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Welk digitale organisatieadvies biedt Eshuis?

We zijn in sneltreinvaart overgestapt naar andere manieren van 
communiceren. Getuige het motto van Eshuis Accountants en 

Adviseurs doen we dit het liefst ‘Per saldo persoonlijker’.  
De omstandigheden maken ons en vele anderen creatief in het 

gebruik van allerlei digitale vormen van overleg en advies.

Met tal van klanten communiceren we met digitale hulpmiddelen als Skype, Teams en 
Whatsapp. Naast dat we onze jaarrekening- en fiscale werkzaamheden op deze wijze 
inhoud geven, komt er ook de vraag: welke mogelijkheden biedt Eshuis voor digitaal 
organisatieadvies? 

Welnu we hebben de volgende advieskompassen waarmee we u in deze crisistijd  
van dienst kunnen zijn.

Ondernemerskompas

Met dit volledige web-based hulpmiddel brengen wij in kaart hoe uw organisatie 
er voor staat op een tiental organisatiegebieden, ’ waaronder Strategie, Marketing,  
HRM, Risicomanagement en Werkkapitaalbeheer. Aan de hand van de uitkomsten  
van een geactualiseerde vragenlijst wordt bepaald wat de aandachtspunten zijn  
voor uw onderneming en op welke gebieden verbetermogelijkheden zijn.

Doordat het Ondernemerskompas web-based functioneert, gaat het uitwisselen 
van de uitkomsten eenvoudig en snel. De vragenlijst is multi-usable en kan door 
maximaal zes personen worden ingevuld. Hierdoor biedt het Kompas in één 
rapportage met een zogenaamd ‘spinnenweb’ inzicht in de verschillende visies van 
betrokken partijen bij de onderneming zoals u als ondernemer zelf, uw controller 
en andere voor u belangrijke sleutelspelers.
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Beweeglijkheidskompas

Met dit kompas worden op basis van 43 indicatoren de beweeglijkheid van uw  
organisatie – digitaal – in kaart gebracht. Dit ten aanzien van de volgende vijf thema’s:
•  Richting bepalen met als aandachtspunten het bepalen van de richting (visie, missie 

en strategie) als de mate waarin u in staat bent de beoogde strategie re realiseren;
•  Reputatie vestigen kan de indruk wekken dat het met name gaat om de buitenkant 

van de organisatie en uitgaat van gelikte marketingcampagnes en dat is net niet wat 
we bedoelen. Ook hier kent de munt twee zijden. Reputatie is namelijk één zijde van 
dezelfde munt, waarbij de andere zijde de identiteit van de organisatie betreft;

•   Relaties ontwikkelen. Onderzoek naar de zogenaamde ‘service profit chain’ laat zien 
dat organisaties er goed aan doen de relaties met medewerkers voorop te stellen 
vanuit de gedachte dat het uiteindelijk de medewerkers zijn die de klantcontacten 
onderhouden. Dus goed doen voor de medewerker, betekent per definitie het goede 
doen voor de klant;

•  Routines in het oog hebben. Bij routines gaat het om de invalshoeken processen en 
patronen. Bij processen gaat het om de feitelijke werkprocessen en de wijze waarop 
deze binnen de organisatie worden uitgevoerd. Bij patronen gaat het om ingesleten 
wijzen van denken en handelen die belemmerend kunnen zijn op het realiseren van 
nieuwe activiteiten;

•  Resultaten behalen gaat over de wijze van sturen en verantwoorden op enerzijds de 
te behalen resultaten en anderzijds op de effecten die u met uw organisatie nastreeft 
in sociale, ecologische en maatschappelijk opzicht.

Uw investering en onze inzet

Wij kunnen voorgaande digitale mogelijkheden aanbieden voor een vast bedrag van 
EUR 450 ex BTW per kompas. Voor dit bedrag krijgt u een:
•  Toelichting op de vragenlijst en ondersteuning bij het uitzetten van de vragenlijst 

onder de door u gewenste respondenten;
•  Praktische rapportage die wij via een videogesprek met u bespreken;
• Een overzicht van actiepunten waarmee u direct aan de slag kunt!

Strategiecoaching 

Naast de inzet van voorgaande kompassen bieden we tevens de mogelijkheid voor 
strategiecoaching met inzet van videogesprekken. In 5 gesprekken van één uur door-
gronden we uw strategisch vraagstuk, zorgen we voor voorbereidings- en werkop-
drachten en koppelen we de inzichten in een korte rapportage aan u terug. Een derge-
lijk traject vraagt een investering van EUR 750 ex BTW.

Aan de slag?

Wilt u digitaal aan de slag? Stuur dan een e-mail naar m.delat@eshuis.com. 

Digitaal en toch dichtbij!


