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Van Workshop tot Rondetafel
Workshops, Werkconferenties, Versnellingskamersessies, Teambuilding,
Groepsdiscussies, Large Group interventions, Evaluatiesessies,
Rondetafelconferenties. Allemaal bijeenkomsten waar mensen samen tot
beeldvorming, besluitvorming en aktieplanning komen. Daarbij wordt men het met
elkaar eens, men ontdekt waar men het niet met elkaar eens is en met komt tot
overeenstemming of men hier al dan niet iets aan wil en kan doen. Teambuilding,
Groepsgevoel ontwikkelen, een positieve spiraal opbouwen, delen van
enthousiasme en plezier.
Het aanbod van Yuj advies zoals in de diverse flyers beschreven draait steeds weer
om dit soort sessies. Yuj Advies beschouwt dit dan ook als haar kerncompetentie.
Oprichter René Tol heeft in de afgelopen jaren inmiddels meer dan anderhalf
duizend van dit soort sessies ontworpen en begeleid. “Resultaatgericht”,
“Aktiegericht”, “Opbouwen van positieve energie”. Dat zijn sleutelbegrippen voor
de werkbijeenkomsten met René.
Steeds weer blijken de resultaten uit dit soort bijeenkomsten een gezonde basis voor
succes. Succes met de bedrijfsvoering, succes met het project, succes met het team.
Commitment, consensus (ook in de vorm van “we agree to disagree”), duidelijkheid
en vooral snel resultaten. Resultaten die gedragen worden door alle betrokkenen en
die ook geïmplementeerd worden.
Basisontwerp

- Voorgesprek met de Executive Sponsor, de “Betaler” en opdrachtgever
Formuleren doelstelling en probleemstelling
- Interview met de Operationele Sponsor, de persoon die de mensen en de
organisatie goed kent en kan beslissen over deelname aan de werkbijeenkomst.
Keuze van de deelnemers, vaststellen agenda, regelen logistiek
- Enkele interviews met sleutelpersonen
- De Werkbijeenkomst: Een halve, hele, anderhalve, of maximaal twee dagen
- Verslaglegging: Binnen twee dagen na de bijeenkomst ligt er een verslag van de
discussieresultaten zoals vastgelegd op meta-plan materiaal en flipcharts.
- Advies: Op basis van de ruime ervaring wordt er altijd binnen anderhalve week
een advies opgesteld. Dit advies wordt opgeleverd aan de opdrachtgever en in een
persoonlijk gesprek toegelicht. Dit gesprek kan als resultaat hebben dat de sponsor
vraagt om een directie of management presentatie.
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Yuj Advies bv
Yuj Advies is in 2005 opgericht door René R. Tol. René heeft 17 jaar als Senior
Management Consultant gewerkt vanuit digital (Compaq, HP).
Naast zijn uitvoerend consultancywerk was hij vanuit digital verantwoordelijk voor
opbouw en onderhoud van de management consultancy competentie en heeft
bijdragen geleverd aan de ontwikkeling van competentie rond Account
Management en algemeen management.
In de 80’er jaren was René vanuit stichting de Baak (Management Studie Centrum
van VNO / NCW) manager van de divisie “Informatie Strategie”. Hij was daar
verantwoordelijk voor leergangen “Besturen in de Informatie Maatschappij” en
voor de eerste leergang Informatiemanagement in Nederland. Vanuit de Baak heeft
hij meegewerkt aan het leggen van de basis voor de in-company praktijk.
Vanuit de zusterorganisatie RegioBaak heeft René voor het NCD (Nederlands
Centrum voor Directeuren) en voor het KIVI (Koninklijk Instituut voor Ingenieurs)
leergangen gemaakt voor introductie van de PC in het bedrijfsleven. Deze
leergangen hebben in enkele jaren tijd enkele duizenden directeuren,
commissarissen en ingenieurs de eerste stappen laten doen op de weg van personal
computing.
Vanuit de gesprekken met deelnemers aan de Baak leergangen ontstond het inzicht
dat er grote behoefte is aan een mensen die de discussie tussen de verschillende
groepen van belanghebbenden (managers, automatiseerders, eindgebruikers,
klanten, partners) faciliteren. Hiervoor heeft René vanuit de RegioBaak met
fondsen van het ESF de bijscholing “Informatica Intermediair” Opgezet. Enkele
honderden afgestudeerden hebben eind 80’er en begin 90’er jaren via deze
bijscholing hun weg gevonden naar het bedrijfsleven.
In de 90’er jaren kwam de behoefte om meer en sneller te leren van projecten. In
nauwe samenwerking met een aantal professionele projectmanagers en managers
organisatie en ICT is de DPE methode vorm gegeven. Door het uitvoeren van een
groot aantal evaluaties en scans van soms zeer complexe multi-party projecten is
inmiddels een stevige knowledge base opgebouwd die zijn waarde bewijst. Op basis
van de DPE ervaring heeft René lezingen verzorgd voor groepen project managers,
PMI (Project Management Institute) leden en general managers. Een aantal
organisaties maken inmiddels gebruik van de DPE methode. De DPE methode is na
een korte training zonder licentiekosten te gebruiken.
Voor verdere informatie over Yuj Advies en over het aanbod: www.yuj-advies.nl .
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