KOMPAS
HORIZONTAAL
ORGANISEREN
Online analysemodel voor verbetering van het samenwerkingsklimaat

De flexibele organisatie
Oude bedrijfskundige opvattingen zoals hiërarchie-, specialisatie- en positiedenken werken
niet mee om het samenwerkingsklimaat en de flexibiliteit binnen organisaties te bevorderen.
Het is aangetoond dat flexibele organisaties met een goed samenwerkingsklimaat succesvoller zijn dan organisaties waar dit in mindere mate het geval is.

Kompas
Horizontaal
Organiseren

Horizontaal organiseren of procesgericht werken betekent: in samenhang interveniëren in
het denken, construeren, besturen en samenwerken van de organisatie. DIGITO heeft
hiervoor in samenwerking met Teun Hardjono een online analysemodel ontwikkeld.
Het online analysemodel is gebaseerd op het wetenschappelijk gevalideerde Vierfasenmodel
van Hardjono. Door uw managers en medewerkers de online vragenlijst in te laten vullen
kunnen wij u inzicht geven in het samenwerkingsklimaat en de flexibiliteit van uw organisatie
en verbeterpunten aanwijzen.

Weten wat er waar moet gebeuren?
Het is niet eenvoudig vast te stellen wat er waar moet gebeuren binnen uw organisatie. Het
Kompas Horizontaal Organiseren helpt u niet alleen vast te stellen hoe uw organisatie zich
verhoudt tot de theorie, maar geeft vervolgens concrete interventies per functiegroep en per
afdeling van uw organisatie.

 Online analysemodel van
20 tot 500 medewerkers

 Rapport met resultaten én
concrete acties

 Adviesgesprek met
Prof. dr. Ing. T.W. Hardjono

 Eenmalig € 4950,- excl. btw

Van meten naar weten
Naast de inzichten en concrete interventies die u krijgt vanuit het analysemodel gaat u met
Teun Hardjono in gesprek over uw eigen organisatie! Hij zal vanuit zijn 40-jarige ervaring en
deskundigheid als organisatie adviseur met u de resultaten bespreken en rekening houdend
met de door u ingezette koers en strategie aangeven waar de prioriteiten liggen ten aanzien
van het ontwikkelen en verbeteren van uw organisatie.

Aanvragen of informatie:
www.digito.nl/kompas
kompas@digito.nl
+31 (0) 85 00 20 860

Het Kompas is een online vertaling van
het

wetenschappelijke

gevalideerde

vierfasenmodel van Hardjono en het boek
Horizontaal Organiseren van Bakker &
Hardjono.
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Prof. dr. Ing.
Teun. W. Hardjono

Vier betekenisvelden ter verduidelijking van horizontaal organiseren

