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Plain Orange zorgt
voor omslag in denken en
doen van ondernemers
Plain Orange in Voorschoten helpt bedrijven met het realiseren van hun doelen en
resultaten. Door een goede inzet van mensen en middelen wordt succes behaald,
nu en in de toekomst!
Medewerkers presteren optimaal wanneer
je gebruikmaakt van hun kennis en hen de
spullen, vrijheid en ruimte geeft die zij
nodig hebben om hun werk goed te doen. Hierdoor
kunnen zij hun klanten beter bedienen, slimmer werken
en nog meer bijdragen aan de doelen en resultaten van
de organisatie. Bovendien zorgt dat voor een gezond
werkklimaat op alle fronten met meer energie en
efficiency! Dit doen wij door onze visie op Het Nieuwe
Organiseren op een haalbare en betaalbare wijze in de
praktijk toe te passen”, zo vertellen Marjo Venhoeven
en Monique ten Hagen, de gepassioneerde en bevlogen
oprichters van Plain Orange in hun kantoor in
Voorschoten.
Marjo: “Overal lees je dat mensen en informatie
het belangrijkste kapitaal is binnen een bedrijf en dat
innovatie een continu proces is. Toch zien wij nog
vaak dat bedrijven worstelen met de optimale inzet
van dit belangrijkste bezit. Als ondernemers helpen
wij ondernemers op een zodanige manier dat het geen
geld kost, maar juist geld gaat opleveren. Onze ervaring is dat kleine stapjes hét verschil kunnen maken!”

SAMENHANG
Marjo en Monique hebben opgeteld ruim 50 jaar ervaring in organisatieontwikkeling. Binnen Plain Orange
werken wij samen met mensen die deskundig zijn op
het gebied van organisatieontwikkeling, digitaal wer-

ken, IT en HRM. Doen waar je goed in bent geldt ook
voor ons, en wij behalen daarmee aantoonbaar mooie
resultaten. Wij richten ons op opdrachtgevers door
het gehele land. Vanuit onze vakgebieden HRM en
IT organiseren wij de samenhang tussen mensen en
middelen, van analoog naar digitaal en portaal, van het
oude naar het nieuwe organiseren. Met IT bedoelen
wij het toegankelijk maken van informatie ten behoeve
van kennisdeling en een volledig klantbeeld en onder
HRM verstaan wij het ontwikkelen van de interne
organisatie en de mensen die er werken.”

MEER WINST
Monique licht het verder toe. “Omdat mensen en
informatie het belangrijkste kapitaal zijn binnen een
bedrijf vinden wij dat zowel HRM als IT een veel prominentere rol moet hebben in de ontwikkeling van een
organisatie. Dit om direct bij te kunnen dragen aan het
behalen van doelstellingen en resultaten. Hierbij moet
je denken aan een hogere tevredenheid van klanten en
medewerkers, betere informatievoorziening, lagere
kosten en uiteindelijk meer winst. Gezien de snelheid
en mogelijkheden van de technologische ontwikkelingen anno 2014 een mooie uitdaging! Ons advies is dan
ook niet (af)wachten maar nu gericht gaan schakelen!
Hoe je dat als organisatie het beste kunt aanpakken is
onze expertise en dat delen we graag vrijblijvend met
onze klanten!”

«

QUICK SCAN
HÉT PROBLEEM VAN DE MARKT
» Bedrijven worstelen ermee dat zij continu
moeten innoveren om in te spelen op de
vraag en behoefte van de markt. Zij willen
dat op een zodanige wijze doen dat het geen
geld kost, maar juist oplevert.

ONZE VISIE
» Plain Orange kijkt naar de identiteit en
doelen van een organisatie en zorgt dat de
interne organisatie aansluit op de wensen
en ambities. Het is van belang vraagstukken
tot de essentie terug te brengen en vanuit de
disciplines HRM en IT de juiste expertise in
te brengen en verbindingen te leggen tussen
mensen en middelen en doelen.

UW OPLOSSING
» HRM en IT op een haalbare en betaalbare
wijze uitlijnen op de identiteit en doelen van
een organisatie zorgt voor betere bedrijfsresultaten en uiteindelijk meer winst!
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