Teveel
Soms wordt het ons
allemaal teveel. Met 4
partijen een gemeente
besturen! Een wijk met 13
welzijnsinstanties
opzadelen. Met 21 partijen
de verkiezingen in. Een
verjaarsfeest met duizenden
Facebook jongeren
organiseren…
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Eenvoud

Ambulancedienst

Terug naar de basis

Soms is het teveel en
hunkeren we naar
eenvoud. Met 21 partijen
kiezen we dan ineens
klassiek links en rechts.
Alle stemmen naar 2
partijen. Lekker
overzichtelijk!

De praktijk van Tweelinck en haar klanten is
niet anders. Er zijn specialisten en regeltjes
voor ongeveer alles en toch lukt vaak niet om
de slagvaardigheid te bereiken van laten we
zeggen de brandweer of een ambulancedienst.
Hoe komt dat toch?

Tweelinck gaat graag terug naar de basis.
Terug naar eenvoudige krachten en een nieuw
evenwicht. Niet om absolute meerderheden te
creëren maar om nieuwe slagvaardige coalities
te smeden. Wat links en rechts is voor de
politiek, kan denken en doen zijn voor een
organisatie. Denken om een slim plan te
maken en doen om slagvaardig te zijn zonder
het aller-slimste plan af te wachten. Voor een
andere organisatie ligt de winst wellicht in een
nieuwe evenwicht met de klant…
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Niet alleen praten over goede
samenwerking maar ook doen en
checken en aanpassen (Menzis).

3 Geen opmerkelijk imago van het bedrijf zonder opmerkelijke
identiteit van mensen (Fundament All Media).

In deze nieuwsbrief de recente coalities uit de
praktijk van Tweelinck en haar klanten.

4 Complexe maatschappelijke problemen verbeelden om ze ook te
verhelpen (Nachtploeg)

2 Noodzaak tot vereenvoudiging
aankaarten en durven doorpakken
(Wijkploeg De Hoogte)

6 Hart voor de zaak en de mensen (TOET, BioMCN, IMC
5 Medicijnen en management studeren om te kunnen inzetten voor je

Weekendschool en Provincie Groningen)

mensen (Claire Kwesiga, Lake Bunyoni Uganda)

Meer op www.tweelinck.nl

Help Claire helpen, zie Project U

Wilt u helemaal niet terug naar de basis, druk dan op Afmelden

Meer over recente projecten, zie Impressies

