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TEKSTBESTAND MENU: CONTACT 

 

 

Leuk om kennis te maken. Waarmee kan ik je helpen? 

 

Zit je met een bedrijfskundige vraag? Of een pittig probleem? Neem dan rechtstreeks, vrijblijvend 

contact op met mij. Ik geef meteen aan of ik wel of niet kan helpen. Het eerste gesprek bij jouw bedrijf 

is altijd gratis. 

 

 

Zo kun je contact op nemen 

 

 Bel 

Een belletje geeft de mogelijkheid om direct door te vragen en tot de kern te komen. Wel zo 

helder en effectief. 

>> 06 - 52 33 09 44 

Direct reactie / b.g.g. vaak binnen 4 uur. 

 

 App 

Als bellen niet goed uit komt, app dan gerust. Beschrijf je probleem of vraag. Erg geschikt 

voor een praktische insteek. 

>> 06 - 52 33 09 44 

Op werkdagen vaak tot circa 21:00 uur reactie. 

 

 Mail 

Liever mailen? Met alle ruimte voor beschrijven van de situatie / stellen van vragen. Krijgt 

vaak telefonische opvolging. 

>> info@profinq.nl 

Op werkdagen vaak tot circa 21:00 uur reactie. 

 

 Link 

Linken via social media en/of mijn online profiel checken? Ik ga graag de interactie aan en zie 

je reactie tegemoet! 

>> Mieke Mennink - LinkedIn 

Reactie meestal met 1 werkdag, vaak sneller. 

 

 

<Bel me terug> 

 

 

Adres ProfinQ 

 

ProfinQ 

Park de Kotten 175 

7522 EJ Enschede 

Bezoek alleen op afspraak! 

Ben vaak op locatie bij klanten ... of aan 't werk in comfy joggingbroek ;-) 

 

tel:+31652330944
https://wa.me/31652330944
mailto:info@profinq.nl
https://www.linkedin.com/in/miekemennink/
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Ik werk graag samen met ondernemers nieuwe stijl 

 

Ondernemers die vanuit een ruimer bewustzijn handelen. Die een open, onderzoekende, empathische 

en creatieve mindset hebben. Die bewust zoeken naar de balans tussen ratio en intuïtie. Die geloven 

in duurzaam ondernemen. Die willen bouwen aan een betere business én een betere wereld. Want in 

mijn wereld kunnen die twee uitgangspunten juist uitstekend samen gaan. Elkaar zelfs verder 

versterken. 

 
 
Een goed gesprek is vaak de eerste stap van de oplossing. Het brengt je meer helderheid, 

inzichten en oog voor nieuwe wegen. 

 

 

<Aanmelden nieuwsbrief> 

 

 

Over ProfinQ 

 
ProfinQ is in 2012 opgericht vanuit de drive om directies van MKB bedrijven in Twente en omstreken, 

op volledig onafhankelijke wijze te adviseren, hoe ze structureel meer omzet, winst en werkkapitaal 

kunnen behalen. Door jarenlange ervaring en expertise, zijn praktische oplossingen snel paraat. 

Bedrijfsbreed. Dus op het snijvlak van financiën, bedrijfsvoering, strategie en leiderschap. Werkt wel 

zo effectief. 


