Bedrijfsprofiel Van Schöll Advies
Missie
De missie van Van Schöll Advies
luidt als volgt:
“Van Schöll Advies optimaliseert uw
bedrijfsprocessen, maakt en houdt
deze beheersbaar met als
doelstelling het aantoonbaar
verhogen van uw bedrijfsresultaat”.
Dit houdt in dat bij al onze
activiteiten de klant centraal staat en
we zoveel mogelijk vooraf de
verwachte kosten en baten
definiëren.
Visie
De eisen aan organisaties en hun
resultaten worden steeds hoger.
Daarbij willen bestuurders en
toezichthouders weten hoe deze
resultaten tot stand zijn gekomen.
Er is dus niet alleen behoefte aan
financiële gegevens, maar ook aan
informatie over het reilen en zeilen
van de gehele organisatie met al
haar processen. Deze informatie
stelt bestuurders in staat snel
beslissingen te nemen over welke
processen geoptimaliseerd dienen
te worden en hoe men verder kan
professionaliseren. Hierbij geldt het
volgende axioma: “80% van de
activiteiten in een organisatie moet
geregeld zijn en 20% moet je
managen”.
Strategie
Met onze visie in het achterhoofd is
Van Schöll Advies bezig met het
zoeken van generieke
probleemgebieden in specifieke
marktsegmenten. Vervolgens
ontwikkelen we oplossingen die ons
in staat stellen het bedrijfsproces
waarin dit probleemgebied voorkomt
te optimaliseren. Ook bij het
ontwikkelen van oplossingen
hanteren we de 80-20 regel. Dat wil
zeggen dat 80% van de oplossing
generiek is voor een bepaald
marktsegment, dus al vooraf gereed
is, en dat 20% tijdens het
implementatie traject voor een
specifieke organisatie op maat
wordt gemaakt. Dit levert een
unieke combinatie van snelheid en
flexibiliteit op en vermindert de
kosten, terwijl de baten voor de
organisatie onverminderd hoog
blijven.

Dienstverlening
Zoals gezegd richt Van Schöll Advies zich op het
aantoonbaar verbeteren van bedrijfsprocessen.
Hiertoe hebben we oplossingen ontwikkeld
enerzijds specifiek op het gebied van
inkoopmanagement en aanbesteding en
anderzijds op prestatiemeting en
prestatieverbetering. Deze oplossingen bestaan uit
een mix van producten en diensten die elkaar
ondersteunen. In onderstaand figuur is een
overzicht opgenomen.

Van Schöll Advies is een
onderneming die gevormd wordt
uit een aantal (inmiddels)
zelfstandige managers, die hun
sporen hebben verdiend als
bestuurder van middelgrote
ondernemingen. Gezamenlijk
leggen we ons toe op het
ontwikkelen en leveren van
oplossingen in de vorm van
producten en diensten die
daadwerkelijk en aantoonbaar
bijdragen aan de verbetering van
de bedrijfsvoering van de
organisaties waarmee we werken.
Kenmerkend daarbij is dat we niet
alleen oplossingen adviseren,
maar deze ook daadwerkelijk
samen met de betreffende
organisatie duurzaam
implementeren. Gezien onze achtergrond doen we
dit graag op basis van resultaatgebonden
beloning. Bij al onze activiteiten is ons
uitgangspunt de 80-20 regel van Pareto. (Vilfredo
Pareto 1848-1923, Italiaanse Econoom).
Meer weten?
Kernactiviteiten
De kernactiviteiten van Van Schöll Advies zijn:
•
Begeleiden van veranderingsprocessen
•
Optimaliseren van het onderhoudsproces
•
Inkoop management
•
Prestatie management
•
Interim management

Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Van Schöll Advies, via onderstaand adres.
Van Schöll Advies
Postbus 33
5160 AA Sprang-Capelle
T (0416) 280 880» F (0416) 273 322
info@vanscholladvies.nl
www.vanscholladvies.nl

