
Een prettige en praktische aanpak 
Laat u verrassen door uw medewerkers 
 
Iedere organisatie is in staat zichzelf sterk te verbeteren; en nog snel ook als 
het moet. Het is veel eenvoudiger dan vele complexe methoden ons doen 
geloven. Wat je nodig hebt zijn drie competenties: 

• een multifocale visie, waarmee je de verschillende werkelijkheden binnen 
je organisatie kunt zien  

• leiderschap, dat mensen weet te inspireren en te richten 
• dialoog, om open en helder te communiceren. 

 
In werkelijkheid verloopt alles minder geordend dan de formele organisatie 
ons doet geloven. Bovendien bevindt zich tussen de formele en de werkelijke 
organisatie een moeilijk doordringbare laag, die het lastig maakt om met 
elkaar de dialoog aan te gaan. Het gevolg is veel onnodig werk, een 
gebrekkige samenwerking en weinig plezier. Allemaal factoren die 
kostenverhogend en prestatieverlagend werken.  
Onze aanpak verandert deze situatie en helpt mensen om met minder 
inspanning, meer plezier te beleven en beter te presteren. Dit alles tegen 
lagere kosten voor de organisatie. 
 

 
Wij benaderen een organisatie als een netwerk van werkeenheden, dat 
continu in beweging is en samengehouden wordt door economische, 
organisatorische, maatschappelijke en sociaalpsychologische verbindingen.  
 



  Om binnen deze context met plezier verrassende prestaties te leveren is het 
belangrijk dat je verschillende werkelijkheden leert zien. Dè werkelijkheid 
bestaat niet. We zien allemaal ons eigen stukje van de werkelijkheid. We zijn 
anders, we zien dingen anders en ervaren dingen anders. Door deze 
diversiteit beschikt iedere organisatie over heel veel talenten. Talenten die 
nodig zijn om uit te groeien tot een krachtige en flexibele organisatie.  

Direct aan de slag  
Als u mee doet, beginnen we meteen.  
U bepaalt of we starten op uitvoeringsniveau of op directieniveau.  

 
 
Op uitvoeringsniveau gaan we in gesprek met medewerkers en managers om 
te achterhalen hoeveel plezier ze in hun werk hebben en welke prestaties ze 
op dit moment leveren. Het levert in korte tijd een heel duidelijk plaatje op 
van de huidige wijze van werken en van de vele mogelijkheden om tot 
concrete verbeteringen te komen. We vragen mensen ook om direct zelf aan 
de slag te gaan met het verbeteren van hun eigen situatie en staan klaar, als 
zij hierbij hulp nodig hebben of als er zich barrières voordoen. 
Op directieniveau vragen we om kort en duidelijk het fundament van de 
organisatie te beschrijven.  Het fundament bestaat uit: - de bestemming,     
- het speelveld, - de hoofdactiviteiten, - de klanten of klantgroepen en het 
onderscheid. In samenhang bepalen deze aspecten de positie, de richting en 
de speelruimte van de organisatie.  

De managers en medewerkers bouwen de organisatie  
Op het fundament van de organisatie bouwen de medewerkers en managers 
een betere organisatie. Een organisatie met resultaten, die de verwachtingen 
van alle betrokkenen overtreffen.  
 
Hoe meer mensen zich verbonden voelen met het fundament van de 
organisatie, hoe krachtiger dit fundament is. Het fundament beschrijft de 
maatschappelijke functie van de organisatie, de toegevoegde waarde die zij 
levert aan haar klanten en de wijze waarop de organisatie zich onderscheidt 
van andere organisaties en concurrenten.  
 



 
  

 
De managers en medewerkers zien de organisatie niet langer als een 
statische structuur, met afdelingen en vastomlijnde functies. Ze bouwen een 
nieuwe organisatie door werkeenheden te vormen. Werkeenheden die 
concrete producten en diensten leveren. Werkeenheden die gezamenlijk de 
resultaten bepalen van de gehele organisatie. Dit vraagt om verbinding en 
afstemming tussen de eenheden, om beweging tussen de eenheden en om 
ontwikkeling van de eenheden.  
Het speelveld geeft aan wat de financiële, juridische, sociale en ethische 
spelregels zijn. Het kader waarbinnen iedereen binnen de organisatie dient 
te werken. Het maakt duidelijk wat er wel en niet kan en hoe we met elkaar 
om willen gaan. 
Door onze aanpak zien en ervaren al uw managers en medewerkers uw  
organisatie steeds meer als een dynamisch proces. Een proces waar zij deel 
van uit maken en invloed op uitoefenen. Samen leggen zij de verbinding 
tussen het fundament en de operationele prestaties. Samen verbinden zij de 
werkeenheden en zorgen zij voor dynamiek en ontwikkeling.  

Met plezier duurzaam beter presteren 
Bij het opbouwen van de nieuwe organisatie en het leveren van de gewenste 
prestaties, doen zich leersituaties voor. Leersituaties die worden gebruikt om 
de persoonlijke en gezamenlijke capaciteiten en vaardigheden te vergroten. 
Werken en leren zijn dus geïntegreerde activiteiten binnen de eigen 
werkomgeving.  
Wij leren iedereen om uit hun comfortzone te treden en te genieten van het 
aangaan van een uitdaging. 
 
 

 
 
 
 



 

Begeleiding met een visie 
 

  
 
Onze begeleiding is gebaseerd op een integrale visie op leren en presteren. 
Het is een combinatie van ‘action learning’ en ‘learning-on-the-job’. De 
persoonlijke prestaties worden hiermee gekoppeld aan de bedrijfsdoelen.  
De tools en technieken die wij gebruiken enthousiasmeren en stimuleren 
medewerkers en managers. Ze zijn verbaasd dat veranderen zo eenvoudig en 
leuk kan zijn. Dat klopt. Verbeteren van prestaties doe je met plezier!  
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