24-UURS SESSIE

FUNDAMENT VOOR SAMENWERKING

24 uur in afzondering met het team, de violen gelijk stemmen
Het begin van een nieuwe samenwerking of nieuw project, het besef dat procesregie en -uitvoering
niet meer vlot lopen of even ‘het noorden’ kwijt als team? Dat zijn momenten waarop het goed is
tijd te nemen om weer de ‘Common ground’ te vinden met elkaar. Soms is het nodig tijd en ruimte te nemen om de vastgeroeste denkpatronen te overstijgen en samen een nieuwe richting uit te
zetten.
Unieke beleving
Een tijdspanne van 24 uur, een unieke locatie (dit kan ook online) en een totale afzondering met
het kernteam van een project of organisatie. Dat zijn de basiscondities waarin we het uitdagende proces en/of de toekomst centraal stellen. We creëren een setting waarin elke deelnemer vrij
kan denken en praten, waarin samen de stip aan de horizon kan vastgelegd worden en waarin de
kracht van ‘er een nachtje over slapen’ tot zijn recht komt. Het is een moment van vrij - maar niet
vrijblijvend -denken. We zorgen er ook voor dat hernieuwde inzichten niet verloren gaan en operationeel gemaakt worden.
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Vernieuwde energie en nieuwe start
Het resultaat na de 24-uurs sessie is een gedeeld inhoudelijk beeld op de toekomst (een transitieschets). Verschillen in visies en meningen zijn door- en uitgepraat en teamleden begrijpen van
elkaar vanuit welke motivatie en intentie eenieder deelneemt. Er is een zicht op het verdere proces
dat doorlopen moet worden en de eerstvolgende stappen zijn concreet gemaakt. Eventuele methodieken om een volgende stap te kunnen zetten (zoals het interviewen van stakeholders of het
organiseren van inspraakmomenten,...) om zijn ingeoefend. De groep voelt de goesting en energie
om samen aan de slag te gaan.
Praktisch
- Een 24 uurs-sessie met uw team start ‘s middags en duurt tot de volgende middag.
- De sessie kan ingezet worden als onderdeel van een groter veranderingstraject (bij de start of
midden in het traject) of als aparte en op zichzelf staande sessie (bijvoorbeeld als management- of
project evaluatie).
- Meneer de Leeuw staat in voor de inhoudelijke en praktische organisatie en heeft in haar netwerk
de nodige thematische experts die ingeschakeld kunnen worden.
- Wij zorgen voor een unieke verslaglegging, zodat alle ideeën die ontstaan tijdens de 24-uurs ses
sie niet verloren gaan.
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