Verschillen
Voor een succesvolle samenwerking moet er verbinding zijn met de juiste mensen. Op welke wijze constateer je wat de juiste mensen zijn? Welke eigenschappen hebben mensen nodig om de resultaten en doelstellingen te kunnen behalen. Als je weet welke eigenschappen de mensen nodig hebben moet de ambitie en beschikbaarheid van middelen op elkaar
worden afgestemd. Het gaat bij het beantwoorden van deze vragen er
daarbij nadrukkelijk om wat kan een organisatie aan. Welke eigenschappen van de mensen passen bij de cultuur. Op die manier grijpen individuen en organisatie(cultuur) in elkaar. Het is cruciaal voor een succesvolle
samenwerking dit van te voren vast te stellen. REGIEWEB heeft tal van
producten en diensten samengesteld waarmee een succesvolle samenwerking tot stand gebracht kan worden zonder dat daar hele reorganisaties of andere vormen van verander traject noodzakelijk is.

Wij bevorderen de samenwerking binnen
organisaties en tussen organisaties.

Eigenaarschap

Wij richten ons op de samenwerking binnen het beheer en onderhoud van vastgoed.

De mensen die u op de loonlijst hebt staan leveren de meest toegevoegde waarde als zij vanuit zichzelf verantwoordelijkheid nemen voor de juiste invulling van hun taak. Kwaliteit en Kwantiteit zijn intrinsieke waarden.
REGIEWEB heeft hiervoor een ontwikkeltraject.

Onze missie is door samenwerking binnen
en tussen bedrijven resultaten 20% - 30%
goedkoper te realiseren dan dat traditioneel mogelijk is.

Regisseren

Ons proces: Analyse; Strategie; Implementatie; Verantwoording en Evaluatie

Binnen organisaties van vastgoedeigenaren is de laatste jaren sprake van
een rol verandering. Veel vastgoedeigenaren willen meer regie voeren
dan zelf voorschrijven en uitvoeren. Wat ons betreft een goede ontwikkeling. Het houdt niet in dat de opdrachtgever helemaal niets meer moet
doen. Vanuit de REGIEWEB praktijk zijn er tal van voorbeelden waar beheer en onderhoud vanuit regisserend opdrachtgeverschap wordt georganiseerd en daarmee structureel betere kwaliteit geleverd krijgt, meer in
- en overzicht heeft en mensen vinden het leuker om te werken in een
dergelijke omgeving.
Inspiratie
REGIEWEB heeft een aantal inspiratie sessies over diverse onderwerpen
binnen het vastgoed onderhoud. Ook zijn er kenniskringen. Hier worden
inzichten gedeeld en gewerkt aan kennis ontwikkelingen innovatie. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
-

Kenniskring Ketensamenwerking in beheer en onderhoud
Innovatieplatform Duurzaamheid
Inspiratiesessies Onderhoud, Risicomanagement en Contractbeheer

Onze producten: Analyse; Advies; Implementatie, Inrichting van de verantwoording;
Begeleiding; losse producten of het geheel.
De resultaten mogen er zijn;
duurzame samenwerkingsverbanden
met blijvende resultaten; een juiste balans
tussen betaalbaarheid, kwaliteit en
klanttevredenheid

