in Veenendaal georganiseerd wordt, via
www.provoet.nl/activiteitenporgramma. We streven er echter naar om de cursussen ook lokaal aan te
bieden. Via deze enquête kunt u doorgeven in welke regio u graag een cursus zou willen volgen.

Met vriendelijke groet,

*WEGA Automatisering VOF & ProVoet

Voordelen deelname aan Sturen op Cijfers:
 Met het internetprogramma kunt u uw cijfers vergelijken met de (gemiddelde) cijfers van
collega’s. Het geeft inzicht in de situatie van uw praktijk met vergelijkbare praktijken.
 U kunt stap voor stap werken aan de verbetering van het financieel resultaat en de
positionering van uw praktijk

Op al onze overeenkomsten zijn uitsluitend van toepassing de Algemene Voorwaarden van de Federatie van Nederlandse
Ondernemingen in de Informatietechnologie (FENIT) ) , gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den
Haag op 8-12-1994 onder nummer 1994/189.
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Deelname aan Sturen op Cijfers zorgt voor een verdere professionalisering van uw praktijk

Workshop ‘Samen Slimmer Ondernemen’
Is uw onderneming financieel fit om een tegenvaller op te vangen? En hoe zit het met uw
winstmarges? Evelien Wesselink en Riny Schuurman gaan in een tweetal bijeenkomsten samen met u
aan de slag om inzicht te krijgen in de kerngetallen van de pedicurepraktijk.

Voordelen deelname workshops ‘Samen slimmer ondernemen’:
 Toegang tot alle informatie en ondersteuning die nodig is bij het gebruik van Sturen op Cijfers,
zoals gebruikershandleidingen en een helpdesk.
 Ervaren ondernemers leren u met voorbeelden uit de praktijk hoe u uw onderneming verder
kunt professionaliseren.
 U krijgt inzicht in uw praktijkcijfers en u leert de basis van het boekhouden. Heeft u weinig
cijfermatig inzicht, of vindt u boekhouden lastig? Juist dan nodigen wij u uit om deel te gaan
nemen. De opzet van de workshops is laagdrempelig.

Op al onze overeenkomsten zijn uitsluitend van toepassing de Algemene Voorwaarden van de Federatie van Nederlandse
Ondernemingen in de Informatietechnologie (FENIT) ) , gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den
Haag op 8-12-1994 onder nummer 1994/189.

