
  

  

 
 

        

Zaken Fiksen  
Vele manjaren aan ervaring en best practices zijn binnen Entropie Advies 
verzameld, met name over het waarom en hoe van het welslagen of falen van 
plannen en uitvoering. Hierdoor zijn Entropie Advies partners in staat snel tot de 
aanpak te komen die het meeste oplevert.  
De betiteling die opdrachtgevers onze mensen nog wel eens geven luidt ‘fikser’ – 
we beschouwen het als een geuzennaam. Dat slaat vooral op het gegeven dat 
ellenlange rapporten, rijp voor donkere oorden, niet onze stiel zijn. In onze 
beleving is een rapport nooit een doel op zichzelf; in actie komen is dat wel!   
We komen naast je, en eventueel voor je staan om je uit de wind te houden, om 
tegenslagen te pareren en concrete resultaten voor elkaar te krijgen.  
Volgens de 4-slag:   
 

1) Ambitie 
2) Analyse  
3) Aanpak  
4) Aan de slag! 

 

Het begint er dus mee helder te krijgen waar het heen moet. Wellicht heb je daar 
zelf al een volstrekt scherp beeld van. Dan gaan we daar gewoon vanuit. Maar 
misschien zie je wel contouren, maar kan de invulling duidelijker.   
Duidelijkheid genereert energie – is een statement dat wij ten zeerste 
onderschrijven. Een succesvolle visie is een construct waarmee de werkelijkheid 
voldoende is gesimplificeerd om haar te begrijpen. Tegelijk blijft er voldoende 
complexiteit zodat we niet teveel van de werkelijkheid afwijken. 
Hoe meer voor iedereen duidelijk is waar we met z’n allen naar toe gaan en wat 
ieders persoonlijke bijdrage daaraan is, hoe meer positiviteit en productiviteit.   
 
 
  

                       
 Total Support  

 

Verrassingen… 
Wie een organisatie runt, weet dat er altijd verrassingen op je 
pad komen, waarvan niet zo maar duidelijk is wat de beste 
voortzetting is. Dan kan het wijs zijn iemand te raadplegen die 
dat al heeft meegemaakt, er al een keer door heen is gegaan  
en uit eigen ondervinding de consequenties van een aantal 
keuzes kent.  
Als Entropie Advies groep kunnen we stellen dat we alles al een 
keer hebben meegemaakt, elk groepslid op zijn eigen terrein. 
Een verzameling generalisten en specialisten staat voor je klaar 
om hun ervaring, denkkracht en vindingrijkheid met je te delen.   
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Voor meer informatie: 

+31.6.43915308 

https://entropieadvies.nl 

info@entropieadvies.nl                                                                              

West-Peterstraat 12                                                                                                                                                               

6822 AA Arnhem 

https://entropieadvies.nl/
mailto:info@entropieadvies.nl
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Diagnose  
Als de Ambitie voldoende is uitgekristalliseerd, volgt een Analyse van de huidige 
situatie en van de gap tussen de huidige en de gewenste situatie (Ist en Soll in 
jargon). En leggen we dat ook vast in een document – noem het een rapport. 
Maar, als gezegd, slechts op weg naar de volgende stap: een goed Plan.  
 

Goed Plan…       
Wat is dan de goede Aanpak? Een Goed Plan heeft een aantal kenmerken:   

1) Het is gericht op continuïteit, niet op symptoombestrijding    

2) Kent zo min mogelijk open einden: zowel in doelstellingen in wat het oplevert, 

als qua inspanningen en die dan weer uitgedrukt in inzet van middelen en 

mensen   

3) Korte termijn resultaten zijn noodzaak voor het vertrouwen in de zaak 

4) Rollen worden concreet gedefinieerd: Wie doet Wat met Welk resultaat en 

Wanneer is het klaar?  

  

Continuïteit & Resultaten   
Als het Plan klaar is gaat het om een optimale uitvoering. Aan de slag en daarbij 

de zaken goed coördineren en monitoren. Dat betekent de juiste 

managementinformatie en een effectieve overlegstructuur. De kunst van het 

vergaderen - niet te veel en niet te weinig.  Met zoveel mogelijk een vaste agenda 

met als hoofddoel checken van de voortgang van uitgezette acties en of deze 

succesvol zijn afgerond.  Vervolgens coachen, sturen en bijsturen.  

                                                  

Jij & Entropie Advies    

Je hoeft er niet alleen voor te staan. Op alle gebieden hebben we specialisten die 

op het gewenste moment in kunnen springen – allemaal b.v. binnen hetzelfde 

abonnement – een vorm die we speciaal voor deze Corona- tijden in het leven 

hebben geroepen. 

 

Werkwijze in Coronacrisis–tijd: abonnement 
Wij snappen wel dat je in deze tijden gebaat bent bij een vriendelijk tarief. 

Ondersteuning kan je op uur-basis afnemen. Op basis van onderstaande staffel:  

 
   

1   – 9   uur per week  € 95,- per uur 
10 – 14 uur per week  € 90,- per uur 
15 – 19 uur per week  € 85,- per uur 
20 – 25 uur per week  € 80,- per uur 


