Martin Breed
Bedrijfsanalyse

(Interim)management

Coaching/training

Analysemodel
Kijken om het te zien

De informatie

Het analysemodel bestaat uit drie even concrete als pragmatische
modules die als geheel én ieder afzonderlijk afgenomen kunnen
worden.
Hierna wordt het rapport aan de
Module 1: Analyse
Resultaat: In twee weken ligt er een
rapport over (een deel van) de organisatie,
waarin duidelijk staat waar op gestuurd
moet worden om de potentie die binnen
de organisatie aanwezig is, volledig te
benutten.
Een week van te voren zal beschikbare
informatie opgevraagd zoals organogram,
beleidsstukken, communicatiestructuur,
etc.
De eerste week wordt gebruikt door
in de organisatie aanwezig te zijn,
gesprekken te voeren en informatie te
verzamelen. Als basis kan het doorlopen
een inwerkprogramma voor de functie van
regiomanager of vergelijkbaar dienen.
De tweede week wordt gebruikt om de
rapportage op te stellen en eventueel nog
een aantal vragen te stellen.

Module 2: Oplossingen
Resultaat: Alle oplossingen die gevonden
kunnen worden zijn gevonden. De beste
oplossing met het hoogste rendement. De
gevonden oplossingen zijn de oplossingen
van de organistie.
Op het moment dat er inzicht is in de
potentie van de organisatie is het mogelijk
om de potentie te gaan benutten. Welke
laag hangend fruit kan snel gerealiseerd
worden, wat heeft meer tijd nodig? Welke
kosten wegen op tegen de te verwachten
baten?
In deze module wordt u ondersteund door
de oplossingen te vinden die het beste

opdrachtgever aangeboden en
persoonlijk toegelicht. In overleg met
de opdrachtgever kan een presentatie
verzorgd worden. Hier valt te denken
aan het MT, de Raad van Toezicht of
Commissarissen, de medezeggenschap of
groepen van betrokkenen zoals klanten en
medewerkers.

Investering
€ 10.000 exclusief BTW en reiskosten.
Hierin zit het ver werken van alle
opgevraagde informatie, de week
aanwezig zijn in de organisatie, het
opstellen van het rapport en de persoonlijke
toelichting aan de opdrachtgever.
Voor presentaties zal separaat een voorstel
worden gedaan. De kosten zijn € 500 per
presentatie met een maximale tijdsduur
van twee uur, inclusief voorbereiding
en materiaal, exclusief BTW locatie- en
reiskosten.
bij uw organisatie past. In veel gevallen
volstaat het om de juiste vragen te stellen, in
sommige gevallen is meer deskundigheid
nodig om antwoorden te vinden.
De manier waarop u en/of uw team
wordt ondersteund, wordt geheel op uw
behoefte aangepast. Het is mogelijk om
dit via brainstorm- of associatiesessies
bijeenkomsten te doen. Het kan ook met
de inzet van bijvoorbeeld kunstenaars om
een geheel andere invalshoek te ervaren

Investering
Basis € 650 per dagdeel, exclusief BTW,
locatie- en reiskosten.

Module 3: Actie
Resultaat: De gevonden oplossingen
zijn geïmplementeerd, binnen de
mogelijkheden van de organisatie.
Vanaf het moment dat én bekend is
waarop gestuurd moet worden én de
oplossingen benoemd zijn is het tijd om
actie te ondernemen.

In overleg met de opdrachtgever
worden de verschillende mogelijkheden
van ondersteuning besproken om de
oplossingen daadwerkelijk in daden om
te zetten. Vormen zijn coaching, training,
tijdelijk management of ondersteuning van
het management, tijdelijke ondersteuning
van specifieke deskundigheid.

Prijzen
Coaching

Training

€ 350 per sessie van € 750 per
1½ tot 2 uur
dagdeel inclusief
voorbereiding en
materiaal

Tijdelijk
management

Specifieke kennis

€ 550 per dagdeel

afhankelijk van de
gevraagde kennis
€ 400 - € 700 per
dagdeel

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW, locatie- en reiskosten
Als dit analysemodel u aanspreekt, wilt u meer informatie of wilt u met ons bespreken
wat dit model voor u en uw organisatie kan betekenen neem dan vrijblijvend contact met
ons op.

Waarom Martin Breed?
•
•
•
•
•
•
•
•

Verhoging rendement organisatie
Gemotiveerde medewerkers
Doorvoeren van veranderingen
Vinden van de pijnpunten
Andere kijk op de organisatie
Snel, in twee/drie weken
Voordelig
Boven én onderstroom

• Mens, product en resultaat centraal
• Resultaat leidt tot oplossing wat leidt
tot actie
• Probleem én oplossing is van de
organisatie
• Op basis van 30 jaar ervaring en
kennis

Ik zie het probleem, de oplossing en de actie. Ziet u het ook?

Contactgegevens
Martin Breed

06 2150 0159

info@martinbreed.nl
www.martinbreed.nl

