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Welkom bij Opaal Adviesbureau  
 
Opaal  
 
Is open, resultaatgericht en ontzorgt in organisatie- en managementvraagstukken voor u en uw 
organisatie.  
 
Opaal heeft als doel om organisaties beter te laten presteren en zoekt samen met u naar 
oplossingen voor uw vraagstukken. Uw en mijn kennis en ervaring staan daarvoor garant.  
 
Opaal maakt geen dikke ambtelijke beleidsnota’s maar wel begrijpelijke analyses en plannen van 
aanpak die de weg vrijmaken om gestelde doelen te bereiken. Samen met mijn “hands on” 
mentaliteit is dat het kenmerkende van Opaal. 
  
Opaal werkt 
 
Open, eerlijk en duidelijk! En dat laat zich o.a. vertalen in een eerste vrijblijvende intake waarin ik 
gezamenlijk met u de vraagstelling en/of de probleemstelling inventariseer. Hierover ontvangt u 
een korte schriftelijke terugkoppeling. Mocht blijken dat u en ook ik kansen zien voor resultaten, 
werken we samen naar de juiste voorwaarden voor de opdracht. 
 
Opaal werkt samen 
 
Naast mijn eigen kennis en ervaring, werk ik ook nauw samen met een aantal specialistische 
organisaties op verschillende gebieden.  
 
Opaal werkt samen met u 
 
Graag trek ik samen op met u en uw organisatie! Dat is goed voor u en ook goed voor mij. Dat 
doen we door samen heldere afspraken en contracten op te stellen die nooit voor verrassingen 
zorgen. “Hard op de zaken en zacht in de relatie” is mijn motto!  
 
Opaal diensten 
 
 Procesmanagement  
 De dienstverlening die kan ontstaan als gevolg van de adviezen en coaching die Opaal 
 verzorgt voor uw organisatie. De rol van de procesmanager is divers en ondersteunend aan 
 de leiding van de organisatie met als doel het realiseren van het vastgestelde resultaat.  
 Kenmerkend voor deze dienst is de rol van de procesmanager, hij zorgt voor extra energie, 
 voert de regie en creëert binding binnen de organisatie. 
 
 Opdrachtmanagement  
 De dienstverlening die zich richt op een duidelijk en concreet beschreven opdracht.  
 Voortgang wordt besproken aan de hand van duidelijke evaluatiemomenten, mijlpalen en 
 rapportages. 
          Kenmerkend voor deze dienst is de hands-on aanpak, duidelijke voorwaarden en een 
 meetbaar doel. 
 
 Interim-management 
 De dienstverlening die zich richt op het begeleiden/managen van veranderprocessen en/of 
 het tijdelijk opvangen van managementposities in uw  organisatie.  
 Kenmerkend voor deze dienst is het snel inzichtelijk maken van de context en een 
 resultaatgerichte aanpak die ontzorgt. 
 
 Resultaatmanagement 
 De dienstverlening die zich richt op het financiële resultaat van uw organisatie.   
 Door middel van deelonderzoek van uw bedrijfsprocessen ontstaat een pakket van 
 aanbevelingen dat u in staat stelt om het rendement van uw organisatie met  vaak geringe 
 aanpassingen te verbeteren. 
 Kenmerkend voor deze dienst is dat snel duidelijk wordt waar de mogelijkheden liggen voor 
 verbeteringen van het rendement van uw inspanningen. 
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 Coaching 
 De dienstverlening die zich richt op de bewustwording van het eigen functioneren.  
 Coaching helpt u zich bewust te worden van doelen, kansen, mogelijkheden en 
 activiteiten.   
 Kenmerkend voor deze dienst is dat de coach optreedt als motivator en u op planmatige en 
 praktische wijze begeleidt naar resultaat. 
  
 Advies 
 De dienstverlening die aan de hand van een concrete vraagstelling of  probleem   
 leidt tot een helder advies voor uw vraagstukken. 
 Kenmerkend voor deze dienst is dat deze ook vaak geïntegreerd plaatsvindt in  
 de andere diensten.  
 
  
Bent u geïnteresseerd in een open, eerlijk en duidelijk gesprek? Neem dan gerust  contact op….ik 
ontmoet u graag! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Rolf Beerhorst 
 
Opaal Adviesbureau 
Vermeerstraat 9  
5691 ED  
Son en Breugel 
GSM: 0031651153828 
Mail: info@opaaladvies.nl   
KVK: 17269837 
BTW: NL122213701B01 
ABNAMRO:43.17.580.85 
 
 
Ervaringen: 

• Advisering en begeleiding van opstart van programmering voor activiteitencentrum actief in 
sport en gezondheid, leisure, cultuur en NSO/BSO 

• Advisering en uitvoering outsourcing personeel en wijzigen businessmodel voor een 
organisatie actief in de zakelijke dienstverlening 

• Advisering en begeleiding van DGA in zakelijke dienstverlening mbt financiële en juridische 
en HRM gerelateerde vraagstukken  

• Betrokken bij de ontwikkeling van concepten van/voor community centers 
• Ontwikkeling van concept en organisatie van dance event. 
• Advisering en uitvoering in ontvlechting van BV structuren van beheer- en 

werkmaatschappijen 
• Aan- en verkoop begeleiding van besloten vennootschappen 
• Advisering en begeleiding van financieel beheer in organisatie in contractactiviteiten in het 

onderwijs 
• Advisering en begeleiding van (door) startende ondernemers op HRM, financieel en 

juridisch gebied. 
• Coördinatie van een particulier bouwtraject ( tot turn key) 
• Management/directie in zakelijke dienstverlening 
• Management in de gezondheidszorg 
 

 


