HET BUREAU
Plato-Projects is een jonge onderneming werkzaam op het gebied van interim-management en organisatieadvisering. Zij opereert niet
vanuit gestandaardiseerde methoden en technieken, maar beschouwt iedere opdrachtgever als een unieke organisatie, die behoefte heeft
aan een op die organisatie toegesneden aanpak. Deze aanpak en de persoonlijk toegevoegde waarde van de interim manager/adviseur
vormen het onderscheidend vermogen van Plato-Projects. Daarbij hanteert zij als leidend beginsel een oud gezegde:
de wijsbegeerte heeft Plato niet aanvaard, omdat hij van adel was; zij is het die hem heeft geadeld.

DE OPDRACHTEN
Plato-Projects gaat de inspanningsverplichting aan om haar opdrachten met een zo optimaal mogelijk resultaat op te leveren. Zij hanteert
hierbij in beginsel het uitgangspunt, dat de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de opdracht actief participeert, waarmee bereikt
wordt dat de beoogde veranderingen zoveel als mogelijk door het management en de medewerkers zelf tot stand kunnen worden
gebracht. Deze aanpak voorkomt dat de door Plato-Projects geleverde inspanningen een te geïsoleerd karakter krijgen met het risico van
een slechts kortstondig effect.
Opdrachten die Plato-Projects uitvoert hebben doorgaans betrekking op change-management in organisaties, vanuit de relaties
organisatie- management- personeel, maar kunnen ook op deze terreinen afzonderlijk betrekking hebben. Onderstaand schema laat enige
thema’s zien, die centraal kunnen staan bij de uitvoering van opdrachten:
strategie en structurering van
organisaties
strategische analyses
beleidsvorming,-planning en realisatie
(her-)structurering
functievorming en -onderzoek
(de-)centralisatievraagstukken
communicatiestructuren
Fusie en integratieprocessen
ontvlechting
privatisering
afslankingsoperaties

het functioneren van organisaties
teamvorming en -ontwikkeling
principes lerende organisatie
conflicthantering
management- en communicatieproces
verzuimbeleid/
werkbeleving (onderzoek en verandering)
kwaliteitsontwikkeling
omslag van productoriëntering naar
markt- (klant)oriëntering

personele zaken
arbeidsvoorwaarden
• bedrijfsreglement
• cao- vraagstukken
• arbeidsovereenkomsten
opstellen sociaal plan
onderhandeling met ondernemingsraden,
vakbonden
bouwstenen/instrumenten human
resources

DE MARKT
Plato-Projects is met name actief in de sectoren:
•
•
•
•
•

commerciële en zakelijke dienstverlening (o.a. vastgoedsector)
zorgverlening (o.a ziekenhuizen, verpleeghuizen en thuiszorg)
(groot-)handel en transport
energie
telecommunicatie

UITVOERING VAN OPDRACHTEN
De rolinvulling, die Plato-Projects hanteert bij de uitvoering van haar opdrachten, wordt in nauw overleg met de opdrachtgever
vastgesteld. De wijze van invullen van deze rol is cruciaal voor het te bereiken resultaat; de invulling kan variëren van het tijdelijk
overnemen van een managementfunctie (interimmanagement) tot het fungeren als coach of counselor voor de manager(s) van de
opdrachtgever. In onderstaand schema worden enige mogelijkheden voor deze rolinvulling genoemd, waarbij combinaties mogelijk zijn;
tevens kunnen tijdens een opdracht wijzigingen worden aangebracht.
sturing
interimmanagement:
• algemeen management
• human resource management
• projectmanagement

ondersteuning
• advisering, coaching, mediation
• procesmanagement
• programmamanagement

begeleiding
• procesbegeleiding
• counseling

SAMENWERKING
Teneinde voor de opdrachtgever de meest optimale dienstverlening te kunnen leveren, werkt Plato-Projects samen met enkele partners,
die opereren vanuit dezelfde filosofie. Deze samenwerking heeft een aantal aspecten waar de klant direct voordeel van heeft:
• meerdere expertise beschikbaar
• verbreding kennis en ervaring in markt(-segment)en
• mogelijkheid voor second opinion en schaduwmanagement

