Werk Slimmer,

Niet slechts
Harder

•

Kennisontwikkeling
(Onderzoek)

•

Kennisverspreiding
(publicatie)

•

Kennisoverdracht
(Advies en Educatie)

•

Kennistoepassing

(Ontwikkeling en Realisatie)

Inhoud

1 In het Algemeen
2 Onze Toewijding
3 Wat doen wij?
4 Onze Benadering
5 Onze Zorg

In het
Algemeen

Hoewel onze onderneming klein is, maken wij een groot verschil
uit.
Als een kleine onderneming op een concurrerende markt,
werkend voor de besten en de grootsten, en enorme
verantwoordelijkheden accepterend, moeten wij uitblinken in
alles wat wij doen.
Wij moeten flexibel zijn, generalistisch en wij moeten risico’s en
problemen vrijwel direct kunnen herkennen en kansen en
oplossingen extreem snel kunnen ontwerpen, vervaardigen en
implementeren.
Wij werken zowel zelfstandig als in samenwerking met
professionals van andere organisaties.

De wereld is voortdurend in beweging. Wij bewegen niet alleen mee;
Wij helpen u ook de richting van de beweging te bepalen

Onze Toewijding

Wij zijn toegewijd aan het helpen van onze cliënten om
“zo goed te zijn als zij kunnen zijn”. Hiervoor richten wij
ons, bij voorbeeld, op optimalisering van organisaties of
van beleid, realiseren van organisatieveranderingen, of
op vergaring van managementinformatie.
Maar ongeacht wat wij doen, wij richten ons altijd op wat
écht werkt in plaats van op wat goed verkoopt of op de
laatste gril of mode.

Zeg ons waarheen u wilt gaan,
En wij helpen u daar te komen

Wat doen wij?
De vier belangrijkste zuilen waarop onze onderneming rust, met een niet-limitatieve opsomming van enkele van hun respectievelijke
toepassingen, zijn:

• Kennisontwikkeling (Onderzoek)

• Kennisoverdracht (Advisering en Educatie)

» Thema's: Maatschappij, Organisatie, Bestuur
Leiderschap, Educatie, Recht;
» Kwantitatief en kwalitatief;
» Wetenschappelijk en Praktijkgericht.

»
»
»
»

• Kennisverspreiding (Publicatie)

• Kennistoepassing (Ontwikkeling en
Realisatie)

»
»
»
»

Boeken;
Artikelen;
Toets- en lesmateriaal;
Rapporten en overig materiaal.

Consulting;
Gastcolleges;
Bedrijfscursussen;
Trainingen en Workshops.

» (Interim) management, programma management;
» Implementatie en verandermanagement;
» Ontwikkeling en Ondersteuning.

Wij doen waar wij goed in zijn,
Zodat u kunt blijven doen waar u goed in bent.

Onze Benadering

Wij zijn resultaatgericht, net zoals veel andere firma’s beweren te zijn. Maar
resultaatgericht zijn heeft uitsluitend waarde als het ten dienste staat van het
behalen van specifieke doelstellingen. Die doelstellingen moeten volledig in
overeenstemming zijn met de doelstellingen welke door hun cliënten worden
nagestreefd. En dat is precies waar wij ons in onderscheiden.
Wij richten ons op de doelen welke u wilt bereiken zonder dat wij ons
blindstaren op de weg welke ons daar heen zou moeten leiden. Als er geen
wegen naar uw doelen leiden, dan zullen wij ons daar een weg heen banen.
Ambitie, visie, besluitvaardigheid, enthousiasme, creativiteit en respect, in
combinatie met een “no nonsense” houding en de drang om ons werk zo
goed mogelijk te doen, karakteriseren onze benadering.

Standaard benadering leidt (hoogstens) tot standaard resultaten.
Zij die willen uitblinken, moeten uniek durven te zijn.

Onze Zorg

Het eindresultaat voor onze cliënten
De tevredenheid van onze cliënten is voor onze organisatie van levensbelang. Het maken
van duidelijke afspraken en goede samenwerking voorkomt verrassingen en misverstanden.
Wij denken mee met onze cliënten, waarbij wij een breed scala aan factoren in onze
overwegingen betrekken. Daarbij doen wij ons werk goed, snel, professioneel en in goed
overleg met onze cliënten.
Voldoen aan onze criteria.
Wij stellen de zwaarste criteria aan ons werk en aan ons zelf. Wij uiten dit onder meer door
integriteit, discretie en door de kwaliteit van ons werk.
Maatschappelijke Zorg
Wij kijken vooruit. Wij trachten ons voor te stellen hoe de wereld er uit zou kunnen zien voor
onze cliënten, voor ons en voor onze kinderen. We kijken hoe ons handelen en de keuzes
welke wij maken de wereld van morgen zouden kunnen beïnvloeden. Wij houden hier
rekening mee met hetgeen wij doen en met de keuzes welke wij maken.

Men moet de tijd nemen om te genieten van de geur van rozen.
Maar eerst moet men het voortbestaan van rozen veilig stellen.

Contactgegevens

Postbus 11591
2502 AN ’s Gravenhage
Telefoon: +31 (0)6 3300 4094

info@vansomeren.com
http://www.vansomeren.com

