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Inleiding
Gefeliciteerd! Goed dat u de eerste stap heeft gezet om meer inzicht te krijgen in uw bedrijfsprestaties. Op deze pagina ziet u een overzicht van uw
scores per deelgebied. Zo ziet u snel en overzichtelijk op welke gebieden er ruimte is voor verbetering.

In het onderstaande overzicht ziet uw score per deelgebied en uw Quick Wins score.

Resultaten per deelgebied.

Leiderschap

U score op Leiderschap is 67.2%.
Dit is een redelijk resultaat. Op school is het een voldoende maar in het bedrijfsleven mag u niet tevreden zijn
met de zesjescultuur. Er is ruimte tot verbetering. Wilt u verbeteren naar de 100% neem dan contact met ons
op om te kijken welke stappen nodig zijn om te verbeteren op dit onderdeel.

Op "Laaghangend fruit" scoort u 69.7%.
Laaghangend fruit zijn de kleine eenvoudige en snel te behalen verbeteringen ook wel Quick Wins genoemd.
Zaken waar u morgen mee aan de slag kunt gaan en die meteen een bijdrage leveren aan betere resultaten.
Als u deze Quick Wins volledig weet te implementeren kunt u uw score op Leiderschap van 67.2% al
verbeteren naar 83.1%.67.2%

Strategie & Beleid

U score op Strategie & Beleid is 63%.
Dit is een redelijk resultaat. Op school is het een voldoende maar in het bedrijfsleven mag u niet tevreden zijn
met de zesjescultuur. Er is ruimte tot verbetering. Wilt u verbeteren naar de 100% neem dan contact met ons
op om te kijken welke stappen nodig zijn om te verbeteren op dit onderdeel.

Op "Laaghangend fruit" scoort u 64.4%.
Laaghangend fruit zijn de kleine eenvoudige en snel te behalen verbeteringen ook wel Quick Wins genoemd.
Zaken waar u morgen mee aan de slag kunt gaan en die meteen een bijdrage leveren aan betere resultaten.
Als u deze Quick Wins volledig weet te implementeren kunt u uw score op Strategie & Beleid van 63% al
verbeteren naar 79.9%.63%

Management van medewerkers

U score op Management van medewerkers is 49.5%.
U zult absoluut niet tevreden zijn met dit resultaat. Er is dan ook nog volop ruimte om te verbeteren. Wilt u
verbeteren naar de 100% neem dan contact met ons op en laat u adviseren hoe u beter kunt scoren op dit
onderdeel.

Op "Laaghangend fruit" scoort u 33.3%.
Laaghangend fruit zijn de kleine eenvoudige en snel te behalen verbeteringen ook wel Quick Wins genoemd.
Zaken waar u morgen mee aan de slag kunt gaan en die meteen een bijdrage leveren aan betere resultaten.
Als u deze Quick Wins volledig weet te implementeren kunt u uw score op Management van medewerkers
van 49.5% al verbeteren naar 82.8%.49.5%

Management van middelen

U score op Management van middelen is 57.5%.
U zult absoluut niet tevreden zijn met dit resultaat. Er is dan ook nog volop ruimte om te verbeteren. Wilt u
verbeteren naar de 100% neem dan contact met ons op en laat u adviseren hoe u beter kunt scoren op dit
onderdeel.

Op "Laaghangend fruit" scoort u 58%.
Laaghangend fruit zijn de kleine eenvoudige en snel te behalen verbeteringen ook wel Quick Wins genoemd.
Zaken waar u morgen mee aan de slag kunt gaan en die meteen een bijdrage leveren aan betere resultaten.
Als u deze Quick Wins volledig weet te implementeren kunt u uw score op Management van middelen van
57.5% al verbeteren naar 79%.57.5%
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Management van processen

U score op Management van processen is 60.8%.
Dit is een redelijk resultaat. Op school is het een voldoende maar in het bedrijfsleven mag u niet tevreden zijn
met de zesjescultuur. Er is ruimte tot verbetering. Wilt u verbeteren naar de 100% neem dan contact met ons
op om te kijken welke stappen nodig zijn om te verbeteren op dit onderdeel.

Op "Laaghangend fruit" scoort u 60%.
Laaghangend fruit zijn de kleine eenvoudige en snel te behalen verbeteringen ook wel Quick Wins genoemd.
Zaken waar u morgen mee aan de slag kunt gaan en die meteen een bijdrage leveren aan betere resultaten.
Als u deze Quick Wins volledig weet te implementeren kunt u uw score op Management van processen van
60.8% al verbeteren naar 79.9%.60.8%

Resultaat gebieden

U score op Resultaat gebieden is 41.1%.
U zult absoluut niet tevreden zijn met dit resultaat. Er is dan ook nog volop ruimte om te verbeteren. Wilt u
verbeteren naar de 100% neem dan contact met ons op en laat u adviseren hoe u beter kunt scoren op dit
onderdeel.

Op "Laaghangend fruit" scoort u 35.2%.
Laaghangend fruit zijn de kleine eenvoudige en snel te behalen verbeteringen ook wel Quick Wins genoemd.
Zaken waar u morgen mee aan de slag kunt gaan en die meteen een bijdrage leveren aan betere resultaten.
Als u deze Quick Wins volledig weet te implementeren kunt u uw score op Resultaat gebieden van 41.1% al
verbeteren naar 74.9%.41.1%

U heeft nu het inzicht per deelcategorie in uw bedrijfsprestaties. De volgende stap is dat u gaat werken aan deze scores. U kunt nog een test doen op
onze site om te kijken hoe u presteert ten opzichte van uw branchegenoten. Wilt u een nog gedetailleerder inzicht in uw prestaties dan kunt u kiezen
voor de premium test. Hiermee verkrijgt u inzicht in uw bedrijfsprestaties op maar liefst 40 deelgebieden, variërend van risicomanagement tot
klantwaardering tot debiteurenbewaking. Dat alles voor slechts 50 euro. In de bijlage vind u aanknopingspunten die redelijk algemeen zijn maar
waarmee u wellicht zelf aan de slag kunt. Voor een maatwerk advies en oplossing kunt u beter contact opnemen met MKBalans. Zet nu de tweede
stap op weg naar betere bedrijfsprestaties en laat u adviseren door onze professionals. Maak nu de balans op!
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