Organisatie

“Focus op welzijn leidt tot
welvaart, andersom werkt
averechts.”
Business Boost: vanuit een zichzelf versterkende samenhang!
Verandering is een constante. In de komende 5 jaar staat ons meer te
wachten dan in de afgelopen 150 jaar. Zeker 1 op de 3 ondernemers
cq. bestuurders denkt het verdienmodel aan te moeten passen om de
komende 5 jaar te overleven. Businessmodellen en proposities gaan
sowieso veel minder lang mee. Die continue verandering brengt ook onrust
in organisaties. En dat gaat ten koste van werkplezier. En daarmee van
resultaat. Dus de enige manier om met deze continue verandering om te
gaan is door deze te omarmen. En vandaar uit een nieuw evenwicht vinden
binnen je organisatie.
Hoe doe je dat? Hoe houdt je vast aan je eigen idealen? Hoe krijg je je
mensen hierin mee? Met behulp van het Coherentie-gedachtengoed helpen
we je bij je organisatie-ontwikkelingsvraagstuk en zorgen we dat de groei,
innovatie of veranderopgave wordt gerealiseerd. Of de vraag nu ontstaat
vanuit de markt, een veranderende cultuur of nieuw leiderschap.
Vanuit het coherentie gedachtengoed
hanteren we een integrale aanpak
waarbij naar de heelheid van de
organisatie kijken. Zo weten we zeker
dat we de organisatie duurzaam en
gezond helpen groeien, innoveren
of veranderen. We hebben daarbij
evenwichtig aandacht voor alle
aspecten van de organisatie.
Meestal bestaat onze aanpak uit 3
fasen:
• Onderzoeksfase: ‘hoe staat de
organisatie ervoor?’
• Analyse fase: ‘voor welke opgave
staat de organisatie?’
• Implementatiefase: ‘hoe creëren
en verankeren we de nieuwe
standaard?’
Met als resultaat meer welzijn voor
de medewerkers, meer waarde voor
klanten en meer winst voor de aandeelhouders.
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