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Boek over professioneel en wezenlijk bijsturen als procesregisseur

STUREN OP REGIE,
AUTHENTICITEIT EN
VERBINDING!

Ik was onlangs dagvoorzitter tĳdens een overleg waarin verschillende organisaties met elkaar de samenwerking evalueerden. Er was eerder veel misgegaan en de spanning was te snĳden. Sommige partĳen waren
boos, omdat ze zich onbeschoft behandeld voelden. Andere waren lamgeslagen, omdat de samenwerking
ondanks alle pogingen maar niet wilde verbeteren. Feit was dat alle betrokkenen in zwaar weer verkeerden. Zo
zou een van de organisaties 25 mensen moeten ontslaan als een gezamenlĳke klus niet zou doorgaan, terwĳl
een andere partĳ wellicht niet zelfstandig zou kunnen voortbestaan. Ze waren dus afhankelĳk van de kwaliteit
van ieders functioneren.
Door Dees van Oosterhout
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EXCLUSIEF VOOR ABONNEES: WIN EEN EXEMPLAAR!
Het boek ‘Procesinterventies’ (ISBN 978 90 8965 140 2, € 27,95) van auteur Dees van Oosterhout
wordt uitgegeven door Van Duuren Management en is te bestellen via de (internet)boekhandel. Als
abonnee van Kwaliteit in Bedrijf maakt u kans een exemplaar te winnen door vóór 11 april a.s. een
e-mail te sturen naar redactie@kwaliteit-in-bedrijf.nl waarin u in één enkele zin uitlegt waarom u
een gratis exemplaar zou moeten krijgen. Vergeet daarbij niet uw adresgegevens te vermelden. Onder
de inzenders trekken we deze keer zeven winnaars, die het boek thuisgestuurd krijgen.
Over de uitslag van deze actie kan niet worden gecorrespondeerd.
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