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GAMECHANGE
GESTRUCTUREERD DE VERANDER- EN VERNIEUWINGSKRACHT VERGROTEN OM
PATRONEN TE DOORBREKEN
VISION>DECISION ONTWERPT EN BEGELEIDT GAMECHANGE: op een gestructureerde manier de verander- en vernieuwingskracht in organisaties
en teams vergroten door bewuste én onbewuste patronen zichtbaar te maken en systematisch te doorbreken in denken en doen. Niet het oplossen van
de vraagstukken van gisteren met het denken en het gereedschap van vandaag, maar het laten EXCELLEREN VAN DE ORGANISATIE VAN NU EN HET
TEGELIJKERTIJD VORMGEVEN VAN DE ORGANISATIE VAN DE TOEKOMST staat hierin centraal.

is noodzakelijk omdat de markt
fundamenteel andere antwoorden
vraagt dan de huidige antwoorden
volgens
de
voorspelbare
spelregels. Tachtig procent van de
leiders in organisaties is immers van
mening dat de marktturbulentie de
komende jaren nog veel sneller zal
gaan toenemen dan tot nu toe al het
geval is geweest.

De VERANDER- EN VERNIEUWINGSKRACHT
IN
TEAMS
EN
ORGANISATIES moet dan ook
exponentieel worden vergroot om
de juiste antwoorden te kunnen
formuleren op de uitdagingen van nu
en van de toekomst.
We hebben in organisaties dan ook
veel meer het mentale model van
een GAMECHANGER nodig om dit te
realiseren.
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Tegelijkertijd is bijna tachtig procent
van de eindbeslissers niet zo zeker
van de eigen vernieuwingskracht in
de organisatie. Er is dan ook zeker
sprake
van
een
forse
VERANDERKLOOF.

Marktturbulentie

GAMECHANGE

Vernieuwingskracht

VISION>DECISION
helpt om de verander- en
vernieuwingskracht in de organisatie
en Managementteams in kaart te
brengen
en
vervolgens
gestructureerd en systematisch te
vergroten. Onze belofte? CREATING
GAMECHANGING
TEAMS
&
ORGANIZATIONS.
Bijvoorbeeld door systematisch te
trainen in patroondoorbrekend- en
innovatief denken, door visie- en
besluitvormingsstijlen
in
de
organisatie en in Managementteams
inzichtelijk te maken en te
veranderen of door veranderworkshops te ontwerpen en te
faciliteren waarin het MOBILISEREN
VAN
DE
VERANDEREN
VERNIEUWINGSKRACHT
in
de
organisatie centraal staat.

CREATING

GAMECHANGING
TEAMS & ORGANIZATIONS

Systeemdenken

DE BASIS

Persoonlijk
meesterschap

waarop
wij
veranderen
vernieuwingsprocessen ontwerpen
en faciliteren wordt gevormd door
het gedachtegoed van Peter Senge
zoals dit in THE FIFTH DISCIPLINE in
beeld is gebracht: de Kunst en
Praktijk van de Lerende Organisatie.
Daarin zijn vijf voor vernieuwing en
verandering essentiële bouwstenen
in beeld gebracht: Systeemdenken,
het ontwikkelen van Persoonlijk
Meesterschap, Mentale modellen
expliciet maken, een gemeenschappelijke Visie
& Strategie
ontwikkelen en Teamleren.
De
vier
servicelijnen
om
GAMECHANGE te realiseren die
Vision>Decision in de praktijk heeft
ontwikkeld zijn hierop gebaseerd:
o BRAINBASED CHANGE
o GAMECHANGING STRATEGY
o GAMECHANGING TEAMS
o GAMECHANGING INNOVATION

Teamleren

Mentale
modellen

Gemeenschappelijke
visie

CREATING
GAMECHANGING
INNOVATION
BUSINESS INNOVATION is in onze ogen
van levensbelang voor organisaties. Niet
zonder reden want de toekomstige
kracht in de organisatie en in de markt
is afhankelijk van de huidige inspanning
op het gebied van innovatie en de mate
waarin structureel aandacht wordt
gegeven aan business-innovation. Het
herschrijven van de regels van het spel
in de markt door vernieuwende
concepten en businessmodellen te
ontwikkelen en binnen de eigen
organisatie door innovatie vanuit het
eigen DNA vorm te geven wordt hierbij
dan ook echt mogelijk.
Met de gestructureerde innovatieaanpak op basis van cocreatie van
Vision>Decision
blijkt structureel
innoveren uitstekend te organiseren te
zijn. Wij organiseren INNOVATIE
VANUIT EEN VERANDERKUNDIGE VISIE
EN AANPAK waarbij de organisatie zélf
innovatie weet te verweven met de
dagelijkse gang van zaken om zo de brug
te slaan tussen het excelleren in het nu
en het vormgeven van de gewenste
toekomst.

CREATING
GAMECHANGING
INNOVATION
Wij hebben DRIE METHODIEKEN op het
gebied van innoveren ontwikkeld die als
basis dienen voor een op het DNA van
de
organisatie
toegesneden
en
ontworpen specifieke aanpak op
maat. Methodieken die zorgen voor het
herschrijven van de regels van het spel
in de markt en de eigen organisatie.
o FOCUS ON INNNOVATION
Het vormgeven van een bij het DNA van
de organisatie passende aanpak en
organisatievorm van innovatie.
o BUSINESS MODEL INNOVATION
Het herontwerpen of nieuw ontwikkelen
van het dominante businessmodel van
de organisatie.
o RE-CREATION©
Het herontwerpen of volledig nieuw
ontwikkelen van de marketingformule
om de optimale balans te realiseren
tussen de marktbelofte en de
daadwerkelijke realisatie door de
organisatie.

FOCUS ON
INNOVATION
Een integrale organisatie aanpak gericht
op het structureel vergroten van het
innovatie vermogen van de totale
organisatie.
De FOCUS ON INNOVATION
aanpak bestaat uit drie systematische
stappen:
o De Innovatie SCAN
o Het Innovatie DESIGN
o Het organiseren van de Innovatie
FLOW

FOCUS ON
INNOVATION: NEGEN
ANKERPUNTEN OM
SYSTEMATISCH NAAR
INNOVATIE TE KIJKEN
o De ROL van innovatie
o De AANDACHTSGEBIEDEN
o De visie op innovatie-TEAMS
o De ORGANISATIE inrichting
o De VERANDERAANPAK
o De PROCESAANPAK
o De innovatie-PORTFOLIO
o De innovatie-‘METRICS’
o De AMBITIE

ERVARING

Wij hebben ruime
met procesbegeleiding, advisering,
training en coaching van impactvolle
INTEGRALE VRAAGSTUKKEN.
Procesbegeleiding van Decision-makers
en Managementteams bij het gericht
oplossen van meer dan 70 strategische
veranderen
vernieuwingsvraagstukken bij meer dan 35
verschillende organisaties waarvoor wij
de
afgelopen
jaren
integrale
vraagstukken mochten begeleiden.
VISION>DECISION inschakelen is dan
ook kiezen voor een brede en diepe
ervaring bij het kaart brengen en
vervolgens gestructureerd, systematisch
vergroten van de verander- en
vernieuwingskracht in de organisatie en
Managementteams.
Onze belofte bij deze integrale
vraagstukken?
CREATING
GAMECHANGING TEAMS & ORGANIZATIONS.

FRANK GROOT
is
oprichter
en
directeur
Vision>Decision
met
25
managementervaring en meer
25 jaar advieservaring.

van
jaar
dan

Een ERVAREN ADVISEUR, FACILITATOR,
COACH EN TRAINER IN SYSTEMATISCHE
PATROONDOORBREKING die weet hoe
zorgvuldige voorbereiding en een juiste
setting het verschil kan maken.
Hij heeft tot nu toe MEER DAN 500
WORKSHOPS in meer dan 60
adviesprojecten op het gebied van
visievorming,
strategieontwikkeling,
businessinnovation en de verdere
professionalisering van Directie- en
Managementteams mogen begeleiden.
Faciliterend, coachend en adviserend,
maar ook duidelijk richtinggevend
wanneer
een
gerichte
veranderinterventie kan helpen om
vastzittende,
belemmerende,
vaak
onbewuste patronen bewust en
systematisch te doorbreken.

CREATING

GAMECHANGING
TEAMS &
ORGANIZATIONS
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WWW.VISIONDECISION.NL
0346 215482
06 413 415 30
FRANK.GROOT@VISIONDECISION.NL
VISIONDECISION
@FRANKNMGROOT

