
Valkuil 1: Gebrek aan focus

Valkuil 2: alles zelf willen doen

Valkuil 3: Problemen met de cashflow

Valkuil 4: Snel aannemen personeel

Valkuil 5: Technologie zien als bedreiging

Structureel tijd maken om na te denken over strategische en
tactische doelstellingen.
Maak helder wat de doelen van jouw organisatie zijn op alle niveaus.
Breek de strategische doelen af naar operationele doelen per
afdeling, per team of zelfs per medewerker.
Maak medewerkers eigenaar van de doelstellingen.
Bepaal welke KPI's echt relevante informatie geven over de te
bereiken doelen.
Maak doelen en prestaties zichtbaar en wees actief betrokken. 

Check de kredietwaardigheid van je klanten.
Zorg dat cashmanagement een continue proces is.
Zorg ervoor dat jouw geldstromen- online en mobiel- kunt
opvolgen.
Spreek heldere betalingscondities af.
Zorg dat je een goed systeem hebt voor de verzending van
betalingsherinneringen.

Kijk eerst of bestaande processen niet slimmer en efficiënter
kunnen worden uitgevoerd.
Stel een goed functieprofiel of -omschrijving op, aangezien je
hier veel profijt van hebt tijdens en na de selectieprocedure.
Laat nieuwe medewerkers weten wat er speelt in de
organisatie en hoe het toekomstperspectief er uit ziet. Geef
hen daarbij ook ruimte om met opmerkingen, vragen en
ideeën te komen.

Medewerkers bezitten meer kennis, vaardigheden en ideeën
dan ze op de werkvloer hoeven te gebruiken. Zet dus de juiste
mensen op tijd op de juiste plek neer.
Branch overschrijdend inzicht leidt tot voortschrijdend inzicht.
Onderzoek de behoeftes in jouw markt en leer de potentie van
nieuwe technologie te herkennen.
Herijk regelmatig jouw business model en bouw flexibiliteit in
jouw strategisch plan om dit te kunnen doen.

Begin met het delegeren van kleine taken. Jij moet wennen
dat je het werk uit handen geeft en de ander moet leren
omgaan met zijn nieuwe verantwoordelijkheden.
Op het moment dat je een taak uitbesteedt, is het mogelijk
dat je medewerker fouten gaat maken. Geef je personeel de
kans om deze fouten te herstellen.
Maak aan je personeel duidelijk welk eindresultaat je van de
gedelegeerde taak verwacht. De weg ernaar moeten ze zelf
uitstippelen.

Valkuilen bedrijfsgroei
overwinnen
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