Bedrijfsvoering

Ik ga op vakantie
en neem mee...
‘Ik ga op vakantie en neem mee’, dit zinnetje kent iedereen wel. Bij dit spelletje
begrijpen we allemaal dat wat je gaat meenemen afhankelijk is van je bestemming.
Wanneer je nadenkt over je vakantiebestemming dan is het raar wanneer je bij
een zonvakantie een winterjas meeneemt. Dan kies je voor die bikini of een
zwembroek. Kortom, je moet als je een prettige vakantie wilt, nadenken over je
reisdoel. Hoe zou het komen dat wanneer we op vakantie gaan, we wel goed
nadenken over ons doel en dat het doel van de onderneming vaak minder
duidelijk is? Sommigen zijn vooral op reis, maar hebben geen idee waarnaartoe.
Aan de andere kant, wanneer je het heerlijk vindt om te reizen dan is alles in orde.
En als het geld op is, wat dan?

In iedere uitgave van ‘Bloemist’ licht Double Quality Counseling (de uitvoerder van
‘Mijn Tent wordt Top’) een onderwerp uit de masterclass toe. Dit keer: doelen stellen.
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