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FAKTOO RENDEMENTSCAN
De rendement scan is voor de ondernemers die willen weten waar belangrijke kansen liggen
op het gebied van verkoop, service en marketing, in samenhang met HRM & ICT vraagstukken.
Wat doen we?
In vijf dagen (verspreid over meerdere weken weken) vertalen we onderstaande vragen naar
knelpunten die uw groei in de weg staan:
- Hoe vertalen uw doelstellingen zich naar de uitvoering?
- Waar zitten de grootste kansen en/of verspilling bij het verkopen van uw
product/dienst?
- Waar zitten de kansen om uw klanten nog beter te bedienen?
- Waar zitten de mogelijkheden om uw organisatie nog beter te positioneren?
- Zijn de juiste competenties en kwaliteiten bij uw mensen in aanwezig?
- Zijn er risico’s als het gaat om uw personeelssamenstelling?
- Dragen de ICT systemen voldoende bij aan een efficiënte bedrijfsvoering?
Waarom een scan over afdelingen heen?
Wij zien dat de ontwikkeling van een organisatie niet per afdeling gaat, maar dat groei alle
afdelingen raakt. Het is belangrijk om deze groei over de afdelingen in evenwicht te hebben.
Vanuit marketing, vverkoop en service bedient u uw klanten. Hoe beter de onderlinge
samenwerking, hoe meer zij elkaar versterken en hoe beter uw klant wordt bediend.
Waarom ook HRM en ICT vraagstukken?
Het is belangrijk dat medewerkers gemotiveerd en gezond zijn. Hebben ze de juiste
competenties voor de taken? Daarnaast is ICT belangrijk om de informatie te leveren die
belangrijk is voor uw bedrijfsvoering. Dit geheel zorgt samen voor een sterke organisatie die
kan groeien.
Het resultaat
De resultaten van de scan worden gepresenteerd in een helder overzicht. Dit inzicht helpt u
om prioriteiten te kunnen stellen. Indien nodig helpen we om deze verder uit te voeren.
De prijs
De prijs bepaalt u na afloop op basis van de waarde die de scan voor u heeft gehad.
Nieuwsgierig geworden naar wat u nu kunt doen om groei te realiseren? Neem contact met
ons op voor een vrijblijvende miniscan. Dan bepalen we samen in 1 uur of de Rendementscan
ook iets voor u kan betekenen.
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