Waardecreatie in netwerken
Meer rendement op samenwerking door professionele begeleiding

“Erg prettig dat iemand het geheel overziet en ons laat zien waar
we ongeveer zitten in het proces”.
“Als je niet uitkijkt raak je de focus kwijt en verzand je met z’n allen
in details. Dan duurt het gewoon te lang”.
“We worden steeds uitgedaagd om te denken in waarde en om niet te
snel met onze eigen oplossingen te komen”.

Door samenwerking wordt nieuwe waarde ontwikkeld. Netwerken of clusters van
bedrijven en organisaties pakken marktvragen, complexe problemen of uitdagingen
samen op en werken aan resultaten die ze los van elkaar niet of minder snel zouden
kunnen bereiken. In bestaande ketens, maar steeds vaker sector overstijgend. Door
ideeën, kennis, capaciteit(en) en netwerken slim te combineren ontstaat er nieuwe
waarde voor klanten, markten en omgeving en daarmee voor de samenwerkende
partijen zelf. Maar hoe richt je zo’n gezamenlijk waardecreatieproces in? En hoe houd je
het samenwerkingsproces bruisend, resultaatgericht en bestuurbaar?

Parbleu zorgt voor meer rendement op samenwerken.
Met onze inzet:
•
Komen startende samenwerkingen beter en sneller van de grond
•
Krijgen (vast)lopende samenwerkingen een boost
•
Worden nieuwe invalshoeken, mogelijkheden en netwerken toegevoegd
•
Bereiken het collectief en de samenwerkende partijen eerder en slimmer hun doelen.
Parbleu begeleidt, adviseert en coacht op inhoud én proces en biedt de ‘trekker’ van het netwerk
en de samenwerkende partijen overzicht, inzicht en resultaat.
Het Parbleu Waardecreatiemodel fungeert als rode draad bij het gezamenlijk ontwikkelen van
nieuwe en waardevolle oplossingen, producten, diensten en verdienmodellen. Omdat samenwerken
met meerdere partijen lang niet altijd vanzelf gaat en omdat co-creëren voor veel (mkb-)bedrijven
nieuw is, besteedt Parbleu in het traject veel aandacht aan het samenwerkingsproces.
Waardecreatie in samenwerking is meestal geen voorspelbaar en rechtlijnig proces. We
onderkennen wel fasen en stappen die al dan niet volgtijdelijk worden doorlopen om tot concrete
resultaten te komen. Voor elk van deze stappen heeft Parbleu, in samenwerking met haar
partnernetwerk, praktische methodieken en tools ontwikkeld. We werken nauw samen met
specialisten die kunnen worden geraadpleegd of ingezet op onderdelen van het traject.

www.parbleu.nu

Wat we bieden

Dienst

Omschrijving

Voor wie

Activiteiten

De Netwerk Audit

‘Thermometer’ in
startende of lopende
samenwerking.
Wat is het (onbenut)
potentieel en wat zijn de
valkuilen, hiaten en
afbreukrisico’s?
Versneld en goed van
start
Opstarten samenwerking

Voor startende of
(vast)lopende
samenwerkingsverbanden

Audit en rapportage

Voor startende

•

Intake en audit

•

of

of

Opnieuw of beter richten
en inrichten
Revitaliseren
samenwerking
Inzicht, overzicht, eerder
resultaat
Procesbegeleiding van een
netwerk gedurende (een
deel van) het
samenwerkings-traject;
richten én inrichten

(vast)lopende
samenwerkingsverbanden

2 collectieve
bijeenkomsten voor
een versnelde start/
gerichte interventie,
op basis van intake en
audit

•

Intake en audit

•

Maatwerktraject:
5 collectieve sessies
met tussentijdse
evaluaties of
urenbesteding i.o. op
basis van plan van
aanpak

De Netwerk Kickstart

Procesbegeleiding en
ondersteuning van
netwerken

en/of
inzet specialistische rol of
kennis op onderdelen

Over Parbleu

www.parbleu.nu

Voor startende of
bestaande
samenwerkingsverbanden

Parbleu laat organisaties en samenwerkingsverbanden ontdekken waar, waarmee, met wie en hoe
zij meer waarde kunnen bieden en hoe ze écht het verschil kunnen maken.
Parbleu biedt een persoonlijke, compacte en heldere mkb-aanpak die zichzelf heeft bewezen, die
praktisch uitvoerbaar is en die mensen met plezier doorlopen. Onze aanpak biedt nieuwe,
inspirerende inzichten en geven een impuls aan toekomstgericht en innovatief denken en doen.
Maar vooral leveren ze concrete resultaten op die de omzet, de waarde en het rendement van
organisaties verhogen.

Bent u geïnteresseerd in ons aanbod? Wij horen het graag!
José Laan, tel. 06 834 4321 7 of mail jose.laan@parbleu.nu
Sandra Verweij, tel. 06 834 4321 4 of mail sandra.verweij@parbleu.nu
www.parbleu.nu
www.waardecreatie.nl
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