‘On a mission’
op naar moeiteloze organisatieontwikkeling

In samenwering met

Een organisatie bestaat uit m e n s e n . Mensen die de organisatie vormgeven, in de wereld zetten en naar de toekomst
brengen. Dat doen ze elke dag: door te zijn wie ze zijn, door hun persoonlijke missie in leven en werken en door de taak en
rol die ze hebben in de organisatie.
Hiermee spreiden we de rol van l e i d e r s c h a p ; een inspirerend & motiverend leider zal inderdaad veel betekenen voor
een organisatie. Hij/zij is van grote impact door zijn plek in de organisatie.
Deze leider doet het echter niet alleen. Als de mensen in de organisatie niet op de juiste – energiegevende – plek zitten, als
ze niet hun purpose kunnen leven in hun job, als ze niet weten waarom ze daar doen wat ze doen … komt er spanning op
de organisatie. Dit is merkbaar in zaken zoals verlies aan effectiviteit en efficiëntie, demotivatie, stress, vermoeidheid, een
groot verloop in de medewerkersploeg, enz.
Maar bovenal zal duidelijk worden dat de organisatie het niet voor elkaar krijgt zijn m i s s i e te volbrengen, of slechts af
en toe in een geslaagd project. De ware impact blijft echter uit.
Een organisatie moet g e z o n d zijn op alle vlakken: communicatie, cultuur, structuur, resources, werkplek en materialen
… en leiderschap.
Er is dus heel wat nodig om tot een gezonde organisatie te komen. Een werkplek waar mensen tot hun recht komen en
boven zichzelf kunnen uitstijgen, groeien en leren, en dat s a m e n .
En hoe doe je dat?
Door contact te maken met de k e r n ; jouw kern als individu én jouw kern als organisatie.

‘On a mission’ helpt je daarbij op weg!

On a mission
is een laagdrempelig aanbod
voor die
social-profit organisatie
die bereid is naar zichzelf te
kijken en iedereen te
betrekken in
‘de volgende stap’
die te nemen is.
Het zet je op weg om samen
te werken aan
organisatieontwikkeling
binnen de huidige (grenzen
van de) werking.
Je kiest zo voor
duurzaamheid &
interne connectie …
… connectie met
de natuur van de organisatie!

“On a mission”
€ 250
GIVE AWAY voorjaar 2022: GRATIS

Wat: WS natuurcoaching
Voor wie: Social profit
Iedereen (dir – lg/mgt – mw – vrijw/bestuur)

WORKSHOP 1

Deelnemers:
- Iedereen of …
- … van elke laag van de organisatie 2p

Opzet:
1. Basics: verkennen van de methodiek
& over ‘mijn essentie’
2. AS IS: waar staan we nu? Waar staan
we voor?

Outcome:
- Take Away:
- Ervaring:
-

Bewustwording:

Scan ikv werkbaar werk
Connection 4 Balance
Prijs afhankelijk van aantal deelnemers

Wat: Traject 5 WS (1d)

(natuurcoaching)

Opzet:
WHY
1. Ik & mijn missie
2. AS IS > TO BE
WHO
3. Ik & het team
4. Wij & de missie van de org
5. Wij – samen – een plan THE WAY

€ 6 000 (ipv € 7 500)
Early Adaptor (voorjaar 2022)

Meer
informatie

Deelnemers:
- Iedereen of …
- … van elke laag van de organisatie 2p

Voor wie: Social profit
Iedereen (dir – lg/mgt – mw – vrijw/bestuur)

TRAJECT

AS IS verkend
samen kijken naar de organisatie
geconnecteerd met jezelf
wat is er nodig om als organisatie
onze missie in de wereld te zetten?

Outcome:
- Take Away:
- Ervaring:
HOW

WHAT

-

Bewustwording:

Plan van aanpak
vanuit de eigen kern naar de kern van
de organisatie & zijn missie
moeiteloos samenwerken door
connectie met de essentie (ind – team – org)

Exclusief: Scan + verslag ikv werkbaar werk

Interesse?
Meld je aan en maak kans op een
gratis proeverij
een interactieve workshop*
waar je kennismaakt met mijn aanpak.
Meld je vandaag nog aan
en vermeld waarom je interesse hebt.

We plannen dan een online kennismakingsgesprek
in waar je terecht kan met je vragen, jij dan
volmondig ‘ja’ kan zeggen en we de praktische
organisatie opzetten.
* vrijblijvend - workshop 1 (2u)

Meld je aan

