
                                                                                                                                        
 

Be-Smart Consulting & Optiekmakelaars – Rijnzathe 4 – 3454PV De Meern – 030-6042627 – 06-53635587 – KvK 
Nr. 30281020 – BTW Nr. NL170778083B01 – IBAN NL60ING0005100655 – info@be-smart.nl – www.be-smart.nl 

 

 

 

Be-Smart Organisatie Plan 

Be-Smart Consulting biedt zelfstandige opticiens het Be-Smart Organisatie Plan, hiermee kan de 

basis van elke optiekonderneming optimaal georganiseerd worden.  

Doel van het organisatie plan is dat iedereen exact zijn of haar plaats weet in de organisatie en dat 

iedereen weet wat men van elkaar mag verwachten. Alle afspraken worden duidelijk omschreven en 

vastgelegd in functieomschrijvingen. Deze functieomschrijvingen worden door medewerkers en 

eigenaar gevalideerd en ondertekend.  

Be-Smart Organisatie Plan  

Fase 1 

Inventarisatie 

 Vaststellen persoonlijke situatie en doelen van directie 

 Invullen persoonsanalyse per medewerker 

 Persoonlijke inventarisatiegesprekken met alle medewerkers individueel 

 Vaststellen van huidige organisatorische situatie en de gewenste situatie 

 Vaststellen van Mission Statement en gewenste marktpositie 

 

1e analyse en advies Be-Smart 

 Analyse persoonlijke situatie en advies actieplan 

 Analyse organisatorische situatie en advies actieplan 

 Vaststellen van huidige teamanalyse 

 Advies organisatiemodel naar aanleiding van bevindingen 

FASE 2  

Vastleggen en valideren van functieomschrijvingen 

 Opstellen van functieomschrijving per functie en indeling vanuit directie 

 Bespreken van functieomschrijvingen met elke medewerker individueel 

 Evalueren van gesprekken met medewerkers en vastleggen van definitieve 

functieomschrijvingen 

 Gevalideerde functieomschrijvingen laten ondertekenen in teamverband presenteren 

 Team meeting met uitkomst van het plan en kick-off voor nieuwe organisatiestructuur 
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Evaluatiemomenten plan 

 Na fase 1 – gesprek Be-Smart en directie 

 Na fase 2 – gesprek Be-Smart en directie 

 3 maanden na Fase 2 Be-Smart en directie en daarna met team 

 6 maanden na Fase 2 Be-Smart en directie en daarna met team 

Het Be-Smart Organisatie Plan werkt snel, doeltreffend en effectief. Het traject, met Fase 1 en Fase 

2, kan binnen 2 maanden gerealiseerd en afgerond worden, afhankelijk van uw wensen en agenda. 

Bent u geïnteresseerd om ook uw organisatie te optimaliseren, neem dan contact met ons op voor 

een vrijblijvend gesprek of een offerte.  

Be-Smart Consulting  

Bert Smelik 

Referenties: 

 


