Haal de toekomst dichterbij!
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Wat onderscheidt Strategy Unit ?
Most people overestimate what they can do in one year and underestimate what they can do in ten years – Bill Gates
De wereld verandert snel. Dat merkt u waarschijnlijk ook in uw
omgeving en de uitdagingen waar u met uw opgave of
organisatie voor staat. Het is goed dat u een besef heeft van die
uitdagende toekomst. Maar wat zou het mooi zijn om die
toekomst dichterbij te halen. Realising the future!

Wij onderscheiden ons in de combinatie van advies en realisatie
waarmee we het organisatievermogen, het beslissingstempo, en
de uitvoeringskracht van onze opdrachtgevers vergroten.
Daarvoor brengen wij graag onze inzet, enthousiasme, kennis en
netwerken in. Maar wellicht belangrijker nog is het persoonlijk
contact en de toewijding die u van ons mag verwachten als het
gaat op het aan het oplossen van uw vraagstuk.

Onze overtuiging is dat veel organisaties hun toegevoegde
waarde kunnen vergroten indien zij meer investeren in uitvoering
van hun strategie.
Complexe vraagstukken vragen om weloverwogen aandacht,
solide omgevingsbewustzijn, heldere koersbepaling en een
voortvarend aanpak om die te bereiken. Strategy Unit
ondersteunt u hierbij door onze gecombineerde dienstverlening
bestaande uit:
• Bewuste positiebepaling (shaping your compass)
• Koers zetten op basis van ambities (guiding ambitions)
• Uitvoering met impact (advancing results)
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Onze locatie:
Lichttoren 32
Eindhoven
(Igluu)
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BEWUSTE POSITIEBEPALING
Strategy Unit brengt uw klanten- en stakeholderomgeving in
kaart en markeert uw positie ten opzichte van relevante
trends. Vormgeven van uw kompas.

Shaping your
compass

Zo kunt u goed reageren en anticiperen op verwachte en
onverwachte veranderingen die op u afkomen. U weet in
welke omgeving u zich moet bewegen en hoe daar te
geraken. Zo profiteert u maximaal van de kennis en kunde in
het ecosysteem.
Strategy Unit levert overzicht door scherpe analyses:
• scherpe doorlichting van uw vraagstuk
• heldere omgevingsanalyse en positionering in uw
waardeketen
• bepalen van mogelijke toekomst strategieën
• vergroot bewustzijn van relevante context
• bewijspiramide onder nieuwe waarde proposities
• kompas voor strategische koersbepaling

Better to be right about the trend and wrong about the
implementation, than the other way around
– Aaron Levie
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Onze werkwijze: professionele en doelgerichte analyse; inzet
van beproefde instrumenten en methoden; korte doorlooptijd
naar analyseresultaat; praktische handvaten voor het
vergroten van uw omgevingsgerichtheid.

RICHTEN VAN AMBITIES
Strategy Unit scherpt en richt uw plan- en besluitvorming.
Koers zetten. Binnen uw organisatie bestaat een rijkdom aan
ambities. Dat past helemaal bij deze tijd! Doelen, belangen
en waarden krijgen elk hun concrete uitwerking. Beslissingen
worden van hieruit gedreven.

Guiding
ambitions

Strategische prioriteiten zijn bekend. Uw organisatie handelt
naar wat belangrijk is. In een goed tempo van verandering
en met een cultuur van meedoen. Er is een gezamenlijk
leerproces (collective learning) over wat nodig is om voorop
te lopen. Beslissingen worden van hieruit gedreven.
Strategy Unit levert inzicht met inspirerend advies:
• overtuigende en onderscheidende toekomststrategie
• stevige onderbouwing van uw langere termijn keuzen
• project portfolio dat uitdagingen beantwoordt
• scenarioplanning
• succesvolle (triple helix) publiek-private samenwerking
• bevorderen van uw innovatie ecosysteem

The key is in not spending time, but in investing it

Onze werkwijze: focus op besluitvorming; doelgerichte
interactie; geen blauwdrukken of voorgedrukte sjablonen, wij
geloven in maatwerk - unieke vraagstukken verdienen
unieke oplossingen; inhoudelijke doorgronding van uw
situatie en uitdagingen vormen basis voor ons advies.

– Stephen Covey
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VERSNELLEN VAN RESULTAAT
Strategy Unit versnelt uitvoering van de belangrijkste
strategische doelen. Uw organisatie staat op haar voorname
uitdagingen goed gepositioneerd. Energie en acties
voorwaarts gericht. Kennis en competenties in het netwerk
worden slim benut. Klaar voor de toekomst.

Advancing
results

Het maken van scherpe analyses en het geven van
inspirerend advies dient uiteindelijk een hoger doel: het
behalen van impactvolle resultaten. Resultaten die u
motiveren om de gekozen richting te vervolgen. Afhankelijk
van ontvangen feedback en/of kansen die zich openbaren,
stelt u het ambitieniveau bij. De organisatie is fit voor de
toekomst.
Strategy Unit levert uitzicht op uitvoering met impact:
• vormgeving van nieuwe allianties; winnende consortia
• rendement uit partnerships met partijen in uw omgeving
• uitvoering gedragen routekaart, bidbook of actieplan
• opschaalbare resultaten; hefboom op investeringen
• versterking van het strategisch aanpassingsvermogen

Strategy is not the consequence of planning, but the
opposite: its starting point
– Henry Mintzberg
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Onze werkwijze: in stelling brengen van de organisatie
(kwartier maken); succesvol starten met uitvoering;
implementeren met einddoel/outcomes voor ogen; blijvende
betrokkenheid en motivatie om te verbeteren.
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Geïnteresseerd in onze aanpak ?
If you don’t have a strategy, you are part of someone else’s strategy – Alwin Toffler
Wij werken voor organisaties die actief zijn op een breed
spectrum van domeinen. Zowel ondernemingen als (semi-)
overheidsorganisaties vinden in Strategy Unit hun strategische
partner.

Geïnteresseerd in onze dienstverlening, opdrachtgevers en
werkwijze? Neem dan contact op. We worden graag door u
uitgedaagd.

We leveren een scherpe analyse, inspirerende oplossingen plus
impactvolle uitvoering. Daar draait het om. Wij brengen de
toekomst dichterbij! Bij voorkeur bundelen wij onze strategische
competenties in een team, samen met die van de opdrachtgever.
Strategy Unit verenigt zo de disciplines binnen en buiten uw
organisatie, die nodig zijn om uw gewenste resultaat te bereiken.
Naar gelang de oplossing voor het vraagstuk dat nodig heeft,
schakelen we bij met ontbrekende expertise op bijvoorbeeld het
vlak van management en organisatie, financiële expertise,
creativiteit & innovatie.

Strategy Unit B.V.
Edgar van Leest
Tel. +31 (0)6 2324 0039
edgar@strategyunit.nl
Bezoekadres:
Lichttoren 32 (Igluu)
5611 BJ Eindhoven
KvK nummer: 694.03.031

Bij ons staat inhoud centraal. Onze persoonlijke relatie. De
waarde die we toevoegen voor uw organisatie. De snelheid
waarmee we resultaten boeken. De toewijding die u van ons kunt
verwachten als het gaat om het oplossen van uw probleem.
Hierin maken wij het verschil.
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