de roadmap naar stabiliteit
in continue veranderende omgeving
- realiseer stabiliteit -

De roadmap naar stabiliteit

de MKB verander-roadmap
Kun jij als MKB-ondernemer wel wat hulp gebruiken in deze onzekere
periode? Is jouw onderneming (voor een deel) stilgevallen en weet je
nog niet hoe je straks weer kunt starten met ondernemen? Heb je
grote twijfels over hoe het verder moet?
Had je een mooie groeiende onderneming en zie je door de huidige
crisis ineens alles in duigen vallen? Had je voldoende plannen, maar
weet je even niet hoe je straks, in de 1,5 meter samenleving, je bedrijf
moet voortzetten? Zie je allerlei ondernemers met mooie ideeën weer
de markt op gaan, maar heb jij geen enkel idee hoe je dat voor elkaar
moet krijgen>
Wij helpen je om de antwoorden op deze vragen te vinden. Ons
veranderproces helpt je om duidelijkheid en grip te krijgen, waardoor je
binnen een jaar komt tot een stabiele organisatie in een nieuwe
werkelijkheid.
Ons team van professionals is in staat om je te helpen met alle
vraagstukken die er zijn.

van chaos en onvoorspelbaarheid
naar een stabiele organisatie
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Fase 1
In kaart brengen

Je krijgt een goed inzicht in wat de
mogelijkheden zijn om in de nieuwe
werkelijkheid je bedrijf voort te
zetten.

In de eerste fase besteed je vooral
tijd aan je missie. Waarom was je je
bedrijf ook alweer begonnen? Welke
droom wil je realiseren?

Je ontdekt welke nieuwe
mogelijkheden er zijn om je diensten
of producten aan te bieden.

Natuurlijk is een realistische kijk op je
huidige situatie een must! Je bekijkt
hoe je er financieel voor staat en of je
ontdekt of je ideën nog steeds
realistisch zijn.

Deze fase levert uiteindelijk een
analyse op die je veranderbehoefte
aangeeft.

De roadmap naar stabiliteit

Fase 2
Veranderstrategie
In de vorige fase heb je de
veranderbehoefte van jou en je
bedrijf vastgesteld. Nu is het tijd om
een diepere analyse te maken binnen
je bedrijf.
In deze fase bekijk je exact welke
impact je doelstelling heeft op je
bedrijf als het gaat om mensen,
middelen en methoden.
Je informeert en betrekt je
management team en medewerkers
bij de doelstelling die je wilt
waarmaken.

Als je doet wat je
altijd deed dan
krijg je wat je altijd
kreeg
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Samen met de teams in je organisatie
bepalen jullie welke veranderingen er
daadwerkelijk moeten plaatsvinden
om stabiliteit te realiseren. Dit doen
jullie op de gebieden: mensen,
middelen en methoden.
Het resultaat van de fase is dat je een
duidelijk business case hebt waarop
je je implementatie besluiten kunt
nemen en een duidelijk veranderplan
op tafel hebt liggen
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Fase 3
Realisatie
Zodra je het veranderplan hebt kun je
overgaan tot de implementatie van
de verschillende veranderingen in de
organisatie, de systemen en in de
methoden/processen.
Er komt veel kijken bij de
implementatie van de veranderingen.
Het is daarom raadzaam om een
goede projectleider/manager deze
werkzaamheden op zicht te laten
nemen.
Verandering gaat altijd gepaard met
weerstand. Zeker als medewerkers
als jarenlang op een bepaalde wijze
werken en dit, tot nu toe, het
gewenste resultaat heeft opgeleverd.
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Zorg er daarom ook voor dat je
verandering die je wilt doorvoeren
door mensen wordt uitgevoerd die
weten wat het betekent om mensen
mee te nemen in de verandering.
En wat is jou rol als initiator van de
verandering? Jij blijft het beoogde
eindresultaat constant herhalen. Je
doet dit in al je communicatie en
houd voor het gehele bedrijf dit
einddoel in de gaten, je wijkt er niet
vanaf. Dit levert je op dat de mindset
van je personeel op den duur mee
gaat in de ingezette verandering,
daarnaast geef je daarmee indirecte
back-up aan de veranderaars in je
organisatie.
Nadat de implementatie van de
verandering(en) heeft
plaatsgevonden zul je de resultaten
ervan gaan zien.

Zorg dat jij nú doet wat nodig is om straks
een stabiele onderneming te hebben.
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de Expert
achter Prolive
Ik ben Anneke Lubbers, een
gedreven en enthousiaste
business coach voor sterk
groeiende MKB-bedrijven in
de technische sector.
Ik begeleid Directies en
Managementteams met de
verandering die gepaard gaat met
een snelle groei. Ik begeleid deze
MKB-bedrijven met het opzetten van
de juiste managementstructuur en de
inzet van processen en procedures
om een meetbare en stuurbare
output te creëren.
Hierbij ga ik uit van de kracht van het
eigen personeel en door de juiste
man/vrouw op de juiste positie te
zetten komt een ongekende energie
vrij die omgezet wordt in enorme
groei en stabiliteit.
In mijn eigen zoektocht naar het
antwoord op de vraag "hoe blijf ik
zelf staande in een omgeving die
constant verandert?", heb ik ontdekt
dat ik als persoon daar een heel
belangrijke rol in speel. .

De laatste jaren valt me steeds meer
op dat veranderingen in het bedrijfsleven gemanaged worden op inhoud.
Het gevolg is dat de medewerker die
bij deze verandering betrokken is
wordt vergeten en de motivatie, het
plezier in het werk achteruitgaat.
Hierdoor zal de uiteindelijke
verandering in de organisatie niet óf
veel later dan gepland gebeuren.
Ik ben ervan overtuigd dat als je de
kwaliteit van jezelf en je
medewerkers kent en deze optimaal
inzet, de positieve verandering
verbluffend groot zal zijn.

