Beste ondernemer,
Om de huidige coronacrisis het hoofd te bieden en er beter uit te komen dan dat u er in ging,
bieden de mentoren van de Structura-Groep (vanuit Structura-Interventie) u ondersteuning aan.
Gebruik de tijd die nu vrij valt nuttig.

STILZITTEN EN WACHTEN TOT HET OVER GAAT IS GEEN OPTIE!
Structura-Interventie Helpt!
De Structura-Groep bestaat uit een aantal ervaren ondernemers die zich tot doel hebben gesteld
te werken naar een inclusieve samenleving. Wij zijn van mening dat een samenleving gestoeld op
vertrouwen en verantwoordelijkheid crises beter het hoofd kan bieden.
Vanuit deze visie weten we, inmiddels uit ervaring, dat we MKB-ondernemingen van klein (ZZP)
tot groot (> 50 medewerkers) kunnen helpen.
Wij werken vanuit het Structura-Model, waarmee we de onderneming en haar veranderbehoefte
in kaart kunnen brengen.

Huidige situatie
De overheid stelt u met financiële middelen in staat de crisis te overleven. Zie voor een uitgebreid
overzicht hiervan en over digitale mogelijkheden onze White paper.
De Structura-Groep stelt u in staat uw bedrijf op gang te houden, een veranderplan op te stellen
en uw bedrijfsvoering te verbeteren. Zodat uw bedrijf sterker uit de crisis komt. Dit kunnen wij
online met u realiseren

Beeldvorming
Hieronder vindt u negen kernvragen. Wanneer u “Nee” antwoordt op een vraag, kan op dat punt
een verbeteractie gestart worden. Hierbij kunnen onze professionals u ondersteunen.
1. Kunt u de inhoud van het werkproces en/of de
dienstverlening helder onder woorden brengen?

Ja | Nee

2. Is het doel van het proces en de dienstverlening duidelijk bij
de medewerkers?

Ja | Nee

3. Is de werksfeer goed?

Ja | Nee

4. Worden de doelstellingen bereikt?

Ja | Nee

5. Functioneren uw mensen goed?

Ja | Nee

6. Bent u voldoende toegerust op nieuwe ontwikkelingen?

Ja | Nee

7. Zijn er nieuwe stimulansen voor persoonlijke ontwikkeling?

Ja | Nee

8. Voldoet de huidige werkwijze?

Ja | Nee

9. Bent u van plan iets te veranderen?

Ja | Nee

Als u alle vragen met “Ja” beantwoordt, feliciteren wij u met uw ondernemerschap. Niettemin
raden wij u aan de volgende stap (oordeelsvorming) toch met ons uit te voeren, al was het maar
om na te gaan of u van oordeel bent dat het beeld dat u tot dusver heeft voor u klopt.
Hieronder vindt u een schema van het Structura-Model. De negen vragen hiervoor hebben een
directe relatie met de velden in het model. Wilt u meer weten, of aan de slag gaan met het
model, stuur dan een email aan info@Structura-Groep.nl, onder vermelding van Werk- en
inspiratieboek. Met dit boekwerkje kunt u liefst samen met één van ons, uw bedrijf integraal
doorlichten.
Het Structura-Model:

Beantwoording van navolgende vragen geeft u een beeld welke gevolgen van de coronacrisis zich
nu al voor uw onderneming aftekenen en welke u op termijn mag verwachten.
1.
Verwacht u met uw bedrijf op afzienbare termijn gebruik te moeten maken van ondersteuning
door de overheid?
2.
Welk ziekteverzuim cijfer kent uw onderneming vóór de coronavirus?
3.
Hoeveel procent omzetderving verwacht u over de maand maart en het 2e kwartaal 2020 ten
opzichte van dezelfde periode van 2019?
4.
Met welke problemen verwacht u op afzienbare termijn te worden geconfronteerd?
a.
Werk dat niet meer uitgevoerd mag of kan worden bij klanten:
ja/neen
b.
Medewerkers die niet naar bepaalde klanten toe willen:
ja/neen
c.
Haperende leveringen of gebrek aan materialen:
ja/neen
d.
Ernstige liquiditeitsproblemen:
ja/neen
i. Bij de bank:
ja/neen
ii. Bij crediteuren:
ja/neen
iii. Bij debiteuren:
ja/neen
e.
Lege orderportefeuille / geen werkvoorraad:
ja/neen
f.
Het onderhouden van contacten met klanten/prospects
ja/neen

Ondernemingen met meer dan 50 medewerkers
Grotere ondernemingen (> 50 medewerkers) kunnen we ook van dienst zijn met een volledig
Structura-assessment waarin alle velden van het model met uw MT, OR en medewerkers
beschouwd kunnen worden. De dan ontstane beeldvorming leidt tot zeer gerichte acties en
veranderplannen waarmee u uw onderneming “future-proof” maakt.
Wij verzorgen ook (in-company) trainingen en workshops, om de DNA-Cultuur van de
onderneming op te stellen, inclusief bedrijfsmentor en denktank (vanaf 5 tot ongeveer 70
medewerkers).

Met vriendelijke groet,
De mentoren en specialisten van de Structura-Groep

