LEGT U DE RODE LOPER AL
UIT?

‘Be prepared or be prepared to fail’ is een ongeschreven wet voor elke organisatie. Dus ook voor
een overheid die succesvol zaken wil doen met het
bedrijfsleven! Hoe bereid je je voor? Alle antwoorden vindt u bij RodeLoperAanpak.nl© voor gemeenten!

VOOR WIE IS DE RODE
LOPER AANPAK?
Voor elke gemeente die haar afdeling economische
zaken zo wil inrichten dat deze blijvend succesvol
inspeelt op economische dynamiek en concrete
plannen van bedrijven. Een actieve en professionele
zakenpartner zijn vanaf het eerste contact tot en
met de borrel bij de opening. Met blije ondernemers
en medewerkers!

Hebben uw mensen voldoende inzicht in de economische dynamiek van het bedrijfsleven voor het
versterken van het economisch klimaat? Is er intern
voldoende draagvlak? Is uw informatie-huishouding
‘fit for use’? Krijgen uw medewerkers de juiste actuele scholing? Spelen uw bestuur en organisatie hier
op in?

WAAROM
‘RODE LOPER AANPAK.NL’?
Hét betrouwbare en succesvolle instrumentarium
voor gemeenten. Puur gericht op het meetbaar verbeteren van mens en resultaten in het beleidsveld
economie en arbeidsmarkt. Een methodiek waar
ondernemers en medewerkers bewijsbaar ‘blij’ van
worden.

WAT LEVERT HET OP?
•

•

HOE VERSTERKEN WE HET
ECONOMISCH KLIMAAT?
Uit onderzoek blijkt dat de belangrijkste doelstelling
over het gevoerde economisch beleid gaat om ‘het
versterken en ontwikkelen van het economisch klimaat’. Hoe dat in de praktijk gebeurt varieert nogal
en blijkt vooral afhankelijk te zijn van de skills, houding, draagvlak, netwerk en unieke kennis van individuele medewerkers. Met andere woorden, iedereen doet het op zijn of haar manier en niet zonder
twijfel of het wel de juiste aanpak is!

INVLOED VAN ECONOMISCHE
ONTWIKKELINGEN?
Er is een fundamentele en disruptieve transformatie
van onze economie en arbeidsmarkt gaande. De
doelgroep is véél complexer en mondialer geworden: Smart Industry, High Tech, bio-based economy, etc. Over tien jaar is elke branche en sector
onherkenbaar veranderd door innovaties en een
steeds veranderende vraag.
Gemeentelijke organisaties zitten in een spagaat. De
buitenwereld verandert supersnel, denkt alleen business-to-business. De binnenwereld is een nonprofit organisatie.
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•

•
•

De kansen die de lokale economische dynamiek
biedt, worden concreet en succesvol vertaald in
resultaten.
Draagvlak bij bestuur, organisatie en bedrijfsleven.
De ondernemer wordt met raad, data en ondersteuning bijstaan, zodat deze zorgvuldiger en
sneller kan schakelen bij uitbreidings- en vestigingsvragen van het bedrijf.
Minder afbreukrisico’s en uurkosten voor medewerkers, adviseurs, etc.
Toetsbare expertise voor een maximaal en duurzaam resultaat! Praktisch en meetbaar.

WAARUIT BESTAAT DE RODE
LOPER AANPAK?
Het is een mix van ‘People - Process – Product’! Het
recept voor de opdrachtgever is elke keer maatwerk, maar heeft altijd de volgende ingrediënten:
•
DE MEDEWERKER CENTRAAL STELLEN
•
KOPPELING MET SOCIAAL DOMEIN
•
DRAAGVLAK CREËREN BINNEN EN BUITEN
•
UNIFORMITEIT IN KLANTBEHANDELING
•
UNIFORME DATA VERZAMELING
•
KLANTREGISTRATIE EN-VOLG SYSTEEM
•
‘FIT FOR USE’ ADVIEZEN
•
AFSCHAFFEN VAN HET INFORMATIELOKET
•
MARKETING- EN ACCOUNTPLAN
Meer informatie of behoefte aan een verhelderend
gesprek? Vraag naar Henk Smits!
T 0653 177686
E info@hcconsultancy.nl
W www.rodeloperaanpak.nl

