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Oxford ondersteunt met resultaatgericht stappenplan

Kennis van persoonlijke
capaciteiten
cruciaal in HRM
Tekst: Hubertine van den Biggelaar | Fotografie: Marco Magielse

“Resultaatgericht werken is de basis van elke gezonde onderneming. Dat
betekent dat al het handelen van een ondernemer en zijn medewerkers
gericht moet zijn op resultaat. Om resultaten te kunnen verbeteren, is
kennis en inzicht nodig in de persoonlijke capaciteiten van mensen. Dat
start al bij de werving en selectie. Daarnaast moet de manager ervoor
zorgen dat zijn medewerkers hun persoonlijke capaciteiten steeds
verder verbeteren. In beide gevallen bieden wij praktische
ondersteuning”, stelt Ad van Buel, algemeen directeur van Oxford.
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