Performance bij Realworld?
Het gaat hard!
Hoe wij zorgen dat we blijven
verbeteren

Paul Meester- 19 September 2013

Performance - Prestatie
Het uitvoeren van een bepaalde taak,
gemeten naar vooraf bepaalde
maatstaven

Realworld
TOEKOMST
SCHETS
Om onze dromen te
kunnen realiseren is
hier in woorden
gezet hoe Realworld
er uit ziet op 19
september 2016

Overzicht

Ons team

Al onze collega's zijn gemotiveerd
Realworld is een gestaag
groeiende groep sterke bedrijven om het verschil te maken voor onze
klanten. Ze hebben plezier in hun
die fungeren als maatstaf in de
wereld van Netwerk registratie en werk en tijd voor hun privé leven
die zich steeds verder verbreedt verdienen goed. Ze helpen elkaar te
groeien en bij te dragen aan het
richting Asset Management
succes van Realworld
support. In de landen waar we
aanwezig zijn helpen we onze
Onze cijfers
klanten efficiënter te werken op
Wij helpen Telecom-, Gas-, Water, een leukere manier.
Elektriciteitsbedrijven en andere
bedrijven met geografisch gespreide
We weten precies ‘waarom’ we
assets. Onze meerwaarde is hoger
doen wat we doen. Onze
dan onze facturen, we maken een
doelstelling ‘Mensen voorzien van gezonde winst.
systemen die hun resultaat
verbeteren en hun werk
Onze Innovaties
gevarieerder en leuker maken’
Wij investeren een heleboel tijd aan
het onderzoeken van nieuwe
‘Hoe’ we dat doen wordt gestuurd mogelijkheden om Asset
Management taken beter te
door onze Kernwaarden
ondersteunen. We hebben altijd
ik Blink uit in wat ik doe
nieuwe ideeën. We proberen en
ik Geef nooit op
maken fouten. Hierdoor leren we en
ik gedraag mij Informeel
groeien we door.
Ik ben Betrouwbaar
Ik doe mijn Werk met Plezier

Onze activiteiten
Software Consultancy
Software Products
Realworld Software
Consultants hebben unieke
kennis, waarmee ze hun
klanten helpen om het beste
uit hun geografische
netregistratie te halen.
Hierbij passen we de ‘best of
breed’ methode toe. Waarbij
het creëren van waarde voor
de klant voorrang heeft op
technologie keuze.

Realworld Software Products
maakt bijzondere producten
waarvan wij geloven dat ze een
wezenlijk verschil maken. De
collega’s die er aan werken zijn
gepassioneerd en op de hoogte
van alle technieken die nodig zijn
om er echte Realworld producten
van te maken.

Cultuur

De cultuur binnen Realworld
komt voort uit de
kernwaarden ‘Blink Uit!’,
‘Informeel’ en
‘betrouwbaar’. We zien onze
collegae graag als
ondernemers. Initiatieven
worden gewaardeerd.

Ritme

Om te zorgen dat iedereen
weet wat de prioriteiten zijn,
hebben we een frequent
ritme van communiceren.
Dagelijks, Wekelijks,
Maandelijks, Jaarlijks
worden prioriteiten,
voortgang en issues
besproken

Leiderschap

Realworld Management is
ondersteunend aan de
collega’s optimaal kunnen
ontplooien niet gehinderd
door regeltjes en
bureaucratie. We
verwelkomen collega's die
leiderschap tonen en bieden
de kans dit verder te
ontwikkelen

Onze rollen

Wij (Frits en Paul) blijven als
ondernemers dromen van
grote nieuwe dingen. We
steunen het management
team en letten op de
bedrijfscultuur.

Hoe verbeteren we onze prestaties

Rockefeller in eenn oogopslag

Kernwaarden

1. Ik Blink

4. Ik Geef

2.

5.

3.

uit in wat ik doe
Ik toon mij Betrouwbaar
Ik gedraag me Informeel

nooit op
Ik heb Plezier in mijn werk
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Ons doel – Waarom doen we het

Het one page plan – helft 1

Het one page plan – helft 2

Performance?
Het gaat steeds harder in
de richting die we hebben
gekozen

