Ondernemen

Sta
jij stil?

'Sta stil. Kijk om
je heen en stel
kritische vragen.'

Kies je voor B of is na het lezen van
dit artikel je interesse gewekt? Neem
eens vrijblijvend contact met ons op. We
vertellen je graag welke mogelijkheden
er zijn voor jou of voor je medewerkers.
Ontwikkeling kan in groepsverband door
in te schrijven voor Mijn Tent wordt

Nu die stap zetten…

reageren op wat er in deze tijd gevraagd

Top 2017. Individueel kan ook.

Zet de stap die zorgt voor jouw persoonlijke

wordt door de consument. Stel je toch

Kijk voor meer informatie op

ontwikkeling, maar ook van de ontwikkeling

eens voor dat de klant door jouw scherpe

vbw.nu/ondernemerscoaching.

van de medewerkers. Zoek naar een

wijze van ondernemen en alerte manier

omgeving waar ondernemers samenkomen

van doen gaat besluiten om bij jou te

Wil je wel eens weten hoe je medewerkers

die met elkaar ervaringen delen, die

blijven kopen, hoe gaaf is dat?

met klanten omgaan? Na een bezoek van

succes hebben in de huidige tijd. VBW

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

Wie kent de uitspraak niet; ‘Stilstand is achteruitgang’. Je kent ze vast,
mensen die nog op dezelfde wijze in- en verkopen of leidinggeven zoals
dat jaren geleden ook al ging. Waarom? Omdat het 20 jaar geleden succes
bracht. Maar de wereld draait anders, de mensen leven en reageren anders.
Klanten zijn beter geïnformeerd en weten het zelfs vaak beter (denken
ze...). Sterker nog, ook de mentaliteit van de medewerkers is totaal veranderd. De conclusie is: wat jaren geleden goed zou zijn geweest voor het
bedrijf, zou het vandaag wel eens helemaal niet meer kunnen zijn. Daarbij
hebben we te maken met een technologische en sociale ontwikkeling. We
merken dat aan inkoopprocessen, digitale ondersteuning en social media.
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biedt bijvoorbeeld businessclubs en de

Kies je A of B?

kunnen we je meer vertellen waar in jouw

masterclass 'Mijn Tent wordt Top'. In een

A	Ik blijf de dingen doen die ik altijd

bedrijf verbeteringen mogelijk zijn.

doorontwikkeld programma stimuleren
we de deelnemers in persoonlijke

al deed.
B 	Ik wil het beste uit mezelf en mijn

Kijk eens naar de speciale

ontwikkeling. Zeurpieten die het allemaal

mensen halen waardoor ik kan inspelen

mogelijkheden voor bloemisten op:

wel weten, daar hebben we niks aan.

op de behoeften van de consument in de

www.vbw.nu/mysteryshopping.

Maar ondernemers die zoekend zijn

markt. Het is altijd goed om kritisch te

Maak van jouw bedrijf een toptent!

Hoe doorbreek je dat?

naar mogelijkheden om het beste in

zijn naar jezelf.

Wij ondersteunen graag!

Stil staan! Om je heen kijken en kritische

zichzelf en uit hun bedrijf te halen, zijn

vragen stellen. Aangezien de kleinere

van harte welkom. Wat geweldig dat een

ondernemer vooral aan het rennen is,

branchevereniging op deze wijze investeert

heeft deze vaak een ander (meestal

in de branche door zijn leden kosteloos te

extern) nodig om bewust te worden. Dat

laten deelnemen aan zo’n masterclass.

bewustzijn is nodig om een begin te maken
met een verandering. Natuurlijk krijg je

Persoonlijk ontwikkeling

liever complimenten, echter in dit soort

Het is een prachtige ontwikkeling dat de

veranderingsprocessen helpt het wanneer

nieuwe CAO ontwikkeling stimuleert. Door

iemand je kritische vragen stelt die je aan

bijvoorbeeld jaargesprekken te voeren met

het denken zetten. Daarvoor moet je eerst

medewerkers waarin je afspraken maakt

stil staan. Doe je dat niet, dan staat je

voor het komende jaar. Ook als het gaat

bedrijf stil en dat is niet handig. Want, de

over persoonlijke ontwikkeling. Het is

‘Waar grotere bedrijven vaak in hun

ondernemingen meestal niet het geval.

wereld verandert, klanten en hun mentali-

super belangrijk voor jouw medewerkers,

bedrijfsvoering functies hebben gecreëerd

Toch is het ook daar enorm belangrijk om

teit veranderen en wat verandert er bij jou?

voor jou als ondernemer, en dus voor jouw

waar mensen de hele dag bezig zijn

je regelmatig af te vragen waar je staat

Einstein zij het al: ‘als je blijft doen wat je

bedrijf. Mensen ontwikkelen betekent

met het beter maken van processen

en te ontdekken of je nog met de goede

deed, dan krijg je ook wat je kreeg’. En in de

automatisch dat je jouw bedrijf ontwikkelt.

en mensen, is het binnen kleinere

dingen bezig bent.

praktijk betekent het dat je minder krijgt.

Zo zorg je ervoor dat je optimaal kunt

Bloemist

een door ons opgeleide mysteryshopper

| Bloemist

21

