
Workshop met 7S-model

‘Met behulp van deze workshop 
hebben wij als organisatie een 
gedeeld beeld van onze interne 
organisatie gekregen’

Inleiding

Het 7S-model is door een aantal 
McKinsey-adviseurs aan de 
vooravond van een 
adviesopdracht in een bar, 
letterlijk op de achterkant van een 
bierviltje, bedacht.
Het model is niet gevalideerd, 
maar gaat al heel lang mee. En 
dat is heel goed verklaarbaar. Het 
7-S model is een integraal model, 
je kijkt hiermee naar de 
organisatie als geheel. Het model 
dekt alle relevante facetten van de 
organisatie af.
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Workshop

Je organisatie doorlichten met 
behulp van de 7S-methodiek

Met behulp van een aantal 
interactieve opdrachten kijk je 
met elkaar naar je eigen 
organisatie.
Je krijgt in beeld wat de staat is 
van de organisatie. Waar zitten de 
kwaliteiten? Maar ook, waar zitten 
de systeemfouten in onze 
organisatie? 
Je leert de relatie tussen de 
kwaliteiten en de systeemfouten 
verklaren.
Wanneer je begrijpt wat er 
gebeurt, kan je er ook iets aan 
doen. Door de systeemfouten in 
de organisatie gestructureerd aan 
te pakken, ontstaat er weer 
energie en krijgen we weer 
optimaal aandacht voor onze 
(interne) klanten.

De workshop levert een concreet 
Plan van Aanpak op, waar de 
organisatie de volgende dag mee 
aan de slag kan.

Begeleiden van bijeenkomsten

Workshops, bijeenkomsten, 
professionaliseringsdagen, meetings, 
intervisie, training, opleiding ……….. 
het maakt ons niet uit welk etiket je 
er op wilt plakken. Wij zijn 
gespecialiseerd in mensen van elkaar 
en met elkaar laten leren en 
ontwikkelen in kleine groepen tot een 
paar honderd man. Voorbereiding, 
uitvoering en nazorg.

Locatie, data en kosten

Data stemmen we af met uw en onze 
agenda.
Qua tijden werken we met ochtend-, 
middag- en avonddagdelen. Ook 
zaterdagen zijn mogelijk.
Locatie wordt door de opdrachtgever 
geregeld, hetzij intern bij uw 
organisatie, hetzij op een externe 
locatie.
Kosten: € 800 per dagdeel inclusief 
reiskosten, exclusief btw.
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