Uw groei deel 5:
Uitvoeringskracht
U groeit niet meer, maar zit bordenvol
ideeën. Geen tekort aan initiatieven
misschien. Ze prioriteren en in een logisch
totaal strategisch groeiplan zetten,
is lastig. Dit vervolgens goed, en snel
uitvoeren, is haast onmogelijk als u en
uw collega’s met de dagelijkse operatie
bezig zijn. De verkoop moet wel gewoon
doorgaan.

You can talk the talk, but you have
to walk the walk
Vaak wordt in ideeën, concepten,
strategieën veel tijd, moeite, bloed, zweet
en tranen gestopt. En niet te vergeten veel
geld. Echter als het dan op de uitvoering
aankomt, gaat het als een nachtkaars uit
of wordt de interesse verloren. Het is nu
eenmaal niet een quick fix. Helaas.
Zo ook met een groeiplan. Het vraagt
om een goede allocatie van tijd, geld
en andere middelen. Het vraagt om
energie en focus. Datzelfde geldt voor alle
veranderingen. Groei is zo’n verandering!
Houd focus, want dat geeft snelheid.
Als u hierbij hulp kunt gebruiken, ga dan
naar thesourcegroup.nl

Samenwerken is samen werken
Omdat wij het belang van executie zien
waarmee meer waarde en meerwaarde
wordt gecreëerd blijven wij samen met u
jaren aan die uitvoering werken. Wij kennen
daarom geen klanten of opdrachtgevers,
maar participaties. Niet alleen als
aandeelhouders maar met hetzelfde
belang als u. Groei. Maar ook participeren
in de zin van samenwerken.

Tips
1. Plan: maak een groeiplan.
2. Do: handel daarop met focus en
snelheid.
3. Check: onderzoek wat er gebeurt.
Wat werkt. Wat werkt niet. Wat kan u
verbeteren.
Wat heeft de grootste impact.
4. Act: voer dat uit.
5. Betrek uw medewerkers.
6. Evalueer.
7. Geef leiding maar maak iemand
verantwoordelijk over tijd, geld en
kwaliteit.
Eigenlijk een soort projectmanager.
8. Houdt periodiek de progressie bij.
9. Behoud de focus.
10. En daarmee de snelheid.

The Source bestaat al 15 jaar uit coentrepeneurs die succesvol helpen de
groeiambities van ondernemers te
verwezenlijken. Het maken van groeiplannen
is uiteraard essentieel. Waar het vaak misgaat
is bij een vlekkeloze uitvoering.
Die succesvolle implementatie is de sleutel tot
succes. Dat maakt The Source uniek: plannen
en uitvoering in één hand, uiteraard samen
met u.
Hoe we dat doen?
Kijk op thesourcegroup.nl
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