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Opbrengst voor de organisatie
De collectieve ambitie is sterk en inspireert uw 

managementteam en medewerkers. Reflectie op

“wat vraagt de buitenwereld nu van ons” en

“welke bijdrage kan ik leveren aan deze klus” zijn 

tot de normale routine gaan behoren.

Het vermogen om met wisselende omstandig-

heden te kunnen omgaan is toegenomen. Mede-

werkers redeneren minder vanuit hun functie, 

maar vanuit de klus die geklaard moet worden.

Er is helderheid over ieders kwaliteiten en ontwik-

kelpunten; collega’s steunen elkaar daarbij over 

en weer. Een aantal medewerkers fungeert als 

vliegwiel binnen de organisatie.

De spanning tussen wat de buitenwereld steeds 

opnieuw van de organisatie vraagt en de interne 

mogelijkheden op dat moment, wordt met een 

open blik besproken. Het accent ligt niet op steeds 

sneller werken, maar op trefzeker werken op basis 

van heldere keuzes. 

Er is minder tijd nodig voor aansturing doordat het 

zelfcorrigerend vermogen en het verantwoordelijk-

heidsgevoel bij medewerkers is versterkt. Doordat

de individuele motivatie van medewerkers verbon-

den is met de organisatiedoelen, zijn de toewijding 

en concentratie op het werk toegenomen. Dit leidt 

tot een grotere focus en gezamenlijkheid bij het 

behalen van de resultaten.

Organisatiecoaching is effectiever en goedkoper 

dan gangbare opleidingen en organisatieadvies.

Wie zijn wij?
OCI is onderdeel van de Pactgroep: professionele 

adviseurs, trainers en coaches met allen minimaal 

15 jaar ervaring. 

Het OCI Team bestaat uit: Raymond Eilander, 

Daan Limburg, Edith Smulders en Rob van der Meer. 

Check hun profiel op www.pactgroep.nl/OCI.

Overeenkomstige kenmerken: zij zijn allen 

resultaatgericht en kunnen zowel enthousias-

meren en verbinden als krachtig interveniëren. 

Zij zijn ondermeer lid van en gecertificeerd door 

diverse beroepsorganisaties (o.a. de Orde van 

Organisatieadviseurs en de Nederlandse Orde 

van Beroepscoaches) en verbonden aan diverse 

instellingen waaronder  De Baak Management-

centrum VNO-NCW.

U kunt ons inschakelen bij  organisatievraagstuk-

ken zoals:  een heroriëntatie op de gemeenschap-

pelijke ambitie, het bevorderen van productieve 

samenwerking op ieder niveau, het vergroten van 

de slagkracht bij het pakken van marktkansen of 

het adequaat opereren bij een bezuiniging of fusie. 

Het doel waar de organisatie voor staat, is voor ons 

steeds leidend. 

Wij nodigen u uit om contact op te nemen met:

• Edith Smulders, contactpersoon voor

 OCI via e.smulders@pactgroep.nl of via

 06 20 44 94 56

• Pactgroep via info@pactgroep.nl of via

 070 88 72 133

• of kijk op www.pactgroep.nl/oci
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Organisatie Coaching met Impact
Wij begeleiden organisaties bij het verwezenlijken 

van hun ambities. Dit begint  altijd met stilstaan 

bij het hier en nu. Met welke werkelijkheid heeft 

u te maken? Wat is er wél, wat is er niet? De  

verbinding met wat nu is leidt tot wezenlijk  inzicht 

en vormt het vertrekpunt voor alle doelen die u 

wilt verwezenlijken. Door nauwgezet naar het 

bestaande te kijken wordt zichtbaar wat verbeterd 

moet worden. Dit is nodig om de weg vrij te maken 

voor welke ontwikkeling dan ook.

Een daadwerkelijke vernieuwing van de organisatie 

is noodzakelijk wanneer oude gewoonten 

en gedachten een hindernis vormen voor de 

ontwikkeling van de organisatie. Als mensen weer 

open staan voor de ontwikkelingen die zich buiten 

voltrekken, wordt deze stagnatie opgeheven.

Organisatievraagstukken lossen op als mensen 

zich daadwerkelijk verbinden aan de ambitie en 

strategie van de organisatie waar zij voor werken. 

Onze interventies zijn er op gericht dit gevoel 

van verbinding te vergroten bij alle medewerkers 

en vervolgens te vertalen in toewijding aan 

hun dagelijkse werkzaamheden. Door deze 

verbondenheid van individuele drijfveren met de 

collectieve organisatiedoelen is minder sturing en 

controle nodig; uw mensen stimuleren zichzelf en 

hun collega’s tot beter werk. Verankering wordt 

bereikt doordat gewenst gedrag vanzelfsprekend 

gedrag wordt.

Hoe werken wij?
Integraal

Bij onze vorm van organisatiecoaching wordt een 

aantal disciplines gecombineerd: organisatie-

advies, training, coaching van teams en persoonlijke 

coaching. Bovendien wordt een klimaat gecreëerd 

waarin het leren van elkaar en van de buiten-

wereld heel normaal is. 

In de praktijk

De coaching gebeurt  “on the spot”: waar mogelijk 

tijdens de uitvoering van het werk. Wij werken met 

korte, krachtige interventies die direct gerelateerd 

zijn aan de dagelijkse praktijk. Het experimenteren 

met nieuw gedrag en het aanreiken van een breder 

handelingsrepertoire zorgen er voor dat mensen 

effectiever werken.

Inspirerende reflectie

We bevorderen dat medewerkers en managers 

scherper gaan waarnemen wat de belemmerende 

en stimulerende patronen zijn in hun denken en 

doen. De coaching die wij geven is uitdagend en 

vergroot de leerbereidheid en het gevoel van ver-

antwoordelijkheid. Waar mensen de verbinding 

voelen tussen hun persoonlijke drijfveren en die 

van de organisatie, wordt goed gewerkt.

Doorgaand proces

Belangrijk onderdeel van onze coaching is het 

verankeren van de opbrengst in de alledaagse 

werkwijze en organisatiecultuur. Nadat de organi-

satiecoaching is beëindigd heeft de organisatie 

het vermogen om zelfstandig te blijven verbinden, 

verbeteren, vernieuwen en verankeren.
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                          “Cultuurverandering prima, maar dan wel met oog voor de targets!” 

                “We lijken wat ingedut; hoe krijgen we nieuw elan en daadkracht ?” 
“Zowel mijn managers als mijn medewerkers hebben het gevoel er alleen voor te staan”

          “Alle energie gaat naar de reorganisatie; hoe houd ik mijn mensen gefocust op de klant ?”

  “Er moet toch meer mogelijk zijn met dit team.”
         “Hoe kunnen we beter reageren op de markt?”
 “De fusie is nu een jaar geleden; hoe versnel ik het proces van eenwording ? ”
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