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M/V Future Proof – propositie MKB

Medewerkers – Vertrouwen in de eigen toekomst

SLIM
Voor uzelf en voor uw 

medewerkers!
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Introductie

Zorg om de Medewerker

Veel organisaties in Nederland worstelen met het verbeteren van het 
eigen verandervermogen en dat van hun medewerkers. Die medewerkers 
hebben daarin een centrale rol. Niet alleen hebben medewerkers gebrek 
aan vertrouwen in het Verandervermogen* van de organisatie waar ze 
werken, er is vaak ook weinig vertrouwen in de eigen kennis en kunde. 
Vertrouwen in de eigen toekomst, het eigen verandervermogen en de 
wijze waarop je je kan ontwikkelen. En dan komt daar de Corona-crisis 
nog overheen. Wat betekent dat voor uw medewerkers?

De meeste grote ondernemingen hebben HR en ‘Development-centers’ 
waar de medewerkers terecht kunnen en kunnen werken aan hun eigen 
toekomst. Voor het MKB is dat lastiger. De HR medewerker kan niet alles 
en mist vaak de persoonlijke vaardigheden mensen inhoudelijk te helpen. 
U, als eigenaar of DGA moet dan ingrijpen: de ontwikkeling van uw 
medewerkers staat bij u immers voor op!

Herkent u dit probleem? Dan is het tijd om uw medewerkers weerbaar te 
maken tegen alle veranderingen die op til staan. U zoekt een programma 
met balans (win – win voor u en de medewerkers) en lage kosten, 
bijvoorbeeld door subsidiëring via het SLIM- programma van het 
Ministerie van SZW. Niets houdt u nog tegen!

* Zie Benchmark Verandervermogen in Nederland 2020

Medewerkers - Vertrouwen
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Het probleem

Herkent u dit probleem?

Bij alle MKB bedrijven staat het op de agenda. Begrippen als 
digitalisering, robotisering, Big Data, Analytics, AI en kennissystemen  
komen regelmatig voorbij in de directiekamers. Maar hoe vertaal je 
dat naar toekomstperspectief, ontwikkel- en opleidingsplannen, 
ambities van medewerkers en een leerrijke werkomgeving? Men 
snapt dat de winnaars van de toekomst die organisaties zijn die 
verantwoord en gericht omgaan met de ontwikkeling van hun 
medewerkers. Herkent u een van de volgende uitdagingen:

 We hebben een fantastisch bedrijf, maar veel tijd om na te denken
over de toekomst hebben we niet;

 We hebben wel een plan voor de toekomst, maar mijn 
medewerkers zijn daar onvoldoende in betrokken;

 We hebben geen grip op de ontwikkeling van de medewerkers, en 
medewerkers delen hun ambities niet;

 We zitten op een schat van goede medewerkers, maar weten niet 
hoe we ze kunnen behouden en ontwikkelen;

 We zijn niet in staat een uniek ontwikkel- of opleidingsplan voor 
een medewerker op te bouwen;

 Door het ontbreken van een goed plan kunnen wij medewerkers 
niet vragen een ontwikkel- of opleidingsplan op te stellen.

Maar is dat voor mij wel relevant?
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De consequenties

Zonder goede antwoorden op deze uitdagingen loopt u steeds meer 
kans niet adequaat te kunnen reageren op uw markt:

 Uw medewerkers lopen weg: 
• Uit onderzoek blijkt dat het ontbreken van ‘groei’-mogelijkheden de 

belangrijkste reden is dat uw medewerkers vertrekken;

• Verloop- en verzuimbeperking staan laag op de agenda, terwijl 67% van 
werkend Nederland open staat voor een nieuwe uitdaging. Top drie 
redenen voor vertrek van medewerkers:
• Medewerkers worden niet betrokken door de leidinggevende

• De leidinggevende communiceert niet op persoonlijke basis met medewerkers

• De directie heeft geen duidelijk beeld bij de behoefte van de medewerker

 Uw medewerkers zijn ontevreden en voelen zich niet betrokken:
• 35% van de medewerkers vindt dat hun potentieel niet wordt benut. 

Nog eens 38% vindt dat enigszins zo;

• 79% van de medewerkers is het enigszins tot zeer eens met de stelling 
dat de werkgever wat meer zou kunnen investeren (in opleidingen van) 
de medewerker;

• 3 op de 10 medewerkers voelt zich niet betrokken bij het bedrijf. De 
betrokkenheid bij de ‘koers’ van het bedrijf is nog lager. Daarnaast 
ervaart meer dan de helft van de medewerkers te weinig ruimte de 
eigen kennis en kunde in te mogen zetten in het bedrijf.
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De oplossing
Van strategie tot dagelijks gebruik
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Wat wij doen

Onze unieke aanpak bestaat uit 4 stappen en een voorbereidend 
digitaal onderzoek onder uw medewerkers. De aanpak is SLIM-gekeurd 
en we helpen u met de subsidieaanvraag. Dit betekent: 
 Ondersteuning bij aanvraag SLIM-subsidie;

 Via Internet: Business Fit Quick Scan als voorbereiding;

 M/V Visie: hoe ziet de toekomst eruit voor u en uw medewerkers;

 M/V Game: hoe gaat u medewerkers en u zelf helpen;

 M/V Building: wat betekent dit voor uw medewerkers; 

 M/V Execution: opstellen en uitvoeren van het ontwikkelplan

 Inzicht in de ontwikkeling van uw bedrijf en de consequenties 
daarvan voor u en uw medewerkers;

 Verhoging van medewerkerstevredenheid en – retentie;

 Hoge betrokkenheid van uw medewerkers bij het plan;

 Transparantie in en beheersing van de ontwikkeling van uw 
medewerkers;

 Relevante en verantwoorde communicatie tussen bedrijf en 
individuele medewerkers.

Wat wij geloven

 Goed omgaan met medewerkers vraagt een visie (welke 
rol wil je spelen in de digitale economie) en een strategie 
(hoe vertaal je die visie naar doordachte uitvoering);

 Ontwikkel- en opleidingsplannen maken is geen doel op 
zich. Creëer een win-win situatie waarbij de ontwikkeling 
van de medewerker ook ten goede komt aan het bedrijf;

 Vooraf goed beredeneren wat een bedrijf wil doen met 
medewerkers en ontwikkel- en opleidingsplannen helpt 
scherpte en focus te krijgen;

 Denk vooraf als organisatie na hoe je kan zorgen dat de 
medewerker de ontwikkeling krijgt waar hij om gevraagd 
heeft;

 Wij geloven dat organisaties die verantwoord & gericht 
omgaan met hun medewerkers, de winnaars van de 
toekomst zijn;

 Alleen op deze manier kan een organisatie bouwen aan 
een duurzame en oprechte relatie met de medewerkers;

 Bij die organisaties willen mensen graag werken;

 Een goed verandervermogen stelt zowel het bedrijf als de 
medewerker in staat te overleven!

Wat levert het op?
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Workshop Organisatie Verandervermogen
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Overwegingen Onze toegevoegde waarde

Onze aanpak

• Elke organisatie, dus ook het MKB moet op betaalbare wijze toegang 
hebben tot de Business Fit Scan.

• De Business Fit Scan is een wetenschappelijk ondersteunde aanpak 
waarmee het verandervermogen van uw bedrijf kan worden gemeten.

• In het ‘nieuwe Darwinisme’ is een goed ontwikkeld verandervermogen 
de sleutel tot overleven. Vooral in een periode van crisis, zoals nu met 
Corona, overleven bedrijven met het beste verandervermogen! 

• Door meer aandacht te geven aan Verandervermogen neemt de 
overlevingskans van uw bedrijf toe, groeit de slagingskans van 
projecten en neemt de betrokkenheid van uw medewerkers toe.

• Inzicht is het Verandervermogen van uw bedrijf

• Inzicht in de Veranderdrivers en meet/diagnose methodiek

• Bevindingen om zetten naar concrete en gerichte acties waarmee u de 
overlevingskans van uw bedrijf aanzienlijk vergroot.

• Kennis en inzichten voor een prijs/kwaliteit verhouding waar de 
gerenommeerde strategiehuizen jaloers op zijn! 

‘Thanks a ton for the workshop last week, our participants really enjoyed 
it and found it valuable’ - Divya Singh/KM and Training Specialist/BCG 
PLATINION/London)

• Uw medewerkers, of een deel van hen, beantwoord online de 
vragenlijst van de Business Fit Scan.

• De resultaten worden ‘ruw’ beschikbaar gesteld via onze Navigator. 

• De resultaten, afgezet tegen onze Benchmark en eventueel beschikbare 
onderzoeken bij vergelijkbare bedrijven, worden gedeeld tijdens de 
eerste workshop.

• De resultaten per Change Driver worden uitgebreid besproken tijdens 
de eerste workshop en vormen de basis voor ontwikkelingsplannen.

Business Fit Quick Scan inclusief!


