ORGANISATIE OPSTELLINGEN
1 DAGDEEL SYSTEMISCH WERK

ERVAREN WAT WÈL WERKT

DIRECT INZICHT IN SITUATIES EN ORGANISATIEVRAGEN?
DIRECT INZICHT IN MOGELIJKHEDEN?
JDIRECT TESTEN VAN OPTIES?

ORGANISATIE OPSTELLINGEN
1 DAGDEEL SYSTEMISCH WERK

INZICHTEN, MOGELIJKHEDEN, OPTIES
Hoe krijgt u inzicht in wat er werkelijk speelt in uw
organisatie, afdeling of team? Hierbij kunnen organisatie
opstellingen behulpzaam zijn. In situaties waarin u dilemma’s
of een probleem heeft, dat maar niet opgelost lijkt te kunnen
worden. Of als u een nieuwe richting op wilt, of wanneer ‘het
proces vastzit’, of een probleem zich blijft herhalen en
andere methoden onvoldoende succes hebben gehad. U kunt
op een snelle en eenvoudige wijze inzicht in krachtenvelden
binnen een organisatie krijgen en zien wat wèl kan werken.
UITDAGINGEN
Weten wat wèl werkt is vaak
lastiger dan weten wat niet
werkt. Iets wat niet werkt zie je
aan de resultaten. Iets wat wèl
werkt kun je ontdekken door
opties uit te proberen. Met
organisatieOpstellingen kunt u
oplossingsrichtingen en opties
real-time ‘uitproberen’.
Misschien heeft u uitdagingen
zoals:
• Hoe kan mijn team of
afdeling beter functioneren?
• Op welke plek kan deze
medewerker beter
presteren?
• Welke strategie werkt het
best voor ons?
• Hoe kunnen we meer ons
potentieel benutten?
• Hoe trekken we dit proces
weer vlot?
• Hoe kan een onderlinge
relatie verbeterd worden?
OPLOSSINGEN
organisatieOpstellingen is een

snelle, krachtige en bewezen
methodiek om op basis van
een vraag over bijvoorbeeld
besluitvorming, dilemma of
probleem van de
opdrachtgever, direct te
ervaren welke oplossingsrichtingen wèl en niet zouden
kunnen werken. In een
opstelling representeren
deelnemers of objecten
bepaalde situaties. De
deelnemers (representanten)
geven ook informatie over wat
zich als het ware 'onder water'
afspeelt. Deze zaken komen
meestal minder aan het licht
bij traditionele analyses en
managementadviezen.
AANPAK
In deze workshop van 1
dagdeel krijg je :
• Inzicht in wat er zich
‘onder water’ kan afspelen.
• Inzicht in nieuwe
oplossingsrichtingen.
• Inzicht in nieuwe

WANNEER ZET JE ORGANISATIE OPSTELLINGEN IN?
• Voor besluitvorming opties
• Bij dilemma’s en problemen
• Bij samenwerking vraagstukken
• BVoor beleid of strategie toetsing
• Bij verstoorde onderlinge verhoudingen

mogelijkheden van de
situatie.
• Handvatten om nieuwe
keuzes te maken.
In de workshop of 1:1 sessie
ervaar je a-la-minute wat wèl
kan werken, en dat brengt
zaken in beweging.
INSPIRATIE-MANAGEMENT
De kracht van mensen zit 'm in
wat ze beweegt. Waar ze hun
bed voor uit komen. Die kracht
activeren en focussen voor
betere prestaties, is mijn
business. Bedrijven kiezen mij
vanwege de:
• Focus op inspiratie
• Zakelijke aanpak
• Effectieve formules
• 100% praktische opzet
INFO
Tiny Kanters MKM
www.inspiratie-management.nl
info@inspiratie-management.nl
0294 - 75 20 85
06 - 48 41 98 58

