Organiseren
doe je
samen!

Merkt u dat:
• De samenwerking tussen managers, medewerkers of teams beter kan?
• Er gedoe ontstaat bij verandering?

Movere Advies BV is specialist in organisatiedynamiek rond samenwerken en veranderen.
Wij helpen organisaties beter te presteren met ons op wetenschap gebaseerde
maatwerkprogramma 'Organiseren doe je samen!'.

Organiseren is mensenwerk
Succesvol presteren en gedoe voorkomen!
Het succes van uw organisatie wordt bepaald door hoe mensen met elkaar
samenwerken, verbeterkansen zien en veranderen.
Daarom is het belangrijk dat managers en medewerkers begrijpen waarom
situaties zijn zoals ze zijn en waarom anderen doen zoals ze doen.
Hiervoor hebben zij inzicht nodig in de dynamiek tussen organisatiedoelen,
structuren en onderlinge verhoudingen.
Steeds meer organisaties herkennen dit en investeren hierin.
Zij presteren beter met betrokken mensen die écht samenwerken en
onnodig gedoe voorkomen. Dat is de drive van Movere!

Alleen maatwerk werkt!
Er bestaat geen slimme standaardmethode voor het
verbeteren van samenwerken of voor het veranderen van
ingesleten werk- of denkwijzen. Uw organisatie is
immers uniek in mens, structuur en context. Daarom
bieden wij praktisch toepasbaar maatwerk op basis van
wetenschappelijke kennis en praktijkervaring. Dat werkt!

Onze diensten:
Analyse & Advies
Opleiden & trainen
Presentatie Organisatiedynamiek
Procesbegeleiding
Interimdiensten
Coaching

Analyse & Advies: weten wat u doet!
Analyse
Het knelt in de samenwerking, maar u krijgt de vinger niet achter de
oorzaak? Of uw organisatie verandert en u wilt een goede samenwerking
behouden?
U kunt alleen consistent en weloverwogen handelen als u weet wat er echt
leeft onder mensen in uw organisatie. Onze speciaal hiervoor ontwikkelde
analyse brengt verborgen, maar veelal bepalende, patronen in werken en
denken helder voor u in beeld.

Advies
Als u de samenwerking of het verandervermogen in uw organisatie wilt
verbeteren, dan kunnen wij u adviseren. Wij bieden praktisch toepasbaar,
en vaak verrassend, maatwerk. Hierbij betrekken wij ook de mogelijke
neveneffecten in de balans tussen doel, mens en structuur in uw
organisatie. Zo kunt u doordachte keuzes maken.

Opleiden & Trainen: ontwikkelen loont!
Investeren in uw mensen? Een slimme zet!
Gemotiveerde en betrokken mensen vormen de kern van
iedere organisatie. Zij verstaan niet alleen hun vak, maar
herkennen ook de dynamiek daaromheen. Zij denken
mee, zien kansen en kunnen omgaan met verandering.
Onderzoek toont aan dat betrokken en gemotiveerde
werknemers zich meer aan hun organisatie verbonden
voelen en beter presteren!

Movere Advies biedt de volgende trainingen aan:
Management voor medewerkers

Duur en programma:

Deze training biedt medewerkers inzicht in de dynamiek in hun
organisatie. Met deze kennis kunnen zij beter samenwerken en
beter reageren op veranderingen. Ook krijgen zij inzicht in eigen
werk- en denkwijzen in relatie tot de organisatiedoelstellingen.
De praktijk leert bovendien dat het voor leidinggevenden
gemakkelijker werkt als medewerkers situaties goed inschatten
en helder verwoorden.
Deze training is ook geschikt als onderdeel van het inwerktraject
voor uw nieuwe medewerkers. Optioneel is het persoonlijke
coaching gesprek, circa een maand na de training, waarin
persoonlijke ervaringen en vragen worden besproken.

Duur en programma:
3 Dagen, incompagny, individuele
coaching en afsluitende bijeenkomst.
Per leergang circa 12 deelnemers.
Ik als leidinggevende
Beeld of werkelijkheid
Oordeels- en besluitvorming
Doen!
Individuele coaching
Afsluitende bijeenkomst

2 Dagen, incompagny, indien
gewenst gevolgd door individuele
coaching. Per training circa 12
deelnemers.
Organiseren: waarom en hoe?
Organisatieculturen
Managen
Samenwerken en veranderen
Praktisch denkkader

Leergang Leidinggevende
Vakinhoudelijke kennis en werkervaring is niet altijd genoeg om
leiding te kunnen geven. Onze leergang Leidinggevende biedt
praktisch toepasbare handvatten die direct in de praktijk
inzetbaar zijn.
De deelnemer leert zich te positioneren, een visie te bepalen en
de sociale organisatiedynamiek te herkennen en te begrijpen.
Hiermee kunnen consistente en doordachte keuzes worden
gemaakt die helder verwoord kunnen worden.
Zo leert de deelnemer met succes een team aan te sturen in een
continu veranderende organisatie(context).

Implementeren: aan de slag!
Introductie organisatiedynamiek
Wilt u meer weten over wat inzicht in organisatiedynamiek voor uw organisatie kan betekenen? Of wilt u
dit thema in uw organisatie bespreekbaar maken? Informeer naar de mogelijkheden voor een korte
presentatie waarin wij de hoofdlijnen rond organisatiedynamiek helder voor u in beeld brengen!

Procesbegeleiding
Movere weet plannen tot uitvoering te brengen. Wij verbinden theorie met
praktijk en werken samen met uw mensen slagvaardig aan het gewenste
resultaat. Wilt u deskundige procesbegeleiding bij het realiseren van
veranderingen of bij het verbeteren van de samenwerking?
Neem contact op met Movere!

Interimdiensten
U zoekt tijdelijke ondersteuning van een leidinggevende of projectleider?
Wij beschikken over een breed netwerk van ervaren specialisten en stellen
graag passende kandidaten aan u voor.

Coaching
Leidinggeven, samenwerken en veranderen is niet altijd gemakkelijk. Soms lijkt het alsof u er alleen voor
staat. Er verschijnen onverwachte vragen op uw pad en u vraagt zich af hoe u deze kunt voorkomen of hoe
u hierop kunt reageren. Dan is het waardevol om vertrouwelijk te sparren met een externe deskundige op
dit gebied. Movere helpt u met analyseren en kansen te zien, waarna u doordachte keuzes maakt.

Kennis maken of meer informatie?
Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen rond samenwerken en
veranderen. Wilt u kennis maken of wilt u meer informatie?
Bel of mail ons!
Movere Advies BV
Telefoon : 06 27 88 70 72
Mail

: info@movere.nl

Website : www.movere.nl

Movere Advies: specialist in samenwerken en veranderen

