Kwalitatief, effectief
praktisch en resultaatgericht
Specialisatie / training programma’s

CommunicatieGroei©  CultuurGroei©  LeiderschapGroei©
OrganisatieGroei©  TeamGroei©  VerkoopGroei©
www.organisatiegroei.nl

OrganisatieGroei
OrganisatieGroei begeleidt en ondersteunt al meer dan 10 jaar opdrachtgevers bij het
doorvoeren van veranderingen (groei) die leiden tot organisatie verbetering. Zij richt zich
hierbij zowel op de persoonlijke ontwikkeling van directie, managers, leidinggevenden
en medewerkers als op de noodzakelijke organisatieverandering. Hierdoor slaagt de
gewenste verandering en worden de resultaten blijvend verbeterd. OrganisatieGroei werkt
transparant en pragmatisch en begeleidt opdrachtgevers bij het gericht veranderen en het
laten groeien van hun organisatie. Dit is OrganisatieGroei.

Specialisme / markten
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Assesment
Smartfeedback
PersonalColor
HR advies
Ondernemersadvies
Organisatieadvies
Personeeladvies
Verkoopadvies
Ziekteverzuim advies
Arbeidsmobiliteit
Consultancy
Interim management
Outplacement
5S werkplek optimalisatie
Lean leiderschap
QRM

Business coaching
Persoonlijke coaching
Management coaching
Team coaching
Job coaching
Loopbaan coaching
Mobiliteit coaching
Sollicitatie coaching
Stress coaching
Ziekteverzuim coaching
Burnout coaching
Intervisie coaching
SGA coaching

Training
Management Development
• Communicatie
• Persoonlijke effectiviteit
• Positie innemen
• Verantwoordelijkheid
• Leiding geven
• Samenwerken
• Conflicthantering
• Functioneringsgesprek
• Gesprek technieken
• Overleg technieken
• Rapportage technieken
• Sociale vaardigheden
• Stressmanagement
• Timemanagement
• Verandermanagement
• Projectmanagement
• Ziekteverzuim
• 5S werkplek optimalisatie
• Lean leiderschap
• SGA verbeterteams
• QRM
• Visual management
• Waardestroomanalyse
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Verkoop Development
• Commerciële effectiviteit
• Dynamisch presenteren
• Klantgerichtheid
• Telefoonacquisitie
• Verkoopvaardigheden
•	Van USP’s naar UBR’s
(van productgericht naar
klantgericht handelen)
• Funnel management
• SWOT-analyse
• Salesplan
• Agentbeheer

Zorg & Welzijn Development
•	Omgaan met agressie,
grenzen en stress
•	Omgaan met N.A.H. (Niet
Aangeboren Hersenafwijking)
•	Omgaan met psychische en
psychiatrische stoornissen
•	Omgaan met verslavingen
•	Aanpreken en effectieve
communicatie
•	Adequate verslaglegging in
het zorgdossier
• Methodisch werken
•	Hostmanship, bejegening
en klantvriendelijkheid
•	Netwerken en vermaatschappelijking in de zorg
• Zelfzorg in de zorg
•	Zorgplan i.c.m. COPD, Delier,
Diabetes, Hartfalen, Pijn
bij ouderen, Urineinfecties,
Wondpreventie, Wondzorg
• Lean cure
• Lean care

PersonalColor
PersonalColor is hét persoonlijkheidsprofiel / instrument dat u het meest complete
zelfinzicht geeft. U krijgt inzicht in hoe u zichzelf ziet (zelfbeeld) en hoe anderen uit de
zakelijke en persoonlijke omgeving, u ervaren (feedback beeld). Ook krijgt u inzicht in uw
effectief-, ineffectief gedrag en ontwikkelpunten. OrganisatieGroei is een geaccrediteerd
PersonalColor partner.
Waarom PersonalColor

•

 oor gebruik van respondenten (feedback gevers)
D
is het resultaat uitermate betrouwbaar.

•

E r wordt onderscheid gemaakt tussen gedrag
in een zakelijke- en privé omgeving.

•	Duidelijk inzicht in de stijlflexibiliteit, ofwel
het aanpassingsvermogen.

•

 ptimale praktische bruikbaarheid door
O
benoemen van kleuren in plaats van oordelen.

•

Inzetbaar bij individuen en bij teams.

Blauw
Correct en
precies

Rood
Direct en
daadkrachtig

Groen
Stabiel en
ondersteunend

Geel
Enthousiast en
optimistisch

PersonalColor management
PersonalColor geeft aan welke personen, teams, afdelingen en klanten de grootste
bijdrage leveren met welke specifieke gedragsvoorkeur(en). Hiermee wordt de team-,
afdeling-, organisatie dynamiek echt inzichtelijk en dus bespreekbaar. Met als basis
een constructief persoonlijkheids- en teamprofiel. PersonalColor management wordt door
OrganisatieGroei ingezet bij:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Persoonlijke ontwikkeling
Team ontwikkeling
Organisatie ontwikkeling (OrganisatieGroei)
Cultuur ontwikkeling
Management development
Sales development
Zorg & Welzijn development
Werving en selectie
Advies, Coaching en Training

Profiel
OrganisatieGroei is sinds 2002 gespecialiseerd in het optimaliseren en verbeteren van
medewerkers en organisaties in de profit en non-profit sector.
Onze ambitie is een van de leidende spelers te zijn op het gebied van succesvol
verbeteren en veranderen van organisaties. (lees OrganisatieGroei). Onze kracht ligt in het
samenwerken, maar dan ook echt samenwerken! Daarom begeleiden/trainen wij directie,
managers, leidinggevenden en medewerkers in een totaalpakket. Met elkaar de uitdaging
aangaan en samenwerken om de gewenste verandering te realiseren. Uitgaande vanuit uw
strategische doelstellingen met onze concrete methodieken.
Vanuit een grondige behoefte inventarisatie wordt een ondersteunend advies, coaching
en/of trainingsprogramma opgesteld. Hiermee worden de gewenste gedrags- en
organisatieveranderingen gerealiseerd. We denken mee over uw organisatiegroei en
vergroten de kennis en vaardigheden.

Werkwijze
Onze werkwijze is kwalitatief, effectief, praktisch en resultaatgericht op een constructieve
en veilige manier. Om te groeien zijn volgens OrganisatieGroei vier elementen nodig:
kennis, bewustzijn, vaardigheden en focus. Indien we deze vier elementen aanreiken,
integreren en borgen, ontwikkel je groei.
Kwalitatief (kennis)
• Effectieve opbouw programma
• Theoretische basis
• Kwalitatieve methodieken
• Zorgvuldige borging

Effectief (bewustzijn)
• Betrouwbaar
• Behoeftebepaling
• Positiebepaling
• Prijs/kwaliteit

Praktisch (vaardigheden)
• Praktijkervaringen en brainstormen
• Activiteiten en opdrachten
• Groepswerking en rollenspellen
• Video opname en huiswerkopdrachten

Resultaatgericht (focus)
• No-nonsens
• Verantwoordelijk
• Korte en directe lijnen
• Duidelijke doelstellingen
(persoonlijk en organisatie)
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Methodieken
Methodieken zijn belangrijk en effectief voor uw groei als persoon en organisatie.
Hiermee oefent en borgt u de aangereikte (theoretische) kennis op een praktische manier.
Methodieken zorgen voor herkenning, structuur en duidelijkheid binnen uw medewerkers
en organisatie.
OrganisatieGroei methodiek
Door een combinatie te maken van groepstraining en individuele coaching bereiken
we een optimaal resultaat, waarin we werk- en privé-situaties kunnen hanteren en
optimaliseren. Dit is natuurlijk afhankelijk van de behoefte en financiële ruimte van uw
organisatie.
Bij voorkeur werken wij op basis van de volgende structuur: behoeftebepaling, intake
deelnemers, PersonalColor profiel, een aantal groepstrainingen, individuele coaching
sessie(s) deelnemers, voortgang gesprek(ken) management, PersonalColor Teamprofiel, een
aantal groepstrainingen, eindgesprek deelnemers en eindgesprek management.
Zo kunt u elke deelnemer stimuleren en aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid en
is (wordt) de motivatie per deelnemer hoog. Ook kan het traject tussentijds bijgestuurd
worden, indien dit wenselijk is. Dit wordt afgesloten met een tussen- en eindrapportage
voor de groep en een eindrapportage per deelnemer.
Zo wordt het totale groepseffect en het resultaat per deelnemer, transparant in beeld
gebracht en geborgd. Na een periode worden er een aantal terugkomsessies gepland om
de voortgang te waarborgen en te stimuleren.
OrganisatieGroei werkt met verschillende methodieken volgens een effectieve opbouw
(trajectafhankelijk). Onze hoofdmethodiek is PersonalColor.

Voordelen
Wilt u uw organisatie trainen om te trainen of wilt u liever uw bedrijfsdoelstellingen
bereiken? OrganisatieGroei is uw ideale partner als het gaat om de vertaalslag te maken
van uw organisatiedoelstellingen en/of ondernemersplan. Dit na een passend advies,
coaching en/of trainingsprogramma. OrganisatieGroei is hierbij volledig onafhankelijk en
werkt samen met gespecialiseerde partners.

• OrganisatieGroei denkt en handelt vanuit uw doelstellingen
•	OrganisatieGroei werkt kwalitatief, effectief, praktisch en resultaatgericht
•	OrganisatieGroei werkt met vakgerichte specialisten met minimaal 10 jaar
praktijkervaring.

•	OrganisatieGroei is betrouwbaar (afspraak = afspraak) en heeft een no-nonsens cultuur.
•	OrganisatieGroei is kostenbewust en hanteert een transparante prijs/kwaliteit
verhouding.

Resultaten

• U investeert in uw medewerkers en uw organisatie
•	U zorgt voor een lange termijn binding tussen uw medewerkers en uw bedrijf
•	U zorgt voor verhoging van rendement uit advies, coaching en/of training
•	U zorgt voor groei van medewerkers, organisatie, marktpositie, omzet en resultaat
•	U verhoogt de aantrekkingskracht van uw bedrijf op de arbeidsmarkt
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Partners / specialisten
OrganisatieGroei gelooft in samenwerken. Een en een is meer dan twee. Daarom werken
wij met zorgvuldig geselecteerde partners / specialisten met ieder hun eigen vakbekwaamheid
en expertise. Deze partners / specialisten zijn ten minste HBO opgeleid, zijn gelicenceerd en
hebben minimaal 10 jaar werkervaring in hun vakgebieden.
Marcel van den Boom
Seniortrainer coach - adviseur
Training en organisatie
Productie & Techniek
Zorg & Welzijn

Lena De Troch
Seniortrainer - coach
Stress, burnout en gedrag
Zorg & Welzijn

Paul Greijn
Senioradviseur - trainer
Strategie, commercie en
handel
Productie & Techniek

Frans Knoben
Seniortrainer - coach
Communicatie en
samenwerken
Zorg & Welzijn
Productie & Techniek

Carla van den Anker
Senioradviseur - coach
Human resource management
Productie & Techniek

Pieter Bakker
Senioradviseur trainer - coach
Bedrijfsprocessen,
lean en QRM
Productie & techniek

Jeanne Moonen
Office manager
Meer informatie over onze
partners / specialisten zie
www.organisatiegroei.nl/partners
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