
  Transcript: Onze roadmap bij klanten 

 
Je kent wellicht de situatie... 

• De baas heeft geen overzicht meer van de lopende projecten en processen in zijn 
portfolio, laat staan de actuele stand van zaken.  

• De afdelingen werken in silo's, de excellijsten groeien aan en worden via mail 
verstuurd 

• de organisatie moet kostendelend werken en/of samenwerken met andere 
organisaties 

• de medewerkers hebben sub-optimale tools, teveel toepassingen, niet-
geïntegreerd,  ... 

 
Kom je er zelf niet uit dan wordt onze hulp ingeroepen... 
 
(We voorzien neutraal advies)  
Samen met uw medewerkers en onze expertise, beginnen we met collaboratief samen een 
plan (traject) op te stellen, al dan niet gebaseerd op de (digitaliserings)strategie. Al dan niet 
voorafgegaan door een korte analyse, indien nodig. We gaan de open de communicatie en 
het dialoog aan om samen tot een oplossing te komen.  
 
Steeds met de gedachten van R.B. denk aan de medewerkers eerst ... 
 
(We Begeleiden het project)  
We nemen inclusief  iedere rol (en afdeling) mee in de boot ( 
 
Elk werkt participatief mee aan de oplossing. 
 
Niet elk traject gaat zonder slag of stoot of is zonder hindernissen. Door onze ervaring 
kunnen we al heel wat proactief anticiperen. Waar gerichte externe expertise nodig is 
kunnen we die door onze neutraliteit ook helpen die expertise binnen te halen (ikv 
overheidsopdrachten). 
 
Transparantie is voor ons zeer belangrijk en daarom zorgen we met een vaste periodiciteit 
voor de nodige voortgangsrapportering, zowel naar het team als naar het management. 
Meestal is dat 2-wekelijks naar het team en maandelijks naar het management.  
 
(We ondersteunen de verandering)  
Kennisoverdracht en open communicatie naar uw medewerkers is voor ons zeer belangrijk, 
niet in het minst omdat we externe consultants zijn maar ook omdat dit het hart is van 
de verandering. Kennisoverdracht bestaat onder meer uit training en coaching maar ook in 
het optimaal gebruik van de aangereikte methodes en platformen.  
 
Voor ons is het van belang dat uw succes, verbonden is met het succes van uw medewerkers 
en wij vinden het fijn dat u in de zon komt te staan, en dat wij hebben kunnen bijdragen aan 
uw succes!   
  


