BENCHMARK
PRESTATIES INZICHTELIJK
Vandaag de dag hebben organisaties een sterke behoefte aan inzicht in en verantwoording over ‘de dingen die zij doen’. Een van de manieren waarop wij
dit inzicht bieden, is door middel van benchmarking. Door onze 18 jaar ervaring op het gebied van het meten en vergelijken van prestaties, bezitten wij over
een enorme database gevuld met cijfers en kengetallen over de afgelopen boekjaren. Waarom benchmarken voor alle organisaties interessant is? Door niet
alleen naar de eigen, maar ook naar andere, soortgelijke organisaties te kijken, wordt een breder inzicht gerealiseerd en ontstaan kansen om te leren van
best practices. Op basis van deze inzichten kunnen prestaties en processen worden verbeterd.
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CONCRETE EN WERKBARE ADVIEZEN

VERDIEPING BENCHMARK
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THE FACILITY LAB
Innovatie en het delen van kennis en ideeën is één van onze belangrijkste drijfveren. The facility lab is een synoniem voor onze ontwikkeldrang. Het
is onze manier van werken waarbij wij ruimte bieden voor creatieve en flexibele maatwerkoplossingen. Je bent van harte welkom op ons kantoor
in Hilversum om te brainstormen, te experimenten en te innoveren.

LEES MEER

OVER ARRANGE CONSULTANCY
Arrange Consultancy is onderdeel van ArrangeGroup, een facilitair
ondernemershuis. Wij bieden inzicht en doorzicht in vraagstukken om
zo (facilitaire) organisaties verder te helpen in hun ontwikkeling. Dit
doen wij door het in kaart brengen van verschillende scenario’s, het
meedenken met de facilitaire professionals en het geven van advies. In
onze adviestrajecten combineren wij onze uitgebreide kennis met de
eigenschappen van jouw organisatie en strategische doelstellingen.
Wij bieden het nieuwe perspectief en werkbare oplossingen. Welke
oplossing het beste past, wordt uiteindelijk bepaald door de facilitaire
professionals zelf. Wij ondersteunen daarin.
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