
 

 

 

 

Welkom bij Rightway Marketing & Organisatie Advies 

Vrij vertaald betekent Rightway in het Nederlands: de juiste weg. En de juiste weg kan voor iedere 

organisatie een andere weg zijn. Rightway kiest samen met de organisatie naar de juiste weg (de koers), 

en doet dat op een authentieke wijze, met een goede vorm van dienstverlening die wij graag aan onze 

klanten leveren. Dat maakt ons  trots en krachtig! 

De KRACHT van Rightway Marketing & Organisatie Advies: 

Wij hebben de overtuiging dat we organisaties significant beter kunnen laten presteren. Onze eigen 

zienswijze op strategierealisatie, performance management, procesverbetering en veranderen, ‘integraal 

Performance Management’, stelt organisaties in staat de strategie te vertalen naar de werkvloer en 

succesvol te sturen en verbeteren. Snel, effectief en duurzaam verbeteren door de energie en 

betrokkenheid van medewerkers zo goed mogelijk te benutten. Met een minimum aan weerstand en 

onrust, en een maximum aan resultaat !  

Kortom,  Rightway Marketing & Organisatie Advies verbetert de performance van gehele organisaties 

door medewerkers/directie in hun kracht te zetten. 

HOE? Rightway analyseert, adviseert en begeleidt profit en non-profit organisaties in hun streven naar 

betere resultaten. Wij doen dit door het strategische beleid én de waarden binnen de organisatie aan te 

scherpen, met verbetervoorstellen te komen en waar gevraagd deze te implementeren. Wij richten ons 

vooral op interne procesverbeteringen, communicatie, verantwoordelijkheid, betrokkenheid, passend 

leiderschap en de inbreng van de medewerkers op een hoger niveau te brengen. 

Medewerkers spelen een essentiële rol omdat zij, de eerste ambassadeurs, het uiteindelijk zijn, die het 

strategisch beleid en de waarden van de organisatie moeten omarmen en tot uitvoer moeten brengen!  

Zijn zij écht betrokken dan is dat goed voor henzelf, goed voor de resultaten en de continuïteit van de 

organisatie en natuurlijk goed voor de klanten. Win-Win-Win 

Welke diensten behoren tot onze  KRACHT ? 

•Strategie & (duurzame) organisatieontwikkelingen 

•Transformatie/Transitie management (driehoek tussen strategie (koers), cultuur & structuur) 

•Project & Programma management 

•ESF duurzaam inzetbaarheid adviseur 

•Leiderschap & Team Coaching  

•Ondernemers coaching 

•RVO Starters international business adviseur 

 


