Versterk uw rendement.

W

ilt u uw rendement verhogen door zoveel
mogelijk onnodige kosten te elimineren?
Of het nu een dienstverlening betreft of
het leveren van een product? Core kan u hierbij helpen
en uw organisatie versterken!
Onnodige kosten sluipen ongemerkt in het proces en
spreiden zich ongemerkt uit. Als u het merkt, bent u
eigenlijk al te laat. Dan is het geld al uitgegeven.
Onnodige kosten zijn kosten die aan het eindproduct
geen toegevoegde waarde hebben. Ook wel faalkosten
of ‘verspillingen’ genoemd.
Uit onderzoek is gebleken dat verspillingen wel op
kunnen lopen naar 10 tot 20% van de omzet. Soms
meer, soms minder. U begrijpt dat het omlaag brengen
van deze onnodige kosten direct een grote positieve
impact heeft op uw rendement!

A

ls
specialist
in
projecten
verandermanagement realiseert Core de
succesvolle
implementatie
van
verbeterprogramma’s. Mensen motiveren en goed
laten omgaan met veranderingen en bezwaren zijn
immers kernkwaliteiten van Core. Met jarenlange
ervaring op het vlak van kwaliteitsverbetering en
kostenbeheersing, uitgebreide managementervaring en
oog voor mensen en hun talenten, kunt u van Core
verwachten dat veranderingen ook écht bewerkstelligd
worden. Optimaal en efficiënt presteren was nog nooit
zo dichtbij.

Samen naar de Kern?

Verspillingen kunnen zich op allerlei manieren
manifesteren. Enige simpele voorbeelden zijn; Te grote
voorraden, weinig of geen beheer van (verbruiks-)
middelen en materieel, omslachtige procedures, slechte
communicatie en overdrachten, grote loopafstanden,
geen inkoop management, geen kostenbesef bij het
personeel, herstel werkzaamheden, etc., etc.
Wilt u dat uw medewerkers zich meer kostenbewust
gaan opstellen? Dan is het zaak hen te betrekken, het
hun uit te leggen én te waarderen. Maak mensen
verantwoordelijk. Heb oog voor het bedrijfsproces,
uiteraard de kosten maar ook taken en
verantwoordelijkheden, de rolverdeling maar óók de
competenties van uw medewerkers. Zo kunnen zij zich
optimaal ontwikkelen en uw organisatie nog verder
versterken.

M

akkelijker gezegd dan gedaan’, hoor ik u
denken. Maar niet als u het samen met
Core doet! Core is in staat een hecht team
te formeren, voorbeeldgedrag te laten zien en
medewerkers kosten bewust te maken én hierin te
coachen en begeleiden. Dit alles maakt dat uw mensen
ervoor willen gaan en gemotiveerd zijn ambitieuze
doelstellingen te realiseren. Met een bril op van 'wat
gaat goed en wat kan beter’ zullen ze zich continu
verbeteren.

Versterk mens & organisatie!
Cor (C.W.) Evegaars
www.bureaucore.nl
info@bureaucore.nl
https://nl.linkedin.com/in/corevegaars
Mobielnr: 06 5502 3533

Ik kom graag geheel vrijblijvend bij u langs om
de mogelijkheden met u te bespreken.
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Wat gaat goed, wat kan beter…
Personeel:

Voorraadbeheer:

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Mind-set / Kostenbesef
Organisatie / Samenwerking
Coaching (On the job)
Personeelsdossiers
Beoordelen & Belonen
Opleidingen (Plan)
Werving & Selectie
Etc.

Voorraad vs. Afroep
Minimaal / Maximaal
Inname / Opslag / Uitgifte
Tellingen
Registratie / Locatie
Leveranciers (Beoordeling)
Inkoop (Contracten)
Etc.

Processen:

Kwaliteit:

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Logisch
ERP, (o.a. werkorderbeheer)
Optimalisatie / Overdrachten
Facturatie / Debiteuren
Monitoren / KPI’s / Sturen
Effectiviteit
Etc.

First time right
Certificering (ISO / VCA**)
Audits (Intern / Extern)
Lean (Verspillingen, 5S)
Marketing & Klantbeleving
Veiligheid (PBM’s /Toolbox)
Etc.

Materieel & Middelen:

Maar ook:

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Gebruik / Beheer
Uitgifte / Inname
Onderhoud / Keuringen
Huur vs. Koop vs. Lease
Aanschaf (keuze)
TCO (totale kosten)
Etc.

Investeringen
Gebouwen & Terreinen
Veranderingen
Missie & Visie
Overlegstructuur
Rapportages
Etc.
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