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Organisatie sturing 

Voor de continuïteit van een organisatie is het van groot belang dat:  

- Het bestaansrecht bekend is en gewaarborgd blijft 

- De waarde van het product (dienst) aansluit bij de wensen van de klant 

- De positie t.o.v. de concurrentie goed is en goed blijft 

 

Deze aspecten verlopen in de tijd en dus moet er een juiste 

toekomst strategie gevoerd worden door de directie.  

Deze strategie bestaat operationeel uit concrete acties met 

concrete resultaten.  

 

Participatie sturing via een management dashboard 

Voor u als investeerder is het van groot belang dat de organisatie waarin u investeert het vermogen heeft om de 

toekomst strategie te vormen en de juiste acties vast te stellen. Inzage in het resultaat van deze acties geeft u inzage in 

het resultaat van uw geïnvesteerd vermogen en geeft u hiermee de mogelijkheid tot bijsturen.  

 

Wel moet u dan de juiste (management) informatie ontvangen van de ondernemer, maar de structuur en middelen 

hiervoor ontbreken vaak. Hierom heeft Matchinvest een web based management dashboard ontwikkeld voor haar 

investeerders. Dit management dashboard kan eenvoudig ingericht worden met de door u gewenste “indicatoren”.  

U heeft op ieder moment van de dag en waar dan ook inzicht in die gegevens die voor uw investering van belang zijn.  

 

Infocuz 

Het web based management dashboard van Matchinvest, genaamd “infocuz” is zowel geschikt voor u als investeerder 

maar kan ook door het management binnen de organisatie worden gebruikt t.b.v. de eigen sturing. Ter beeldvorming: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie? 

Wenst u meer informatie, neemt u dan even contact op met Matchinvest. 
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Inloggen 
Iedere betrokken 
medewerker ontvangt 
zijn / haar eigen 
inlogcode, waarmee de 
eigen gegevens 
benaderd  en bewerkt 
kunnen worden. 

Invoeren 
Periodiek wordt de 
medewerker of directie 
verzocht zijn / haar 
behaalde  resultaten in te 
voeren. Blijft het resultaat 
achter op de doelstelling, 
dan wordt verzocht de 
reden er van in te voeren.  

Inzicht en overzicht 
De bevoegde managers 
/ directieleden / 
aandeelhouders 
hebben inzage in de 
behaalde resultaten van 
de medewerkers.  

Sturing 
Door de managers / 
directieleden / 
aandeelhouders kan 
een reactie gegeven 
worden op de behaalde 
resultaten. 

Rapportage 
Een rapportage van de 
behaalde resultaten kan 
worden uitgedraaid 
t.b.v. periodiek overleg. 

Configuratie 
Indicatoren kunnen 
eenvoudig worden 
toegevoegd, verwijderd 
en gewijzigd door een 
bevoegd persoon.  

Management informatie 
Eenvoudig inzicht in resultaat versus doelstelling.  
Dit m.b.t. de gewenste informatie, zoals: Gefactureerde omzet, 
Bruto marge, Bankstand, Debiteuren en crediteurenstand, 
Openstaande offertes, Klantklachten, Ziekteverzuim, Et cetera  


