hoe krijg je je organisatie fit voor de
toekomst?
Inleiding
Ieder bedrijf moet op de kosten letten. Personeel vormt de belangrijkste én de grootste
kostenpost.
Veel bedrijven in de branche moeten reorganiseren omdat het werk terugloopt, maar zeker
ook om klaar te zijn voor de toekomst.
Hoe krijg je dit voor elkaar? Management Centrum helpt je in twee stappen je organisatie
beter op orde te brengen.

Stap 1: Van toekomstplan naar organisatie inrichting
Stel je lange termijn doelen vast. Wat is je toekomststrategie? Geen nieuwbouw en meer
service? Hoe krijg ik de mensen op de goede manier mee in mijn plannen?
Kies voor de organisatiestructuur die nodig is voor het uitvoeren van je strategisch plan.

Hulpmiddel: door Management Centrum ontwikkelde standaardmodellen voor de
organisatiestructuur voor de branche.

Stap 2: Inrichten van een goed functionerende organisatie
Spreek met je medewerkers af wat je van ze verwacht
Functionerings- en beoordelingsgesprekken. Hoe voorkom ik vervelende discussies? Hoe geef
ik negatieve feedback? Hoe doe ik dat zonder dat we in een vervelende discussie komen? Hoe
stuur ik ongewenst gedrag op een effectieve manier bij? Hier zijn technieken voor.
Stel vast of iedereen zijn taak naar behoren vervult
Voer beoordelingsgesprekken.

Hulpmiddel: Hoe marktconform belonen? Hoe zorg ik ervoor dat ik ten opzichte van mijn
concurrenten op een goed niveau zit met de beloningen? Hoe zorg ik ervoor dat er toch
een prikkel uitgaat van mijn beloningsbeleid?
Betaal een passende beloning voor de geleverde prestaties
Betaal loon naar werken.

Hulpmiddel: de Uneto-VNI salarismonitor helpt u om per functie de beloning op het juiste
niveau vast te stellen.
Als het gaat om personeelsmanagement dan is Management Centrum voor bedrijven het
aangewezen adviesbureau. Wij kennen de branche als geen ander en helpen u op basis van
jarenlange ervaring de juiste beslissingen te nemen bij reorganisatie.
De bal ligt bij u. Graag staan we u te woord. Bellen staat vrij, wij horen graag van u.
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