ORGANISATIEONTWIKKELING
Welkom bij
Bunt Groep!

“Als ondernemer werkt u hard en
investeert u in uw bedrijf om er
een succesvolle onderneming
van te maken. Nu ziet u dat uw
bedrijf een nieuwe ontwikkeling
staat te wachten of reeds
doormaakt. U wilt hier grip op
houden of weer grip krijgen.”

Herkent u zich in een van de onderstaande situaties?

▪ U wilt verder groeien met uw bedrijf, hoe kunt u dat
doen?
▪ U weet niet welke richting u uit moet gaan met uw
bedrijf.
▪ U weet welke richting u op wilt met uw bedrijf, maar
u weet niet op welke manier of u weet niet hoe u
uw medewerkers en andere stakeholders mee kunt
nemen.
▪ U wilt ervoor zorgen dat uw bedrijf
toekomstbestendig is.
▪ U wilt innovatief blijven in de markt.
▪ Uw bedrijf is gegroeid en u wilt zorgen dat u grip
houdt, dat klanten en medewerkers tevreden
blijven, u goed personeel aantrekt en uw bedrijf
financieel stabiel en winstgevend is.

Wat wij u bieden:

“Bunt Groep begeleidt u en uw
organisatie in uw ontwikkelvraagstuk.
Samen met u ontdekken we uw
potentieel en kijken we waar uw
knelpunten zitten, zodat u uw grip
behoudt of weer terugkrijgt als het gaat
om de leiding, de financiën, de strategie
of de cultuur in uw bedrijf.
Zo heeft u weer ruimte voor ondernemen,
de juiste man op de juiste plek, tijd voor
klanten, controle over de financiën,
tevreden klanten en meer winst!”

✓ Missie-, visie- en strategieontwikkeling
✓ Ontwikkeling van strategisch (online)
marketingbeleid
✓ Toepassen van financieel management, zoals
rapportages en liquiditeitsbegrotingen
✓ Bepalen van jaar- en kwartaalplannen, alsook
maand- en weekdoelen en -acties voor teams en
individuele medewerkers
✓ Invoeren van evaluatiemomenten t.b.v. inzicht in de
voortgang
✓ Organisatie toekomstbestendig inrichten
✓ Bestaand talent benutten en aanvullend talent
aantrekken
✓ Trainingen op gebied van leiderschap, time
management en praktisch management

Wilt u meer weten of een
kennismakingsgesprek?
Neem contact met ons op!
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