De DisruptieMotor
In 6 stappen op weg naar de 21ste eeuw
Iedereen heeft de mond vol van disrupties, maar hoe begin je er aan?

Praktisch
- doel: anders denken over producten
en diensten
- doelgroep: directie, MT, afdelingen
- duur: 1 tot 2 dagdelen
- maatwerk
- gebaseerd op het gratis pdf-boek:

Mijn antwoord: simpel!
Volg 6 eenvoudige stappen die hun effectiviteit in de praktijk vele malen bewezen hebben.
De uitdaging is namelijk om het tempo van veranderingen in de organisatie redelijk gelijke tred te laten houden met die in de
buitenwereld. Dat kan vandaag niet meer door enkel op operationeel, tactisch en strategisch vlak in te grijpen. We zullen onze
denkvormen moeten aanpassen.
Dat is makkelijker dan je op het eerste gezicht zou denken. Alles in organisaties is namelijk contingent: het is zoals het is, maar
het had net zo goed anders kunnen zijn. Alles is namelijk gebaseerd op keuzes en beslissingen in het verleden. Die waren toen de
beste optie, maar ondertussen is er veel veranderd en is er een scala aan nieuwe (technologische) mogelijkheden en
(duurzaamheids)factoren. We kunnen die beslissingen van vroeger dus terugdraaien. Als disruptieve start-ups het kunnen,
waarom wij dan ook niet?
Deze overweging gebruiken we om in 6 stappen op zoek te gaan naar knelpunten en hun funderingen, om deze te kantelen en
vervolgens in de praktijk te brengen:

Boek-info + bestellen
Contact:
Michelle Cortie
michelle@guidothys.nl
Hobrede 9

In deze workshop neem ik u mee in deze aanpak om een eerste disruptie uit te dokteren, de methode onder de knie te krijgen en
ze vervolgens zelfstandig te herhalen.
Aangezien elke sessie maatwerk is, bespreek ik de details graag met u tijdens een verkennend gesprek!
Neem contact op met Guido Thys (hemzelf@guidothys.nl) of Michelle Cortie (michelle@guidothys.nl of 06-81629401).
Informatie en boekingen ook via www.guidothys.nl.

1477 EH Hobrede

P.S.: is het een idee om de hele organisatie te doordringen van de noodzaak om denkvormen te veranderen? Kijk dan even naar de

06-81629401

presentatie “Welkom in de 21ste eeuw”: www.guidothys.nl/eeuw21

www.guidothys.nl

