
Uit-het-raam-kijk-sessie 

Aanbod voor directeur/bestuurders 

 

Herkent u dit? 
Merkt u dat het lastig is om momenten van rust en reflectie in te lassen? Even géén agenda; even de 

alert-stand uit; even geen vragen over de praktijk van alledag maar stilstaan bij waar het echt om 

gaat en dan weer vooruit, is dat waar u behoefte aan heeft?   

 

Doel 
Maak dan kennis met een of twee adviseurs van DoorZien adviesgroep om zodoende te ervaren dat 

we: 

 oprecht geïnteresseerd zijn in dat wat u - met het oog op de toekomst - bezighoudt; 

 luisteren zonder oordeel en in alle rust vragen stellen die helpen om de context scherp te krijgen;  

 prikkelen en uitdagen om zowel naar binnen als naar buiten te kijken; 

 geen kant-en-klare oplossing aandragen omdat we weten dat organisatieontwikkeling begint bij 

goed kijken en goed zien; 

 rustige, aardige, betrouwbare mensen zijn die weten wat het betekent om een 

eindverantwoordelijke rol voor een organisatie te vervullen. 

 

Vorm 
De ontmoeting vindt plaats op een door u gewenste locatie, is te 

typeren als een ‘begeleid uit-het-raam-kijken’ en duurt 1,5 uur. Aan 

een eerste sessie zijn geen kosten verbonden. Er is geen agenda, wel 

een oprechte nieuwsgierigheid.  

 

 

Resultaat 
U heeft een breder zicht op wat voor u echt van betekenis is.  

Na afloop van de ontmoeting heeft u een helder beeld van wie wij zijn, wat kenmerkend is voor onze 

benaderingswijze en kunt u beoordelen of DoorZien adviesgroep een betekenisvolle rol kan vervullen 

per direct of op een later moment. Wij dagen u uit open en eerlijk naar uzelf, uw organisatie en de 

context te kijken en mee te gaan in het ritme van rust en reflectie. Hoe beter dat lukt, hoe meer 

betekenis deze ontmoeting voor u heeft.    

Follow up 
We stellen een kort verslag op en doen enkele suggesties voor een mogelijk vervolg. Dat kan 

bijvoorbeeld een afspraak zijn over een reeks ‘Uit-het-raam-kijk-sessies’, deelname aan een 

consultatiegroep, een nadere analyse van vraagstukken in de organisatie en/of in de samenwerking 

met anderen.   

Contact 

DoorZien adviesgroep; info@doorzienadviesgroep.nl 

Ien van Doormalen (06 46 166 145); Frits Huijbers (06 22 065 226); Ab Groen (06 24 877 926) 

Respect voor het verleden 
Zicht op het heden 

Oog voor de toekomst 

https://www.doorzienadviesgroep.nl/
mailto:info@doorzienadviesgroep.nl

