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De Marne, Uw Organisatie en Marnecs 

De rivier de Marne past zich steeds aan om haar einddoel, de zee, te blijven bereiken. Hiervoor zal zij klippen  
moeten omzeilen, haar bedding moeten verleggen, buiten haar bestaande oevers moeten treden of obstakels  
moeten “afbreken”. Hierdoor verandert de stroom soms in een kolkende en bruisende watermassa, soms in een 
kabbelende beek. 

Uw organisatie is ook continu onderhevig aan veranderingen, veelal ingegeven door veranderende 
omgevingsfactoren. Uw einddoel staat u helder voor ogen maar de stroom wijzigt voortdurend. 
Inspelen op en het omgaan met deze veranderingen zijn noodzakelijk om “uw rivier” niet te laten 
opdrogen, op te laten gaan in een groot meer of haar bruisende kracht te laten verliezen tegen een 
door anderen opgeworpen stuwdam. 

Marnecs (Marnecs Management BV) begint dan ook niet toevallig met “Marne”. Marnecs is specialist 
in het uitvoeren van opdrachten voor directies en management waarbij het voordeel halen uit 
veranderingen centraal staat. De vele succesvol afgeronde opdrachten hebben geresulteerd in een 
uitgebreide ervaring in zowel de profit als de non-profit sector. 

Oplossingen 
Marnecs helpt u wanneer u een oplossing wilt op het gebied van: 

Aanvullende capaciteit of expertise 
Voor het overbruggen van situaties waarbij binnen uw eigen organisatie de gewenste capaciteit of 
expertise tijdelijk niet voorhanden is kunt u een beroep doen op interim managers van Marnecs. 
Voor verbeteringen binnen uw organisatie beschikt Marnecs over specifieke adviseurs en interim 
managers voor het doorvoeren van deze veranderingen. 

Projectaansturing 
Voor het aansturen van opdrachten met een duidelijk begin en einde voorziet Marnecs in 
projectmanagers met ervaring binnen het door u gewenste expertisegebied. 

Business Intelligence,  
Voor het (her)structuren van de informatievoorziening ten behoeve van sturing, verantwoording en 
besluitvorming binnen de verschillende lagen in uw organisatie. Marnecs adviseert en ondersteunt u 
bij het opzetten en realiseren van uw management informatieomgeving of het verbeteren daarvan. 

Optimale inzet van mensen 
Voor het optimaliseren van de capaciteit, inzet en expertise binnen uw organisatie met aandacht voor 
de processen, personen en invulling. Door de inzet van P&O specialisten, het werven van 
medewerkers op managementniveau en hoger en het begeleiden van medewerkers die uw 
organisatie gaan verlaten. 

Wanneer belt u Marnecs? 
Marnecs helpt u graag de zee (uw doelstellingen) te bereiken en de stroom (uw bedrijfsprocessen) te 
verbeteren en deze beide meetbaar en inzichtelijk te hebben. 

Als u “de Marne” in uw organisatie herkent neem dan contact op met Marnecs voor een gedegen 
advies of de realisatie van een concrete oplossing.  


