
Op basis van 
vertrouwen



Wie zijn we, wat is belangrijk voor ons, waar staan we voor en 
wat is onze merkbelofte? Je leest het allemaal in dit 
merkboekje. Het is er voor jou als je een rol speelt bij Bisnez, 
iets met Bisnez doet of wilt doen of omdat je geïnteresseerd 
bent in ons gedachtegoed en onze waarden. Je ontdekt wat 
ons bijzonder maakt. Hoe we ons onderscheiden van onze 
concurrenten en dat we een menselijk bedrijf zijn waar 
persoonlijk contact, vertrouwen en aandacht belangrijk zijn.

Over Bisnez

Het is niet de berg 
die we overwinnen 

maar onszelf



Onze Bisnez

Bisnez, al sinds 2003 in business. De weg die we destijds zijn 
ingeslagen, was de weg naar de hoofden en harten van onze 
relaties. Vanaf ons ontstaan zijn wij hun partner voor 
verandering. We stropen de mouwen op, navigeren ze langs 
obstakels en pakken de uitdagingen op die ze voor zich 
hebben liggen. Onze mentaliteit is tijdloos. In de huidige 
wereld waarin we meer en meer digitaal met elkaar zijn 
verbonden, blijven we nog steeds met analoog mensenwerk 
verbinding met onze relaties maken. Samen met hen willen 
we de organisaties waar ze werkzaam zijn beter laten 
functioneren. We bieden ze mooie perspectieven en reiken 
oplossingen aan waarmee ze alles uit hun bedrijf, organisatie 
of instelling kunnen halen. Dat doen we niet door als 
adviseurs of projectmanagers tegenover ze te gaan zitten, 
maar door naast ze te staan.



Naast je relatie staan, betekent investeren in tijd en aandacht 
en dat doen we graag. Want hoe beter we ze kennen, des te 
slimmer, sneller, goedkoper of efficiënter de oplossingen zijn 
die we ze kunnen bieden. We geloven dan ook niet in 
transactie maar in interactie. Wij gaan warme en langdurige 
contacten met onze relaties aan en hebben oprechte 
interesse in mensen. Dat was en is onze grote kracht. Met de 
kennis, kunde, passie en beleving van iedereen die bij ons 
werkt, dragen we bij aan de ontwikkeling van hun organisatie. 
Daar komt altijd verandering bij kijken en deze vraagstukken 
worden steeds complexer. 

Wij zijn er om met onze relaties te discussiëren en te 
reflecteren, om hun strategische veranderbehoefte concreet 
te maken en op te pakken.  Met elkaar veranderen we 
verandering in verbetering.  Met ons advies, project- en 
programmamanagement maken we de verandering tastbaar, 
implementeren deze en meten en borgen het langdurige 
effect ervan.  En dat geeft vertrouwen. In het nu, in de 
toekomst en in elkaar.

Wij opereren waar informatie, processen en control 
samenkomen. In de veranderingen die wij begeleiden zorgen 
wij voor een effectieve organisatie van de bedrijfsvoering, 
richten wij processen in rondom informatie en besturing en 
zorgen dat de opdrachtgever grip krijgt op het realiseren van 
haar doelen.

Als je niets
verandert
verbetert er 
ook niets



Samen de route
uitstippelen

Onze missie 

Samen 
daadwerkelijk 
verandering 
waarmaken. 



Groot zijn 
of ergens 
groot in zijn

We zitten niet in de Big4 en hebben ook niet 
de ambitie om er een Big5 van te maken. We 
denken, voelen, leven en handelen in het 
belang van onze relaties en vinden zelfs de 
kleine dingen daarbij van enorm belang. Daar 
zijn wij dan weer groot in.



Wij beloven dat onze opdrachtgevers verandering met 
vertrouwen tegemoet kunnen zien. Met onze aanpak maken 
we de verandering tastbaar en inzichtelijk. We starten de 
verandering, voeren hem door en zorgen ervoor dat deze in 
de organisatie wordt verankerd. Maar ook al gaan we daarna 
weg, we blijven altijd betrokken bij onze opdrachtgevers.  
We informeren naar het gewenste effect en sturen indien 
nodig bij.



Klaar voor  
morgen
wat morgen  
ook brengt 5 voor 12

Tijd voor Bisnez

We hebben ons vizier altijd op de toekomst 
gericht. We bieden onze relaties perspectief 
voor de lange termijn. Dat doen we met 
betrouwbare, praktische oplossingen die we 
implementeren bij onze relaties. Oplossingen 
waarmee ze sterk staan in de dynamiek van 
de wereld van vandaag.



Onze visie

Deze tijd vraagt 
om een oprecht 
en betrouwbaar 
advies.



We zijn betrokken met onze relaties en met 
elkaar. Onze business gaat over relaties,niet 
over marketing. Daarom werken we met 
mensen die gepassioneerd, empathisch, open 
en oprecht zijn. We werken vanuit ons hart en 
geven oprecht om de mens achter onze 
collega en onze klant.

Van merken
Naar mensen



Uitdaging? Oplossing!



We maken van onzekerheid zekerheid, nemen 
aarzeling en spanning weg en geven er 
vertrouwen voor terug. Dat maken we waar 
omdat we pas weg gaan als alles werkt zoals 
onze opdrachtgever het wil.

Van last op 
je schouder
naar pak  
van je hart



We doen wat we zeggen en zeggen wat we 
doen; daarin zijn we recht door zee.  
Opdrachtgevers kunnen er altijd op rekenen 
dat we onze afspraken nakomen en dat we 
zeggen waar het op staat voor het beste 
resultaat.

Voor het beste 
resultaat
zeg waar het 
op staat



Onze ambitie

Veranderen
is mensenwerk.



Wat ons verbindt, is de passie en het plezier 
waarmee we (samen)werken. We zijn trouw 
en betrouwbaar en koesteren onze gedeelde 
idealen. Ons team bestaat uit een goede 
combinatie tussen ervaren professionals en 
ambitieuze jonge mensen die dat zo snel 
mogelijk willen worden. Met al onze kennis, 
kunde en bevlogenheid maken we het verschil 
voor onze relaties. We zorgen ervoor dat ze in 
de wolken zijn en tillen hun dienstverlening 
naar een hoger plan. 

In de cloud
of in de 
wolken?



We zijn onszelf. Iedere relatie is uniek en 
iedereen die bij ons werkt ook. En wij willen 
vooral dat iedereen dat ook blijft. We willen 
graag dat mensen bij ons passen, maar zij 
moeten ook vinden dat wij bij hun passen.  
Want iedereen heeft zijn of haar eigen leven, 
wensen en verlangens. Alleen als iedereen het 
naar zijn zin heeft, zijn we in staat om onze 
relaties optimaal tevreden te stellen. 
Ofwel, blijf dicht bij jezelf dan kom je het verst.

Weten wat 
je wordt
of zijn wie 
je bent



Bisnez
Lekdijk-West 6
2861 ER Bergambacht

info@bisnez.com 
T +31 (0)182 350 325
bisnez.com


