“Er is pas organisatieontwikkeling als er persoonlijk ontwikkeling is!”

Duurzaam veranderen
Natuurlijk bent u als bestuurder ‘in control’. Maar is dat vanuit een collectieve ambitie en op
basis van taakvolwassenheid van uw medewerkers? Bent u iemand die verbindt? En stuurt u
op evenwichtige arbeidsverhoudingen en duurzame relaties? Gelooft u dat mensen het verschil
kunnen maken of gelooft u in blauwdruk denken en de top down benadering?
Leven in contact met de kern is leven vanuit de diepere lagen van bewustzijn,
je diepste overtuigingen, drijfveren en waarden. Als deze in harmonie zijn met
de behoeften en eisen van het lichaam en de omgeving ontstaat er evenwicht,
balans en stabiliteit. Leven zonder contact met de kern is leven zonder koers
en zonder anker
Management Talenti kiest voor een mensgerichte, integrale benadering van de organisatie. Een
belangrijk aspect in onze veranderfilosofie is het vergroten van het adaptievermogen van uw
organisatie. Hierbij staan de kennis, ervaring en kracht van uw medewerkers centraal. De
missie, visie en waarden van uw organisatie zijn de ankerpunten.
Dit betekent dat de mensen die de plannen gaan uitvoeren, ze ook opstellen. Met een sterke
externe gerichtheid, een doelgerichte focus en veranderen door doen. Want niet de
verandering staat centraal, maar het doel dat u samen wilt bereiken.
Het resultaat is uiteraard afhankelijk van uw vraag en de context van uw organisatie. Maar de
route die we inzetten resulteert altijd in een gezamenlijke visie, betrokken medewerkers en
acties die bijdragen aan een duurzame oplossing.
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Focus op verbeteren en vernieuwen
Een flexibele, contextgedreven organisatie
De buitenwereld vertaald naar de binnenwereld
Ruimte aan de top om te besturen in plaats van te managen
Een hoge mate van betrokkenheid en tevredenheid van de medewerkers
Het ontwikkelen van het zelfoplossend vermogen van medewerkers
Kwaliteiten van medewerkers worden erkend en benut
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