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  ARON SIRCAR 

  Bedrijfsadvocaat 
  Strategy Consultant 
  Lic. Bemiddelaar, Cert. Zakelijke Bemiddelaar 
  Lic. Systemische Coach, Cert. Conflict- & Crisiscoach 
  Cert. Profiler 

Jij hebt een startende onderneming, een gevestigde MKB, een NGO/NPO of jij bent zelfstandig. Jij opereert op een international niveau. Jouw team is 
internationaal. Jouw uitdagingen zijn internationaal. 

Bij het vinden van ondersteuning bij het oplossen van jouw conflict of crisis mout jij een heel leger van deskundigen betalen die voor internationale adviesbureaus 
werken en topvergoedingen eisen. Oj je bent afhankelijk van jouw lokale adviseurs, die vaak nie over internationale expertise beschikken.  

Dit is de oplossing voor jou: Ik combineer interdisciplinaire expertise op het gebied van recht, economie, bedrijfskunde, psychologie en internationale 
betrekkingen met overeenkomstige internationale werkervaring. Ik kan deze dienst aanbieden door kwaliteitsnormen toe te passen die door internationale 
adviesbureaus en voor wereldwijde spelers zijn gedefinieerd. Ik verminder tegelijkertijd het volume van de opdracht en gebruik progressieve methodiek die 
voldoen aan jouw eisen. Je hoeft niet langer te kiezen tussen kwaliteit en kosten, middelen te verspillen en te proberen het werk van individuele deskundigen te 
coördineren en hun afzonderlijke en vaak tegenstrijdige adviezen zelf samen te voegen tot een holistische strategie.  Krijg de steun die je nodig hebt tegen een 
prijs die je je kunt veroorloven. 
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INTERNATIONALE ZAKENBEMIDDELING 

Mijn doel is het minimaliseren van jouw procesrisico's en je te helpen jouw geschillen te beslechten op een efficiënte en op groei gerichte manier. 

TYPISCHE GEVALLEN 

Business vs Business Business vs Klant Business vs Werknehmer & 
Werknehmer vs Werkender 

• Contractuele geschillen  
• Betalingsmoeilijkheden 
• Intellectuele eigendomsgeschillen 
• Schade en schaderegeling

• Contractuele geschillen 
• Betalingsgeschillen 
• Geschillen over kwaliteit/klanttevredenheid 
• Schade en schaderegeling

• Beëindiging van het dienstverband 
• Prestatie- en kwaliteitsgeschillen 
• Proces- en wijzigingsbeheergeschillen (o.a. 

reorganisatie, herstructurering, rationalisatie, 
consolidatie en M&A) 

• Geschillen met personeelsvertegenwoordiging 
• Individuele interpersoonlijke conflicten 
• Interdepartementale geschillen 
• Team geschillen

Aandeelhouder vs. Aandeelhouder (incl. Partners 
en Geassocieerde Deelnemingen)

Business vs Crediteur/Kapitaalinvesteerder Business vs Stakeholder (particulier, publiek, 
onderwijskundig/wetenschappelijk)

• Strategie geschillen 
• Competentieconflicten 
• Contractuele geschillen  
• Belangenconflicten 
• Geschillen over de waardebepaling van bedrijven 
• Geschillen over de  aandelen 
• Oplossings-/liquidatiegeschillen

• Contractuele geschillen  
• Betalingsmoeilijkheden 
• Schuldherstructurerings-/gemiddelde buy-out-

geschillen 
• Bedrijfs- en vermogensrechtelijke 

(her)waarderingsgeschillen 
• Belangenconflicten

Tegenstrijdige belangen met: 
  
• Initiatieven van het maatschappelijk middenveld 

en niet-gebonden NGO's 
• Politieke partijen/partijstichtingen 
• Overheidsinstanties
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CONFLICT- & CRISISCOACHING 

Ik wil je staat stellen om jouw besluitvormingsprocessen en acties in kritieke situaties te optimaliseren.  

INDIVIDUELE & TEAM COACHING 

Risicocoaching Conflictcoaching Crisiscoaching

• Risico mapping 
• Profilering van de risicopersoonlijkheid 
• Versterking van de strategie- en 

tactiekcompetentie

• Conflict mapping 
• Profilering van de conflictpersoonlijkheid 
• Versterking van de psychologische 

conflictcompetentie  
• Versterking van de conflictcommunicatie-

competentie 
• Versterking van de strategische en tactische 

conflictcompetentie (conflict response) 
• Teambuilding en teamleiding 
• Versterking van den onderhandelingscompetentie

• Crisis mapping 
• Profilering van de crisispersoonlijkheid 
• Versterking van de psychologische 

crisiscompetentie 
• Versterking nan de crisiscommunicatie-

competentie 
• Versterking van de strategische en tactische 

crisiscompetentie (crisisrespons) 
• Teambuilding en teamleiding 
• Verandermanagement 
• Crisispreventie
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PROFILERING 

Om te winnen, wil je jouw partner, teamlid of tegenstander kennen, maar ook jezelf.  

Risicoprofilering 

• Risico mapping 
• Evaluatie van de 

risicopersoonlijkheid 
• Evaluatie van het persoonlijke 

risicopotentieel 
• Gedragsaanpassing (strategie en 

tactiek)

Conflictprofilering 

• Conflict mapping 
• Evaluatie van de 

conflictpersoonlijkheid  
• Evaluatie van het persoonlijke 

conflictpotentieel 
• Gedragsaanpassing (strategie en 

tactiek)

Crisisprofilering 

• Crisis mapping 
• Evaluatie van de crisispersoonlijkheid 
• Gedragsaanpassing (strategie en 

tactiek)

Veerkrachtprofilering 

• Trigger mapping 
• Evaluatie van de 

veerkrachtpersoonlijkheid 
• Gedragsaanpassing (strategie en 

tactiek) 
• Veerkrachtversterking

Onderhandelingsprofilering 

• Belang mapping 
• Evaluatie van de 

onderhandelingspersoonlijkheid 
• Gedragsaanpassing (strategie en 

tactiek)

Prestatieprofilering  

• Evaluatie van de 
prestatiepersoonlijkheid 

• Evaluatie van het persoonlijke 
prestatierisico 

• Gedragsaanpassing (strategie en 
tactiek)

Teamprofilering 

• Team mapping 
• Evaluatie van de individuele 

teampersoonlijkheid 
• Evaluatie van het teamrisico 
• Teambuilding en teamleiding

AVGS-Coaching Profilering  
(Alleen Duitsland) 

• Systemische klant profilering 
• Evaluatie van het persoonlijke risico  
• Individuele potentieel evaluatie 
• Aanbeveling voor de coaching 

strategie

www.sircar.eu         info@sircar.eu © Aron Sircar 2020

mailto:info@sircar.eu


 / 6 6

SPECIALE SERVICES 

Als de dijken lijken door te breken, handel ik de situatie voor je af, zodat jij je kun richten op jouw dagelijkse werkzaamheden. 

Conflictbeheersing Crisisbeheersing

• Conflictinterventie  
• Conflictcommunicatie (CC, CR, PA, PR) 
• Onderhandelingsbeheer 
• Procesbeheer 
• Overeenkomstontwerp, monitoring en aanpassing 
• Schadebeheer  

• Crisiscommunicatie (CC, CR, PA, PR) 
• Crisisrespons 
• Verandermanagement 
• Risicomanagement  
• Crisispreventie 

www.sircar.eu         info@sircar.eu © Aron Sircar 2020

mailto:info@sircar.eu

