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Organization Health Check

Stap-1: Business Resultaten? Wat zijn de resultaten van de organisatie?
• Marktomstandigheden;
trends, concurrentie, consumenten.

 we hebben geleerd in welke markt de organisaNu
tie opereert en welke resultaten er worden geboekt
gaan we bestuderen waarom deze resultaten zijn
•B
 usiness feiten;
gerealiseerd. We gaan de mensen in de organisatie
	omzet, volume, winst, marktaandeel, klanttevre- leren kennen, de wijze waarop zij samenwerken en
denheid, naamsbekendheid.
wat zij willen bereiken:
People | Organization | Strategy.
• Tevredenheid

van stakeholders;
	
personeel, klanten, leveranciers, management, Abraham Lincoln: “I will prepare and someday my
aandeelhouders en de maatschappij.
chance will come.”

Stap-2: Mensen – Wie? Mensen bepalen de kracht van de organisatie!
 e Health Check van de mensen in de organisatie hebben zij, beschikken zij over de gewenste kennis,
D
is de eerste pijler van onze aanpak. In de visie van hoe hebben zij hun vaardigheden ontwikkeld, hoe geMaarleveld Van Nieuwpoort & Partners (MVNP) is de dragen zij zich in de organisatie, wat is hun instelling?
kwaliteit van de organisatie het gevolg van de kwaliteit van haar mensen. De kwaliteit van mensen wordt 
De vaardigheden (competenties) van mensen worenerzijds door bepaald door hun vaardigheden, hun den geanalyseerd met behulp van The 4 Business
kennis en hun talenten, anderzijds door hun instelling, Competencies. Deze 4 competenties zijn verdeeld in
gedrag en de mate waarin zij zich verbonden voelen 4 clusters:
met de missie en de kernwaarden van de organisatie. Door een integraal systeem van people manage- 1. Uitvoering: gericht op het optimaal uitvoeren van
ment kunnen de mensen
in de organisatie
geholpen
All organizations
are perfectly designed
for the results business
they get... It allplannen.
begins with people.
worden zich optimaal te
ontwikkelen
en
daarmee
de
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organisatie effectief te maken. Dit systeem bestaat 2. Innovatie: gericht op het stimuleren van vernieuuit 5 pijlers: 1. verantwoordelijkheden en taken, 2.
wing.
persoonlijke ontwikkeling, 3. beloning stelsel, 4. carrièrebegeleiding, 5. opvolging & rekrutering.
3. Leiderschap: gericht op het zelfleiderschap en het
leiding geven aan de organisatie.
1. Verantwoordelijkheden en taken
Wat is de functiebeschrijving van de mensen in de 4. Relaties: gericht op het onderhouden van producorganisatie? Welke verantwoordelijkheden en taken
tieve relaties tussen mensen onderling.
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2. Persoonlijke ontwikkeling
Hoe worden de mensen in de organisatie ontwikkeld?
Wat zijn hun kwaliteiten, wat kunnen zij beter doen,
wordt er gewerkt met persoonlijke ontwikkelingsplannen, welk commitment bestaat er tussen personeel
en de leiding? Wie is verantwoordelijk voor persoonlijke ontwikkeling, hoe is dit proces georganiseerd?
In de visie van MVNP is persoonlijke ontwikkeling
een continue proces bestaande uit zelfevaluatie, persoonlijk ontwikkelingsplan en teamwork.

de Kan-Beter-punten te ontwikkelen. Deze projecten
kunnen bestaan uit training-on-the-job, het volgen van
cursussen, zelfstudie en teamwork met anderen in
de organisatie.
Franklin D. Roosevelt: “It is not sufficient just to
want – you’ve got to ask yourself what you are going
to do to get the things you want.”
• Teamwork.
Om optimale ontwikkeling te bevorderen kan teamwork enorm positief werken in persoonlijke ontwikkeling. Het idee is om een medewerker met een KanBeter-punt op een bepaald onderwerp samen te laten
werken met een medewerker die juist heel sterk is
op dat onderwerp. Zo leren de personeelsleden van
elkaar, wordt teamwork bevorderd en wordt de organisatie sterker; win-win-win! In de visie van MVNP zijn
de medewerker en zijn rechtstreekse leidinggevende
samen verantwoordelijk voor de uitvoering van het
persoonlijk ontwikkelingsplan, ofwel de uitvoering van
de deal. Een manager is niet alleen verantwoordelijk
voor de business resultaten van zijn team, maar ook
voor de persoonlijke ontwikkeling van zijn mensen.
Hierdoor ontstaat een continu proces van ontwikkeling van de organisatie.

Abraham Lincoln: “You have to do your own growing, no matter how tall your grandfather was.”
• Zelfevaluatie.
De mensen evalueren zichzelf door alle elementen
van hun functiebeschrijving voor zichzelf te beoordelen; wat zijn hun sterke en goede punten, wat kan
beter? Zij bespreken deze analyse met hun baas en
komen de belangrijkste Sterke- en Kan-Beter-punten
overeen. De aanpak is heel positief en constructief.
In de wetenschap dat ieder mens talenten (Sterke
punten) heeft, wordt eerst gekeken naar hoe deze
talenten effectief ingezet kunnen worden in de organisatie. In het besef dat ieder mens ook beperkingen
(Kan-Beter-punten) heeft, gaan wij ook na hoe deze
beperkingen verder kunnen worden ontwikkeld.

Barack Obama: ’We want everybody to act as
Nelson Mandela: “It is wise to persuade people to adults, quit playing games, realize that it’s not just
do things and make them believe it was their own my way or the highway.”
idea.”
3. Beloningsstelsel:
All organizations are perfectly designed for the results
they get... It all begins with people.
• Persoonlijke ontwikkelingsplan.
H

oe
wordt het personeel beloond; salarissen, bonusORGANIZATION HEALTH CHECK
Samen met de medewerker wordt een ontwikke- sen en emolumenten? Maar ook welke persoonlijke

lingsplan (The Deal) opgesteld met projecten waar- en carrièreontwikkelingsmogelijkheden zijn er binnen
in hij of zij kan excelleren met zijn of haar Sterke de organisatie? En welke aandacht geeft het mapunten. De deal is een afspraak tussen een per- nagement aan hun personeel? In de visie van MVNP
soneelslid en zijn leidinggevende; het is een com- is het heel belangrijk dat een manager een open en
mitment tot ontwikkeling. Dit is positief voor de empatische relatie onderhoudt met zijn teamleden,
organisatie en verhoogt het zelfvertrouwen van de waardoor er goed begrip is voor elkaar.
persoon. Ook worden projecten geformuleerd om

All organizations are perfectly designed for the results they get... It all begins with people.
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Nelson Mandela: “Money won’t make success, the
freedom to make it will.”

5. Carrièrebegeleiding & Rekrutering
Ondanks alle zelfevaluaties en persoonlijke ontwikkelingsplannen kan het voorkomen dat een persoon niet
aan de gestelde normen kan voldoen of dat een persoon zich niet meer comfortabel voelt in de organisatie, terwijl deze wel goed functioneert. In beide gevallen is het beter op een constructieve wijze afscheid te
nemen van deze personen. Om de bewuste personen
te helpen met het vinden van een nieuwe baan is het
vaak nuttig dat zij een realistisch beeld van zichzelf
hebben en ook weten in welke richting zij deze baan
willen zoeken. MVNP kan in voorkomende gevallen
een loopbaanbegeleiding programma aanbieden dat
het bestaat uit 5 onderdelen:

Barack Obama: “Money is not the answer, but it
makes a difference.”

4. Opvolging
Om de continuïteit van een organisatie te bewaken
is het van belang om de opvolging van opengevallen
posities te plannen. Via het persoonlijke ontwikkelingsproces kan het management een goed inzicht
opbouwen van de kwaliteit en de mentaliteit van de
medewerkers in de organisatie. Door het opstellen van een Willen/Kunnen-analyse van ieder personeelslid kan worden voorzien op welke posities
vacatures gaan ontstaan.
1. Mijn persoonlijkheid – Wie ben ik?
Er zijn vier type medewerkers:

2. Mijn talenten – Wat kan ik?

1. Stars: Willen & Kunnen - behouden door te blijven 3.
investeren in ontwikkeling.
4.
2. Drivers: Wel Willen & (nog) Niet Kunnen - investeren in ontwikkeling om een Star te maken. Indien dit
niet lukt dan in een carrièrebegeleidingsprogramma 5.
brengen.

Mijn ambities – Wat wil ik?
 ijn persoonlijke profiel! – waarin beschreven
M
persoonlijkheid, talenten en ambities.
N
 etwerkplan – om een nieuwe baan te vinden; al
of niet in de organisatie. Dit netwerkplan kan worden uitgevoerd met hulp van Executive Search
specialisten.

 . Potentials: Wel Kunnen & (nog) Niet Willen - mo3
tivatieanalyse uitvoeren om ambitieniveau te achterhalen; indien positief dan naar Stars; indien negatief Dalai Lama: ”The important thing is that men should
dan naar Leavers.
have a purpose in life. It should be something useful
andthey
something
good.”
All organizations are perfectly designed for the results
get... It all begins
with people.
4. Leavers: Niet Willen
en
Niet
Kunnen
–
zo
snel
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mogelijk actief afscheid nemen; immers deze medewerkers zijn een blokkade in de ontwikkeling van
de organisatie.
Franklin D. Roosevelt: ‘’Self-interest is the enemy
of all true affection.”

All organizations are perfectly designed for the results they get... It all begins with people.
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Stap-3: Organisatie – Hoe? De samenwerking van de mensen in de organisatie.
De Health Check van het functioneren van de organisatie is de tweede pijler van onze aanpak. Ons uitgangspunt is: ‘’All organizations are perfectly designed to get the results they get”. Om de resultaten
van een bedrijf te verbeteren moeten we het ontwerp
van de organisatie aanpassen. Het aanpassen van
het ontwerp moeten we voorzichtig doen. Immers,
dat wat goed functioneert moet in stand blijven. Dat
wat niet goed functioneert kunnen we veranderen.
Om te kunnen bepalen wat goed en wat niet goed
functioneert in de organisatie bekijken we de volgende onderwerpen: 1. structuur, 2. cultuur, 3. informatie, 4. besluitvormingsproces en 5. klantgerichtheid.

6. Werk synergetisch; zoek samenwerking, want het
geheel is meer dan de som der delen.
7. Houd de zaag scherp; houd jezelf fit, zowel lichamelijk als geestelijk, doe aan zelfreflectie, creëer een
balans tussen inspanning en ontspanning, tussen
werk en privé.

3. Informatievoorziening: Hoe wordt informatie
gedeeld in de organisatie? Door de directie naar de
afdelingen en de afdelingsmanagers naar hun mensen? Tussen de verschillende afdelingen onderling?
Vinden er geregeld afdelingsvergaderingen plaats?
Hoe worden de nieuwe media intern gebruikt? Begrijpt iedereen zijn bijdrage en invloed op de resul1. Structuur: Wat is de structuur van de organisa- taten van de afdeling of het hele bedrijf? Werkt men
tie? Hoe zijn de verschillende afdelingen aan elkaar met het ‘Need to know, nice to know’ principe?
gekoppeld – financiën & administratie, productie,
logistiek, marketing, sales, klantenservice en ande- 4. Besluitvormingsproces: Hoe worden beslissinre bedrijfsspecifieke afdelingen? Is de organisatie gen voorbereid en genomen? Top-down; bottom-up?
hiërarchisch georganiseerd of in een netwerk van Wie heeft invloed op dit proces; welke bevoegdheden
samenwerkende teams?
heeft men? Is dit voor iedereen duidelijk? Worden
beslissingsbevoegdheden gedelegeerd of juist ge2. Cultuur: Hoe effectief is het gedrag van de men- centraliseerd?
sen in de organisatie? Wat zijn de omgangsvormen,
de normen en de waarden? Met behulp van The 7 5. Klantgerichtheid: Organisaties zouden alles
Habits of Highly Effective People kan het gedrag en moeten willen weten van hun klanten; de doelstelde eigenschappen van mensen worden geanalyseerd. lingen, de strategie, hun specifieke behoeften, hun
beslissingscriteria. Hoe belangrijk wordt de klant geDeze 7 eigenschappen zijn:
maakt? Is de aanpak echt Outside > In, of toch meer
1. Wees proactief; denk vooruit en neem verantwoor- Inside > out? Wordt de klanteninformatie gekoppeld
delijkheid voor je eigen Allomstandigheden.
aanthey
een
effectief
door het ontorganizations are perfectly designed for the results
get...
It all beginsmarketingprogramma
with people.
2. Begin met het einde
voor ogen; formuleer een wikkelen van de gevraagde diensten en/of producORGANIZATION HEALTH CHECK
doel, weet wat je wil bereiken.
ten? Worden vervolgens win-win deals gerealiseerd
3. Belangrijke zaken eerst; stel prioriteiten en bepaal met onze klanten, waardoor we lange termijn relaties
wat echt belangrijk is om je doel te bereiken.
kunnen creëren of gaan we meer voor de Quick-Fix?
4. Denk in termen van win/win; probeer oplossingen Kortom: hoe belangrijk vinden wij de klant en hoe trete realiseren die ook voor anderen positief zijn. Han- den wij deze tegemoet?
del niet alleen uit eigenbelang.
5. Probeer eerst te begrijpen…dan begrepen te worden; communiceren begint met goed luisteren naar Abraham Lincoln: “I don’t like that man, I must get
anderen om hen goed te begrijpen.
to know him better.”
All organizations are perfectly designed for the results they get... It all begins with people.
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Stap-4: Strategie – Waarom? Wat is het bestaansrecht van de organisatie?
1. Missie & OGSM: Waarom bestaat de organisatie,
wat is haar bestaansrecht? Is er een duidelijke visie?
Wat zijn haar kernwaarden? Wat wil de organisatie
bereiken? Is er een businessplan met doelstellingen,
een strategie, specifieke plannen en meetinstrumenten? MVNP werkt met een OGSM; een businessplan
op 1 A4, met doelstellingen (objectives & goals),
strategieën (strategies) en maatregelen & plannen
(measures). Dit businessplan moet SMUR zijn: Specifiek, Meetbaar, Uitdagend en ook Realistisch. Is deze
Missie en OGSM duidelijk gecommuniceerd in de organisatie? Dat kan een enorme bron van motivatie
zijn, waardoor de mensen in de organisatie effectiever kunnen werken.

3. Vakmanschap: Het onderhouden van vakmanschap is van cruciaal belang voor het voortbestaan
van een organisatie; de kwaliteit van het personeel,
de merken, de producten en de diensten. Draagt
men ‘de liefde voor het vak’ uit naar klanten? Is men
trots op zijn/haar vakmanschap? Krijgt vakmanschap
voldoende vrijheid en verantwoordelijkheid? Bestaat
er een programma om het vakmanschap up-to-date
te houden?
Abraham Lincoln: “Whatever you are, be a good one.”
4.Organisatieprincipes: Welke basisgedachten
zijn leidend tijdens de dagelijkse gang van zaken?
Het kan nuttig zijn om elk personeelslid deze organisatieprincipes mee te geven, zodat er een samenhangende werkwijze ontstaat. OP’s zijn ook uiterst
behulpzaam bij het delegeren van bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden. OP’s zijn deel van de
gemeenschappelijke ‘taal‘ in de organisatie.

John F. Kennedy: “Things do not happen. They are
made to happen.”

2. Leiderschap: ‘Care for business and care for people.’ Welke stijl van leiderschap wordt er gehanteerd?
Top-down, participerend of dienend; managing-by-fear
of juist heel opbouwend en positief? Wat is de actu- Enkele voorbeelden:
ele en de gewenste stijl van leiderschap? Is bewust Mensen:
nagedacht over de manier van leidinggeven? Hard op
- De mensen zijn het belangrijkste bedrijfskapitaal
de inhoud en zacht op de persoon? In de visie van
- Denk en handel volgens de missie en de OGSM
MVNP behoren managers niet alleen verantwoordelijk
- Permanente ontwikkeling van iedereen een lete zijn voor de zakelijke resultaten, maar ook voor het
ven lang
ontwikkelen van de mensen in hun teams. Immers, als Organisatie:
deze mensen zich constant blijven ontwikkelen kan
- Een duidelijke organisatiestructuur helpt mende organisatie zich aanpassen aan de situatie in de
sen goed te functioneren
markt. Constante ontwikkeling
vanarede
mensen
isforon- Tget...
ransparantie
informatievoorziening; ‘need to
All organizations
perfectly
designed
the results they
It all begins withinpeople.
ontbeerlijk voor het overleven
van de organisatie en is
know, nice to know’
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daarmee een belangrijke managementverantwoorde- Think Outside > In; klantenkennis geeft busilijkheid. En leiders kunnen hun mensen niet helpen te
ness kansen
ontwikkelen zonder zelf ook stappen te zetten in hun Strategie:
eigen ontwikkeling.
- Houd het doel voor ogen
- Demonstreer duidelijk en positief leiderschap
Mahatma Gandhi: “I suppose leadership at one
- Plaats het vakmanschap central; ‘make it a cult’
time meant muscles, but today it means getting al- Houd de kwaliteit van de organisatie hoog door
ong with each other.”
constante innovatie

All organizations are perfectly designed for the results they get... It all begins with people.
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5. Gedragscode:
Werkt de organisatie met een gedragscode en wordt - 
De organisatie en haar mensen, bv: diversiteit,
deze geïntegreerd in de dagelijkse gang van zaken?
non-discriminatie, werkomstandigheden, beleid en
In deze code worden het typische gedrag en de kernprocessen, tegenstrijdige belangen, persoonlijke
waarden van de organisatie beschreven; vaak saontwikkeling.
mengevat in een motto. In de gedragscode kunnen - 
De organisatie en leveranciers/klanten, bv: eerbijvoorbeeld worden opgenomen:
lijkheid met informatie, kwaliteit, beschikbare
- De waarden in de organisatie, bv: integriteit, respect,
hulpbronnen, anti-omkoping, oog voor wederzijdse
uitmuntendheid, vertrouwen, flexibiliteit.
belangen.
- De organisatie en de omgeving, bv: natuurlijke omgeving, gemeenschap, onafhankelijkheid, reputatie. Martin Luther King Jr.: “A lie cannot live”

Nadat we het onderzoek en de interviews met het management, het personeel, de klanten en de leveranciers van het bedrijf hebben afgesloten, evalueren wij
de informatie die deze vier stappen – business resultaten, mensen, organisatie, strategie – hebben opgeleverd. Notities worden vastgelegd in een ‘Notebook.’
Op basis van deze notities worden Goede-punten en
Kan-Beter-punten vastgesteld, die leiden tot conclusies voor: business resultaten, mensen, organisatie
en strategie.

Vervolgens analyseren wij wat er goed gaat en wat er
beter kan. Wij kijken naar de balans tussen de mensen,
de organisatie en de strategie. Elke organisatie heeft
Goede- en Kan-Beter-punten. Het kweken van bewustzijn van deze punten is het begin van verdere ontwikkeling. Van belang is dat iedereen zich bewust is van zijn
unieke bijdrage en daarvoor wordt gewaardeerd.
Mahatma Gandhi: “Nearly anything you do is of no
importance, but it is important that you do it.”

All organizations are perfectly designed for the results they get... It all begins with people.
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 eze conclusies leiden op hun beurt tot aanbeveD
lingen voor een actieplan met diverse maatregelen
en projecten. De basishouding van MVNP is om nadruk te leggen op de Goede-punten: Hoe kunnen we
die verder versterken en in de organisatie borgen?
Vervolgens wordt gekeken naar het zoveel mogelijk
ontwikkelen van de Kan-Beter-punten en/of de mo-

gelijkheden om hun invloed zo beperkt mogelijk te
houden. Dit is niet een éénmalig proces, maar dient
regelmatig en systematisch te worden uitgevoerd,
want de ontwikkelingen in de maatschappij gaan
voort. De organisatie moet zich blijven ontwikkelen,
dat is een eeuwigdurend proces en moet dus op
permanente basis worden uitgevoerd. Eigenlijk zou

All organizations are perfectly designed for the results they get... It all begins with people.
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het een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering
moeten zijn.
De bovenstaande modellen vormen samen de leidraad voor onze werkwijze, die we integreren in
een holistische aanpak. Holistisch, omdat wij ervan
overtuigd zijn dat alles en iedereen onlosmakelijk
met elkaar verbonden zijn. Daarom werkt MVNP nadrukkelijk samen met de mensen in de organisatie,

zij bepalen immers de kwaliteit en de effectiviteit
van de organisatie.

Barack Obama: “If you are walking the right path
and you are willing to keep walking you will make
progress.”

Stap-5: Business Situatie - Alle kennis die nodig is om te begrijpen in welke situatie de
organisatie zich bevindt.
Om de juiste veranderingen te ontwikkelen is het van
belang dat dat we alle kennis verzamelen die nodig
om is de bestaande business situatie te begrijpen en
te doorgronden: marktomstandigheden, trends, concurrentie, verwachtingen en belangen van stakeholders: personeel, klanten, leveranciers, management,
aandeelhouders en de maatschappij.

Dit moeten we voorzichtig doen. Immers, dat wat goed
functioneert moet in stand blijven. Dat wat niet goed
functioneert kunnen we veranderen. Het proces van design begint met het aanpassen van de strategie op de
business situatie. Vervolgens worden de gewenste aanpassingen aangebracht in organisatie en de mensen.

In de fase van onderzoek en interviews zijn we begonOm de resultaten van een bedrijf te verbeteren moeten nen bij de mensen; in het design eindigen we bij de menwe het ontwerp (design) van de organisatie aanpassen. sen, de cirkel is rond; “It is all about people.”

Stap-6: Ontwikkeling
van Strategie
All organizations
are perfectly designed for the results they get... It all begins with people.
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 at is de missie van ons bedrijf? Is de bestaande
W
strategie in lijn met deze missie en passend op de
bestaande business situatie? Is ons businessplan in
lijn met de gekozen strategie? Is ons leiderschap
effectief genoeg ontwikkeld om dit businessplan tot
leven te brengen? Is onze drive voor ons vak goed
ontwikkeld? Investeren we genoeg geld en aandacht
om up-to-date te blijven in ons vak? Hebben we duide-

lijke ‘operating principles’, zodat we in staat zijn om
verantwoordelijkheden te delegeren? Hebben we een
duidelijke gedragscode? De beantwoording van de
vragen is onderwerp van het ontwikkelen van een
effectieve strategie.
John F. Kennedy: “Efforts and courage are not
enough without purpose and direction.”

All organizations are perfectly designed for the results they get... It all begins with people.
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Stap-7: Ontwikkeling van Organisatie
 p basis van de gekozen strategie gaan we nu de
O
organisatie onder de loep menen. Wat is de beste
structuur om de strategie tot leven te brengen de
businessplannen uit te voeren? Hoe kan de samenwerking van de mensen in de organisatie (nog) beter
worden? Is het typische gedrag - de cultuur - van de
mensen effectief? Zijn de informatievoorziening- en

de besluitvormingsprocessen effectief? Hoe eensgezind zijn de mensen in de organisatie gericht op de
belangen en de behoefte van de klant. Hoe dienstbaar is men onderling en naar de klant?
Anonymous: “For every minute spent organizing, an
hour is earned.”

Stap-8: Ontwikkeling van Mensen
Is er een systeem van persoonlijke ontwikkeling en
hoe consciëntieus wordt hiermee gewerkt? De kracht
van de organisatie wordt bepaald door de kracht, het
ontwikkelingsniveau, van de mensen in de organisatie.
In de moderne tijd, waarin de ontwikkelingen razendsnel gaan, is het van belang dat alle mensen in de
organisatie kunnen beschikken over up-to-date vaardigheden en kennis. Tevens zijn effectief gedrag en
een positieve instelling vereisten om goed te kunnen
(blijven) functioneren, als mens en als organisatie.

Het is dus van belang dat alle mensen in de organisatie werken met een persoonlijk ontwikkelingsplan,
dat in de praktijk ook echt wordt uitgevoerd en niet
in de bureaulade verdwijnt, zoals helaas veel gebeurt
onder druk van de dagelijkse gang van zaken.
John F. Kennedy: “Man is still the most extraordinary computer of all. The human mind is our fundamental resource.”

Stap-9: Leiderschap
oewijding, vertrouwen, verbinding, aandacht… dat mensen in het team. Verantwoordelijkheid delen geeft
T
zijn essentiële ingrediënten
omarehet
commitment
verbinding.
Werken
All organizations
perfectly
designed for the results
they get... It all
begins withmet
people.teamdoelstellingen op busivan mensen te krijgen.ORGANIZATION
Top-down leiderschap
is ‘Old ness resultaten en op menselijke ontwikkeling dienen
HEALTH CHECK
School’. Delegeren en tussen de mensen staan is ‘New een gezamenlijke verantwoordelijkheid te zijn van alle
School.’ De leider van een organisatie moet dienst- leden van een team. Hiervoor is verbindend en diebaar zijn aan de mensen in zijn team. In het verleden nend leiderschap nodig. Een moderne leider staat en
was een manager vaak alleen verantwoordelijk voor werkt letterlijk tussen de teamleden.
de business resultaten en had hij een team ‘tot zijn beschikking.’ In de moderne tijd is een leider verantwoor- Martin Luther King Jr.: “A genuine leader is not
delijk voor de business resultaten en de ontwikkeling a searcher for consensus, but a molder of consenvan de mensen in zijn of haar team… samen met de sus.”

All organizations are perfectly designed for the results they get... It all begins with people.
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Stap-10: Focus
 eranderen is niet eenvoudig. Omdat het vaak leidt
V
tot extra werk bovenop de dagelijkse bestaande bezigheden. Teveel projecten en veranderingen tegelijkertijd uitvoeren leidt vaak tot mislukking en mooie
projecten verdwijnen hierdoor in de bureaulade of
erger... mensen raken overspannen door alle stress.
Dat is niet goed en ook niet nodig. Een team of een
organisatie doet er goed aan om per periode maximaal twee projecten te selecteren en daar met volle
energie, met z’n allen, aan te werken. Welke projecten zijn urgent en belangrijk? Het is goed om

in een periode een business project en een project
voor persoonlijke ontwikkeling te combineren. Na de
succesvolle implementatie van deze projecten in een
bepaalde periode pakt het team voor de volgende
periode nieuwe business- en persoonlijke ontwikkelingsprojecten op. Dat is permanente ontwikkeling en
leuk, waardoor mensen gemotiveerd blijven. Focus
op prioriteiten is dus noodzakelijk.
Martin Luther King Jr.: “The time is always right
to do what is right.”

Stap-11: Gedrag
Resultaten zijn het gevolg van gedragingen. Het is
dus verstandig om de doelstellingen van business
projecten en persoonlijke ontwikkelingsprojecten te
vertalen in gedragsdoelen. Het realiseren van gedragsdoelen leidt vervolgens tot business resultaten.

Het is motiverend om deze gedragsdoelen te volgen
op een scorebord, dat motiveert en brengt focus.
Barack Obama: “The future rewards those who
press on.”

Stap-12: Team
 eriodiek, bij voorkeur wekelijks, dienen de teamP
leden bij elkaar te komen. Om elkaar te informeren
over hun agenda en hun bezigheden in de komende
week. Welke klanten gaan we bezoeken, welke projecten lopen er? Ieder teamlid is zo op de hoogte wat
er speelt. Onderlinge verwachtingen kunnen worden
uitgesproken: wie heeft
wat nodig?
Van wie?
Dat
is results they get... It all begins with people.
All organizations
are perfectly
designed
for the
het managen van onderlinge
klant-leverancier relaties
ORGANIZATION HEALTH CHECK
in het team. Follow-up op business doelen en mensendoelen stimuleert de leden van het team om ook
deze week weer met volle energie te werken. Wekelijkse meetings stimuleren de motivatie, de commitment en uiteindelijk de ontwikkeling en resultaten van
een team.
Abraham Lincoln: “A house divided against itself
cannot stand.”
All organizations are perfectly designed for the results they get... It all begins with people.
EEN NETWERK VAN ERVAREN BUSINESS PROFESSIONALS
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Onze klantgerichte werkwijze

IV. Project & Design: Op basis van de bestaande
business situatie (5) worden projecten uitgewerkt ter
ontwikkeling van een effectieve strategie (5). Vervolgens worden voor de organisatie (6) en de mensen (6)
projecten ontwikkeld om deze strategie uit te voeren.
V. Project & Uitvoering: Verbindend leiderschap (9),
focus op prioriteiten (10), doelgericht gedrag (11)
en regelmatige teammeetings (12) zijn noodzakelijke
voorwaarden voor succesvolle implementatie van de
verbeteringsprojecten.

De missie van MVNP is: ‘’Wij begeleiden de zakelijke
en persoonlijke ontwikkeling van mensen, zodat organisaties blijvend succesvol met hun klanten kunnen
werken. Wij werken aan medewerkers- en klantenloyaliteit. Wij geloven in de Hele Mens; in de mentale en
fysieke dimenties, en ook in de sociaal-emotionele en
spirituele dimenties van de mens. Wij geloven in de
kracht van mensen; zij vormen de kracht vna bedrijven
en organisaties.”

• Klantspecifieke Projecten

Op basis van dertig jaar ervaring in het (inter)nationale
bedrijfsleven hebben wij de visie ontwikkeld dat de
effectiviteit van een organisatie wordt bepaald door
de kwaliteit van de mensen in die organisatie en de wijze
waarop zij met elkaar samenwerken: “All organizations
are perfectly designed to get the results they get ...it
all begins with people”. Als ‘bedrijfsartsen’ voeren
wij een Organization Health Check uit. Wij meten de
gezondheid van een bedrijf of delen van een bedrijf.
Bij voorkeur doen wij ons organisatie-gezondheidsonderzoek als de zon nog schijnt.

In het voorafgaande hebben wij het concept van onze
werkwijze beschreven. Dit is een holistische aanpak,
omdat wij ervan overtuigd zijn dat alles en iedereen
onlosmakelijk met elkaar is verbonden. De analyse van
de Organization Health Check is dus een ideaalbeeld
van het evalueren van een organisatie. Een door ons
hogelijk aangeprezen methode. Echter, er kunnen ook
vragen zijn over specifieke onderwerpen, zoals:

- Is mijn bedrijfsstrategie nog wel passend in de veranderende business situatie?
John F. Kennedy: “The time to repair the roof is - Is ons marketingplan nog wel effectief?
when the sun is shining.”
- Zijn onze salesprogramma’s nog wel naar behoefte
van onze klanten?
- Is de persoonlijke ontwikkeling wij onze mensen wel
• Organization Health Check
effectief?
We zoeken een nieuwe medewerker, die precies
Dit concept weerspiegelt het gedachtegoed en de - 
past in onze bedrijfscultuur?
basiswerkwijze van MVNP.
I. Onderzoek & Interviews: Wij interviewen een re- - We hebben een nieuwe manager, die heeft behoefte
aan
presentatieve groep mensen
vanaredeperfectly
organisatie
All organizations
designed foren
the results
theycoaching?
get... It all begins with people.
een aantal klanten. Wij ORGANIZATION
spreken over:
1.
de
business
HEALTH CHECK
MVNP kan deze en andere vragen beantwoorden
resultaten, 2. de mensen, 3. de organisatie en 4. de 
door het uitvoeren van klantspecifieke projecten; prestrategie van de organisatie.
II. Evaluatie - Goed & Kan Beter: Op basis van de cies volgens de wens van onze klanten. Projecten
informatie uit fase-I bekijken wij wat er goed en min- voor het ontwikkelen van de business-resultaten en
de mensen in de organisatie.
der goed gaat in het bedrijf.
III. Conclusies & Aanbevelingen: Vervolgens schrijven wij conclusies en doen voorstellen voor projec- Franklin D. Roosevelt: “There are many ways of
going forward, but only one of standing still.”
ten ter verbetering.

All organizations are perfectly designed for the results they get... It all begins with people.
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Klantspecifieke projecten
In de praktijk komt het regelmatig voor dat onze klanten specifieke vragen of wensen hebben. Door de
brede samenstelling van ons team van business professionals kan MVNP (bijna) alle mogelijke vragen beantwoorden of wensen vervullen. De specifieke expertise en ervaring van onze partners heeft u eerder in deze
brochure kunnen lezen. Onderstaand een overzicht van onze expertise in business- en people development.
Graag gaan wij met u in gesprek om uw specifieke behoefte aan ondersteuning te begrijpen en suggesties
te doen voor mogelijke projecten.

Business Development

People Development

Mission & Strategieontwikkeling
Mission Statement
OGSM
Key Performance Indicators
Operating Principles
Gedragscode
Financieel Advies
Juridisch Advies
Business Start-ups

Leiderschap- & Organisatieontwikkeling
Organization Assessment & Design
Managing change
Team & Leadership Assessments
Executive Coaching
People Development
The 7 Habits of Highly Effective People
The 4 Business Competences
Personal Evalution & Developmentplan
Willen en kunnen analyses
Personal Training & Coaching
Career Discussions
Succession Planning
Compensation Programs

Marketing & Sales Management
Managing Brand Equity
Market Research & Innovation
Brand Introduction Planning
Customer Development
Account Penetration
Face-to-Face-Communications
Handling Objections
Persuasive Selling
Sales Organization Development

Recruiting & Selection Interviewing
Executive Search
Cartografisch Gesprek

Communications & Public
Relations
All organizations
are perfectly designed for the results they get... It all begins with people.
Media Selection & Planning
Weblogs
ORGANIZATION HEALTH CHECK
3D Animations
Computer Graphics
Website Design
New media

Hebben wij uw interesse gewekt met ons verhaal?

 an zijn wij graag bereid om u te ontmoeten en te overleggen wat wij voor u kunnen betekenen. U kunt
D
contact opnemen met: Derick Maarleveld (derick@mvnp.nl of 06 - 52 40 50 87) of Erik van Nieuwpoort
(erik@mvnp.nl of 06 - 42 08 02 44). U vindt hun gegevens op www.mvnp.nl onder Partners. Wij danken u
bij voorbaat voor uw belangstelling.
All organizations are perfectly designed for the results they get... It all begins with people.
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Een netwerk van ervaren business professionals

All organizations are perfectly designed for the results they get... It all begins with people.
ORGANIZATION HEALTH CHECK
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All organizations are perfectly designed+31
for the
results
they50
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with people.
www.mvnp.nl
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