AUTHENTICITEIT IS DE SLEUTEL TOT EEN
GELUKKIGE ORGANISATIE
En in een gelukkige organisatie bruist het van de ideeën,
worden deadlines altijd gehaald, werken de mensen met
plezier samen en zijn de klanten fan. Jouw organisatie een
authentieke organisatie: dat kan en wij helpen je daarbij.
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Authentieke.organisatie
ondersteunt
organisaties in het ontwikkelen en
formuleren van hun innovatiestrategie
om deze als een vonk van inspiratie te
laten overslaan op haar medewerkers.
Authentieke.organisatie
begeleidt
medewerkers hier een heus vuur van
te stoken. Dit alles vanuit de kracht
van verwondering. Verwondering is het
begin van inzicht.

“ VAN EEN KLEINE VONK KOMT VAAK EEN GROOT VUUR.
Authenticiteit
verbindt
organisatie,
medewerkers en klanten. Juist door
deze verbinding ontstaat innovatie. Een
authentieke organisatie handelt vanuit de
intrinsieke motivatie om medewerkers en
klanten datgene te bieden wat zij nodig
hebben, om de organisatie optimaal te
laten ondernemen. Om dit te bereiken
heeft Authentieke.organisatie een actief
begeleidingsprogramma. Van denken naar
doen.

Innovatie geeft richting aan je organisatie. Innovatie
creëert en bevordert betrokkenheid, vertrouwen
en kennisdeling, zowel van medewerkers als
van klanten. Zij zijn de ambassadeurs van je
organisatie. Innovatie versterkt je merk en markt
en vergroot de waardering van je klant. Duidelijke
keuzes over de koers van je bedrijf werken als een
magneet voor klanten.
De wereld van vandaag is complex en er liggen
grote uitdagingen. Authentieke.organisatie biedt
innovatieve ideeën en oplossingen voor de toekomst.
Soms inspirerend, soms confronterend, maar altijd
gymnastiek voor de hersenen, rekoefeningen voor
wie niet vast wil roesten. Stretchen is de essentie
van groei. Door de geest te stretchen ontstaat ruimte
om te innoveren. Om te veranderen van richting,
van werkwijze, van omgeving en van visie op de
wereld. Om over grenzen heen te gaan en de nieuwe
standaard te definiëren.

STRETCH
“ VERWONDERING IS HET BEGIN VAN ALLE WIJSHEID.

Innoveren is een continue herhalend proces
van vernieuwen, verdiepen, verbeteren en
verbinden. En goede ideeën worden niet
drie-hoog-achter geboren, die ontstaan bij je
klanten en de mensen op de werkvloer die
ermee te maken hebben.

Echt innoveren doe je samen met je klanten,
zonder klanten immers geen bestaansrecht. Echt
weten wat jouw klant beweegt en vooral wat hij
nodig heeft, dat zou de basis van ieder bedrijf
moeten zijn.
Daarom haalt Authentieke.organisatie de klanten
binnen de organisatie om samen toekomstgericht
te innoveren. Een win-win-situatie, want de klant
krijgt het product waar hij om vraagt en de
organisatie is van toegevoegde waarde.

JE BENT
Wie ben je? Wat is je talent, drijfveren,
missie en kernwaarden? Welke rol neem
jij in binnen de organisatie? Wie is de
ander en wat is zijn/haar rol?

WAT
Wat is jullie klantbelofte en waar staat
je merk voor? Wat is je doel en welke
wensen zijn er? Wat is jullie huidige
gedrag, welk gedrag is nodig en voor wie
doe je dit?

JE DOET

IK ZIE
Welke producten en diensten leveren
jullie? Waar liggen de kansen? Welke
ideeën zijn er en hoe kunnen jullie elkaar
en de organisatie versterken? Innoveren
start nu!

WAT
“ EEN DOEL ZONDER PLAN IS SLECHTS EEN DROOM.
Als je mensen mee wilt nemen in de energie van het innoveren, dan is het belangrijk om
eerst terug te gaan naar je eigen talent en je rol in de organisatie. Pas dan kan je de vonk
van inspiratie over laten slaan naar een ander.
Daar zijn slechts vijf stappen voor nodig: van binnen naar buiten, van divergeren naar
convergeren, van mogelijkheden naar focus. Van vernieuwen naar verbinden. Van
denken naar doen.

Welk businessmodel kies je? Welke
communicatie(kanalen) zet je in? Wie is
er verantwoordelijk en hoe stimuleer je
eigenaarschap? Van idee naar product.

JIJ BENT
Wat heb je verder nodig? Coaching on
the job? Motivatieversnellers? Sparring?
Alles is in jullie aanwezig. Geef jezelf en
elkaar ruimte vertrouwen en hulp om te
innoveren en uit te voeren.

Authenticiteit is de sleutel tot een gelukkige organisatie. En in een gelukkige organisatie
bruist het van de ideeën, worden deadlines altijd gehaald, werken de mensen met plezier
samen en zijn de klanten fan. Jouw organisatie een authentieke organisatie: dat kan en wij
helpen je daarbij. Innoveren is niet zo moeilijk als je maar weet hoe. En vooral: wat jouw
manier is. Want iedereen is creatief, maar niet iedereen is creatief op dezelfde manier.
Gelukkig niet, want dan werd het misschien wel een enorme chaos met veel ideeën die
verzanden. Of het werd heel saai met allemaal kopieën. De enige die oprecht origineel
kan zijn met jouw product ben je zelf. En wij helpen je jouw originaliteit naar boven te
halen en in te zetten om de wereld te veroveren.

“ WIJ HOUDEN VAN FIKKIE STOKEN, NIET VAN BRANDJES BLUSSEN.

“ LEREN INNOVEREN?

WORKSHOP
Tijdens deze workshop leer je samen met je team om creatief te denken en nieuwe
diensten en producten te ontwerpen. Welke ideeën leven er binnen het team? Hoe kan
je deze ideeën verbinden aan een gezamenlijk doel? Hoe zit het team in elkaar en wie
kan jou helpen in je beweging? Samen ga je op ontdekkingsreis en aan het einde van de
workshop heb je een actieplan om deze ideeën te verwezenlijken. De workshop is zeer
interactief en plezierig. Je leert elkaar op een informele wijze nog beter kennen. Iedere
medewerker verbindt zijn/haar kernwaarden, talent en drijfveren aan de ontwikkeling
van de organisatie. En als kers op de taart heb je minimaal drie nieuwe ideeën om de
aankomende tijd mee aan de slag te gaan. Na de workshop verbinden we graag het
doen aan het denken en kunnen we jou en je team begeleiden om daadwerkelijk jouw
innovatiekoers te blijven varen.
SCAN
De innovatiescan maakt inzichtelijk waar kansen liggen om te innoveren. Wij onderzoeken
jouw bedrijf op de gebieden leiderschap (kennis en vaardigheden), structuur (product en
cultuur), samenwerking (team) en omgeving (klanten). Allereerst gaan we in gesprek met
jou, ook vul je de Authentieke Monitor® in. Daarna gaan we rond langs de verschillende
afdelingen en interviewen we je drie belangrijkste klanten. Uit dit onderzoek rolt een
innovatieadvies, dat we uiteraard graag voor je implementeren binnen je organisatie.
TRAJECT
Een innovatietraject is op maat en start altijd met een innovatiescan en een kick off
bijeenkomst met je medewerkers. Wij bieden inspiratie en creativiteit om jouw organisatie
toekomstproof te maken en trainen en coachen jou en je medewerkers naar dit doel. We
verbinden klanten, vernieuwen ideeën, verdiepen de toegevoegde waarde van producten
en diensten en verbeteren onderlinge samenwerking. Zo leren we je innoveren, een zich
continue herhalend proces, zodat het uiteindelijk vanzelfsprekend is.

“ WEES MEESTER EN VORMGEVER VAN JEZELF.
Authenticiteit is mijn geloof.
Ieder mens is namelijk uniek,
ieder bedrijf ook. Ik help
jou je plek in te nemen in
deze wereld; als mens, team
en organisatie. Alles is al
aanwezig. Je hoeft het alleen
maar naar boven te halen:
jouw toegevoegde waarde.
De beste versie van jezelf.
Creativiteit en originaliteit zijn
mijn tools. Mijn toegevoegde
waarde voor jouw bedrijf
is verwondering tot stand
brengen, inzicht bieden

en mensen laten aarden in
hun eigenwaarde. Juist dan
ontstaat innovatie. Dit alles
met lichtheid en een hoop
plezier.
Je kunt mij inhuren voor
advies, strategie en
implementatie op het gebied
van innovatie. Mijn grote
vertrouwen in mensen maakt
dat ik dichtbij mag komen
en we vol plezier samen
een nieuwe weg inslaan.
Samen ontwerpen we jouw
authentieke organisatie.

Monique van Meel
06 41204021

AUTHENTIEKE.ORGANISATIE
Authenticiteit als basis voor innoveren en innovatie
Mr. H.F. de Boerlaan 107
7411 AH Deventer
06 41204021
info@authentieke.org
www.authentieke.org
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