workshops
Missie & Cultuur

Alle neuzen dezelfde kant op!
Wat is de kracht van jouw bedrijf? Waarom wil de markt bij jou
kopen? Waarom willen mensen bij jou werken? Kortom, wat is jullie
‘Why’? En welke Cultuur past hierbij?
Samen bepalen wij het gewenste bedrijfs ‘DNA’ wat daarna in alle
HR processen wordt doorgevoerd. Van werving tot performance
management, van onboarding tot uitstroom.
2 workshops en maatwerk HR implementaties:
● Onze Missie & Cultuur (1 dagdeel - management)
● Onze Missie & Cultuur (1 dagdeel per groep medewerkers)
● Integratie DNA in HR processen
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Wie zijn wij?
Wij zijn een netwerkorganisatie van HR change professionals,
coaches en trainers. Wie het best bij jou past, doet de job!
Wij zijn energiek en erg gedreven om mensen, teams en
organisaties in beweging te zetten. Positieve oplossings
gerichte aanpakkers. Als we er linksom niet komen, dan
rechtsom. De beste resultaten behalen wij met mensen die
houden van een directe aanpak en écht openstaan voor
verandering. Een beetje humor hierbij kan ook geen kwaad….
Onze stijl is open, verbindend en mensgericht. Hierbij gaan
we eventuele confrontaties niet uit de weg en weten zo een
goede balans te houden tussen mens en business.
Together we make change happen!

info@makingchangehappen.nl | +31 6 10 15 08 66 | www.makingchangehappen.nl

