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Van visie, missie en waarden tot doel en verwezenlijking.
Als directieteam bouwen aan een uit te voeren mission
statement

“Waar geen visie is volgt falen.” (TDB)

Management
Visie, missie, waarden, doelstellingen, je komt geen organisatie tegen of ze dragen het in hun
vaandel, ’t is te zeggen het prijkt op hun website.
Maar doen ze er ook iets mee, is het een levendig referentiekader waar de organisatie op steunt en
op bouwt? Of blijft het onverankerd en een papieren intentie?
Uit wetenschappelijke onderbouwing blijkt dat duidelijke visie, missie en waarden leiden tot betere
bedrijfsresultaten en het verwezenlijken van de concrete doelen.

Tijd voor verandering staat gelijk met tijd voor reflectie en herbronning.
Tijdens het tweedaagse directieseminarie op een locatie buiten de dagelijkse werkomgeving kan een
kernteam van uw organisatie op een rustige manier focussen en op zoek gaan via een interactief
proces met oefeningen en getuigenissen. Met als concrete output een heldere, to the point en
gedragen ‘Mission statement’ waarbij waarden duidelijk omschreven zijn en een heldere visie wordt
geboren of herboren.
Daar het directieteam hier samen input geeft, er samen aan heeft gewerkt en samen beslissingen
heeft genomen, zal dit tot meer inzicht, samenhorigheid, draagkracht en energie leiden. De volgende
stap wordt dan ‘Take it home’. Een proces waar wij in een nazorgopleiding of coaching uw verdere
management, verantwoordelijken en personeel kunnen instrueren en coachten om ze mee op de kar
te krijgen waar u als directieteam aan trekt.
Inhoudelijk wordt er gewerkt rond:
What, Why and How
De vijver & White paper
De ‘High Five’ principals: Trust, Turn, Commit, Receive and Endure
The Golden Dozen
Take it home
Tussen de sessies door is er tijd voor ontspanning en relaxatie, er wordt voorzien in een lunch. Wenst
u te overnachten, dan behoort dat ook tot de mogelijkheden.
NOTA: Deze opleiding kan ook op maat van het bedrijf worden georganiseerd.
Informeer naar de mogelijkheden, formules en voorwaarden.

‘Uw persoonlijk mission statement, de weg tot succesvolle persoonlijke verandering’
Dit is een masterclass die op maat wordt georganiseerd. Deze kan benaderd worden als
aansluiting bij de missie en doelstellingen van de organisatie of als een overall aanpak van je
eigen visie, missie, waarden en doelstellingen.
Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden en voorwaarden.

“Waar visie is volgt slagen.”
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Zie opleiding kalender homepage
2 dagen
Open opleiding: educatief centrum Atasc Academy (Sint-Niklaas)
Nog plaatsen beschikbaar
Open opleiding: seminar 1200 €/p
In-company-opleidingen en op maat: informeer vrijblijvend naar
mogelijkheden en voorwaarden
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