is een produkt van
en bestaat uit
een stappenplan waarmee we een haarscherpe foto van de situatie rondom contractbeheer maken. Deze zetten we om in kansen en concrete
acties.
Het
stappenplan is onderverdeeld in een aantal
modules. Hieronder leggen we uit wat deze modules precies inhouden.
Stap 1 - Analyseren
Inventariseren aan de hand van facturen. Hoeveel wordt uitgegeven en
waaraan? Clusteren van activiteiten in productgroepen
. Zoals installatieonderhoud, aannemers bouwkundig, liften enzovoorts.
Stap 2 – Specificeren
Het is belangrijk te weten wat u met uw contracten wilt bereiken. Voor
nu en in de toekomst. Dat gaan we samen met u onderzoeken zodat we
straks de juiste keuzes kunnen maken.
Stap 3 – Implementatieplan
Aan de hand van deze gegevens maken we een stappenplan. Hierin staat
beschreven wat per productgroep de voorgestelde actie inhoud en wat
deze actie gaat opleveren. Samen met u gaan we het stappenplan bespreken. Pas als u tevreden bent over de voorgestelde aanpak gaan we aan de
slag. In deze module kiezen we samen een geschikte samenwerkingsvorm
die u voldoende zekerheid geeft en flexibiliteit voor de toekomst.
Stap 4 – Leverancierskeuze
Tijd om te bepalen wie uw toekomstige leveranciers worden
Dat kunnen bestaande leveranciers zijn maar ook nieuwe. Ook hierin
trekken we samen met u op. Indien u wenst nemen we huidige relaties
mee in de selectie. De selectie voeren wij uit op een eenduidige en transparante wijze.
Stap 5 – Contracteren en implementeren
Het bevestigen van de samenwerkingsvorm en implementeren van de
dienst
Stap 6 - Opvolgen
Om te bepalen of de gemaakte afspraken worden nagekomen
zodat de vooraf bepaalde Winst wordt behaald moet het contract worden opgevolgd.
U blijft aan het roer tijdens dit proces. De te maken keuzes leggen wij
steeds aan u voor.

Wij bevorderen de samenwerking binnen
organisaties en tussen organisaties.
Wij richten ons op de samenwerking binnen het beheer en onderhoud van vastgoed.
Onze missie is door samenwerking binnen
en tussen bedrijven resultaten 20% - 30%
goedkoper te realiseren dan dat traditioneel mogelijk is.
Ons proces: Analyse; Strategie; Implementatie; Verantwoording en Evaluatie

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

