Wij lossen organisatievraagstukken
op vanuit een HR-perspectief
Dat doen we met businessdoelstellingen als basis. Dat doen
we no-nonsense. Dat doen we zonder stapels papier die
ongebruikt en onbegrepen in de la belanden. Dat doen we
snel. Dat doen we altijd met het hoofd en het hart.

Met welke vraagstukken een organisatie ook worstelt,
er zit altijd een HR-component in
Wij geloven dat er een HR-component in ieder bedrijfsvraagstuk zit. Want businessdoelstellingen
worden pas gehaald en een strategie komt pas tot leven als je de juiste mensen in huis hebt én als
die mensen ook nog eens optimaal kunnen werken en samenwerken. Uit onderzoek blijkt keer op
keer weer dat bedrijven die hun HR-beleid goed op orde hebben aanmerkelijk meer omzet en winst
boeken.
Dus is het belangrijk dat je weet wie je in huis hebt, wie je nodig hebt en waar je die kunt vinden, wie
ontwikkeling nodig heeft en welke ontwikkeling dat dan is, waar de samenwerking beter kan en hoe
je dat aanpakt. Bij al die vragen kunnen we als full service bureau ondersteuning bieden. Van leiderschapsontwikkeling tot recruitment en van een succesvol verandertraject tot een interim manager die
blijft bouwen.

Richting geven, glanzen en schitteren (en even met je
ogen knipperen), dat is de basis van onze dienstverlening
Het uitgangspunt bij alles wat we doen is het verbinden van blauw (het hoofd, de business) met rood
(het hart, de mensen). Wij hebben dat uitgangspunt gevangen onder één noemer: Blink!.
Blink betekent natuurlijk schitteren en glanzen, maar in het Engels betekent het ook richting aangeven. Dat richting geven staat bij ons voor de business, de strategie. Het glanzen staat voor het
menselijke, de medewerkers die de strategie laten stralen, maar ook de mensen die zelf schitteren
binnen een organisatie.
Tel daarbij op dat Blink ook nog knipperen met je ogen betekent (en de dingen dus van een andere
kant bekijken) en het plaatjes is compleet!

Blink! is de basis van onze full service dienstverlening:

Richting en glans geven
(en daar met een andere blik naar kijken)

Welke strategie kun je je veroorloven met de mensen die je hebt en die je kunt krijgen. Wie heb
je nodig om van je strategie een succes te maken. Wie heb je en wie moet je werven. Waar vind
je de juiste mensen? Wie begint alvast te bouwen tot je de juiste mensen gevonden hebt? Wie
moet wat kunnen? Kunnen ze dat of is er ontwikkeling nodig?

Als full service bureau kunnen we bij al deze vragen helpen

INTERIM MANAGEMENT

CONSULTANCY

RECRUITMENT

We leveren tijdelijke uitblinkers
die zorgen voor verandering of
juist door blijven bouwen, zodat
business-doelstellingen gehaald worden.

We helpen organisaties, managers,
medewerkers en teams om uit te
Blinken. Dat doen we no-nonsense en
met de business als basis.

We vinden de uitblinkers die de strategie
glans geven. Dat doen we snel en
efficiënt, met het hoofd en het hart.

Hoofd en hart, blauw en rood, zaken en mensen.
Daar waar ze samensmelten sprankelt het.

BBKwadraat

Organisatie, managers, medewerkers en teams laten blinken?
Neem gerust contact op voor een oplossing op maat

BBKwadraat
Amsterdamsestraatweg 22-24
1391 AB Abcoude
Telefoon 0294 281354
E-mail: info@bbkwadraat.nl
Kijk voor een overzicht van klanten, cases en onze medewerkers op www.bbkwadraat.nl

