Factsheet visie, positie en profiel
voor wie?
Managers, bestuurders, directies en communicatieafdelingen van overheid, non-profit en bedrijfsleven.
door wie?
De consultancy wordt uitgevoerd door Harm Beijer of
Alex Osten. Wij zoeken vervolgens een team bij elkaar
op basis van de vraag.
waar vindt het plaats?
Primair bij u op locatie, tenzij er andere afspraken
worden gemaakt.
wat zijn de opties bij de uitvoering?
Beijer & Osten heeft vier modules rond visie, positie en profiel:
• positionering en profilering
Na een intake halen we met een vragenlijst de belangrijkste gegevens op bij 10-15 stakeholders. Deze
worden verwerkt en in twee workshops van een halve dag met de opdrachtgevers besproken. Dit leidt tot
een stevig profiel van de organisatie en vormt de basis voor communicatieve plannen en acties.
• storytelling
Fragmenten en persoonlijke verhalen brengen de organisatie tot leven. Zo ontstaat het verhaal van de
organisatie, verteld door de mensen van en rond de organisatie. Beijer & Osten adviseert, haalt op, bundelt
en duidt. Dit leidt tot een richtinggevend, motiverend document met PR-waarde.
• communicatievisie
‘Doen we goede dingen? En doen we die dingen goed?’. Het antwoord geeft houvast voor de afdeling en
zicht op de gewenste en feitelijke output van een afdeling. Met een intake met opdrachtgever, 15 interviews
met stakeholders en communicatieteam en tot slot een visieworkshop van een dag voor de afdeling.
• inrichting communicatiefunctie
Welke kwaliteiten vraagt de organisatie en heeft ze in huis? Met de BeroepsNiveauProfielen van
beroepsvereniging Logeion brengen we de gewenste kwaliteiten voor de organisatie in beeld. Met manager
en medewerkers kijken we naar het huidige team en zetten als nodig assessments in om kwaliteiten verder
in beeld te krijgen. Zo ontstaat een helder beeld van de gewenste groei van het team. Als wenselijk doen we
een voorstel een individueel of collectief scholingsplan.
wat zijn de kosten?
De kosten zijn afhankelijk van uw vraag en de omvang van de inzet. De basale uitvoering van de
positionering en profilering en de communicatievisie kosten per stuk € 7.500,- ex BTW. De modules
storytelling en inrichting zijn op aanvraag want afhankelijk van de exacte doelstelling en organisatieomvang.
Wij leveren graag een offerte op basis van uw vraag en een intake op locatie.
ervaringen?
Wij werkten onder meer aan de positionering en profilering van een hogeschool, een specifieke
hogeschoolopleiding, een thuiszorgorganisatie, een verzorgingstehuis, een aantal gemeenten (ook bij fusie),
een vastgoedstichting en diverse maatschappelijke organisaties.
Bel of mail voor meer informatie met Harm Beijer of Alex Osten via 030 - 274 6194.

