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Informatie

ORGANISEREN & FUNCTIONERENNaar een werkende structuur Hoe zorgt u ervoor dat
de medewerkers van elkaar weten wat ze doen?Wilt u de productiviteit van uw organisatie
verhogen?Wat moet er allemaal in een complete functiebeschrijving staan, zodat die
daadwerkelijk bruikbaar is?Wat zijn de 21 ingrediënten die een succesvolle organisatie
moet hebben om te slagen?Centraal in de cursus Organiseren & Functioneren staat het
zogenaamde ‘Organiseerbord’, een organisatiesysteem dat gebaseerd is op de
productiecyclus. Dit model is op elk bedrijf toe te passen, juist als het bedrijf groeit. Het
geeft rust en duidelijkheid voor uzelf en uw werknemers. Met dit model kunt u zowel uw
eigen bedrijfsstructuur ontwerpen, evenals eventuele gaten of knelpunten daarin opsporen
en repareren. Dit systeem is in feite de basis van uw bedrijf. Heel veel vormen van
inefficiëncy zijn terug te leiden naar het ontbreken van deze structuur. Het resultaat is
duidelijkheid over wie wat doet en waarvoor verantwoordelijk is en meer tijd voor u als
ondernemer.Globale inhoud:

Waar bestaat een resultaatgerichte organisatie uit?
Het organiseerbord.
Complete beschrijving van de onderdelen daarvan.
Taakomschrijvingen.
Product en functie.
Eigen ‘Org.bord’ maken.
Volledige sterkte/zwakte analyse van uw eigen bedrijf.
De individuele ‘pet’ en de bedrijfs-‘pet’.
Het anticiperen op groei.
Het overzichtelijk maken van werkstromen.
De interne en externe vorm: routes.
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