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Hoe werken wij? 
We brengen unieke systemische ervaringen en tools met een netwerk van trainers, coaches 
en organisatie- ontwikkelaars. Hierbij staat een speelse ervaring met een diepgaande impact 
centraal, zodat we pittige thema’s op speelse wijze boven water krijgen en over in gesprek 
raken. We creëren hiermee vanuit medewerkers en teams een veilig én positief leer- en 
ontwikkelklimaat.  

Wij faciliteren Blooming Culture Sessies of een soort “cultuurscrums”, die werken als een 
katalysator voor zelfsturing/samensturing transities, leren & ontwikkelen, vitaliteit, 
werkplezier en wendbaarheid. Het is ook een soort “Team Health Check”. Onze Blooming 
Culture Scans zorgen daarbij voor waardevolle nieuwe managementinformatie op het gebied 
van cultuur en organisatie-ontwikkeling met voorspellende indicatoren op het gebied van 
HR, innovatie en business. 

Hierdoor zijn we van grote waarde tijdens transities naar agile werken, zelfsturing en digitale 
transformaties. We brengen weer verbinding en plezier in teams waar “gedoe” is. We bieden 
een dynamisch en impactvol alternatief voor MTO’s.  
We dichten de kloof tussen leer & ontwikkelaanbod en leerbereidheid. Tussen nieuw beleid 
en dagelijkse realiteit. 

 

 

  



Van MTO naar Medewerkers Bevlogenheid 
In deze snel veranderende en complexe wereld is het cruciaal om te weten hoe het écht gaat 
met je medewerkers én om diezelfde medewerkers de regie en daarmee eigenaarschap te 
geven over hun tevredenheid, hun werkplezier. Mede daarom zien we veel bedrijven 
(terecht) investeren in de veerkracht, adaptiviteit, het leer- en ontwikkelvermogen van 
medewerkers. Naast investeringen in goede voorzieningen en arbeidsvoorwaarden, 
investeringen in vitaliteitstrainingen, leer & ontwikkelmogelijkheden, wordt het belangrijker 
om met regelmaat de peilstok in de organisatie te steken én de medewerker meer regie te 
geven. De klassieke aanpak met een jaarlijks of tweejaarlijks MTO (Medewerkers 
Tevredenheidsonderzoek) is eigenlijk over de datum. De tevredenheid of liever, 
betrokkenheid, werkplezier en bevlogenheid, fluctueert meer dan ooit en dit maakt de 
huidige jaarlijkse MTO meting eigenlijk onbetrouwbaar. De oorzaak blijkt achteraf lastig te 
definiëren. Deze verhoogde dynamiek biedt echter ook veel kansen: ontwikkelkansen. 
Immers: waar spanning zit, zit beweging. Daarnaast wordt het MTO vaak ervaren als een 
soort extra beoordeling van boven (management) of van buiten (extern bureau). Er wordt 
een diagnose gesteld en na presentatie van de feiten, mag het team met een verbeterplan 
komen. Velen ervaren dit als een weinig motiverend proces. 

Dit vraagt dus om een vernieuwde aanpak en een hogere frequentie van meten. Hier zijn 
veel organisaties naar op zoek en mee aan het experimenteren.  

Nieuwe aanpak MTO 
In een vernieuwende aanpak rond het meten én stimuleren van medewerkerstevredenheid 
(bevlogenheid) zouden wij daarom insteken op vijf belangrijke veranderingen.  

1. Hogere frequentie: maandelijks tot tweemaandelijks peilen en bij elkaar komen 
2. Nieuw perspectief:  

a. Dé sleutel in medewerkerstevredenheid, in werkplezier, zit in zelf en als team 
bewuster (samen)werken, en je door lastige omstandigheden laten groeien 

b. Door wrijving, weerstand en disbalans te zien als enorme ontwikkelkansen, 
zien we dat medewerkers wijzer acteren en reageren. Daarnaast tonen zij 
meer verantwoordelijkheid en eigenaarschap 

c. Door een vast ritme in deze sessies aan te brengen, werken de teams vanuit 
een actuele urgentie, een actuele disbalans. De motivatie om hiermee aan de 
slag te gaan is enorm 

3. Vorm: persoonlijke- én teamontwikkeling in 1 systemische sessie: door de individuele 
én samen-dimensie mee te nemen en inzichtelijk te maken deze teamontwikkeling 
sessie, ontstaat begrip over wat ieders persoonlijke disbalans (ontwikkelkans) 
veroorzaakt in het team en wat de team disbalans voor effect heeft op de eigen 
balans. Hierdoor ontstaat veel inzicht, meer verbinding vanuit openheid en 
kwetsbaarheid en veel beweging 

4. Bottom-up: medewerkers geven in deze teamontwikkeling sessies zélf woorden aan 
wat goed gaat en waar disbalans is ontstaan. Resultaten uit de peiling (vragenlijst) 
worden pas na de sessie of aan het einde van een sessie gedeeld 

5. Regie: medewerkers mogen zélf interventies bedenken en mee experimenteren én 
komen zélf met een persoonlijke coachvraag of teamtraining vraag  



Blooming Culture Aanpak 
Deze peilingen en teamontwikkeling sessies noemen we Blooming Culture Sessies. In 
teamverband wordt helder wat nú aandacht vraagt in de onderstroom van het team. Waar 
nú ontwikkelkansen liggen. Door deze sessies met regelmaat te doen, ontstaat steeds 
opnieuw helderheid én urgentie op de actuele ontwikkelkans. Hierdoor komt uit de 
medewerker en uit het team vanzelf een hulpvraag voor coaching, voor training, voor 
horizontaal én verticaal ontwikkelen. Hiermee dichten we de kloof tussen ontwikkelvraag en 
-aanbod, pakken gemotiveerde medewerkers en teams zelf de regie op hun ontwikkeling en 
creëren ze samen de lerende, wendbare en werkgelukkige organisatie die we voor ogen 
hebben. Deze sessies vallen onder onze “Blooming Culture Aanpak”. Impactvolle 
sessies/ervaringen, waarbij medewerkers spelenderwijs zélf en samen woorden geven aan 
lastige thema’s als onveiligheid, ellenbogenwerk, competitie, prestatiedruk, onzekerheid en 
vermoeidheid. Ze komen zélf met ontwikkelstappen op persoonlijk- en teamvlak. Er wordt 
waardevolle feedback opgehaald op het gebied van structuur én cultuur waar het 
management en bestuur slim (en mogelijk snel) op kan schakelen. Waar leer & 
ontwikkelaanbod op kan worden aangescherpt en aangevuld. We creëren een katalysator 
voor de bevlogenheid, voor de lerende organisatie. We vullen de sessies graag aan met onze 
peilingen, de Blooming Culture Scans die met behulp van een vragenlijst de huidige status 
van mensen en teams in kaart brengen. Hierdoor kunnen teams van elkaar leren en ontstaat 
nieuwe managementinformatie, nieuwe indicatoren, op leren & ontwikkelen, op 
cultuurgebied. 
Het Blooming Culture Model  
Aan de basis van onze aanpak staat ons kleurrijke (Joyful) Blooming Culture Model. Een 
systemische bloem met aan de onderkant 3 bloemblaadjes, die gaan over persoonlijke 
ontwikkeling. Aan de bovenkant 3 bloemblaadjes over teamontwikkeling. De drie assen, 
identiteit, creativiteit en identiteit, brengen inzicht in de spanning, mogelijke 
balans/disbalans tussen de persoonlijke- en teamdimensie. We nodigen mensen in sessies 
uit om letterlijk met ons in het Oog van de orkaan, het oog van de bloem te gaan staan en te 
benoemen én fysiek te ervaren waar ontwikkelkansen zijn.   

  



De Blooming Culture Experience - Teamsessies 
In onze teamsessies ligt de bloem fysiek met touwen op de grond, zodat teamleden in een 
aantal spelvormen gaan ervaren waar de disbalans en ontwikkelkansen zijn. We werken met 
grondankers en themakaartjes om de belangrijkste thema’s uit de onderstroom boven water 
te krijgen. Zo ontstaan op een veilige en speelse manier als vanzelf de gesprekken die nodig 
zijn. We zien met iedere sessie een toename in eigenaarschap, persoonlijk leiderschap, 
verbinding en ontwikkelbereidheid. Medewerkers ervaren namelijk dat ze écht invloed 
kunnen uitoefenen op hun eigen werkplezier, op hun werkcontext, op hun leven. De Joy 
komt steeds vaker voor op de werkvloer. 

 

 

 

 



De Blooming Culture Scan 
In de Scan maken wij gebruik van een vragenlijst die individueel door medewerkers 
(anoniem) wordt ingevuld. Deze vragenlijst gaat dieper in op de zeven belangrijkste thema’s 
die bij een bloeiende cultuur horen. De uitkomst van de vragenlijst wordt verwerkt in een 
presentatie op teamniveau en mogelijk op organisatieniveau. In teams wordt vaak aan het 
einde van sessies besloten of de individuele scores openbaar worden gemaakt. Voldoende 
psychologische veiligheid en vertrouwen in het team is hiervoor van belang. Teams kunnen 
onderling vergelijken en tips uitwisselen over hun aanpak van thema’s. Organisatie-breed 
ontdekken we wat de grote thema’s zijn waarop training en coaching, leer & 
ontwikkelaanbod kan worden afgestemd. De uitkomsten van de scan zijn naast nieuwe 
indicatoren op cultuurgebied ook voorspellers van toekomstig verzuim, verloop, 
innovatiekracht, wendbaarheid en productiviteit.  

 

 
 
 

  



 

 
 

 


