


Inleiding

Droomt u hier ook niet van? Van een levendige
en energieke organisatie waarin iedereen ge-
richt is op een voortdurende verbetering ervan?
Waar de medewerker zich herkent in de vol-
gende statements:
• we zijn proactief, besluitvaardig en onder-

nemend 
• we kennen de missie en doelen van onze 

organisatie
• we staan open voor wat er in de wereld en 

in onze organisatie gebeurt
• we hebben een uitstekende relatie met onze

leveranciers en klanten
• we vormen een goed team en werken

plezierig en effectief samen
• ik voel me thuis in deze organisatie en kan

me goed ontwikkelen

De belangrijkste uitdaging voor een organisatie
is de mogelijkheden en inzet van haar mede-
werkers te maximaliseren in relatie tot de doe-
len van de organisatie. 
ZIN advies ondersteunt organisaties bij de rea-
lisatie hiervan. Daarbij staat de mens als indi-
vidu met zijn kwaliteiten en mogelijkheden
centraal. We vinden dat de rol van de leiding-
gevende essentieel is in de (verdere) ontwikke-
ling van de medewerker en de organisatie als
geheel. Daarom richten we ons primair op de
versterking van de kwaliteit van het manage-
ment.
Belangrijke begrippen in ons advieswerk en
trainingen zijn participatief leidinggeven, per-
soonlijke effectiviteit, empowerment en employ-
ability.
Ons streven is om, in samenwerking met u, te
komen tot een hoger rendement van uw orga-
nisatie. 

Onze producten en diensten

Organisatie ontwikkeling
ZIN advies richt zich op de kwaliteit van de or-
ganisatie als geheel. Jarenlange ervaring heeft
geleerd dat het belangrijk en effectief is om de
aandacht te richten op het totale systeem van
voortbrenging.
Onze adviseurs zijn ervaren in de begeleiding
van het management op het gebied van inte-
grale organisatie ontwikkeling. Op basis van
hun kennis en inzicht kunnen ze ter plekke stu-
ring geven aan het vormgeven van beleid. Zij
ontwikkelen alternatieven en helpen bij het
maken van keuzes. Ook kunnen zij uw organi-
satie begeleiden op specifieke terreinen, zoals
Investors in People, leiderschaps- en teamont-
wikkeling en organisatie-opstellingen.

Training
Onze in-company trainingen zijn maatwerk,
dat tot stand komt in overleg met de opdracht-
gever. De nadrukkelijke aandacht die wij beste-
den aan de transfer naar de praktijk verhoogt
het rendement in hoge mate. 
Een aantal van onze trainingen organiseren we
tevens met open inschrijving, zoals:
- Praktisch Leidinggeven
- Persoonlijke Effectiviteit
- Projectmanagement
- Internal Facilitator IiP

Coaching
Veel managers en medewerkers hebben be-
hoefte aan persoonlijke coaching. 
Coaching bestaat uit gesprekken met een ex-
terne deskundige over zaken die met persoon-
lijk functioneren, zowel in werk als privé, te
maken hebben. Coaching kan een versnelling
brengen in de ontwikkeling van de gecoachte 
en in combinatie met training kan dit de effecti-
viteit navenant verhogen.

Personeelsadvies

“Onze adviseur woont bij u om de hoek”

Hebt u vragen of problemen op het gebied van
personeel? Wij kunnen uw P&O beleid en in-
strumentarium snel en doeltreffend doorlichten
met onze P&O scans.
Vanuit een jarenlange ervaring helpen wij
uw organisatie op een deskundige manier. Ons
specialisme is het assisteren van het MKB bij
vraagstukken over P&O. U krijgt een persoon-
lijke adviseur, die uw organisatie kent en daar-
door weet wat er in uw bedrijf leeft.
Organisaties met een eigen P&O-functionaris
of afdeling kunnen bij ons terecht voor onder-
steuning bij projecten of interimwerkzaamhe-
den.

Medezeggenschap
Op het gebied van medezeggenschap kunnen
wij specialisten inzetten die vaardig zijn in inte-
grale advisering en ondersteuning van mede-
zeggenschapsorganen en bestuurders met
betrekking tot:
- inhoudelijke advisering
- procesbegeleiding
- samenwerking en communicatie
- projectadministratie en logistiek

Onze adviseurs
Onze adviseurs en trainers zijn professionals op
hun terrein en hebben een ruime ervaring,
zowel in verschillende organisaties als in di-
verse branches. Ze zijn gewend om zich snel in
te werken en aan de slag te gaan.

ZIN advies heeft tevens verschillende deskun-
dige coaches, die ook vaardig zijn in het bege-
leiden van intervisie, het faciliteren van
intercollegiale ondersteuning en het begeleiden
van (project)groepen.


