Brengt structuur in uw organisatie

Een doelgericht

Workshop Strategische Oriëntatie

activiteitenplan
waarmee de uit-

De workshop Strategische Oriëntatie zorgt ervoor dat een organisatie zich (nog beter)
bewust wordt van zijn eigen kracht. Bovendien vergroot en stimuleert de workshop de
motivatie en de betrokkenheid van de deelnemers bij de eigen organisatie. Dit gebeurt
door het vastleggen en uitdiepen van het bestaansrecht en de doelstellingen van de
organisatie. Een deskundige coach stimuleert de ondernemer/bestuurder en zijn
medewerkers hun marktpositie te analyseren en na te denken over de toekomst van
de organisatie waarin zij werken. Resultaat: een doelgericht activiteitenplan waarmee de
uitdagingen van deze tijd met succes tegemoet getreden kunnen worden.

dagingen van deze

Voor wie bestemd?
De workshop Strategische Oriëntatie is een ‘bezinnings’-workshop en bestemd voor
medewerkers uit alle lagen van de organisatie. Er is geen specifieke vooropleiding vereist.
De workshop wordt verdeeld over enige dagdelen binnen een periode van enkele weken.

Informatie:

Doelstellingen
• Vergroting van de bewustwording van de kernvaardigheden van de organisatie.
• Vergroten van het inzicht in de extern gerichte kansen en bedreigingen.
• Vergroten van inzicht in de intern gerichte sterke en zwakke punten.
• Formuleren van bedrijfsdoelstellingen en het opstellen van een strategisch plan om
deze doelstellingen te realiseren.
Succesfactoren
De belangrijkste intern- en externgerichte sterke
punten worden genoteerd in een matrix. Hetzelfde
gebeurt met de zwakke punten. Kansen worden
vervolgens gedefinieerd in de richting van omzetvergroting en/of kostenverlaging. Dat kan onder
andere door duidelijker interne werkwijzen of door
klanten langer te binden, nieuwe producten of
diensten te ontwikkelen (innovatie), de bestaande
markt te verbreden of door een nieuwe markt aan te boren. Bedreigingen die het functioneren in de weg staan worden eveneens in kaart gebracht, met als doel het mogelijke effect
daarvan te minimaliseren.
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Voor meer informatie
over deze workshop:
Douwe Meetsma,
Meetsma Advies,
tel. 06 53 40 50 75 of
kijk op www.meetsma.nl
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