
 

 
 

 

BIJLAGE BIJ PROJECT 18321 | Partner in Werk 
 

De Ondernemers 
 

Wij zijn oud collega’s van elkaar en sinds 2017 opnieuw een samenwerking aangegaan. Wij zijn Bas 

Leenders (samenwonend, dochter 6 jaar) en Sander Tensen (getrouwd, dochter 7, zoon 6).  

 

Twee ondernemers met jarenlange ervaring als trainer en coach en als leidinggevende in de sector 

loopbaancoaching. Wij hebben beiden jarenlang samengewerkt en kennen elkaar hiermee goed. Wij zijn 

erg complementair aan elkaar, waardoor we synergie hebben in onze samenwerking. Door veel 

(gedeelde) ervaring in de sector op het gebied van het begeleiden van mensen, (sociale) wetgeving en 

bedrijfsvoering, kunnen we elkaar scherp houden en blijven we groeien in onze rol. 

 

 

Bas Leenders (links) 

Ik ben sinds december 2014 als ondernemer actief en heb Partner in werk in de rol van directeur geleid 

tot waar de organisatie nu staat.  Gevolgde opleidingen: sociaal juridisch medewerker, toegepaste 

psychologie, opleiding tot gecertificeerd  jobcoach en in company trainingen op management en 

leiderschap. Ik overzie het geheel en ben hierbij goed in staat in te zoomen op de details. Mijn zwakte is 

dat ik geneigd ben om (te) veel van mijzelf en anderen te eisen. Ik heb geen financiële achtergrond, 

waarmee wij vertrouwen op een controller die ons begeleidt. 

 

Sander Tensen (rechts) 

Ik ben sinds januari 2017 werkzaam voor Partner in werk, waarmee de organisatie in staat is geweest 

een grote omzetgroei te realiseren. Door het vertrouwen in de organisatie en medewerkers die we in 

2017 hebben kunnen aantrekken ben ik in januari 2018 ingestroomd als partner. Gevolgde opleidingen: 

Post HBO job coaching, diverse In company en externe trainingen richting management en sales. Ik kan 

goed tot de kern komen en verbanden leggen.  Daarnaast weet ik mensen op basis van mijn 



 

 
 

deskundigheid en het vertrouwen dat ik uitstraal snel voor mij te winnen. Door mijn enthousiasme en 

gedrevenheid krijg ik soms te horen dat ik overheersend kan overkomen. Ik vang dit op door controle 

vragen te stellen tijdens mijn gesprekken.  

Partner in Werk is voor ons beiden onze enige inkomstenbron. Onze partners hebben hiernaast inkomen 

uit parttime werk.  

 

Aanvullende Financiële Informatie 

 
Winst en Verlies (x € 1.000,-) 

 Historische cijfers Tussentijdse 
cijfers 

Prognose cijfers 

 2015 2016 2017 2018  
Q1 en Q2 

2018 

Omzet 60 131 379 335 665 

Brutowinst 6 1 257   

Afschrijvingen 0 0 0   

Overige 
bedrijfskosten 

(3) (6) (256)   

Bedrijfsresultaat 3 (5) 1   

Financiële baten 
(+) of lasten (-) 

0 1 0   

Bijzondere baten 
(+) of lasten (-) 

0 0 0   

Resultaat voor 
belasting 

3 (4) 1 49 97 

 
 

Balans (x € 1.000,-) 

ACTIVA 2016 2017 

Vaste activa 0 1 

Financiële activa   

Vlottende activa 32 71 

Liquide middelen 25 20 

Totaal 57 92 

Eigen vermogen (1) (6) 

Langlopende verplichtingen   

Kortlopende verplichtingen 58 98 

Totaal 57 92 

Solvabiliteit neg neg 

Liquiditeit (current ratio) 0.98 0.93 

 
* Uitleg over hoe Geldvoorelkaar.nl de getoonde ratio’s heeft berekend, leest u op de pagina Onze 

Werkwijze. 

 

https://www.geldvoorelkaar.nl/geld-investeren/onze-werkwijze
https://www.geldvoorelkaar.nl/geld-investeren/onze-werkwijze

