
Het ACTA-Abonnement, 
creatief en betrouwbaar 



Wat is het ACTA-Abonnement?
ACTA heeft voor haar klanten een abonnement ontwikkeld, waar u handig gebruik van 

kunt maken. Onze opdrachtgevers lopen steeds vaker tegen de vraag aan hoe ze snel, 

vertrouwd en tegen een redelijke prijs extern advies kunnen krijgen. Wij vormen op 

deze manier een klankbord en vraagbaak voor de klant. Vragen als bijvoorbeeld: de 

planning en controlcyclus loopt niet goed maar waarom niet, hoe geef ik het  

HRM-instrumentarium nou echt handen en voeten, hoe geven we een subsidierelatie 

beter vorm en inhoud, krijgen hierin een plek.

Hoe werkt het ACTA-Abonnement?
Als u het ACTA-Abonnement afsluit krijgt u een vaste accountmanager van ACTA 

aangewezen. Dat is iemand die zijn of haar sporen in de praktijk heeft verdiend.  

Onze jarenlange ervaring staat daar borg voor. Uw accountmanager kijkt of hij/zij zelf 

het gevraagde advies kan geven, of een van de andere collega’s binnen ACTA.

Binnen 24 uur wordt u teruggebeld, krijgt u een reactie op uw mail of wordt een  

afspraak gemaakt voor een gesprek. Onze medewerkers adviseren u objectief zodat 

u weer verder kunt omdat u richting mee krijgt, inspiratie opdoet om verder te gaan of 

een aantal praktische tips en trucs hebt mee gekregen. Ook intervisie met iemand uit 

ons uitgebreide netwerk is mogelijk. 

Voor wie is het bestemd?
Het ACTA-Abonnement is bestemd voor bestuurders en leidinggevenden binnen uw 

organisatie, waardoor zij een snelle en veilige vraagbaak dicht bij de hand hebben. U 

en uw collega’s kunnen er snel en efficiënt gebruik van maken.



Wat kost het?
Het ACTA-Abonnement kost u per jaar 2.000,- euro, excl. b.t.w. en eventuele  

reiskosten en omvat 10 consulten (ca. 20 adviesuren) op allerlei (deel)terreinen waar 

uw organisatie in de praktijk van iedere dag mee te maken heeft.

Als onze werkzaamheden het abonnement dreigen te overschrijden, overleggen we 

tijdig met u en maken we met u maatwerkafspraken. Ook dat is ACTA!

ACTA, creatief en betrouwbaar! 
Bent u geïnteresseerd? Neem contact met ons op via het e-mailadres:

secretariaat@acta-advies.nl of bel met ons nummer: 033 - 47 00 451. 
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