Organisatieadvies met als doel organisatieontwikkeling
De aanleiding om Thaeles te consulteren voor organisatieadvies betreft altijd een vraag die betrekking heeft op
veranderingen op organisatieniveau. Wij zien een continue proces van veranderingen en ontwikkelingen in
bedrijven en het ontstaan van nieuwe situaties, kansen en bedreigingen voor werknemers. Met daarbinnen de
behoefte van individuen, teams en organisaties om succesvol om te gaan met of in te spelen op deze
veranderingen of ontwikkelingen. Vanuit deze zienswijze willen we graag samen met organisaties naar hun
specifieke vraagstelling kijken en als partner adviseren over ontwikkeling en het in beweging zetten van
organisaties.
In dialoog met de opdrachtgever wordt gezorgd voor optimale afstemming over de vraagstelling, meningsvorming,
het creëren van draagvlak, doelverduidelijking en resultaatafspraken en wordt een op maat afgestemd procesplan
van aanpak en begeleiding ontworpen.
Wij ervaren en benaderen de vraagstelling van onze opdrachtgevers telkens weer als uniek en leveren daarom per
vraagstelling het gewenste maatwerk.

Verbinding vraagstelling en
aandachtsgebieden
In het gehele proces van de unieke vraagstelling van
de opdrachtgever, via het inzichtelijk krijgen van
datgene waar het werkelijk om draait, naar het op maat
afgestemd advies, zoeken de adviseurs van Thaeles
op adequate wijze naar verbindingen met de volgende
aandachtsgebieden:
 Organisatiediagnostiek
 Cultuurverandering
 Advisering op HR inzetbaarheid: instroom,
doorstroom en uitstroom
 Visie en strategieontwikkeling en waarden
 Managementcoaching en management
development
 Teamontwikkeling
 Talentmanagement

Eigenaarschap en draagvlak
In de samenwerking binnen veranderingsprocessen is
een belangrijk uitgangspunt dat de opdrachtgever als
eigenaar van een veranderingsproces een voorbeeldrol
heeft bij de gewenste organisatieverandering. Een
goede voorbereiding is hierbij meer dan het halve werk
en daarmee wijzen we op het creëren van voldoende
intern draagvlak voor de gewenste verandering (belang
en urgentie).

Verantwoordelijkheid nemen
Een belangrijke kernwaarde van Thaeles is ‘uit
organisaties en medewerkers halen wat erin zit’. De
ontwikkeling is daarbij een gezamenlijk proces waarin
organisatie en medewerker ieder hun eigen
verantwoordelijkheid hebben. In organisaties waar een
cultuur is ontstaan van afhankelijkheid, passiviteit of de
angst om zelf beslissingen te nemen kan dit een
omslag met zich mee brengen. Dit vraagt van
organisaties de bereidheid open te staan voor en de
verbinding te realiseren met de unieke drijfveren,
kwaliteiten en talenten van de afzonderlijke
medewerkers en deze te benutten ten dienste van de
bedrijfsvoering.

Adviseren en implementeren
Maar liefst 70% van de veranderingsprocessen mislukt
in de implementatiefase. De kracht van Thaeles ligt in
de zeer belangrijke koppeling tussen organisatieadvies
en daadwerkelijke implementatie in de praktijk.
Vandaar dat Thaeles haar passie en kracht wil inzetten
bij de uitvoering door mensen.

Doel
Ons doel is een kwalitatief hoogstaand
organisatieadvies dat optimaal aansluit bij de werkelijke
vraagstelling, de gewenste organisatieverandering en
de wensen en behoefte van de opdrachtgever.

Afstemming en partnership










Afstemming vraagstelling, doel, tijdpad en
verwachting;
Inventarisatie en verdieping naar de kern van het
organisatievraagstuk;
Verbinding leggen met aandachtsgebieden binnen
organisatie en ontwikkeling;
Tussentijdse afstemming over afbakening van de
probleemstelling;
Uitwerking conceptadvies;
Afstemming en koppeling advies met mogelijke
implementatie;
Presentatie en gezamenlijk bespreken advies;
Besluitvorming over implementatie;
Evaluatie en opvolging praktische realisatie advies

Meer informatie
Voor meer informatie verwijzen wij naar onze website
www.thaeles.nl. U kunt ook bellen met ons centrale
nummer 077-4650785.

