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Waarde creëren en behouden door veel beter overzicht 
 

 

Laat uw team inspireren door deze intuïtieve benadering! 
 
Weten de leden van uw managementteam hoe elk van hen bijdraagt aan 
het creëren en behouden van waarde voor de belangrijkste stakeholders? 
Om slagvaardig te zijn heeft elk team een gezamenlijk referentiekader 
nodig. De sleutel voor succes blijkt een gemeenschappelijke ‘plattegrond’ 
van de dagelijkse bedrijfsactiviteiten te zijn.  
 
Beter overzicht geeft veel meer inzicht. In de praktijk kan elk team dat 
prima gebruiken. Uw klanten, financiers, toezichthouders en medewerkers 
hebben allemaal hun eigen verwachtingen. Als team moet u voortdurend 
belangrijke afwegingen maken om die te managen. Daarbij opereert 
iedereen primair vanuit zijn of haar eigen perspectief, belang of expertise. 
Hoe komt u dan in de praktijk tot optimale interne samenwerking? 
 

Ervaar hoe het onderlinge vertrouwen toeneemt,  
als uw managementteam investeert in de interne organisatie. 
 

1. Samen visualiseren 
Tijdens een interactieve workshop maakt u als team een samenhangend 
overzicht van uw organisatie (of een onderdeel ervan). Zo maakt u samen 
inzichtelijk welke activiteiten op de werkvloer bijdragen aan de realisatie 
van welke doelstellingen. Ook wie waarvoor verantwoordelijk is en wat de 
relevante activa, transactiestromen, applicaties en registraties zijn.  
 

2. Samen prioriteren 
Het integrale overzicht vormt een uitstekende basis voor al uw gezamen-
lijke analyses. Het stelt u in staat om als team kansen eerder te benutten 
en risico’s beter te beheersen. Nu wordt het ook een stuk eenvoudiger om 
gestructureerd de belangrijkste knel- en verbeterpunten te benoemen.  
 

3. Samen optimaliseren 
Vervolgens kunt u gerichter aan de slag om te waarborgen dat de beslissers 
steeds kunnen beschikken over de beste informatie. Bedrijfsprocessen 
anders inrichten, verantwoordelijkheden verhelderen, ‘spelregels’ herfor-
muleren en competenties versterken. Deze aanpak blijkt bovendien tot 
meer onderling begrip te leiden. Als team kunt u zo samen de bedrijfs-
voering veel wendbaarder en weerbaarder maken. En ervoor zorgen dat uw 
organisatie vitaal en toekomstbestendig blijft. 
 

Wilt u meer weten over de voordelen voor úw team? 

Ik vertel u er graag meer over,  
Marinus de Pooter 


