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De kunst van het sturen
De wereld wordt een steeds dynamischer speelveld. We
doen mee aan een spel dat als vast gegeven kent dat de
spelregels gaande de wedstrijd meermaals zullen
veranderen.
De kunst van het sturen komt daarmee in een nieuw
perspectief te staan. En wordt soms ook de kunst van het
loslaten. En jezelf steeds weer opnieuw uitvinden.
Uiteraard draait het spel wel nog steeds om het behalen
van winst!

Veranderende organisaties
Veranderende tijden vragen om veranderend leiderschap. Het nieuwe type leider is in
staat tot het stimuleren van een cultuur van innovatie, inspiratie en creatie.
Dat vraagt andere kernkwaliteiten dan voorheen in een leider werden gezocht.
Staande in een ontwikkeling waarin professionals steeds meer zelfsturing verdienen
en ook krijgen, is de volgende slag aan de orde. Het kunnen losmaken van nieuwe
ideeën en concepten om de eigen organisatie steeds opnieuw concurrentievoordeel
te verschaffen. Zo’n cultuur komt er niet zomaar. Daar moet doelbewust aan worden
gebouwd.

Positie aan de top
Degenen die aan de top mogen staan dragen daarvoor in de eerste plaats
verantwoordelijkheid. Natuurlijke autoriteit helpt daarbij. Niet op basis van alles het
beste (willen) weten, niet de wijsheid in pacht hebben. Maar met een voortdurend
appel aan de anderen te bedenken ‘wat wijsheid is’ in een gegeven situatie.

Jij en de Entropie Advies coach
Voor meer informatie:
+31.6.43915308
https://entropieadvies.nl
info@entropieadvies.nl
West-Peterstraat 12
6822 AA Arnhem

De positie aan de top is eenzaam maar niet noodzakelijkerwijs alleen. Entropie
Advies coaches staan voor je klaar om naast je te komen staan. En in sommige
gevallen ook vóór je, als je maar beter e ven uit de wind kunt blijven.
Voor jou als gecoachte dient één gedachte voorop te staan: dat alles wat in jouw
organisatie gebeurt, of juist niet gebeurt, altijd terugslaat op jezelf. Naar onderen
wijzen bij wijze van alibi is nutteloos. Dat betekent vaak dat de organisatie pas verder
kan groeien als jij als leider bent gegroeid. Daarvoor moet je wel de confrontatie met
jezelf durven aangaan.
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Missie, Visie, Strategie en
Implemenatie
Koers voor de toekomst
Vaak heeft een directie- of managementteam wel een beeld van de
toekomstige koers die men wil varen. Echter, het valt niet mee om de hele
organisatie dezelfde kant op te manoeuvreren.
Nogal eens roept een directie het een en ander vanaf de zeepkist om dan
teleurgesteld te merken dat medewerkers niet massaal de bedoelde kant
op gaan en hun eigen bijdrage leveren.
Daarvoor is nodig met z’n allen gestructureerd een parcours te doorlopen,
waarin alle stappen essentieel en onmisbaar zijn. Entropie Advies heeft
daarvoor een eigen model ontwikkeld om te zorgen dat de missie in alle
lagen van de organisatie wordt geïmplementeerd. En een ieder heel
concreet de invulling van zijn/haar (nieuwe) rol kent. En er toe in staat is
daar uitvoering aan te geven.

Wat levert het op?
Hoewel elk traject een unieke route kent, wordt er gewerkt vanuit een
vaste filosofie & aanpak.
Drie kenmerken staan hierin voorop:
1) Dat er omlijnde doelen en voorwaarden aan het traject worden
gesteld.
2) Dat symptoombestrijding geen zin heeft. Dat het gaat om waarde
creëren voor de lange termijn. Dat alleen een integrale oplossing kan
werken, deeloplossingen laten het merendeel van de problematiek
voortbestaan.
3) Dat successen op de korte termijn niettemin evenzeer een belangrijke
rol spelen in het welslagen van het traject.

