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Nieuwsbrief
Thema: Leiderschap
Inspirerend en effectief leiderschap, altijd in relatie tot actuele en toekomstige
opgaven. Met WagenaarHoes ontdekt u hoe authentiek leiderschap uw
organisatie sterker maakt.

Uitnodiging

WagenaarHoes organiseert inspiratiedag op 16 november
door Jostein van Vliet
WagenaarHoes organiseert op 16 november een inspiratiedag over
organiseren vanuit vertrouwen bij gemeenten. Of u nu burgemeester,
wethouder, gemeentesecretaris, directeur, HR-professional of veranderaar
bent, u leert hier meer over hoe u uw medewerkers vanuit autonomie,
eigenaarschap en vakmanschap kunt laten werken.
Lees meer

Essay

Minimaliseren van controle
door Maureen Hendriks
Stel je eens voor: een wereld zonder contracten, kan dat? Een juridische
dienstverlener schreeuwt het uit op zijn website: “wakker worden lezer!, met
slechts vertrouwen in de wederpartij ga je het schip in, alleen contracten
bieden zekerheid”. Maar klopt dat nou echt? Kennen we het werkelijke effect
van het vastleggen van afspraken...
Lees meer

Opinie

Bouwen aan vertrouwen: een interessante ervaring
door Jan Willem Kradolfer
Er is een hoogst actuele ontwikkeling als het gaat om ‘vertrouwen’. Want met
het nieuwe regeerakkoord “Vertrouwen in de toekomst” krijgt Nederland een
nieuwe regering. Voor het aantredend kabinet is het motto ook op zichzelf van
toepassing, zo mogen wij verwachten. Maar hoe doe je dat nu eigenlijk in een
team, bouwen aan vertrouwen?
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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Portfolio

Innovatiekracht in uw organisatie
door Marion van de Vorst
77% van het innovatiesucces wordt bepaald door sociale innovatie en 23%
door technologische innovatie. Waar bij innovatie veel mensen denken
aan Silicon Valley blijkt dat werkelijke innovatie veel meer plaatsvindt in het
sociale. Het gaat dan vooral om slimmer werken en organiseren en cocreëren met externe partners.
Lees meer

Column

Zelforganisatie: ziet u ze wel eens vliegen?
door Paul Geertsema
Heeft u ze wel eens gezien, die prachtige zwermen spreeuwen die tegen het
vallen van de avond sierlijk door de lucht bewegen? Een bijzonder voorbeeld
van ‘het geheel is meer dan de som der delen’. Maar welke organisatie
is te herkennen in de zelforganiserende zwermen? Is er een parallel met
zelforganisatie binnen organisaties?
Lees meer

Medewerker

Frank Tromp sluit zich aan bij WagenaarHoes
door Jan Willem Kradolfer
Frank Tromp is een nuchtere en betrokken adviseur. Met zijn ruime ervaring
en inzicht weet hij zaken te decompliceren. Hij heeft als bedrijfseconoom
en bedrijfsinformaticus uitgebreide ervaring met alle aspecten van
veranderprocessen in de bedrijfsvoering en de besturing van organisaties.
We wensen hem veel succes.
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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