
Deborah is een expert op
het gebied van

bedrijfsvoering en alle
aspecten die daarbij komen

kijken. Organiseren en
structureren, waarbij onder

andere
bedrijfs/werkprocessen 

 worden meegenomen, zijn
zaken waar zij in uitblinkt.

 
Als eigenaar van

One2organize richt zij zich
op ambitieuze ondernemers

die zij ondersteunt en
adviseert op het gebied van

het optimaal
inrichten/opzetten van de

bedrijfsvoering en
organisatie.

Neem contact
met ons op
06-284 66 353  
info@build-your-business.nl

 
Wie is Build-Your-Business

NU OOK EEN TWEE-DAAGSE BIJNU OOK EEN TWEE-DAAGSE BIJ
U OP LOCATIEU OP LOCATIE

Debby is mr. in de rechten
en eigenaar van kantoor
DSG Legal. Zij heeft zich
gespecialiseerd in het
ondernemingsrecht, in het
bijzonder reorganiseren en
organisatieveranderingen.
Maar ook het
contractenrecht en privacy
recht behoren tot haar
vakgebieden. Vanwege haar
ervaring met leidinggeven,
de opleiding Hoger
Management en het
aansturen van projecten
weet zij tevens wat er bij
komt kijken bij het
managen van een team. 



Graciëlla is eigenaar van Gallant HR
Advies & Coaching en een expert op het
gebied van HR. Graciella is sterk in het
meedenken en uitwerken van HR beleid
en processen maar ook het opstellen
van een Strategisch personeelsbeleid
behoort tot haar vakgebieden. 

Haar werkwijze kenmerkt zich door met
enthousiasme gevraagd en ongevraagd
te adviseren en jouw bedrijf te voorzien
van wat je nodig hebt op
Personeelsgebied

Communicatie, marketing en sales
goed op elkaar afstemmen is een
uitdaging waar veel bedrijven mee
kampen. Sara laat zien hoe bedrijven
content in het juiste perspectief
kunnen zetten wanneer je als
ondernemer rekening houdt met deze
vakgebieden. 
In haar sessies gaat zij samen met jou
als ondernemer op onderzoek uit wat
er nodig is om verbinding te maken
met de juiste klant om doelen te
bereiken.

Jim is accountant en fiscalist en
(mede)oprichter van PLCO Accountants
& Adviseurs B.V. Wij richten ons
voornamelijk op het MKB, zowel
Nederlands als internationaal
georiënteerd.  PLCO Accountants &
Adviseurs is een one-stop-shop voor
het MKB wat betreft accountancy,
financiële- en fiscale dienstverlening.
Hierbij staan de kernwaarden
efficiëntie, compliance en ontzorging
centraal. 

Hoe hou jij als ondernemer het hoofd boven water
nu de kosten stijgen en de arbeidsmarkt en
economische situatie veelal te wensen over laten?

Het komt vaak voor dat je als ondernemer niet
meer weet hoe je nu verder moet, gelet op de
huidige markt, facturen die niet meer betaald
kunnen worden en personeelstekorten.
Maar toch is jouw bedrijf lucratief te noemen en
kan succesvol zijn, klanten zitten op jouw dienst 
of product te wachten want je hebt opdrachten 
en draait omzet. Het kan alleen beter.

Build Your Business kan je hierbij helpen.

Wij werken met 3 trajecten op basis waarvan jij
een succesvoller en rendabeler bedrijf krijgt. Met
de trajecten Begrip, Bestudering en Beweging
zorgen wij ervoor dat jij als ondernemer jouw
doelen formuleert, maar ook dat resultaten
behaald worden. Daarom kijken wij ook naar
besparingen die kunnen worden doorgevoerd en
het optimaliseren van bedrijfsprocessen, zodat
een optimaal resultaat behaald wordt.

Denk hierbij aan jouw Bedrijfsvoering / Juridische
zaken / Marketing / Financiële zaken / Strategie
en jijzelf als ondernemer.  Een succesvol bedrijf
wordt immers mede geleid door een ondernemer,
die beschikt over de juiste focus, mindset en
persoonlijkheid kwaliteiten.

Build Your Business heeft voor zowel kleine als
grotere ondernemingen aantrekkelijke trajecten.
Als ervaren specialisten weten wij precies wat jij
als ondernemer nodig hebt en kunnen dit ook
bieden. Vanwege onze unieke werkwijze die
daadkrachtig en multidisciplinair is te noemen
wordt jouw gehele bedrijf overzien.

Kortom: wil jij een succesvol bedrijf met 
een goed fundament? Dan is een 1e 
kennismaking met ons het beste startpunt.

Experts

GRACIËLLA GALLANT
HR-adviseur en coach

SARA HATTINK

Marketing & communicatie
specialist

JIM LEIJSSENAAR
Accountant en fiscalist


