
zich voorbereiden om kansen te grijpen

5 manieren waarop

ondernemers en CEO's



De uitvinding van personal computing zorgde voor een revolutie in de manier waarop

we zaken deden. Van kleine, lokale bedrijven tot internationale conglomeraten, de

tweede helft van de twintigste eeuw veranderde radicaal de mogelijkheden die

beschikbaar waren om zaken te doen, uit te breiden en voor te stellen. Nu staan we

aan de vooravond van een vierde industriële revolutie, en het is een kans voor

ondernemers en CEO's om nieuwe kansen te grijpen.

Zelfs voordat een wereldwijde pandemie het hele zakelijke landschap veranderde,

zorgde de brede beschikbaarheid van technologie, zowel in termen van snelheid als

kosten, voor ingrijpende veranderingen in de manier waarop bedrijven opereren.

Hoewel machines niet in elke branche mensen zullen vervangen, zijn hun

mogelijkheden en toegankelijkheid onmiskenbaar. Snelle, systeem-brede innovaties

overbruggen verschillende bedrijfstakken als nooit tevoren. Dit brengt zowel

opwindende mogelijkheden als onverwachte uitdagingen met zich mee.

5 manieren waarop ondernemers en CEO's

zich voorbereiden om kansen te grijpen

Om voorop te blijven lopen in deze snel veranderende tijden, nemen leiders

maatregelen om ervoor te zorgen dat hun bedrijven niet achterop raken. Belangrijk

is dat dit een grote mentaliteitsverandering inhoudt: zoeken naar kansen in plaats

van obstakels. We zijn getuige van een dramatische verandering in de manier

waarop bedrijven omgaan met hun klanten, de werkplek zelf en de mogelijkheden

die de toekomst biedt.
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Mensen kopen producten en diensten van bedrijven waarin ze geloven. Het vertrouwen en de

loyaliteit van de klant winnen begint met het bieden van uitzonderlijke klantbelevingen.

Kwaliteitsproducten en -diensten zijn essentieel voor de groei van jouw bedrijf. De echte

onderscheidende factor is echter het belang van een bedrijf bij het onderhouden van een positieve

relatie met hun klanten. Zorg ervoor dat je uitstekende klantenservice en ondersteuning biedt

tijdens het verkoopproces. Dit zal je helpen bestaande klanten te behouden, merkambassadeurs te

cultiveren en uiteindelijk je bedrijf te laten groeien.

Zorg er ook voor dat je ondersteuning en visie biedt aan de medewerkers. De bedrijfscultuur is een

enorme motivator voor medewerkers, en we kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is

om ervoor te zorgen dat de bedrijfscultuur op één lijn ligt. Het versterken van verbindingen binnen

het personeelsbestand omvat transparante communicatie, het cultiveren van intern leiderschap, het

aannemen van personeel en het eren van de prestaties van je team. Er zijn veel manieren om

werknemers te laten zien dat ze ertoe doen, en dit moet altijd op de voorgrond staan.
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STAP 1

Versterk je verbindingen

Nu zowel commercie als bedrijfsvoering verschuiven van

de openbare ruimte naar de digitale, is het belangrijker

dan ooit om te focussen op het versterken van

verbindingen. Dit geldt zowel voor je klanten als voor je

medewerkers. Hoewel jouw strategie om met hen in

contact te komen, zal verschillen, moet je in beide

gevallen beginnen met het steunen van je bedrijfsmissie,

waarden en de kwaliteit van je diensten of producten.

Het hebben van een visie statement voor je bedrijf is de

eerste stap bij het maken van een effectief strategisch

plan. Het is ook ongelooflijk belangrijk als basis voor het

opbouwen van relaties met zowel klanten als

medewerkers. Ben je duidelijk over de missie en

kernwaarden van je bedrijf? Heb je een aantal leidende

principes die bepalen waar je bedrijf voor staat en waar

je als bedrijf in gelooft? Dit zijn de belangrijkste

uitgangspunten voor het bevorderen en koesteren van

verbindingen.

“Wij geloven in het creëren van een positieve omgeving voor onze medewerkers. Gezien de

uitdagingen van het aanwerven van gekwalificeerde monteurs, leggen we veel nadruk op het

lokaal wonen en werken van ons team. "

Rachael Atkinson - MB Automotive - TAB lid sinds 2018
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STAP 2 

Herdefinieer je werkplek

“Ik geniet er enorm van om

samen met mijn vader te

werken en zijn visie op succes

uit te breiden voor een nieuwe

generatie. TAB India heeft

enorm bijgedragen aan het

proces en ik weet zeker dat het

een grote hulp zal zijn bij onze

toekomstige inspanningen. "

 

 

Prashant Maheshwar Krishna

Beads Industries

 

TAB lid sinds 2018

Steeds meer bedrijven verleggen hun activiteiten van kantoor naar

werk-vanuit-huis-omgevingen. Hoewel dit uit noodzaak is ontstaan,

toen de COVID-19-crisis ons vermogen om op kantoor te werken

veranderde, is het niettemin een kans om de werkplek opnieuw te

definiëren.

Begin met het beoordelen van je bedrijfspraktijken en identificeer

verbeterpunten en kansen. Overschakelen naar een thuiswerkmodel

vereist een grondige herziening van het beleid en de

verwachtingen - wat misschien verstandig en noodzakelijk was in

een kantooromgeving, is misschien niet logisch als werknemers

thuis inloggen. Tegelijkertijd moet je waarschijnlijk de digitale

kanalen en beveiligingsinfrastructuur verbeteren. Dit alles vereist

een zorgvuldige afweging en nieuwe uitdagingen, maar het biedt

ook nieuwe kansen.

Als je de activiteiten online kunt verschuiven, verlaag je niet alleen

je bedrijfskosten drastisch, maar krijg je ook toegang tot een veel

robuustere talentenpool. De mogelijkheid om op afstand te

solliciteren, betekent dat je een groter net kunt uitwerpen en

selectiever kunt zijn in het proces. Het aannemen van de beste

persoon voor de baan wordt niet langer beperkt door geografische

ligging. Er zijn zeker uitdagingen bij het beheren van personeel op

afstand, maar geen van deze is onoverkomelijk. Je kunt nog steeds

een gemeenschapsgevoel creëren bij je medewerkers en kansen

bieden voor innovatie en groei.



 

Begin met het onderzoeken en ondervragen van je eindgebruikers om een duidelijk beeld te krijgen van

wat goed werkt en wat niet. Hebben medewerkers toegang tot de tools en informatie die ze nodig

hebben? Wat vinden ze wel of niet leuk aan communicatiekanalen en projectmanagementtools? Zijn de

cyberveiligheidsmaatregelen up-to-date? Kunnen klanten effectief contact met je opnemen om de

ondersteuning te krijgen die ze nodig hebben? Zijn er functies of opties die ze graag zouden willen

zien?

Naast de functionele aspecten van je digitale aanwezigheid, is het essentieel om ervoor te zorgen dat je

een sterke online identiteit voor jouw merk hebt. Omdat er zoveel online wordt gewinkeld en browsen,

is het vooral belangrijk om ervoor te zorgen dat je merk zich onderscheidt van de rest. Benadruk de

onderscheidende factoren. Vestig de geloofwaardigheid van je merk. Gebruik sociale media om in

contact te komen met jouw klanten.

Ongeacht of je de activiteiten al dan niet volledig online

verplaatst, een sterke digitale aanwezigheid is noodzakelijk

voor de huidige economie. Meer dan ooit wenden klanten

zich tot online-opties om aan hun winkelbehoeften te

voldoen - zowel wat betreft consumenten als business-to-

business uitwisselingen. Als de online aanwezigheid van

jouw bedrijf niet robuust is, word je waarschijnlijk

overschaduwd door je concurrenten. Een website die

simpelweg een bedrijfsbrochure is, zal niet genoeg zijn, en

e-commerce is niet langer optioneel. 

Zelfs als je een gezonde online aanwezigheid hebt, is het

een goed idee om een analyse uit te voeren van hoe het

met je bedrijf gaat. Je wilt ervoor zorgen dat je digitale

tools voldoen aan de behoeften van zowel de

medewerkers als je klanten. Er zijn waarschijnlijke kansen

die je niet hebt geïdentificeerd.
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STAP 3 

Verbeter je digitale kanalen

"Het viel buiten mijn comfortzone, maar het was

het juiste om te doen, aangezien het me heeft

geholpen mijn bedrijf enorm te laten groeien."

 

Kimberly Stufflet 

Preferred Aviation Underwriter 

TAB lid sinds 2010



 

Zoals opgemerkt door het World Economic Forum:

"Innovatie vereist intens creatieve en vasthoudende

teaminspanningen in het licht van frequente tegenslagen."

Je moet erop voorbereid zijn dat experimenten mislukken

en toch bereid zijn om je teams te ondersteunen. Een

mentaliteit waarin risico's en mislukkingen als waarschijnlijk

worden geaccepteerd, betekent dat je eerder bereid bent

om een nieuwe productupgrade of marketingstrategie uit

te proberen en om te gaan met de gevolgen wanneer deze

zich voordoen. 

Innovatie kan ook lijken op de bereidheid om je bedrijf te

draaien. Zoek naar creatieve mogelijkheden om de

inkomstenstromen uit te breiden of te verschuiven. Dit kan

een uitbreiding naar nieuwe regio's of een nieuw

klantenbestand betekenen. Het lijkt misschien alsof je in

nieuwe producten of diensten investeert om in een unieke

behoefte te voorzien. Kun je je een ander gebruik voor je

producten voorstellen of een ander product dat je zou

kunnen creëren op basis van de bestaande bewerkingen of

materialen?

Ondernemen houdt altijd een zeker risico in. Te veel risicoaversie kan het vermogen van een

bedrijf om te innoveren en te groeien echter verstikken. Om een bedrijf echt te laten gedijen,

moet leiderschap een blijk geven van toewijding aan innovatie en creativiteit. Dit kan zijn in de

vorm van een aanzienlijke toewijzing van middelen, het aanmoedigen van experimenten en / of

het goede voorbeeld geven.
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STAP 4 

Innoveer, draai en bereid je voor op kansen

"TAB houdt me verantwoordelijk,

maar herinnert me er ook aan dat,

hoeveel je ook denkt te weten, je

niet alles kunt weten. Het is

buitengewoon nuttig om inzichten

en feedback te krijgen van anderen

die niets met je bedrijf te maken

hebben, maar die over aanzienlijke

eigen ervaring en kennis

beschikken." 

 

Tom Wechsler  

Wechsler Engineering 

TAB lid sinds 2010

Dit is weer een kans om je klanten en klanten om ideeën

te vragen. Vraag hen wat werkt en wat niet. Wat

ontbreekt er en wat kan worden verbeterd? Iemand

buiten je organisatie ziet wellicht beter een kans die jij

over het hoofd hebt gezien.
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STAP 5 

Plan voor veerkracht op de lange

termijn

“Ik maakte me zorgen over de

toekomst met de onzekerheid van

Brexit. We hebben de moeilijke tijden

van 2008/2009 overleefd, dus ik ben

ervan overtuigd dat we op de Brexit-

golf zullen rijden. TAB heeft me

duidelijkheid gegeven, het vertrouwen

dat we op de goede weg zijn en tools

om ervoor te zorgen dat mijn team zich

op de belangrijke dingen kan

concentreren. " 

 

Rob Watson 

PH9 Limited 

TAB lid sinds 2012

De tijden zijn onmiskenbaar veranderd, en naar de

toekomst kijken betekent plannen voor veerkracht op de

lange termijn. Werken op afstand, radicale transparantie en

de nadruk op het opbouwen van een inclusief

personeelsbestand zijn slechts enkele van de nieuwe eisen

waarmee ondernemers worden geconfronteerd als ze naar

de toekomst kijken. Strategische planning voor het

moderne tijdperk betekent het zoeken naar flexibelere

bedrijfsmodellen, de nadruk op verantwoorde

bedrijfspraktijken en het opbouwen van een cultuur van

inclusiviteit voor zowel klanten als werknemers.

Aanpassingsvermogen is een nieuw modewoord voor

zowel organisaties als leiders. Als je jezelf voorbereidt om

kansen te grijpen, moet je flexibeler omgaan met alle

aspecten van de bedrijfsvoering. Dit vereist de bereidheid

om taken over te dragen, je teams te vertrouwen en

gegevens te gebruiken voor snelle besluitvorming. Er

veranderen zo veel dingen zo snel dat leiders strategische

planning moeten kunnen zien als een voortdurend

evoluerend proces in plaats van als een vaste kaart.

Consumenten dringen steeds meer aan op verantwoording van bedrijven, zowel in

hun werk als in hun zakelijke praktijken. De rechten van werknemers staan steeds

meer op de voorgrond, evenals initiatieven op het gebied van maatschappelijke

verantwoordelijkheid. Planning voor het succes en de duurzaamheid van jouw

bedrijf op lange termijn vereist aandacht voor de publieke perceptie van hoe je

zaken doet, zowel met het publiek als binnen je organisatie.



 

Wat de huidige crisis ons heeft geleerd, is dat er verandering is. Je kunt ofwel de controle

nemen en nieuwe kansen vinden, of hetzelfde blijven doen en veroudering riskeren. Aanzienlijke

verandering stelt ons in staat om met oude gewoonten te breken en moedigt ons aan om lenig

te zijn en snel te handelen - wat leidt tot opmerkelijke innovaties die kunnen worden

gehandhaafd. Door aanpassingsvermogen, snelheid en innovatie te oefenen, wordt ons

bedrijfsmodel vernieuwd en ontstaan spannende nieuwe kansen.

Neem contact met ons op voor meer informatie over het

lidmaatschap.
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Change Happens. Take Control.

Wil je meer weten over hoe je door deel te nemen aan een TAB

Advisory Board de controle kunt overnemen?

www.TheAlternativeBoard.nl


