MOVUM KOMPAS®
Uw vraag
-

“Hoe kan ik mij onttrekken aan de waan van
de dag?”
“Hoe creëer ik persoonlijk inzicht in waar ik
naartoe wil met mijn organisatie?”
“Hoe creëer ik persoonlijk inzicht in waar ik
naartoe wil met mijn privéleven?”
“Hoe kom ik tot een gezonde balans tussen
mijn werk en mijn privéleven?”
“Wat is nu eigenlijk belangrijk voor mij,
waar leg ik mijn prioriteiten en op basis
waarvan doe ik dat?”

De aanpak
U gaat met 5 of 6 personen onder begeleiding
van Roelof Oldenburger naar Cordoba in Spanje
voor een workshop ‘persoonlijke
missieverklaring’. Met als resultaat een helder
inzicht in uw persoonlijke drijfveren en talenten.
U krijgt een aantal voorbereidende opdrachten
en u bespreekt uw antwoorden intensief met uw
collega deelnemers, bij voorkeur uit andere
organisaties, en met uw Movum begeleider. Op
deze manier scherpt u uw inzichten aan. Dit
mondt uit in uw persoonlijke missieverklaring.
U bent niet alleen aan het werk: u maakt ook
plezier! U geniet van de Spaanse zon in een
heerlijk rustige omgeving: de boomgaard van
Casa el Pozo Cordobés. U bezoekt de
wereldberoemde Mezquita, de Joodse Wijk, een
echte bodega, een flamencoshow en nog veel
meer. Het gastheerschap van Henk en MariCarmen Meijer is onovertroffen.

U gaat er een werkweek tussenuit: op
maandagochtend stapt u op het vliegtuig naar
Malaga en op vrijdagochtend vliegt u terug naar
Rotterdam. Uw telefoon doet het wel, maar na
een tijdje zet u hem waarschijnlijk gewoon uit. U
bent immers met uw toekomst bezig. De waan
van de dag is ver weg. U gaat zich steeds meer
op uw gemak voelen. En u voert weer eens echte
gesprekken.
Een paar reacties van deelnemers
“De Workshop Missieverklaring was voor mij
vooral een rondreis in mezelf. Wat wil ik nu
eigenlijk écht en wat vind ik nu écht belangrijk.
Ondanks dat ik altijd van mening was dat ik dat
wel heel duidelijk wist, was het toch een
openbaring… Af en toe een harde confrontatie
met mezelf. Pittig materiaal en absoluut niet
makkelijk… ik kom hier zeker terug en mensen
bedankt voor de ervaringen die jullie met mij
hebben willen delen. Een ervaring voor het
leven!”
André Hindriks – directeur Autohuis Puma BV
“Niet door antwoorden pasklaar in je mond te
leggen, maar door dóór te vragen op de
antwoorden die je in de oefeningen geeft, helpt
Roelof je inzicht te geven in de vraagstukken
waar je mee worstelt. Waarom doe ik dat?
Waarom loopt het met de ene medewerker (of
collega) stroever dan met de ander? Hoe zien
anderen mij in mijn functioneren? Ik begrijp
weer beter hoe ik door anderen word
gewaardeerd, en hoe ik de resultaten van mijn
team positief kan beïnvloeden.”
Ruud Haan – Practice Manager Logica
Nederland B.V.
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