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ORGANISATIONAL EFFICIENCY

Personeelskosten zijn de grootste hap uit het budget van een organisatie. Maar personeel is nodig. Het is de motor die een 
bedrijf doet draaien. Select legt de focus op de mens in die motor, het ‘human capital’ dat als brandstof van uw onderneming 
dient. Met dat kapitaal kan u investeren in de missie en visie van uw organisatie, door het op gepaste wijze te integreren in 
een afgelijnd HR-beleid dat op zijn beurt een plek krijgt in uw missie en visie. Het zijn immers de werknemers van morgen die 
de visie van vandaag zullen moeten vertalen naar resultaten. Bovendien worden geëngageerde medewerkers dan weer het 
uithangbord van uw organisatie en helpen ze zo uw employer branding vooruit.

UW CHALLENGES

•  U bent op zoek naar oplossingen om de productiviteit van uw medewerkers te verhogen
•  U wilt welzijn op het werk koppelen aan een hoger engagement van uw medewerkers
•  U denkt niet meer in silo’s, maar gelooft dat medewerkers beter werken wanneer zij volgens hun competenties worden ingezet
•  U wilt dat uw bedrijf groeit en u denkt dat het tijd is om het bestaande HR-beleid een boost te geven
•  U wilt dat uw werknemers mee groeien
•  U wilt initiatieven nemen (opleidingen, trainingen, …) om mee te groeien

ONZE OPLOSSING

Organisatorische efficiëntie begint bij een goed HR-beleid. Dat brengt structuur aan in een organisatie. Samen met u, bouwen 
onze experts een duidelijke cultuur uit of verbeteren de bestaande structuur. 

Deze adviesverlening richt zich voornamelijk op ondernemingen die een verandering ondergaan in het kader van een sterke 
groei, een strategie verandering, digitalisering & automatisering van activiteiten, fusie en overname, een herstructurering. Of 
organisaties die van startup naar KMO evolueren. 

ONZE BENADERINGEN

Om de efficiëntie in uw organisatie te optimaliseren, is allereerst een stand van zake nodig. Met het oog op HR beleid en 
management zullen onze experts de functionering van uw organisatie zoals die vandaag is onder de loep nemen. Zo kunnen zij 
nagaan wat er morgen efficiënter en beter kan.

Onze experts maken aan de hand van meetings met sleutelpersonen binnen de organisatie een weergave van de huidige 
situatie. Op basis daarvan zullen zij advies verlenen om bepaalde geobserveerde punten te optimaliseren of aan te passen om 
tegemoet te komen aan de toekomstige doelen van de organisatie. Daarnaast kunnen onze teams deze oplossing samen met 
uw medewerkers uitwerken en implementeren in functie van de noden.

WAT U HIERUIT HAALT

Onze experts nemen de werking van uw onderneming onder de loep. U zal niet alleen beschikken over een overzicht van de 
huidige functionering van uw bedrijf. Maar ook de oplossingen waarmee uw organisatie efficiënter zal draaien. De mensen in uw 
organisatie blijven centraal staan. Ook over de oplossingen kan u in de toekomst rekenen op productieve teams die geënga-
geerd en graag werken.


