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Nieuwsbrief
Thema: Organisatieontwikkeling
Organisatieontwikkeling is het organiseren van effectieve oplossingen voor
specifieke en complexe opgaven. WagenaarHoes ondersteunt bedrijven,
maatschappelijke instellingen en overheden hierbij op basis van sterke
betrokkenheid, kennis van zaken en creativiteit.

Essay

Bipolair organiseren
door Cees Paardekooper
Bij het structureren van organisaties komt het aan op het kiezen van een
spanningsboog die behulpzaam is bij het realiseren van de strategie.
Binnen een organisatie zonder gestructureerde spanningsboog zullen
andere tegenstellingen sluipend hun kans krijgen. Het is aan het hogere
management te sturen op spanningsbogen.
Lees meer

Artikel

Omgevingswet en het schaap met vijf poten
door Alinda van Bruggen
De nieuwe Omgevingswet wordt naar verwachting in 2019 van kracht.
Een wetgevingsoperatie die zeer ingrijpend is voor alle overheden. Voor
gemeenten: veel ruimte om te bepalen hoe zij zich tot de inwoners gaan
verhouden en stevige financiële consequenties als het om grondbeleid gaat.
Daarop goed voorbereiden vraagt om alleskunners. Of…?
Lees meer

Artikel

Compliance en risicomanagement
door Harry ter Braak
In de huidige maatschappelijke context moeten organisaties zich steeds
nadrukkelijker afvragen hoe het met hun compliance gesteld is. Men kan het
risico gewoon niet lopen fouten te maken op straffe van serieuze boetes of
misschien erger imagoschade. Het klassieke begrip compliance, waarbij het
alleen om wetgeving gaat, is te beperkt.
Lees meer

Focus

Volg ons op:

In deze nieuwsbrief maken wij per thema zichtbaar wat wij doen
en delen onze visies, casussen en artikelen met de focus op
leiderschap, organisatieontwikkeling, bestuur en governance.
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Artikel

Alle hoeken van de collegekamer
door Wubbo Tempel
Onze collega Wubbo Tempel is in korte tijd wethouder, burgemeester en
gemeentesecretaris geweest. Deze laatste functie vervult hij momenteel, als
interimmer via WagenaarHoes. De rollen verschillen vanzelfsprekend in doel
en werkwijze, en daarom is het nuttig als je in de ene rol het perspectief kent
van de collega’s in het college.
Lees meer

Onderzoek

Het kantoor is passé: Leve de Professional Services Community!
door Rob Wagenaar
Het zijn boeiende tijden waarin we leven. De ontwikkelingen die zowel
maatschappelijk, technologisch als economisch aan de orde zijn, lijken
eindelijk de klassieke structuren en modellen in onze branche cruciaal
te veranderen. In dit artikel doen wij verslag van het onderzoek door de
Rotterdam School of Management naar ...
Lees meer

Nieuws

Maureen Hendriks gecertificeerd Semco Style Consultant
door Jan Willem Kradolfer
Onze complexe samenleving waar ontwikkelingen elkaar in hoog tempo
opvolgen, vraagt van organisaties dat ze wendbaar en ondernemend zijn.
Met de expertise en kwaliteit van WagenaarHoes, gecombineerd met de
vernieuwende inzichten van Semco Style, verkennen wij graag met u de
beste aanpak voor uw organisatie.
Lees meer

Missie

Contact

Colofon

Wij ondersteunen bedrijven, maatschappelijke
instellingen en overheden bij het doorgronden en
oplossen van complexe vraagstukken.

A: Hoofdstraat 69, Postbus 166, 3970 AD Driebergen
M: secretariaat@wagenaarhoes.nl
T: 0343 524010
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