
Over Intenza

Intenza gelooft dat mensen gelukkiger zijn 

als ze hun ambities realiseren. We helpen ze 

daarbij door meer regie te zetten op gedrag 

dat zorgt voor beweging, energie en resultaat. 

Dat doen we door ontwikkelprogramma’s 

uit te voeren in organisaties waarbij 

vaardigheden en gedrag centraal staan. 

5 stappen naar Intenza ondernemer

Gaan we samen verder dan volgt de selectieprocedure waar een praktijkassessment onderdeel van uitmaakt. 

Schrijf je in via intenza.nl/succes-met-intenza

Word ondernemer bij Intenza!

1 2 3 4 5

Meld je aan voor 
het Open Huis.

Wij bellen voor 
een telefonische 

kennismaking.

Stuur je CV en 
korte pitch toe.

Bijwonen Open Huis. 
Wij vertellen je alles 

over Intenza.

Keuze moment 
voor vervolgstap.

Krijg je energie van het ontwikkelen van anderen? Heb je behoefte 

aan vrijheid? Wil je jezelf continu verder ontwikkelen?



Meld je aan voor het
Open Huis
Ben jij geïnteresseerd om je te blijven 

ontwikkelen en heb je de drive om klanten te 

winnen en uit te bouwen op het gebied van 

klantimpact en commerciële slagkracht?

Intenza Realisatie Aanpak ®
Klanten waarderen Intenza om haar praktische toepasbaarheid, inspirerend vermogen en focus op resultaat. 

De Intenza RealisatieAanpak ® leidt tot snelle beweging en structureel resultaat. Een paar voorbeelden:

 ● Een grote accountantsorganisatie is van de 15de naar twee jaar achtereen de 1ste plaats gegroeid in de   

verkiezing van de meest klantgerichte accountantsorganisatie van Nederland

 ● Een vliegtuigmaatschappij verhoogde haar omzet aan boord met 25% in 16 weken

 ● Een arbeidsbemiddelaar realiseerde een omzetgroei in 3 jaar van 25%, 33% en 42%

 ● Een retailer heeft in een neerwaartse markt haar omzet met 15% verhoogd

 � Opleidingsdagen; 

 � Verkoopondersteuning; 

 � Relatiemanagementactiviteiten voor 

klanten en prospects;

 � Ondersteuning op het gebied van ICT;

 � Ondersteuning van het secretariaat.  

Enkele opdrachtgevers

Schrijf je in via intenza.nl/succes-met-intenza

Investering
Om ondernemer te worden bij Intenza betaal je 

een entrancefee. De eerste helft bij de start en 

het resterende bedrag op een later moment.

Hoe succesvoller je bent in het eerste jaar, 

hoe meer je kunt terugverdienen van de 

entrancefee. Over jouw verkochte omzet betaal 

je een feeafdracht van 25% en boven de norm 

20%.

Alle details vertellen we je graag tijdens 

de kennismaking.

Voor de investering krijg je onder andere:


