Har en, 6 nov ember 2008

V er beter en….
Met een ni euwe Amer ikaanse pr esident die in
zijn acceptance speech de mi lieu pr oblemen
als één van de speer punten van beleid noemt,
is er hoop dat we in staat zullen zijn om
wer eldwijd echt iets t e doen aan de opwar ming
van onz e aar de. Dat lijkt een hele v er beter ing!
Ook wij pr ober en ons steentje bij te dr agen
door ons in te zetten voor pr ojecten die zullen
leiden tot nieuwe Eur opese ener gie labels voor
bepaalde consumenten pr oducten.
In toenemende mate zien we dat er behoefte is
aan der gelijke st andaar den om een
onafhankelijke r efer entie te hebben waar
naar toe gewer kt kan wor den en die de
consument kunnen helpen bij het maken van
duur zame keuzes.
Henk de Vr ies
De Vr ies Business Consultancy
Hebt u iets met Health en Safety?
Dan hebben we ni euws v oor u. Dankzij Timmer
KAMadvies uit V enr ay vindt u op onze site nu
een pr esentati e over OHSAS 18001:2007
(Occupational Health and Safety Assessment
Ser ies). Een standaar d ver gelijkbaar met ISO
9001 en ISO 14001, maar dan voor veiligheid en
gezondheid binnen het bedr ijf.
In deze inleiding wor dt de hele aanpak zeer
helder en bondig uitgelegd.
U kunt de pr esent atie vinden onder de tab
“diver sen” in de r ubr iek “tr aining”.
V an har te bij u aanbevolen!

Op een netwer k bijeenkomst van onder nemer s
wer d laatst de behoefte gefor muleer d aan
meer zicht op hoe goed je bedr ijf het nu
eigenlijk doet. De financiën zijn daar bij niet
alleen zaligmakend. Het gaat ook om de
dingen die je doet die tot die r esultat en
leiden. Denk aan hoe je ni euwe klanten wer ft,
hoe je bestaande klant en vast houdt, hoe je
distr ibutiekosten omlaag kr ijgt, hoe je het
effect van je mar keting inspanni ngen
maximaliseer t,etc.
Wat zou het leuk zijn om bij een
medeonder nemer in de keuken t e kijken!
Welnu, daar is een systeem voor . We noemen
dat manager ial auditing. Je kunt dat toepassen
tussen v estigingen van een gr oter bedr ijf of
tussen v er schillende bedr ijven, voor opgesteld
dat het geen dir ecte concur r enten zijn. Lijkt
het u wat? Neem dan cont act met ons op!

Innov er en kun je ler en. Dat is de titel van de
laatst e toevoegi ng op onze website
www.ver beter dezaak.nl
Een i nleiding in hoe j e innovatie aanpakt.
U kunt hem vinden onder de tab ‘innovatie”
onder de r ubriek “tr aining”. V oor al in het MKB
blijkt het lastig te zijn om systematisch aan
innovati es te wer ken.
Waar haal je de tijd vandaan en wie gaat dat
betalen?
Wilt u weten hoe goed innov atie bij u is
ingebed? Doe dan ook eens de innovatie scan
van Syntens: http://www.iqs.nl/
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