Strategie Scan

“The essence of strategy is choosing what not to do.”
Michael Porter

Strategie Scan
In de oude economie was een strategie horizon
van 5 jaar heel normaal. Dat is voltooid
verleden tijd! Veranderingen op lokaal en
internationaal niveau maken de toetsing en
herijking van de strategie een continu proces
voor het management. De recente
geschiedenis heeft bewezen dat een virus de
wereld en de wereldeconomie al op z’n kan kop
zetten.
Technologie, globalisering, (de)regulering,
pandemieën en flexibilisering maken dat het
constant analyseren, bijstellen en finetunen van
een strategie cruciaal is. Een strategisch plan
“de eerste zes maanden in pen schrijven en
daarna in potlood" is een veelgehoorde kreet.
Wij zien nu dat zelfs een horizon van 6
maanden al een hele uitdaging is. Disruptie is
dus een constante, en de omgevingsstabiliteit
wordt daardoor steeds minder. Het loslaten
van de strategische vergezichten is daarvan
vaak het gevolg. Daarmee laten organisaties
hun strategie als het ware ontstaan. Maar, het
is altijd reactief. Een organisatie die niet goed
vooruitkijkt, en niet in beeld heeft wat er op
haar af zou kunnen komen, neemt enorme
risico’s. De toekomst overlaten aan het toeval is
een ‘recipe for disaster’.
De Adapt Strategie Scan
Onze Strategie Scan geeft organisaties het
inzicht in hoeverre hun strategie
toekomstbestendig is. Het geeft een neutraal
inzicht in het strategisch vermogen van een
organisatie zonder de tunnelvisie die een
organisatie vaak zelf heeft als het gaat om de
beoordeling van hun strategie. Door het
invullen van de Adapt Strategy Fact Finder, wat
de organisatie zelf doet, en verdiepend
onderzoek van onze strategen krijg je binnen 48
uur een beknopte analyse met daarin het
antwoord in hoeverre de strategie van jouw
bedrijf 'op orde' is en future proof is.

Wat zijn de stappen?
1. Invullen van de Adapt Strategie Fact Finder.
2. Na ontvangst van de antwoorden
analyseren wij jouw input.
3. Wij verwerken de analyse en eigen
verworven input van de markt en sector.
4. Wij ontwikkelen een analyse.
5. Wij leveren deze digitaal aan.
6. Wij ronden de analyse af met een online
overleg.
Wat levert het op?
Een strategiedocument op 2 A4-tjes.
Een terugkoppeling waarin het
strategiedocument wordt toegelicht en
wordt ingegaan op de kansen voor de
organisatie.
Hoe lang duurt het?
Direct na de aanvraag ontvang je een link
naar de digitale vragenlijst. Binnen 48 uur na
het invullen van de vragenlijst ontvang je onze
uitwerking in de vorm van de
Strategiedocument met daarbij een
uitnodiging tot een online overleg om de
analyse toe te lichten en vragen te
beantwoorden.
Wat kost het?
995,- `Èuro ex btw

Bestel nu!

Neem direct contact met ons op!
Bel Niels, managing partner van Adapt op:
06 433 79 724
email: niels@adapt.nl

