OMGEVINGSANALYSE

STRATEGIE VOOR VOORZIENINGEN
VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING
Als dienstverleners aan personen met een beperking staat u de komende
jaren voor tal van uitdagingen. Om u te handhaven in het steeds weer
wijzigende zorglandschap, moet u zich constant in vraag blijven stellen en
alert zijn op uw sterktes en zwaktes. Een diepgaande omgevingsanalyse is
een krachtig instrument dat u ondersteunt bij de opmaak of de aanpassing
van uw strategisch beleid.

De karakteristieken van uw organisatie en haar omgeving
De omgevingsanalyse licht de karakteristieken toe die van toepassing zijn specifiek op
uw organisatie en op de regio waarin zij zich bevindt. U krijgt diverse inzichten, dankzij de
gegevens uit verschillende databanken en statistieken.

Opportuniteiten en uitdagingen
De adviseurs van Probis Consult schetsen u het totaalbeeld gekoppeld aan de recentste
zorginzichten en benchmarkgegevens, met het oog op de opportuniteiten en uitdagingen
voor uw organisatie.

METHODIEK

De omgevingsanalyse bestaat uit twee delen: intern en extern.
Ook is het mogelijk om diepgaander of breder onderzoek te doen op
bepaalde deeldomeinen.

Interne analyse
De interne analyse staat stil bij de huidige interne werking aan de hand van
diverse methodieken, waaronder een workshop. Hierbij passen we het door
de Probis Group ontwikkelde 8-bouwstenenmodel toe dat o.a. rekening houdt
met cultuur, mensen, middelen, leiderschap en strategie. U vertrekt niet met
een blanco blad; uw bestaande missie, visie, doelen, waarden en normen
vormen de basis.

Externe analyse
De externe analyse omvat inzichten uit verschillende hoeken: demografische,
sociaal-culturele, technologische, ecologische en politiek-juridische factoren
spelen hierbij een rol. We schetsen telkens een evolutief beeld, met de nodige
aandacht voor een gerichte toekomstsimulatie. Tegelijkertijd belichten we de
diverse stakeholders en verschillende (zorg-)aanbieders uit de regio in een
kritische concurrentieanalyse. Denk hierbij aan diensten RTH, bijstandsorganisaties, DOP’s…
We belichten eveneens de ruimere omgevingsfactoren: de brede en
specifieke VAPH-sector, die zowel regionaal als supraregionaal een
belangrijke impact heeft. De doelstelling is het vinden van hefbomen die
u kunt gebruiken bij uw toekomstige strategievorming.

INSPIRATIENOTA

De resultaten van beide analyses worden samengevoegd in een uitgebreide
inspiratienota die we u verder toelichten. Hierop kunt u zich kunt baseren bij
de (verdere) ontwikkeling van uw strategische beleid.

PROBIS CONSULT
Probis Consult adviseert en begeleidt zorgen welzijnsvoorzieningen en diensten op
diverse domeinen bij de opmaak en de uitrol
van hun strategisch beleid en de ontwikkeling
van hun organisatie. Deze voorzieningen en
diensten evolueren naar een moderne,
professionele en dienstverlenende organisatie
waarin klantgerichtheid, efficiëntie en
effectiviteit centraal staan.

INTERACTIEVE WORKSHOP

U kunt ook opteren voor de voorstelling van de resultaten in een interactieve
workshop. Samen bekijken we dan per onderdeel heel concreet welke positie
uw organisatie inneemt, en wat de impact hiervan is in de toekomst.

STRATEGISCHE LOGICA:
BUSINESS MODEL, ORGANISATIEMODEL
EN KERNPROCESSEN
De analyses schetsen een duidelijk beeld van en rond uw organisatie. Van
hieruit ontwikkelt u een strategische logica die bestaat uit:
• het businessmodel: welke richting willen we uit, waar streven
we naar en hoe verwezenlijken we dit?
• het organisatiemodel: waaruit bestaat onze organisatie en hoe
ziet ze eruit?
• de kernprocessen: wat doen we en op welke manier?
Deze aspecten vormen de basis van het aangepaste strategieplan voor uw
organisatie, met inbegrip van o.a. evaluatie, opvolging en communicatie.

BENIEUWD WAT PROBIS CONSULT VOOR U KAN BETEKENEN?
Neem contact op met ons via info@probis.be
of 014 58 58 00. We helpen u graag verder.
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