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Over
The Reset House
Waarom
❖ Het initiëren van een creatieve dialoog in de
samenleving en onze organisaties
❖ Mensen en teams vanuit 'hun talent' aan de
samenleving laten bijdragen
❖ Weg van polarisatie naar ‘triple win’
Wat
Wij combineren verandermanagement, senior
leadership, consulting, mediation en
coachingsvaardigheden in het Reset portfolio
Hoe
Via beproefde sociaal innovatieve,
gerenommeerde, onorthodoxe en verrassende
werkwijzen
Maakt …
❖ Snelle gedragsverandering
❖ Fundamentele reflecties
❖ Diepgaande persoonlijke inzichten
❖ Organisatorische en teamcohesie
… mogelijk!

Individuele Reset
Kleine groep deelnemers, in huiselijke setting, 48 uur leren,
nadenken, puzzelen, voelen en oefenen
Team Reset
Op maat gemaakte training. U-lab* elementen vermengd met
coaching. Trainingsvorm: 2-daagse of op maat met een duur van
twee weken t/m drie maanden

Organisatie Reset
Op maat gemaakt programma, mix van resets, coaching en
consulting. Duurgemiddelde van 1 jaar

Over
het portfolio

Coaching
Coaching voorbij NOBCO, NOLOC, CIVAS standaarden
ReConnect
Herstel van de menselijke verbinding en zakelijke focus in teams
in een 2 tot 4 week programma
Room 575
Coaching en volledige persoonlijke ondersteuning met
ondersteunende tools geplaatst in een uniek websiteconcept
*Over Ulab - meer uitleg op slide 9

Over
support aan de
business
Mijmerend…
Mensen hebben de neiging om vast te houden aan
beperkende (werk)routines
Medewerkers kunnen hun beperkende routines kopiëren
naar een nieuwe rol; teams naar hun nieuwe werksetting
Dit kan inefficiënt en kostbaar zijn
Verandering is beangstigend, of misschien noodzakelijk
De Reset is niet zelden een trigger om het juiste te doen,
zelfs wanneer dit betekent ‘het bedrijf te verlaten’
We hebben de neiging onze oude vertrouwde patronen
mee te nemen naar een nieuwe baan zonder even stil te
staan of ze ons nog ondersteunen
Loslaten van routines is beangstigend, of misschien een
geschenk

Over
het sprookje
Een oplossing voor alles?

Natuurlijk niet; obstakels
Persoonlijke (de)motivatoren
Het cultuurbeest
Misfit
Opvolgingspercentage
85 procent

Mitigatie, een intake is van groot belang
•

Is er intrinsieke motivatie?

•

Is de eerste hulpvraag duidelijk?

•

Is er synergie tussen trainers en potentiële organisaties,
teams, individuen?

Individuele Resets tijdens een bedrijfsfusie:

❖ Medewerkers en managers zijn enthousiast over de ontstane
duidelijkheid, meer gefocust personeel, ervaren persoonlijke
reflecties en de rust bij het zetten van vervolgstappen
Team Resets gehouden tijdens een bedrijfsfusie en met een
team met grote communicatieproblemen:
❖ Teams waren positief verrast over de ontstane duidelijkheid
en versnelde teamcohesie

Over
onze klanten

Quotes

❖ "Ongelooflijk, maar opeens weet ik wat ik moet doen"
❖ "Ik heb dit nog nooit meegemaakt, de puzzelstukjes,
voor de verandering, passen"
❖ "Het is bijzonder dat ik het ooit anders heb gezien."
❖ "Meer dan 30 jaar op zoek naar balans, met soms
psychologische hulp, zonder doorbraak; en 2 dagen in
The Reset House lieten me zien en voelen wat ik
moest doen, ik kan dit nog steeds niet geloven"

Over
de resultaten
Verbetering van
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Medewerkerstevredenheid
Klanttevredenheid
Resultaten
Discipline
Teamprestaties
Leervaardigheden
Ondersteunend vermogen
Omzet
Probleemoplossend vermogen
Productiviteit
Kostenratio’s

Over
onze inspiratie en kennis
• Enhanced U Labs

• Social sciences and change
Onze doorleefde vakliteratuur
Scharmer – Theorie U

Senge – Organisatie ‘presencing’
Berne – Transactionele analyse
Kolbe – Leercycli
Kabat Zinn - Mindfulness
Bateson – Bewustzijnsniveaus

Zuidema - Beïnvloeden
Cowan & Beck – Spiraaldynamica
Barrett – Op waarden gebaseerde organisaties
Laloux – Organisaties opnieuw uitvinden
Glasl – Conflicthantering

Andeweg – Inspirerende ecosystemen

Over
de U-lab methode
❖ is een sociaal innovatieve methode* voor
transformatie die gebruikt wordt om een
opkomende verandering te ontrafelen en
concreet te maken zowel op team als
individueel niveau
❖ is ontwikkeld door gedrags- en
veranderkundigen van het MIT, Boston
❖ opent de geest, het gevoel en de wil en geeft
inspiratie om vorm te geven aan een
stappenplan leidend naar een nieuwe context
❖ wordt getriggerd door een kernvraag die
opkomt uit je context
❖ geeft antwoord op je kernvragen, geeft
inhoud en vorm aan de bedoeling van je
volgende stappen

