BEDRIJFSPROFIEL
Drost Management Consultancy is een bedrijfskundig adviesbureau, gespecialiseerd in de maakindustrie.

Visie en Missie
Wij willen van toegevoegde waarde zijn voor uw bedrijfsvoering, niet met grote woorden, maar met praktisch
uitvoerbare oplossingen. Wij streven ernaar een betrouwbare gesprekspartner te zijn op ieder niveau in de organisatie, onze ruime praktijkervaring helpt ons hierbij. Helderheid, eerlijkheid en rechtvaardigheid, met oog op mensen, zijn in al ons handelen de uitgangspunten.

Kernwoorden
Strategieontwikkeling, Business analyse, Projectmanagement, ERP, Productielogistiek, Ketenintegratie, CRM, Document Management, Serviceprocessen, Pakketselectie, Verandermanagement, Reorganisatieadvies, Implementatiebegeleiding.

Diensten
Wij ondersteunen uw bedrijfsvoering met onderstaande diensten:
Strategieontwikkeling
Heldere doelstellingen voor de langere termijn zorgen voor een handvat om uw bedrijf duidelijk aan te sturen vanuit de visie die u
voor uw bedrijf en de markt heeft. Dat creëert rust voor uzelf en uw organisatie, en geeft alle betrokkenen de handvatten om
gezamenlijk deze doelen ook daadwerkelijk te bereiken.
Het bepalen van een bedrijfsstrategie is pas goed mogelijk als uw visie op de markt en trends, gecombineerd met de missie die
u voor ogen heeft, een duidelijk beeld geven waar u heen wilt, welke stappen u daarvoor dient te zetten, en wat er onderweg
op u afkomt. Met onze hulp komt u tot een realistisch meerjarenplan.
Organisatieanalyse
Zonder een goedwerkende organisatie is uw bedrijfsstrategie niet meer dan loze tekst. Uw medewerkers en hun bedrijfsprocessen
zijn van vitaal belang voor de continuïteit en groei van uw bedrijf. Alleen al het in beeld brengen van de samenhang in uw
organisatie, of juist het ontbreken hiervan, kan voor verrassende inzichten zorgen.
Gebaseerd op uw beoogde strategie, en door middel van praktijkgerichte interviews in alle lagen van de organisatie brengen we
knelpunten in beeld en stellen een concreet actie- en verbeterplan op. Een gedegen rapportage, met concreet uitvoerbare
verbeterpunten, zorgt voor een stevig handvat.
Verander- en projectmanagement
Het uitvoeren van een project in een organisatie staat of valt met een goed projectmanagement. Het inhoudelijk betrekken van
diverse afdelingen is daarbij van cruciaal belang om een gewenste verandering ook daadwerkelijk in te voeren. Heldere sturing op
Tijd, Geld en Kwaliteit is uitgangspunt.
Samen met u bepalen we de projectdefinitie, vervolgens coördineren we de activiteiten en monitoren we de projectvoortgang.
Gedurende het project rapporteren we aan stuurgroep of directie, tot aan het behalen van de projectdoelstelling.

Referenties

