ORGANISATIESTUDIE

MENS EN ORGANISATIE
Een gezonde, professionele en sterke organisatie stelt zichzelf voortdurend in
vraag. Hoe verhogen en/of bestendigen we de kwaliteit van onze organisatie?
Dankzij een uitgebreide analyse van de diverse (deel-)aspecten in uw organisatie, maakt u proactief de juiste keuzes. En dat is belangrijk want succesvolle
verandering is enkel mogelijk als mens én organisatie samen veranderen.

UW ORGANISATIE ALS
SUCCESVERHAAL
De analyse start telkens bij de kern van uw organisatie: uw missie,
uw visie en uw strategische doelstellingen. Zij vormen de belangrijke
bouwstenen waarop de structuur van uw organisatie steunt.
Door elk organisatieonderdeel kritisch tegen het licht te houden,
creëert u een nieuw ontwikkelingsproces om uw volledige organisatie
te optimaliseren. Deze analyse gebeurt aan de hand van verschillende
methodieken, waaronder interviews, workshops en vragenlijsten.

De eigenheid van uw organisatie
De adviseurs van Probis Consult hanteren de methodiek van de
waarderende onderzoekende benadering en gaan uit van de sterktes van
uw organisaties. Vertrekkend vanuit de succesverhalen zoeken we voor
de diverse uitdagingen en beperkingen, oplossingen die aansluiten bij
de eigenheid van uw organisatie.

Uw organisatie op koers
Onze begeleiding biedt uw stuurgroep de nodige handvaten om correcte
conclusies te trekken en om uw organisatie op de juiste koers te brengen. Aan
de hand van beproefde tools stellen de adviseurs, samen met u, een begeleidingstraject op om uw ontwikkelingsdoelstellingen te bereiken.

Antwoorden op uw vragen
Heldere antwoorden op tal van verandervragen zijn het uitgangspunt.
Ze vormen de ambitie, het proces en het resultaat tot een duurzaam geheel.

PROBIS CONSULT
Probis Consult adviseert en begeleidt zorg- en welzijnsvoorzieningen
en diensten bij de opmaak en de uitrol van hun strategisch
beleid en de ontwikkeling van hun organisatie. Zo evolueren deze
organisaties en diensten naar een moderne, professionele en
dienstverlenende organisatie waar klantgerichtheid, efficiëntie en
effectiviteit centraal staan.

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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