Koerskaart

Reorganisatie
Wat bieden wij u aan ?
Management van of ondersteuning bij het reorganiseren van de ac viteiten van uw bedrijf of
organisa e.
Waarom bieden wij u dit aan ?
Reorganisa e van het bedrijf is af en toe nodig. Een reorganisa e is nu g om processen te
op maliseren, de kosteneﬃciën e te verbeteren en ‘gegroeide situa es’ aan te pakken.
We kunnen eenvoudig beginnen door met u te sparren over het doel en de strategie van de
reorganisa e, het te volgen personeelsbeleid en de financiële consequen es. In overleg nemen we
dan een besluit of u de reorganisa e zelf uitvoert met enige begeleiding van onze ervaren
deskundigen. U kunt ook de reorganisa e aan ons overlaten, waarbij wij optreden als interim
manager. De consultants van HavenLand hebben in diverse organisa es het reorganisa eproces
vorm gegeven, opgestart, begeleid, uitgevoerd en afgehandeld.
Wat kost het ?
Voor een bedrag van €500,‐ (excl. BTW) leveren wij u een quick scan ‘reorganisa e’. Voor het
opze en en begeleiden en/of managen van de reorganisa e brengen wij uitsluitend de werkelijk
benodigde uren in rekening voor een vast tarief. U kunt hiermee zelf de kosten in de hand houden.
Wat levert het op ?
Aan de hand van 2 gesprekken geven wij u een quick scan, dat is een schri elijke terugkoppeling
over het eﬀect van en de bo lenecks in de door u gewenste reorganisa e. De quick scan is een
handleiding om te komen tot een goed plan van aanpak.
Wat kan HavenLand nog meer voor u betekenen?
Naast het ondersteunen en managen van uw reorganisa e, kunnen wij u helpen op het gebied van
visie, strategie, innova e, duurzaamheid, subsidie, vergunningen, overheidsrela es, personeel en
arbo‐dienstverlening.
Vragen?
Bel Rob Hendriks 06‐34195148 of Herman Sars 06‐20398858

info@HavenLand.nl
06-34195148 / 06-28312253

