Haren, 17 juni 2008

Verbeteren….

Culinair project….

Verbeteren blijft een voortdurende uitdaging.
In de afgelopen maanden is het bezoek aan
onze website verdriedubbeld. Leuk, maar dat
kan nog veel beter! Temeer daar al het
materiaal dat er wordt aangeboden gratis is.
U kunt ons daarbij helpen door de website link
door te sturen naar uw contacten.
Bent u niet tevreden over de site dan horen we
dat ook graag!

Project management is een basisvaardigheid
waarvan je verwacht dat die aanwezig is bij de
medewerkers.
Het is de “ability to execute”; het vermogen
om een intentie om te zetten in een concreet
resultaat. Dat kan een nieuw product zijn of
een nieuw kantoor of een nieuwe marketing
campagne.
In de praktijk blijkt deze project management
vaardigheid maar al te vaak onvoldoende
aanwezig te zijn. Planningen ontbreken,
verwachtingen wijken af van het resultaat, de
kosten stijgen ver boven budget.
Daarvoor hebben we een nieuw en bijzonder
training aanbod ontwikkeld op basis van “leren
door doen”.
Kijk op www.projecttraining.nl

Henk de Vries
De Vries Business Consultancy

Hebt u iets met innovatie?

Verbeterspel….

Wij ook. De kennis die we over het
innovatieproces hebben, is ingebracht in een
partnership met Metaware bv en heeft geleid
tot de lancering van een nieuw product:
Innoware. Een handige en flexibele IT
applicatie waarmee de discipline in afhandeling
en gebruik van documenten in uw
innovatieproces sterk zal verbeteren. Uiteraard
is de applicatie ook op andere business
processen in te zetten waarin documenten door
een bepaalde “workflow” moeten lopen.

Kortgeleden hebben we weer het verbeterspel
gespeeld met een groep enthousiaste
medewerkers.
In een lange dag ga je intensief door alle
stadia van het verbeterproces heen. Het
resultaat in het spel was een verviervoudiging
van de Return On Investment.
Een aansprekend resultaat vindt u niet?
De kern van het verhaal is het leren begrijpen
van oorzaak en gevolg en vervolgens de
oorzaken creatief bestrijden.
Als u ook graag dergelijke verbeteringen wilt
realiseren, grijp dan het toetsenbord en mail
ons.
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