
Overmorgen

wij doen

Tips en inspiratie om te vernieuwen



Succesvol ondernemen is in beweging blijven. 
Als ondernemer wil je vandaag, morgen en ook 

overmorgen het verschil kunnen blijven maken. Dat begint 
met het lef om gewoon te gaan beginnen. Met kleine of 

grote vernieuwingen. In een wereld die continu verandert, 
begrijpen we dat dit een flinke uitdaging is. Daar helpen we 
je graag bij. Met 25 jaar kennis van uitvoerend werk en de 

nieuwste technieken willen wij uitvoerend werk makkelijker, 
sneller en slimmer maken. Zo werken we samen  

aan overmorgen.

#wijdoen

Overmorgen

 BEDRIJVEN DIE NIET VERNIEUWEN ZULLEN
 

 HUN CONCURRENTIEPOSITIE -EN UITEINDE
LIJK 

 OOK HUN BESTAANSRECHT- VERLIEZEN. 



Het veranderteam
Vorm een veranderteam om te 

denken, ontwikkelen en experi men teren.  
Kies niet voor de geijkte personen, juist 
nieuwe werknemers bezitten een frisse blik. 
Besef dat ideeën van de werkvloer komen. 

Innovatie in je organisatie!
Een goede manier om te beginnen  

is je te richten op zaken in je bedrijfs voering 
die al goed lopen. Waarom sluiten deze zo 
goed aan bij behoeften van de markt? Vanuit 
hier ga je verder naar zaken die niet goed 
lopen.
 

Wat wil je klant? 
Hoe hoger de klantwaarde, des te 

succesvoller je innovatie. Want ook al ben je 
helemaal overtuigd van jouw vernieuwing, zit 
je klant er eigenlijk wel op te wachten? Bepaal 
de klantwaarde van jouw product. Kruip in 
de huid van de klant en breng pijnpunten 
en voordelen in kaart. Waar loopt een klant 
tegenaan en waar is hij naar op zoek? Ga in 
gesprek en luister. 

Hack je bedrijf!  
Vernieuw je 
businessmodel
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Vernieuw je businessmodel
Hoe blijf je ook in de toekomst 
relevant? Hele sectoren 
worden op z’n kop gezet door 
nieuwkomers. Vaak is de bron 
van het succes een nieuw 
businessmodel dat slim gebruik 
maakt van technologische 
ont wikkelingen. Uber, Airbnb 
en HelloFresh zijn al lang niet 
meer de enige voorbeelden. 
Elke branche krijgt er vroeg 
of laat mee te maken. Wil 
je niet buitenspel komen 
te staan? Houd dan jouw 
huidige businessmodel eens 
tegen het licht van de huidige 
veranderingen. Sluit het nog 
wel aan bij de veranderende 
behoeften van jouw klanten? 
Elke branche krijgt er vroeg of 
laat mee te maken. Tijd dus 
om je eigen businessmodel te 
hacken! Met de volgende tips 
hack je je bedrijf in 7 stappen.



Wees nieuwsgierig!
Kijk ook verder. Maatschappij en technologie veranderen snel. 

Wat gebeurt er in jouw branche, maar vooral ook daarbuiten? Volg 
(internationale) bedrijven en start-ups, of werk samen met studenten van 
een hogeschool. Kijk om je heen en stel vragen. Waarom zijn deze bedrijven 
succesvol en hoe zorgen ze ervoor dat zij wel het verschil kunnen maken?
 

Hack je businessmodel!
Nu ga je je businessmodel definiëren. Wat ga je anders doen? 

Is jouw vernieuwing beter, slimmer, sneller en makkelijker dan het 
bestaande? Naast dit, beschrijf je in het nieuwe businessmodel je 
klanten, waardeproposities, kanalen, inkomstenstromen, resources, 
kernactiviteiten, partners en kostenstructuur. Alles helder? Dan heb je  
de basis voor je nieuwe businessmodel.
 

Ontdekken en doen
Op basis van je nieuwe businessmodel ga je experimen teren.  

Uit onderzoek blijkt dat business mo dellen vaak vier keer aange  past zijn 
voor ze werken. Zet kleine stappen en kijk wat er gebeurt. 

Waarom wij?
Voordat je overgaat tot realisatie is er nog één vraag die je moet 

stellen. Waarom wij? Leg eens in één minuut uit wat je doet en waarom. 
Als je het niet in Jip & Janneke-taal kunt uitleggen, zit je niet op de 
goede weg.
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Direct doen:  
Organiseer een hackathon 
en laat medewerkers mee
denken over de toekomst van 
de organisatie!

Lezen:  
Waarom nieuwe 
organisaties tien 
keer beter, sneller en 
goedkoper zijn  en 
hoe jij dat ook wordt! 
 Salim Ismail, Yuri van Geest

Tip:
Vernieuwen is meer dan 
grote technologische 
ontwikkelingen. Een  
ver nieuwend idee of een 
nieuwe samenwerking  
kan het verschil maken.  

Tips

 DENK NIET AAN NIEUW, 
MAAR 

 AAN VERNIEUWEN! 



Met virtual reality 
een nieuwe baan of 
medewerker vinden

Innoveren begint met doen

Wij willen uitvoerend werk slimmer maken. 
Daarom zetten we 360 graden video’s in 
als wervingsmethode. Werkzoekenden 
en bedrijven kunnen in een virtual reality 
omgeving op afstand met elkaar kennis maken. 
Met een speciale VR-bril kijkt de potentiële medewerker rond 
bij jouw bedrijf en krijgt zo direct al een beeld van de sfeer op 
de werkvloer. Het resultaat? Een kortere sollicitatieprocedure 
en een betere match. Zo wordt de ongewenste uitstroom van 
medewerkers beperkt en dalen de verzuimcijfers. Kortom: de 
moeite waard om eens virtueel rond te kijken. 

Tip
Doen: ga op virtuele tour en maak kennis met verschillende branches!  

Bekijk de virtuele rondleiding met de bril uit deze box op  
TIMING.NL/HALLO-VR

Zorg er wel voor dat de YouTube app op je telefoon is geïnstalleerd. 
Klik op het cardboard icoon rechts onderin beeld en ervaar VR! 



Duurzaam inzetbaar begint met kennis

Veranderende bedrijven vragen om mensen 
met uptodate kennis en vaardigheden. 
De vaardigheden van nu zijn straks alweer 
achterhaald. Daarom geven we flexkrachten de 
kans om continu nieuwe skills te ontwikkelen. Ze 
kunnen onbeperkt gratis online cursussen en trainingen 
volgen. Bijvoorbeeld op het gebied van communicatie, 
social media, doelgericht werken, BHV en ICT.  
Zo maken flexkrachten meer kans op een 
baan in de toekomst en kunnen wij duurzaam 
aan jouw vraag naar personeel voldoen.

Hoe werf en bind je de beste 
medewerkers  

Merk je het al? Dat het steeds lastiger 
wordt een talentvolle medewerker aan te 
trekken? De krapte op de arbeidsmarkt 
neemt toe. En daarom is het werven van 
talentvolle medewerkers ineens niet zo 
simpel meer. Dan wil je als werkgever wel 
onderscheidend en zichtbaar zijn. Zodat je 
de juiste medewerkers werft en bindt. Ook 
in een markt met toenemende schaarste.

Tip

Wat je aandacht 
geeft groeit

Check: De tien vaardigheden van de toekomst volgens onze intercedenten.  
Bekijk de video op TIMING.NL/SMARTWERELD

Tip
Doen: Hoe werf en bind je de beste medewerkers in een markt met 
toenemende schaarste? Download het gratis whitepaper ‘Employer Branding’ 
op BELEEFTIMING.NL

Lezen: Ook jij bent straks zelf een matchmaker! Welke bedrijven gingen je  
voor en zijn best places to work? Kijk op BELEEFTIMING.NL



timing.nl




