To t d e p u z z e l p a s t

> De stukken liggen voor u op tafel ...
U vraagt zich af: “Zou ik wel alle stukken van de puzzel hebben?
En hoe maak ik er één geheel van?”
Onmogelijk? Misschien reikt een helpende hand u de oplossing. Iemand
die ervaring heeft met het management van ingewikkelde projecten
en processen.
Die helpende hand is Omneo Management, een team specialisten dat zich richt
op de managementondersteuning van bedrijven en overheden.
Hoe we dat doen? Als interimmanager, adviseur, coach of opleider.
Bij de overheid en in de bedrijfswereld. Gemotiveerd en doelgericht.
Voor welke opdrachten? Doorlichting, procesoptimalisatie, ontwikkeling
van managementsystemen, coördinatie van veranderingen, consultancy,
opleiding, … tot en met detachering.
In deze brochure krijgt u inzicht in onze drie hoofdactiviteiten:
bedrijfsmanagement, overheidsmanagement en bouwmanagement.
Omneo Management werkt bij voorkeur met een gefaseerde en trapsgewijze
aanpak die uiteindelijk leidt tot de grootste meerwaarde.

> Bedrijfsmanagement

Van het hoogste niveau
tot op de werkvloer
Uw klanten, uw sector, de overheid: allemaal stellen ze u
nieuwe eisen. Bijvoorbeeld om nieuwe structuren en processen
te implementeren. Want de wereld verandert voortdurend en
uw bedrijf moet mee evolueren.
Gevolg: u staat voor uitdagende projecten waarvoor extra
managementcapaciteit een enorme hulp kan zijn. Precies om
die capaciteit te optimaliseren, kunt u Omneo Management
inschakelen. Bedrijven, projecten en processen begeleiden:
dat is onze wereld.
Eerst brengen we de huidige situatie in kaart, dan voeren we
een analyse uit en daarna implementeren we het advies.
Niet alleen op het hoogste niveau, maar ook tot op
de werkvloer. U zult ons dan ook veel aan het werk zien in
uw bedrijf. De combinatie van creativiteit en betrokkenheid
vormt de voorwaarde om de doelstellingen te bereiken en zelfs
te overtreffen. Advies heeft geen nut als het niet in de praktijk
wordt omgezet. Daarom leiden we ook uw medewerkers op zodat
ze de voorgestelde oplossingen onmiddellijk kunnen toepassen.
U kunt onze adviseurs ook inschakelen als interimmanagers.
Bijvoorbeeld om voor een bepaalde periode de dagelijkse leiding
van een project in handen te nemen, om een management
systeem in te voeren of om een specifieke taak te realiseren.

> Overheidsmanagement

Problemen analyseren om
oplossingen te implementeren
Bent u actief bij een gemeente, een provincie, een overheidsorganisatie?
Krijgt u er te maken met de doelstellingen van verschillende organisaties
en structuren? Dan is het een grote uitdaging om die uiteenlopende
belangen met elkaar in harmonie te brengen.
Staat u te dicht bij het vraagstuk om een oplossing te vinden?
Door Omneo Management de situatie grondig te laten analyseren,
bent u vaak al in staat om het probleem op te lossen.
Natuurlijk kunt u ook voor die concrete realisatie Omneo Management
inschakelen. We houden rekening met politieke en ambtelijke belangen,
en tegelijk ondersteunen we alle disciplines en niveaus. Op een even
wichtige manier. Wilt u dat we uw medewerkers informeren over
de ingevoerde vernieuwing? We geven graag een doelgerichte opleiding.
U kunt onze ervaring met overheidsmanagement ook op andere
manieren benutten. Zoekt u bijvoorbeeld de juiste partner om
een aantal veranderingen door te voeren of projecten te realiseren?
Of wordt u geconfronteerd met een tijdelijk personeelstekort
op managementniveau? Omneo Management heeft voor u
de geschikte interimmanager.

> Bouwmanagement

Extra daadkracht
om uw project
te realiseren

U hebt een project en zoekt daarvoor medewerkers, managers
of adviseurs. Waar vindt u die?
De bouwsector is specifiek. Precies daarom hebben een aantal
ingenieurs van Omneo Management zich gespecialiseerd in
bouwprojecten. Ze putten uit een brede kennis en ervaring.
Bovendien pakken ze elk project gemotiveerd en met heel
veel inzet aan.
Concreet werkt het zo: we detacheren onze projectmedewerkers naar
bedrijven en organisaties in de uitvoerende bouw. Als volwaardige
leden van uw projectteam zijn ze mee verantwoordelijk voor
de realisatie van het bouw- of infrastructuurwerk. Ze houden met
alle aspecten rekening: kwaliteit, tijd en kosten.
Bent u een opdrachtgever in de bouwwereld? Als overheidsorganisatie,
eenmalige bouwheer of professionele ontwikkelaar? Ook dan
kunt u de ontwikkeling en coördinatie toevertrouwen aan
de projectmanagers van Omneo Management, zowel gedeeltelijk
als volledig. Ze besteden aandacht aan de technische aspecten en
de procedures op het vlak van politiek bestuur, rechtspraak en
ruimtelijke ordening – altijd met naleving van de financiële afspraken.
Ook beschikt Omneo Management over specifieke advieservaring
in de bouw. Enkele voorbeelden van onze projecten: modern
toezicht ontwikkelen en invoeren, een grondverwervingsstrategie
bepalen, PPS-structuren vormgeven, specifieke opleidingen geven,
projectmatige werkmethodes invoeren of optimaliseren. Zelfs
als er een claim dreigt te ontstaan, kunt u een beroep doen op
Omneo Management. We bepalen dan onafhankelijk en objectief
welke contractuele afwijkingen er zijn.

> Waar het om mensen draait

Omneo Management:
meerwaarde voor uw organisatie
Omneo Management realiseert uw doelstellingen
met een gerichte aanpak en brengt meerwaarde voor
uw organisatie. Altijd met respect voor uw mensen en
voor bestaande structuren en processen. Niet alleen
kennis en ervaring zijn onze bouwstenen, maar ook
eenvoud, motivatie en betrokkenheid.
Wilt u meer weten over Omneo Management? Hebt u
een specifiek project waarvoor u ondersteuning zoekt?
Neem met ons contact op en schets de situatie.
Dan krijgt u een voorstel met een duidelijke aanpak,
planning en prijs. Zonder verplichting, maar wel
doordacht.
Of neem een kijkje op www.omneomanagement.com.
U vindt er een overzicht van onze activiteiten, referenties
en voorbeelden van projecten.
Ir. Ad Dane
Gedelegeerd bestuurder
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Voor het beeldmateriaal in deze brochure werkten we samen
met S & L Zorg, een organisatie van zorgcentra voor mensen
met een verstandelijke beperking. De getoonde kunstwerken
zijn gecreëerd door bewoners van deze centra.
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