
Brengt structuur in uw organisatie



Een onafhankelijk blik op uw resultaten
 Meetsma Advies brengt structuur in organisaties

Niet elk bedrijf is even efficiënt 

ingericht. Organisatiestruc-

turen en bedrijfsprocessen 

groeien niet altijd mee met de 

dynamiek van een onderne-

ming. Problemen die daardoor 

ontstaan worden vaak provi-

sorisch opgelost, in plaats van 

professioneel. Meetsma Advies 

analyseert bedrijven en brengt 

de structuur terug in de 

organisatie.

Meer efficiëntie

Douwe Meetsma, directeur 

van organisatie- adviesbureau 

Meetsma Advies, is er duidelijk 

over. “Een gedegen analyse van 

de bedrijfssituatie is essentieel. 

Bedrijfsvoering kun je alleen maar 

verbeteren door de inefficiëntie 

op te lossen. Wij hebben veel 

kennis en kunde in het implemen-

teren, begeleiden en revitaliseren 

van kwaliteitssystemen. Alles 

draait om structuur en kwaliteit. 

Dat geldt ook voor onze work-

shops strategische oriëntatie, 

themadagen over kwaliteitszorg, 

training over het uitvoeren van 

interne audits of het houden 

van functioneringsgesprekken, 

maar zeker ook bij het ISO-proof 

maken van bedrijven.

Investeer in mensen

Tot Meetsma’s brede aanbod 

behoort ook het beoordelen van 

organisaties tegen de norm

Investors in People. Een norm 

die organisaties leert het beste 

uit hun mensen te halen. Douwe 

Meetsma is van huis uit chemisch 

analist en ziet een duidelijke pa-

rallel met zijn vroegere vakgebied. 

“Complexe organisaties kun je uit 

elkaar trekken tot de samenstel-

lende elementen. 

De medewerkers. 

Investeer in uw werknemers. 

Een analyse door een derde 

partij maakt het voor bedrijven 

eenvoudiger om noodzakelijke 

verbeteringen en veranderingen 

door te voeren. Het levert nieuwe, 

vaak verrassende inzichten op. 

En…vreemde ogen dwingen.”

Houd overzicht

Overzicht is erg belangrijk bij 

het leiden van een bedrijf of 

organisatie. Organisatiestructu-

ren en bedrijfsprocessen eisen 

een solide vastlegging van taken 

en verantwoordelijkheden. Trans-

parantie en duidelijkheid vormen 

de aorta voor efficiënte bedrijfs-

voering. Basiselementen die ook 

voor de meeste certificeringen 

van toepassing zijn. Meetsma

Advies helpt u de structuur terug 

te brengen in uw organisatie. 

Wanneer zeer specialistische 

kennis nodig is dan is deze 

eenvoudig te mobiliseren vanuit 

een jarenlang opgebouwd breed 

relatienetwerk. Meetsma Advies 

brengt u verder.  

Coaching

Wij zijn gespecialiseerd in het coachen en trainen van 

de gehele organisatie of van individuele medewerkers. 

Coaching en training bevorderen de onafhankelijkheid en 

het verantwoordelijkheidsbesef van uw medewerkers. 

Dit helpt de productiviteit te verhogen.

Conflicthantering

Om verschillende redenen kan het voorkomen dat directie 

en managementteams niet (meer) met elkaar overweg kun-

nen. Wij kunnen behulpzaam zijn en met u zoeken naar een 

blijvende oplossing. Zo voorkomt u escalatie van de situatie. 

Organisatieontwikkeling

Wij begeleiden diverse organisaties op het gebied van 

veranderingsprocessen, niet alleen als klankbord voor 

de directie, maar eventueel ook als projectleider.

Kwaliteitszorg & Certificering

Meetsma Advies biedt u begeleiding om te komen tot een 

integrale, organisatiebrede verbetering van de resultaten. 

Uw (bestaande) bedrijfssysteem kan aangepast worden 

aan de nieuwe ISO /VCA - normen, zodat (her)certificeren 

mogelijk is.

Bedrijfsopleidingen

Bij de bedrijfsopleidingen van Meetsma Advies staat het 

optimaliseren van uw bedrijfsvoering centraal. Voorbeelden 

van trainingen en workshops zijn: strategische beleidsvor-

ming, communicatieve vaardigheden, vergadertechnieken 

en het houden van functioneringsgesprekken. 
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