Har en, 17 febr uar i 2009

Change….

Duur zaam innover en

Elke dag wor dt er meer nieuws ov er ons
uitgestr ooid die de crisis sfeer lijkt te
ver ster ken. V anmor gen het C entr aal P lan
Bur eau, dat de ver wachting uitspr ak dat de
wer kloosheid in Neder land wel eens kan gr oeien
naar boven de 8%. Het zijn allemaal signalen
die bedoelt lijken om ons zo snel mogelijk door
de ontkenni ngsfase heen te halen. A ls ik het zo
opschr ijf, gr oeit het besef dat we in de eer ste
fase van een gr oot ver ander pr oces zitten,
waar bij de echte woede over wat we zullen
moet en inlever en nog moet komen…denk aan
wer k, pensioen, r enteaftr ek, etc. V er ander en is
niet altijd leuk. Het managen van v er ander en
wel. Een uitdaging v oor elke manager waar bij
een gr oot ber oep gedaan wor dt op leider schap
kwaliteiten. Hebt u daar hulp bij nodig, dan
willen we u gr aag ter zijde staan om de zaak te
ver beter en!

Ofschoon de huidige r ecessie ons ev en lucht
geeft, is het besef, dat veel gr ondstoffen
inclusief olie eindige voorr aden hebben t och
wel door gedr ongen. Hier liggen gigantische
kansen voor bedr ijven om met nieuwe
concepten de gev estigde or de omver te
wer pen. Denk aan Cr adle to Cr adle conc epten
die zelfs het hele business model kunnen
ver ander en. We staan voor diver se pr oducten
aan het begin van
“I ndust ry standard”
een nieuwe
pr oduct life cyc le,
waar bij de
“industr y standard”
opnieuw moet
wor den uitgevonden op basis van de
r andvoor waarden die nu zichtbaar wor den.
Hoog tijd dus om in t e stappen!
U had het al begr epen natuur lijk: wij wi llen u
daar bij gr aag helpen!

Henk de Vr ies
De Vr ies Business Consultancy

Pr ocessen ver beter en

B ur ning platfor ms

Eén van de topscor er s op verbeter dezaak.nl is
de tr aining file: pr ocessen ver beter en. Elke
week wor dt het mat er iaal weer door vele
mensen bekeken.
In een tijd van stagner ende omzet is snijden in
de kosten wezenlijk. De beste mani er om dat te
doen is door opnieuw naar je pr ocessen te
kijken en z e efficiënt er in te r ichten. In
pr oductie omgevingen is dat vaak al een pr oces
van conti nu v er beter en, maar hoe zit het met
de onder steunende afdelingen? V aak spelen ICT
applicaties hi er een sleutelr ol i n het behalen
van kost enr educties. Je mec haniseer t als het
war e een aant al pr ocesstappen. Je kunt dat
doen met specifieke soft war e ontwikkeling,
maar dat is duur en leidt tot een nieuwe sit uatie
die r igide is omdat bij ver der e mogelijke
ver beteringen de bestaande inv ester ing moet
wor den afgeschr even. Het kan ook ander s..
Nieuwsgier ig? Gewoon even bellen of mai len!

In een r ecente bijeenkomst van MKB
onder nemer s wer d gediscussieer d over het
onder wer p duur zaamheid. Al snel wer d
duidelijk dat het onder wer p voor de meeste
bedr ijven niet als gr oot issue en ook niet als
kans wer d gezien. Bij mijn wer k voor een
eur opees ener gielab el zag ik bij vele
Eur opese fabr ikanten een soor tgelijke
houding. V anuit change management kennen
we het concept: “bur ning platfor m”. Je moet
eer st het platf or m in br and steken voor dat
mensen dur ven te spr ingen. Zo zal het ook
met duur zaamheid gaan. De vr aag is hoe we
het platfor m in br and gaan
steken. Dat is een
discussie waar ik me
gr aag in meng als het
gaat om het bedr ijfsleven
in Noor d Neder land.
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