
Professionals weer in hun kracht, school klaar voor toekomstgericht onderwijs! 
• Klaar om kinderen voor te bereiden op de 21ste -eeuwse
 samenleving;
• Professional ervaart minder werkdruk, meer werkplezier en passie 
 voor het vak;
• Teamleden benutten elkaars talenten; mensen worden
 gewaardeerd om kennis en vaardigheden;
• Organisatie kan verder op eigen kracht en met eigen werkwijze.

BRENG JE ORGANISATIE IN BALANS!
Met ‘Organisatie in balans’ worden in korte tijd flinke stappen gemaakt, 
zowel individueel, als team en als organisatie als geheel.



Resultaat na de workshop:  
• Een gezamenlijke ‘foto’ van mens en organisatie nu en in de toekomst;
• Overzicht, door met elkaar prioriteiten te stellen; hierdoor wordt duidelijk 

welke stappen eerst te zetten; 
• Alle medewerkers denken mee en zijn betrokken; draagvlak voor het 

vervolg én mensen zijn op scherp gezet;
• Een concreet Plan van Aanpak hoe te komen naar de gewenste situatie.

Tijdsinvestering alle medewerkers: 2 uur 
Tijdsinvestering aantal medewerkers en 
management: 3/4  uur

Onze werkwijze:
We kijken, luisteren en ervaren met professionele afstand. Daarbij sluiten we 
aan bij het management én de professional op de werkvloer.  We gaan uit van 
wat er al is, goed gaat én benutten de aanwezige kwaliteiten in de organisatie 
voor het vervolg. De invalshoeken zijn: visie, vaardigheden, organisatie-
inrichting en omgeving. 

Mogelijke vervolgstappen:
• Samen werken aan visie, overtuigingen en gedrag;
• Plannen realiseren (o.a. Scrum), veranderingen waarmaken,   

teamontwikkeling;
• Sparringspartner management, individuele coaching/advisering 

professional;
• Praktische kennis van team en/of individuele professional over toekomst 

gericht onderwijs vergroten door workshops over o.a. denken in leerlijnen 
en werken vanuit doelen, eigenaarschap, groeimindset, executieve functies, 
organisatie rondom onderwijs in units, digitale tools en portfolio, de kracht 
van feedback en intrinsieke motivatie.  
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