Ongekende
Vermogens
vrij
maken is een zaak van vertrouwen,
de top en HR+M
In één tot twee dagen ’in company’
In reorganisatie. Dat zullen we blijven. Dat is nieuw. Leren leven
en (samen)werken met meer onzekerheden. Er is veel gebeurd
en er blijft nog veel hangen wat mensen bezig houdt.
Hoe nu - met een mentaal schone mind - met elkaar verder?
Niet als losse onderdelen maar veel meer in verbinding met meer
samenhang en een gezonde(re) wisselwerking met nieuwe energie.
Als we dat los kunnen maken en op collectief niveau doorwerken
levert dat een ongekend - zover nog Onbenut Vermogen - op waar
iedereen (weer) blij van wordt omdat daarmee:
1. bezuinigen stopt en zekerheid en perspectief groeit
2. inzet- en veranderbereidheid toeneemt
3. negatieve spanning en druk vermindert
4. opbrengsten stijgen en nieuwe investeringen mogelijk worden
5. en gelijker tijd de kosten aanzienlijk verminderen
In een veel prettiger werkklimaat waarin ieder z’n eigen aandeel
doelgerichter kan, wil en bovenal durft te nemen.

In een upgrade van één tot twee dagen
krijgt de to p én H R+M ‘in company’
de s leutel en de unieke kennis om
in of na reorganisatie zover nog
ongekende vermogens te k unnen
(her)winnen en geloof en vertrouwen
te kunnen herstellen en/of versterken
in het organisatiesysteem waarmee
de o rganisatie verder gaat .
Omdat er véél méér in organis aties zit
dan er - gegeven de o mstandigheden - uit
komt kan alléén een andere kijk op de zaak
dat verschil vrijmaken.
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Mensen gaan zic hzelf beschermen in
omstandigh eden waarin teveel gebeurd (is)
waarin zij te weinig o verzicht, samenh ang en
invloed voelen en zij hun signalen te weinig
gehoord weten. Dat o verigens onbewuste en
vaak ongewilde afsch akel- en afh aak gedrag
noemen we Ment aal Verzuim. Dat snel
overslaat naar Collectief Mentaal Verzuim dat
de bel angrijkste oorzaak is van de beleving
van werk druk- en werkstresstoename.

Herwinbaar vermogen per 100 medewerkers
in euro’s per werkdag (bij 220 werkdagen per jaar)

Percentage
Onbenut
Vermogen

Overheid

Zorgsector

5%
10%
15%
20%
(*) 25%
30%
35%
40%
45%

2.000,-4.000,-6.000,-8.000,-10.000,-12.000,-14.000,-16.000,-18.000,--

3.000,-6.000,-9.000,-12.000,-15.000,-18.000,-21.000,-24.000,-27.000,--

Bedrijfsleven
4.000,-8.000,-12.000,-16.000,-20.000,-24.000,-28.000,-32.000,-36.000,--

Is per jaar
In miljoenen
euro’s circa
0,5 tot 1
1 tot 1,8
1,3 tot 2,7
1,8 tot 3,6
2,2 tot 4,5
2,7 tot 5,4
3,1 tot 6,3
3,6 tot 7,2
4 tot 8,1

Onderzoek onder 40 directeuren meldt 22% Collectief
Mentaal Verzuim. Hun medewerkers melden 28%.
Gemiddeld dus 25% van het to tale produc tief vermogen(*)
dat verloren wo rdt én de organisatie én mensen overbel ast.

Van wat hier verdwijnt kunt u in zeer korte tijd 3/4
terug winnen met een andere kijk op de zaak én HRM.
En natuurlijk onderbouwen wij dit dan.

Dit is de belangrijk ste oorzakelijke co mpo nent
van Onbenut Vermogen waar individuele
managers zelf vaak weinig aan kunnen doen.
Deze vermogensafname escaleert naarmate
oorzakelijke aandach t ervoor achterwege
blijft en organisaties vaker en langer in
reorganisatie zijn.
De faal- en consequentiekosten van deze neer
zuigende spiraal zijn gigantisch en vindt u,
noch uw financieel management, terug in de
bestaande management-informatie.
Daaro m is het zaak in deze gecombineerde
werksessie samen te komen. Ieder uitstel
kost zo rgen, energie en een vermogen.

De kracht van deze bevrijdende werksessie is samen
tegengestelde krachten traceren en elimineren

Een ongekend groot vermogen per dag (*) dat
het denken en doen - nu - t eveel vast houdt om
met nieuw perspectief voor mo rgen voor en
met elkaar te kunnen krijgen.
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De organisatie hiervan
Intekenen?
Als geïnteresseerde via het cont actformulier
onder deze link . Klik onderaan de pagina
aldaar op de 5 e o ranje button.
In volgorde van aanmelding wordt cont act
met u o pgenomen.
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Begrenzing
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Voorbereiding?
Kennismaking, informatie-uitwisseling,
behoeften en wensen die we ‘op maat’
kunnen integreren, samenstelling van de
groep, haalbaarh eid, planning.
Wie?
Bestuurders, management ( - v e r t e g e n w o o r d i g i n g )
en relevant e HR-professionals.

Wissel

Waar?
Bij meer dan 4 mensen bij u o p de zaak o m
ter plekke info rmatie in te kunnen roepen.
De werksessie richt zich op ‘de wissel’ vóór dit
spanningsveld waar h et verschil gaan maken. Een
spanningsveld dat nu te vaak ‘een niemandsland’ is
dat mensen – zeker i n onzekere omstandi gheden liever vermijden dan aangaan. Wij zullen met elkaar
ontdekken hoe we dat niemandsland kunnen doorkruisen en dat spanningsveld achter ons kunnen laten.
En bovenal hoe we de energie daarvoor op collectief
niveau kunnen mobili seren. Met een gewenste omslag
en een doorbraak i n anders denken en dat vooral doen!

Wat?
Verkennen en o ntdekken hoe zover nog Onbenut
Vermogen snel kan wo rden vrijgemaakt.
Duur:
Samen in de voo rbereiding te bepalen.
Kennisoverdracht is ca. 1 tot 2 dagen.
Investering:
In de voorbereiding samen te bepal en.
In ieder geval een fractie van wat het u
gaat opleveren. Dat durven wij te
garanderen.
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