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Gratis 5 GB online
opslagruimte

M

Nieuwe installatiestandaard voor
nieuwbouw kantoren

U

nica Smart is het eerste
standaard installatiepakket in de
kantorenmarkt. Het levert
gemak voor een aantrekkelijke
prijs en geeft vooraf duidelijkheid
over het uitrustingsniveau van
de installatie. Een architect
heeft daardoor meer vrijheid
bij het ontwerpen en de projectontwikkelaar hoeft de klant niet
meer lastig te vallen met talloze
opties. Dit verkort de inbouwtijd
aanzienlijk. Met Unica Smart is

een kostenbesparing van ruim
10% mogelijk ten opzichte van
een maatwerkinstallatie. Unica
heeft drie standaardpakketten
ontwikkeld met oplopende
uitrustingsniveaus: Unica Smart
Comfort, Unica Smart Business
en Unica Smart Excellent. Unica
Installatiegroep is een allround
system integrator. Zij levert aan
opdrachtgevers in utiliteitsbouw
en industrie. Unica heeft 16
vestigingen,1600 medewerkers en
een hoofdkantoor in Hoevelaken.

“Rotterdam Airport moet beter informeren”

R

otterdam Airport moet beter
communiceren met omwonenden
en zich meer als een goede buur
gedragen. Dat is een van de
belangrijkste conclusies uit een
onderzoek onder de inwoners
van de gemeenten rond de
luchthaven. De onderzoekers
concluderen dat de communicatie
van de luchthaven erg wisselend
is. Zo wordt geprobeerd goodwill
te kweken bij omwonenden door
onder meer informatie-avonden
en het sponsoren van culturele
activiteiten in de regio. Maar de
goede bedoelingen worden niet
geloofd omdat op de site van

Rotterdam Airport geluidsoverlast
wordt gebagatelliseerd en het
economisch belang van de
luchthaven wordt benadrukt.
De onderzoekers stellen dat de
geloofwaardigheid van de
luchthaven kan verbeteren door
de ervaren overlast serieus te
nemen. Van de omwonenden
klagen de bewoners van
Hillegersberg-Schiebroek,
Overschie en Berkel en Rodenrijs
vooral over de vertrekkende
vliegtuigen in de ochtenduren,
terwijl er vanuit Bleiswijk,
Bergschenhoek en Schiedam
vooral geklaagd wordt over
landingen in de avond.

icrosoft biedt met SkyDrive
een nieuwe Windows Live dienst
waarbij iedereen 5 GB aan online
opslagruimte kan krijgen. SkyDrive
kent drie gebruiksvarianten: een
persoonlijke omgeving die alleen voor
één individuele gebruiker toegankelijk is, een gedeelde omgeving waar
anderen op uitnodiging worden
toegelaten, en een volledig openbare
variant.Microsoft heeft overigens wel
een limiet aan de bestandsgrootte
gehangen: een ge-upload bestand
mag maximaal 50 MB groot zijn.
Om een idee te geven van wat 5 GB
inhoudt: u zou daar 30.000 foto's
(hoge resolutie) op kwijt kunnen, of
30.000 MS Office-documenten.
Microsoft noemt als één van de
voordelen van SkyDrive dat de
gegevens overal ter wereld via een
internetaansluiting en webbrowser
toegankelijk zijn.Daarmee is de dienst
"een USB-stick die je niet kunt
vergeten of kwijtraken", aldus het
bedrijf. Voor de toegang is een
Windows Live-ID vereist. Wie daar
nog niet over beschikt, kan een
nieuwe account aanmaken op de
startpagina van SkyDrive. Ook
Google werkt overigens aan een
dienst voor online opslag.

Schiedamse wodka
miljard waard

H

et grootste drankconcern ter
wereld, Diageo, betaalt 610 miljoen
euro voor een vijftigprocentsaandeel
in een joint venture met de ruim
300 jaar oude Schiedamse jeneverstokerij Nolet. Dit oer-Hollandse
familiebedrijf met 180 werknemers,
in Nederland bekend van de chique
Ketel 1 jenever, maakt sinds 1991 ook
Ketel One Vodka,voor de Amerikaanse
markt. Dat werd een daverend
succes. De joint venture gaat de
wereldwijde marketing en verkoop
van die wodka op zich nemen. Het
Britse bedrijf, met beursnoteringen
in Londen en New York, had vorig
jaar een omzet van 14,6 miljard
euro. De winst bedroeg 2,2 miljard.
Daarmee is het één van de grootste
drankbedrijven ter wereld. Behalve
Guinness bier en Smirnoff wodka is
Diageo eigenaar van, onder andere,
Johnny Walker whisky.

Op welk niveau communiceert
uw bedrijf?

A

ls mens aan het stuur in een (transparante)
organisatie sta je in een glazen huis. Iets waar wij
in het Westland gewoon aan zouden kunnen zijn.
Maar is dat zo gemakkelijk? De ruiten worden vaak
wit gekalkt. Kun je jezelf zijn of doe je de persoonlijkheid die men misschien zou willen zien (hoe weet
je wat “men” wil zien?). In overlevingstermen scoort
degene die zichzelf is het hoogst.Welke taal spreekt
de organisatie en hoe is daarop te sturen? Past de
medewerker in de organisatie en of past de organisatie bij de bedoelde visie? Een simpele check is;“Hoe
voelt het?” en “Welke gedachten heb ik over de
organisatie?”Om wat diepgaander te ontdekken wat
elkaar beïnvloedt, kunt u het volgende gebruiken.
Hoe klikt het op:
Spiritueel niveau. Bedrijfsvisie en ambitie. Dit levert
een missie die de organisatie volgt. Check of: deze
(nog) past bij de huidige zienswijze, of deze wordt
begrepen, gevolgd en of een medewerker daarin
past. Uiteindelijk halen medewerkers uit deze
informatie een reden waarvoor zij het werk doen.
Identiteitsniveau. Organisatie structuur en uitstraling
(imago, type gebouw), doelstelling en slogans. Hieruit
volgt een vorm van toestemming en motivatie
voor beslissingen. Check hoe en door wie dit
gedragen wordt.
Waarden niveau. Hier wordt aangegeven wat de
organisatie belangrijk vindt, bijvoorbeeld toegevoegde waarde m.b.t. de maatschappij, huisregels,
omgang met klanten en leveranciers, reclame
uitingen. Dit geeft de richting en de sturing voor
het leidend personeel. De check hier is hoe goed de
mensen zich hierin kunnen vinden.
Vaardigheden niveau.Procedures,kennismanagement
en (HR)management. De activiteit waar het bedrijf
goed in is. Ook de vertaling van de missie in doelen en
plannen. Specialismen in de organisatie. Check hier of
de gewenste en benodigde vaardigheden gedekt zijn.
Gedragsniveau. Het productieproces of de dienstverlening. Het handelen /uitvoeren door de organisatie als geheel en door het individu. De manier van
communiceren, managen en samenwerken. Check
of het gedrag is zoals in de visie bedoeld was?
Omgevingsniveau. Het bedrijfsresultaat, de facts
and figures en de reactie van de omgeving. Ook
hier is de check of deze overeenkomt met het
beeld uit de visie.
Dit is de hiërarchie van de niveaus, de bovenste
bepalen de kwaliteit van de onderste.
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