Wij zijn

Prepared
Mind

Prepared Mind

Organisatie-Architecten
Systeem-Denkers
Wereld-Verbeteraars
• het resultaat van ons werk is een
fundamenteel andere manier van (samen)
werken
• door integrale verandering in organisaties,
netwerken, teams, kantoren, leiderschap en
gedrag, …
• wij ontwerpen de voorwaarden om het ganse
systeem duurzaam in beweging te brengen
• voor organisaties die mét ons geloven dat
we echt anders moeten gaan werken

Prepared Mind

Total Workplace Innovation™

Organization
Design

Participative
Change

Workspace
Design

01.

Dit is ons DNA

It’s never crowded
along the extra mile.
Wayne Dyer

Fucking Fabulous
#FF

Onze lat ligt hoog, in de eerste plaats voor onszelf. Dat vinden
we belangrijk. Het is niet iets waar we ons voor schamen.
Wij zijn altijd voorbereid, dat past bij onze naam. En bij wie we
zijn. Prepared Minds. Always.
Het is onze ambitie, altijd en overal, om onze klanten diep
gelukkig te maken over onze samenwerking. Wij willen hen
telkens opnieuw een beetje van hun sokken blazen. Het mag
iets meer zijn dan gewoon “ok”.
Onze klanten zijn echte ambassadeurs, die ons werk en onze
aanpak van harte aanbevelen aan anderen.
Wij blijven terugkomen, soms jarenlang, telkens weer in nieuwe
projecten en hoedanigheden. Alleen al omdat klanten ons na
verloop van tijd missen. En wij hen.
Wij gaan vaak die extra mile, ook al stond dat niet zo in de
offerte of in het draaiboek. Daarbij tellen wij niet altijd al onze
uurtjes. Daardoor voelen klanten dat we het niet alleen doen
voor het geld.

02.

Dit is ons DNA

Why is uninhibited wonder
something we generally restrict
to children?
David Cooperrider

Respectful Inquiry
#PeopleFirst

Wij geloven dat mensen in staat zijn om in beweging te komen
en het beste uit zichzelf te halen.
Wij zijn ervan overtuigd dat je mensen kunt motiveren door een
positieve en waarderende houding.
Wij houden ervan om vragen te stellen, zelfs als we veel
antwoorden hebben.
Wij hebben vaak een mening en zullen die ook inbrengen als
we voelen dat dat kan helpen. Maar altijd met respect voor
mensen en begrip voor waar ze vandaan komen.
Wij hebben geen grote mond en zijn daardoor graag gezien bij
onze klanten, die ons zien als een echte partner, in lief en leed.
Klanten voelen dat wij echt naast hen staan, niet boven hen.
Wij werken met wat er is en proberen het hele systeem
maximaal mee te pakken.

03.

Dit is ons DNA

Dream in a pragmatic way.
Aldous Huxley

Passionate Pragmatics
#OutcomeJunkies

Wij zijn gepassioneerd door ons werk. Wij vinden ons werk
heel mooi. En belangrijk. De mooiste job die er is. Voor ons.
Wij houden van inhoud, van wetenschap, van leren, van de
schoonheid die schuilt in een logische redenering.
Wij zijn er trots op dat we ons vak kennen en veel weten.
Onze klanten waarderen onze expertise.
Wij zijn geen dogmatici. De waarheid is wat werkt voor
organisaties. En we zijn niet te beroerd om daarbij op zoek
te gaan naar slimme oplossingen die gewoon werken.
Outcomes zijn belangrijker dan Output. Onze passie en
overtuiging komen voort vanuit een drang om de wereld
te verbeteren. Wij kunnen erg boos worden over onrecht en
onrechtvaardigheid.
Wij zien ontelbaar veel kansen om maatschappelijk andere
keuzes te maken op basis van nieuwe samenwerkingsmodellen.

04.

Dit is ons DNA

Anyone who tries to improve
a situation is a designer.
Herbert Simon

Systemic Design
#WeAreDesigners

Wij ontwerpen nieuwe modellen voor organisaties en
netwerken. Wij zijn workplace designers. Wij geven vorm aan
organisaties, aan verandertrajecten, aan werkplekken, ….
Wij houden van esthetische oplossingen en van alles wat mooi
is in deze wereld. (En soms is quick & dirty ook heel mooi.)
Wij genieten ervan als onze klanten echt leren ontwerpen
en zo ook ontwerpers worden.
Wij zijn architecten. We houden van een mooie blauwdruk.
En wij zijn overtuigd dat een sterk ontwerp de basis vormt voor
duurzame verandering.
In de mooiste ontwerpen staat de maatschappelijke opgave
en de strategische bedoeling centraal. Daarvoor doen wij het.

05.

Dit is ons DNA

If you want truly
to understand something,
try to change it.
Kurt Lewin

Whole Scale Change
#Unfreeze&Mobilize

DxVxF>R werkt het best als we het ganse systeem kunnen
mobiliseren.
Wij werken echt mét groepen: wij zijn geen trainers
maar echte partners die mensen meepakken in het proces,
met inhoud én met slimme werkvormen.
Wij houden van het werken met grote groepen. Omdat dat
volgens ons de beste manier is om een systeem echt in
beweging te krijgen.
Niet alles moet groots en meeslepend zijn. Als het nodig is,
werken we ook graag 1:1 of met kleine groepjes. Als het maar
werkt.
Maar de kracht van large scale maakt ons blij en geeft onze
klanten vleugels.
Wij worden diepgelukkig als onze klanten zeggen dat ze
nog nooit in hun ganse carrière zo’n sterke procesbegeleiding
hebben meegemaakt.

06.

Dit is ons DNA

Het is niet haar volheid,
maar juist haar leegte
die de cybernetica zo algemeen
bruikbaar en succesvol maakt.
Jan Achterbergh en Dirk Vriens

Systems Thinking
#EmbraceComplexity

Wij zijn systeemdenkers. Wij putten uit een rijke traditie
van systeemtheorie en –wetenschap. Daarbij zijn we geen
predikers van één enkele waarheid, maar houden van een
caleidoscopisch perspectief, dat ons dezelfde situatie telkens
door een andere bril laat zien.
We geloven in de kracht van integraliteit en proberen een
situatie nooit te reduceren tot één simpel aspect.
Wij zijn gek van complexiteit. Geef ons een complexe omgeving
en wij worden helemaal blij.
Wij zijn in staat om te dealen met chaos. Met onvoorspelbaarheid. Met meer dan zwart en wit.
Wij zien de systeemtheorie als een rijke internationale traditie
van overlappende organisatie-theorieën en –methoden,
waarmee we ons gedragen voelen door de sterke schouders
van onze helden.

