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C O L U M N S

Uit de praktijk van de financieel planner door Iris Brik

NATTE VOETEN
ijk maar uit, dat je geen
natte voeten krijgt, grapte
mijn
systeembeheerder.
Sinds 2 dagen vertoef ik in verband
met de werkzaamheden van mijn
partner in een luxueuze suite in het
Kurhaus. Even inpluggen en de 2e
vestiging in Scheveningen is een feit.

K

Wie had 10 jaar geleden kunnen bedenken, dat het internet zo’n vlucht zou nemen? Internet biedt ons de mogelijkheid
om kennis te nemen van alles wat zich in
de wereld afspeelt en nodigt uit om met
de hele wereld contacten te onderhouden. Maar bovenal biedt het internet ons
de mogelijkheid om flexibel te kunnen
werken. Zodoende heb ik voor 2 dagen
mijn kantoor in het Kurhaus gevestigd.
Dat biedt perspectief voor de toekomst
voor zowel werkgevers als werknemers.
De afgelopen weken was het weer behoorlijk prijs. Er hoeft maar iets te gebeuren of heel Nederland is ontregeld en
loopt vast met als gevolg ellenlange files.
Niets is frustrerender dan urenlang in
een file te moeten doorbrengen, wetende
dat daardoor op kantoor of thuis alles in
het honderd loopt qua planning en afspraken. Zou het niet fantastisch zijn
om in plaats van half 9 op kantoor te
moeten zijn, eerst thuis nog even te
kunnen werken om vervolgens
na tienen filevrij naar kantoor te
rijden?

De vraag is in hoeverre werkgevers deze
verantwoordelijkheid aan hun werknemers durven te geven. Want de meeste
werkgevers zijn toch wel controlefreaks.
Misschien moeten wij eens nadenken
over een systeem hoe wij werkzaamheden effectief kunnen meten.
Uiteindelijk gaat het erom dat de werknemer zijn werkzaamheden in de afgesproken tijd afrondt danwel zijn doelstellingen binnen de afgesproken termijn
haalt. Als dit op een voor werknemer
flexibele wijze kan gebeuren waarom dan
niet? Een opgewekte werknemer met een
gezonde balans tussen privé en zakelijk
zal een werkgever op den duur meer opleveren. De kans dat zo’n werknemer een
keer opbrandt vanwege het hollen en
vliegen en steeds weer halen van deadlines is immers groot. Dan is er pas echt
nattigheid, gezien het hele integratietraject dat ik als werkgever voor mijn rekening mag nemen. ■
Voor vragen of reacties naar aanleiding
van deze column kunt u een e-mail sturen aan info@finetuning.nl ter attentie
van Iris Brik.
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HET IS GEWOON
EEN KWESTIE VAN
STARTEN
et het maken van
een strategisch
businessplan
denkt u gericht na over de toekomst van uw organisatie. U
krijgt hiermee een instrument
in handen, waarmee u veel gerichter kunt werken aan uw
succes. Het geeft helderheid
aan alle betrokkenen en
Frits Berkhout is specialist in
strategische marketing en heeft
maakt het eenvoudiger om te
al vele organisaties geholpen bij
bepalen wat voor u belangrijk
dit proces. Reactie?
en relevant is. Ondanks alle
frits@touch-down.nl
voordelen vinden veel ondernemers het toch lastig om hier
aan te beginnen. Nu ontstaat
Postbus 252
de logische vraag:“ja......maar
2900 AG Capelle a/d IJssel
waar start ik dan?”
010 4505546
Welnu, er zijn drie vertrekwww.touch-down.nl
punten te onderscheiden, die
onafhankelijk en in willekeurige volgorde kunnen worden bewandeld.Te weten: Feiten,
Visie en Creativiteit.
“Feiten” is het meest rationele vertrekpunt, waarbij analyses
(van de markt, het bedrijf, de concurrentie, enzovoort) de
aanzet vormen tot de formulering van een strategie. Fungeert de “visie” als uitgangspunt dan is de ondernemingsfilosofie leidend. Er zijn dan helder geformuleerde kaders, waarbinnen men wenst te opereren. Is “creativiteit” het startpunt
dan worden enthousiast en vaak ongestructureerd ideeën geformuleerd en verder uitgewerkt.
Welk startpunt u kiest is afhankelijk van vele factoren. Echter
bij de ontwikkeling van een strategie zullen alledrie de elementen - feiten, creativiteit en visie - aan bod komen en vindt
er voortdurend (terug)koppeling plaats. Dus een goed idee
moet getoetst worden aan de visie, maar ook aan de feiten
(bijvoorbeeld: financiële haalbaarheid). Zo moeten de feiten
kloppen met de visie en visie moet terug te vinden zijn in een
idee. Het onderstaande model geeft deze denkwijze schematisch weer. De wereld
verandert voortdurend
en een strategisch planningproces is een reis
zonder eindbestemming.
Echter met een dergelijk
plan bepaalt u wel de
route. Het is gewoon een
kwestie van starten! ■

M

45

