Berenschot

Strategie Audit

Volgt uw bedrijf de juiste strategische koers?
Onderzoek het nu!
De Strategie Audit helpt u snel en grondig te beoordelen of uw strategie voldoende helder is en voldoende
perspectief biedt voor het opstellen van uw businessplannen voor het komende budgetjaar. De ervaren
adviseurs van Berenschot geven u en uw directieteam een compleet beeld van hoe de onderneming er
strategisch voor staat.

1.

Strategische richting
Richtinggevende missie en visie?
Duidelijke strategie?

•
•
2.

Markten & marktposities
Welke markten en/of klantgroepen
worden bediend?
•
Welke proposities en toegevoegde
waarde worden geboden?
•
Wat is de positie in de keten?
•
Genereren de markten en/of
klantgroepen voldoende rendement?
•

4.

3.

Bedrijfsvoering & organisatie
Hoe staan de primaire processen
ervoor?
•
Hoe is de organisatie gestructureerd?
•
Zijn de financiën op orde? Is er
voldoende rendement?
•
Heeft het personeel de juiste
competenties?
•

Strategie-implementatie
Is de onderneming in staat strategie
te realiseren?
•
Is de strategie-implementatie
doeltreffend?
•

5.
•
•
•
•
6.

Toetsingsvragen
Richtinggevend?
Haalbaar?
Samenhangend?
Onderscheidend?

Effect
•
Heldere en toekomstgerichte
businessplannen

7. RESULTAAT!
•

Wat krijgt u als resultaat?
U krijgt u een eindrapport met een beoordeling van uw strategie op de volgende punten:
1.

Is de strategische richting duidelijk?

2.

Is de strategie haalbaar?

3.

Is de strategie voldoende samenhangend en consistent?

4.

Is de strategie voldoende onderscheidend?

Daarnaast doen wij op dimensies die als knelpunt worden beoordeeld, aanbevelingen tot verbetering. Verder
bespreken wij het eindrapport in uw directiecomité of managementteam.

Hoe gaan wij te werk?
De Strategie Audit kent de volgende stappen:
1.

Analyse van ter beschikking gestelde documenten (strategie, businessplan, innovatieplannen,
implementatieplannen, managementrapportages, organisatie- structuur, ...).

2.

Interviews met sleutelspelers.

3.

Analyse Berenschot, inclusief benchmarks.

4.

Rapportering.

5.

Bespreking met opdrachtgever.

Subsidiemogelijkheden
De Strategie Audit valt onder de subsidieregeling van het Agentschap Ondernemen. Via de KMO-portefeuille
kunt u 50% van het adviesbudget recupereren.

Geïnteresseerd?
Meer informatie vindt u op www.berenschot.be. Uiteraard gaan wij graag persoonlijk na hoe wij u het best
van dienst kunnen zijn. Neem vrijblijvend contact met ons op via e-mail belgium@berenschot.be of telefonisch
op +32(0) 2 777 06 45.

Berenschot Belgium
Marcel Thirylaan 81
1200 Brussel
T + 32 (0) 2 777 06 45
F + 32 (0) 2 777 06 46
www.berenschot.be
belgium@berenschot.be

Het managementconsulting bureau Berenschot Belgium N.V. maakt deel uit van de
internationale Berenschot Groep. Sinds 1962 zijn we actief in België, waar onze
consultants zowel privé- als overheidsbedrijven ondersteunen en oplossingen op maat
aanbieden in functie van hun behoeften. En dit in de domeinen organisatie & strategie,
HR-beleid, innovatie- en subsidieadvies.
Berenschot is aangesloten bij E-I Consulting
samenwerkingsverband van toonaangevende bureaus.
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