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Henk ten Horn

Bestaat MD nog wel?
Wat is er de laatste jaren veranderd in Management Development (MD)? Het leiderschap en de bedrijfsvoering van grote organisaties zijn ingrijpend veranderd. De traditionele hiërarchische organisaties
maken plaats voor flexibele netwerkorganisaties. Hoe beweegt MD mee? Waar houdt MD zich nu mee
bezig en welke positie heeft het momenteel? Een verkenning bij 10 grote bedrijven laat zien dat er veel
veranderd is. Het lijkt of het traditionele MD verdwenen is. De stafafdeling MD bestaat niet meer. Toch
leeft MD meer dan ooit. Het heet alleen anders, en houdt zich vooral ook met ‘change’ bezig.
Op persoonlijke titel hebben 16 MD-experts me verteld wat ze nu doen, wat hun visie is en welke spannende momenten ze hebben beleefd. Doel is te prikkelen tot innovatie en een oproep tot persoonlijke
moed om de kracht van MD optimaal te gelde te maken.
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Bestaat MD nog wel?

Henk ten Horn (coaching@henktenhorn.nl)
heeft als organisatie psycholoog en senior
manager een lange ervaring met organisatieverandering binnen grote en middelgrote
organisaties. Hij heeft een coachingpraktijk
in Hellouw.

Toen ik vertrok bij Korn Ferry/Hay Group, kwam het
bij me op om eens terug te kijken naar wat ik altijd als
mijn vak ‘management development’ heb beschouwd.
Wat doen ze nu, en wat is er veranderd? Tegelijk is
het dan interessant ook eens vooruit te kijken naar het
perspectief van MD.
Ooit ben ik begonnen met training en MD bij Aegon.
MD voorzag daar in de planning van de pijplijn, high
potentials en training. Een belangrijk deel van MD was
een soort reisbureau dat managers voorsorteerde bij
de verschillende business schools. Alles werd door
corporate MD gedaan; aanmelding, tickets, hotel,
evaluatie en niet te vergeten de bekostiging. Het werd
allemaal centraal geregeld. Dat is niet meer.
Organisaties zijn ingrijpend veranderd, en zo ook MD.
Als er geen hiërarchie meer is, zijn er ook geen loopbanen. Veel te plannen valt er niet meer.
Ik vroeg me af wat MD bij grote organisaties op dit
moment nu precies doet. En wat is MD dan? Bestaat
het nog wel? Dat is even zoeken.
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Ik merk dat de term MD tegenwoordig beladen is en de geur
heeft van het eliteklasje high potentials en potentieel analyse
zoals de 9 Box Grid. De HiPo elite bestaat niet meer, de Grid
wordt niet meer gebruikt. Ik heb met professionals in tien grote
organisaties gesproken; met degenen die ik meende te spotten
als de MD-manager.
Die zijn er overal nog, maar ze heten nu anders: Corporate
Director Talent Management, (Global) Head of People Development, Senior Specialist Talent and Learning, Learning and
Development Manager. En soms nog een beetje MD maar dan
wel in combinatie met een breder veld; Manager Organisatie
Ontwikkeling en Management Development en Senior Manager
MD en TD.
Binnen organisaties is MD als aparte discipline nauwelijks nog
te vinden. Ook in de professionele wereld buiten organisaties
kom ik geen MD meer tegen. De opleidingen voor MD-professionals bestaan niet meer, op congressen staat het niet meer op
de agenda en bij de oude beroepsverenigingen zoals de NFMD
en EFMD (Nederlandse en European Foundation voor Management Development) zijn de grote organisaties verdwenen. Bij de
NFMD bestaat het ledenbestand vooral uit not-for profit organisaties, zoals nutsbedrijven en overheid. Onder de bijna duizend
EFMD-leden zijn nog maar 63 bedrijven, de anderen zijn business schools, universiteiten en hogescholen.

MD heet nu anders maar is overal
zichtbaar, in een ander jasje
En toch blijkt het vak meer levend dan ooit. MD heet nu anders
maar is overal duidelijk zichtbaar in een ander jasje. Het werk is
meer development en meer integraal, en meer verdiepend. En
MD zit aan tafel bij de Board. HR en MD zijn geen stafwerk meer.
Het is een wezenlijk onderdeel van het bedrijfsproces geworden.
Wat leuk en boeiend om te zien!
Hieronder de resultaten van mijn rondgang. Het blijkt dat er
veel lichtpuntjes zijn. Voor het gemak zal ik me blijven bedienen
van de term MD voor alle activiteiten die gericht zijn op het ontwikkelen van, en voorzien in een hoogwaardige management
populatie.

Grote verschillen in de MD praktijk

In alle bedrijven die ik benaderd heb word ik ontvangen door
enthousiaste MD’ers die graag en met verve laten zien waar ze
mee bezig zijn. Elk gesprek is een pareltje met mooie activiteiten
en een beleid dat gezien en gedragen wordt. Het wordt lastig als
ik op zoek ga naar de rode draad tussen alle bedrijven. De verschillen lijken groter dan de overeenkomsten. Toch heb ik enkele
duidelijke trends gezien die nagenoeg overal spelen. Hierover
verderop meer. Eerst een overzicht van de verschillen.
1. Verschillen door organisatiecultuur.
Wat opvalt is de grote variëteit in MD-beleid en -instrumenten.
Traditioneel planmatig MD bestaat naast het meer fluïde procesgerichte MD. Het blijkt dat de vorm van MD sterk afhankelijk is van de specifieke bedrijfscultuur. Organisaties verschillen tegenwoordig meer dan in het verleden enorm in cultuur.
En MD volgt de cultuur. Een compleet andere cultuur betekent
een compleet ander MD. Er zijn (nog?) strak geleide mechanisch
functionerende bedrijven met eenduidige werkprocessen, functies, hiërarchie en de loopbaanpaden die daarbij horen. En er
zijn snel groeiende specialistische bedrijven met nauwelijks hiërarchie en netwerk gestuurde processen. De aard van werk en
samenwerken verschilt sterk, en MD derhalve ook. Daarnaast
komt het ook voor dat verschillende bedrijfsprocessen binnen
één organisatie voorkomen. MD heeft hier een duaal beleid; een
planmatige aanpak voor de top en sleutelfuncties én een breder
leerprogramma voor netwerken en ondersteuning van zelfsturende loopbanen. Conclusie: meer dan ooit is MD maatwerk,
geen “one size fits all”.
2. Verschillen door tijdshorizon en impact.
Er wordt nergens meer geklaagd dat MD niet gezien wordt, dat
er geen budget is, dat er geen tijd is om managers te ontwikkelen
of dat de Board er geen tijd voor kan vrijmaken. Integendeel! Er
is nagenoeg overal tijd, aandacht én budget. MD staat op de
agenda. Alleen is er een verschil in onderwerp. Soms staat de
pragmatiek voorop. Soms gaat het echt over change en ontwikkelen. Juist de combinatie van pragmatiek én ontwikkelen is vandaag de dag van essentieel belang voor leiders.
Een cruciale vaardigheid voor bedrijven is het combineren van
de exploitatie van de bestaande business met het exploreren van
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nieuwe business (zie Willem Bart Overhand en Caroline van den
Berg). Deze cruciale combinatie geldt zeker ook voor MD zelf.
Pragmatisch MD is “back to basics”. Niet als ‘business partner’
maar als handjes van het operationele management. De focus
ligt hierbij op de urgente vragen uit de lijn zoals het regelen van
vacatures, kwaliteit van de bezetting, efficiënte invulling van
functies. MD kruipt dicht tegen HR aan, met name voor het gebruik van HR data. Data zijn overal belangrijk. Professioneel MD
begint met de feiten. Dat geeft inzicht in de kwaliteit en in de bewegingen van de populatie. Dat geeft focus, je kunt meer gericht
actie ondernemen en je ziet trends aankomen. Zo is bijvoorbeeld
de laatste jaren bij veel grote bedrijven het Nederlandse top management vervangen door buitenlanders. Het mag duidelijk zijn
dat dit op veel vlakken grote gevolgen heeft.
Bijzonder is wel dat de getallen niet de functie hebben de Board
te overtuigen van het belang van MD. Alom is duidelijk dat goede
leiders essentieel zijn voor de business. MD is het proces dat dit
regelt. Daar is geen twijfel over.

Vooral bij snel groeiende bedrijven hebben
managers een onvolledig beeld van de
effecten van eigen gedrag
Naast deze sturende taak van MD leggen veel bedrijven het accent op de ontwikkeling van toekomstige leiders. Hier is een
verschuiving te zien van collectieve leer programma’s naar individuele feedback. Dat is een goede ontwikkeling. Het genereren
van zelfinzicht is essentieel om effectief met een divers team en
met diverse culturen samen te werken. Vooral bij snel groeiende
technische bedrijven hebben de vaak briljante managers een onvolledig beeld van de effecten van eigen gedrag. Er is geen tijd
voor intensieve training, zorgdragen voor persoonlijke feedback
gaat snel en is erg effectief.
Tenslotte richt MD zich nu meer op de organisatie als totaal.
MD faciliteert ‘change’. Organisaties verkeren tegenwoordig in
een permanente staat van verandering. Nagenoeg overal blijkt
dat MD een sterke rol heeft bij het begeleiden van ingrijpende
organisatieveranderingen. Het gaat niet om (her)structurering
en de inrichting van de organisatie maar op de vertaling van de
strategie naar de gewenste organisatiecultuur. Dit was vroeger

het domein van de afdeling Organisatie Ontwikkeling. MD heeft
blijkbaar deze plaats ingenomen. Het is bemoedigend dat dit
vak weer een belangrijke plek heeft gekregen.

3. Verschillen door visie op talent.
Het nieuwe MD-paradigma is de inclusieve benadering: MD is
voor iedereen. Talent schuilt er in elke medewerker. Hoe hij/zij
daar mee om gaat is vooral een eigen verantwoordelijkheid. Het
bedrijf biedt kansen en schept condities. Het is aan medewerkers om daar zelf keuzes in te maken. Iedereen leert en iedereen is verantwoordelijk voor eigen ontwikkeling. Medewerkers
geven zelf vorm aan hun loopbaan en kunnen daarbij gebruik
maken van een rijk pallet van ondersteunende instrumenten zoals zelf assessments, peer reviews, development centers, noem
maar op.

Het traditionele MD-paradigma, de exclusieve benadering,
staat bij de meeste organisaties echter ook serieus op de kaart.
De focus ligt hier op de top en de cruciale sleutelfuncties. Veel
bedrijven realiseren zich de kwetsbaarheid en risico’s van matig
of zwak leiderschap. De kwalitatief optimale bezetting van sleutelfuncties kan niet aan het spel der vrije krachten worden overgelaten. Dit betekent dat deze functies goed in kaart gebracht
zijn en dat ook potentiële opvolgers goed in beeld zijn.
Ondanks de behoefte om proactief te sturen op een hoogwaardige management bezetting lukt dat lang niet altijd. Voor
enkele bedrijven gaan de veranderingen daarvoor te snel. De
functies waarvoor nu gezocht wordt naar kandidaten met een
bepaald profiel, veranderen snel of verdwijnen zelfs. Ook wordt
het steeds moeilijker vast te stellen wat en wie wel of niet tot de
organisatie behoren. De organisatie is niet meer één systeem.
Grenzen vervagen. MD stuurt niet meer op de bezetting van
(sleutel)functies maar op het initiëren en vormgeven aan netwerken, ook over de grenzen van de organisatie heen. Hier worden managers en professionals bij elkaar gebracht om kennis te
delen én om elkaar te leren kennen, zodat er later snel geschakeld kan worden tussen totaal verschillende geledingen binnen
én buiten de organisatie.
Bij meerdere organisaties is de verandering van structuur naar
netwerk voelbaar. De MD-managers bevinden zich hier vaak
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in een spagaat. De organisatie werkt agile (snel en flexibel), de
MD-systemen zijn echter gebaseerd op de hiërarchische functiestructuur. Dat knelt. Er wordt steeds minder gewerkt met
functie gerichte loopbanen, het traditionele MD lost dan langzaam op. Het proces beweegt zich haast automatisch naar een
meer ‘inclusieve’ benadering; MD wordt TD en is voor iedereen
beschikbaar.
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4. Verschillen in de positie van MD.
Niet alleen de inhoud van het MD-werk kan verschillen, ook de
opstelling van MD in de organisatie kent een grote diversiteit. Er
zijn MD-afdelingen die flink aan de weg timmeren met bijvoorbeeld een flitsend en enerverend leiderschapsprogramma en er
zijn bedrijven waar MD haast onzichtbaar is. Beide posities hebben een duidelijke achtergrond. Een zich sterk profilerend MD
zet het belang van ontwikkelen en leren enthousiast op de kaart.
Professionals en managers worden uitgenodigd om grenzen te
verleggen, te innoveren, relaties te verbeteren en om aan zichzelf te werken. De meeste organisaties hebben hiervoor uitdagende programma’s ontwikkeld met vooraanstaande business
schools of bureaus.
Daarnaast is er een sterke roep naar meer transparantie. Vooral
de ‘inclusieve’ benadering, MD is voor iedereen, vraagt om een

open systeem van vacatures, criteria, taken en verantwoordelijkheden. Als alle informatie transparant en beschikbaar is kan iedereen zelf keuzes maken en een persoonlijke loopbaanweg volgen. Hier tegenover staat een stil en teruggetrokken MD. Dit MD
houdt zich vooral bezig met selectie, promotie en demotie van de
top. Dit is een sensitief proces met een hoog afbreukrisico. Om
kandidaten van een voorgenomen benoeming te beschermen,
wordt in stilte gepolst en gewogen. Een HR-directeur noemde
dit proces “het geheim van de kroon”. Dat speelt zich af achter
het zware gordijn rondom de Board en RvC. Een andere MD’er
typeerde haar rol als “Alien”. Ze vindt het belangrijk om buiten
de formele organisatie te blijven en geen onderdeel te zijn van
de hiërarchie. Juist daardoor kan ze onafhankelijk met een grote
mate van vertrouwelijkheid opereren.

Grote overeenkomsten in de MD praktijk

Er is in relatief korte tijd veel veranderd in organisaties. Veranderingen gaan snel. MD beweegt daar in mee. Ik heb drie belangrijke veranderingen binnen MD gezien. Omdat ik deze nagenoeg overal tegenkom lijken het consistente trends die zich
waarschijnlijk nog gaan doorzetten.
1. Big data denderen onverminderd voort.
De eerste trend ligt voor de hand, op technologisch gebied is echt

En er zijn bedrijven waar MD
haast onzichtbaar is
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heel veel veranderd. Alle mogelijke informatie is redelijk makkelijk toegankelijk. Haast alles is nu mogelijk. Na de ‘big data’ en
HR analytics heeft zich een HR A.I. (Artificial Intelligence) ontwikkeld. MD profiteert daarvan en kan zelfsturende programma’s
ontwikkelen voor selectie, beoordeling en ontwikkeling.
We hoeven niets meer te vragen en niets meer te testen, we weten alles al! Alle kennis en informatie over alles en iedereen is
beschikbaar uit vele bronnen. Door slim gebruik van data kunnen
we redelijk goed destilleren wie iemand is, wat de voorkeuren
zijn, het niveau, het ‘social network’, hoe en waar iemand zich
-naar toe- beweegt. Er wordt niet gedacht dat deze informatie de
reguliere tests en assessments gaat vervangen, maar het komt
er wel dicht bij in de buurt. Veel bedrijven werken inmiddels met
zelfsturende ontwikkelprogramma’s en loopbaanplanning.
Met de vele data en met slimme algoritmes is een zichzelf sturend MD momenteel goed mogelijk. Alle benodigde functies
zoals selectie, ontwikkeling, performance, succes en loopbaan
voorspellers kunnen hierin ondergebracht worden.
Het is dan ook erg opmerkelijk dat geen van de bedrijven dit ook
echt op de actielijst heeft staan en ermee werkt. Men ziet weinig
heil in de toegevoegde waarde om alles te weten, te meten en
gecontroleerd te sturen. Een belangrijke oorzaak hiervan is het
gebrek aan kaderstelling en een infrastructuur die bepaalt welke
informatie waarvoor belangrijk is. Eén van de deelnemers verwoordde het als volgt: “Er is zoveel beschikbaar dat het erg lastig
is om te focussen wáár je moet zoeken. Het lijkt op de parabel
van de man die in de nacht zoekt naar zijn verloren sleutels. Alleen onder de lantaarn is licht. Dus daar zoekt hij”. Het zoeken
wordt richtingloos, de inspanning van alle dataverzamelingen
weegt niet op tegen de praktische relevantie. Het concept van
de beheersbare en maakbare wereld ligt achter ons. Daar wordt
geen energie meer in gestoken.
2.Van vaardigheden naar persoonlijk en verantwoordelijk leiderschap.
De tijd dat leiderschapstrainingen voornamelijk gericht waren op
het aanleren van vaardigheden ligt nog niet zo lang achter ons.
Net zoals bedrijven zich snel ontwikkelen geldt dat ook voor MD.
De grote uitdaging van de laatste jaren is het management te
leren omgaan met blijvende verandering. De programma’s die
MD aanbiedt hebben uitdagende namen zoals “Management

Acceleration, Future Ready, Transformational leader, Change
management, Personal leadership”. De inhoud is anders dan
de traditionele programma’s en ook de opzet heeft een totaal
andere focus gekregen. Het gaat nu niet meer om het aanleren
van vaardigheden of het verwerven van inzichten, de rode draad
is het verhogen van het bewustzijn. Dat is enerzijds gericht op
jezelf, het vergroten van het eigen zelfbewustzijn, hoe goed ken
je jezelf? En anderzijds gericht op het vergroten van organisatiebewustzijn, hoe goed ken je de business? Het zijn twee tegengestelde bewegingen, naar binnen en tegelijk naar buiten gericht.
De kunst is beiden in balans te houden. Hiervoor leren managers
bewust om te gaan met energie (zie ook ten Horn).
Parallel aan het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap is de
individuele verantwoordelijkheid groter geworden. Als manager
ben je uiteraard verantwoordelijk voor de bijdrage van jouw team
aan de organisatie. Dit sturen op resultaten is nu overal goed
geregeld. Iedereen kent de KPI’s uit het hoofd en kan daar goed
mee werken. Ook is het gemeengoed dat het daarmee niet klaar
is, managers zijn ook verantwoordelijk voor de ontwikkeling van
medewerkers. En nu verschuift de aandacht zich verder naar de
organisatie als totaal. In een snel veranderende omgeving kunnen KPI’s tot verstarring en tot het beruchte “silo effect” leiden.
Om dat te vermijden, zijn flexibiliteit en snel handelen nodig. En
dus staat overal Agile werken op de agenda. Maar dat werkt
alleen als je je ook verantwoordelijk voelt voor het wel en wee
van andere geledingen in de organisatie. Het eigen verantwoordelijkheidsgebied van managers wordt naar een hoger niveau
getrokken. Een nieuwe vraag in het jaarlijkse review is dan: Wat
heb jij gerealiseerd buiten jouw directe verantwoording? Dit
spoort overigens goed met de trend naar duurzame organisaties; steeds meer bedrijven zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid voor de omgeving.
3. Van staffunctie naar primair proces.
De MD manager van vandaag stuurt integrale change projecten
aan of is op z’n minst hierbij betrokken. Overall valt één ding
op; de rol van HR is de laatste jaren sterk veranderd. MD lift
mee met HR en is vaker dan in het verleden hier nauw mee verbonden. Nog niet zo lang geleden werd de toegevoegde waarde
van HR vaak laag ingeschat door lijnmanagers. De zelf gekozen
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rol door HR als “business partner” werd niet herkend door de
lijnmanagers. Daarnaast trok HR zich vaak terug als hoeder van
de arbeidsvoorwaarden. Deze twee petten waren verwarrend,
een partner gericht op service en tegelijk een politieagent die
de regels handhaaft. Ook MD stond ver van de business en was
vaak niet meer dan de aanbesteder van management opleidingen. Op het ogenblik is echter nagenoeg overal de typische stafrol van HR en MD verdwenen. Ze zitten beiden aan tafel bij het
lijnmanagent en zijn een wezenlijk onderdeel geworden van het
bedrijfsproces. Dat uit zich in verschillende werkvormen zoals
pragmatische vragen oplossen, zorgen voor top leiderschap of
het regisseren van fundamentele veranderingen.

Weet wáár het geld verdiend
wordt en wat daar voor nodig is
16

Wat zijn de succesfactoren van MD?

Wat moet MD doen om goed mee te kunnen bewegen en zelfs
voorop te lopen? Hoe houdt MD een goede aansluiting met de
pragmatiek van de organisatie? Hoe kan MD aan invloed en
slagkracht winnen? De MD specialisten komen uit eigen ervaring
tot de onderstaande tips:
• Begrijp de context. Snap op een diep niveau hoe de business
werkt en wat de kern van de missie is (“the why” van Sinek).
Simpel gezegd, weet wáár het geld verdiend wordt en wat daar
voor nodig is. Maak complexiteit simpel. Weet hoe de hazen
lopen. Wie heeft invloed en wie beschikt over informatie?
• MD is een vak! Zorg voor je eigen professionele standaard.
Doe je huiswerk, verzamel de feiten, voorzie ontwikkelingen en
leg uit wat nodig is. Het is een must om de processen goed
op orde te hebben. Zorg dat de Board duidelijke standaards
neerzet. Wat zijn de grondregels van MD?
• Neem positie in! MD is een kernproces voor het succes van
de organisatie. Overtuig en bewijs wat er voor nodig is om leiderschap te ontwikkelen. Vergelijk jezelf met de positie van de
financieel directeur. Geef op een vanzelfsprekende manier aan
hoe het MD proces eruit ziet en welke protocollen uitgevoerd
moeten worden. Help de Board met het vaststellen en realiseren van randcondities voor verandering.
• Wees bescheiden en pragmatisch. MD is groot en heeft een
grote impact. Laat je niet meeslepen in een groots en holistisch

epos. “Je gaat dan helemaal leeglopen in je rol”. Realiseer
kleine projecten, doe dat erg goed en maak zichtbaar wat het
oplevert.
•S
 nelheid! Werk snel en reageer in no time. Geen lange beleidsdiscussies, wees to the point. Als het teveel wordt schakel dan
anderen in. Zorg voor korte lijnen en directe respons.
• Ontwikkel het management én de organisatie. Ook de Board is
gebaat bij feedback in een eigen leerproces! En om dat goed
te kunnen moet je goed zorgen voor je eigen ontwikkeling.
• Zorg voor de ruimte en veiligheid. Creëer de randcondities
voor ontwikkelen. Ga de strijd aan als dat nodig is.
Het succes van MD komt niet vanzelf. Het ontstaat door de sterk
toegenomen professionalisering van de MD-managers. Ze hebben allen een academische achtergrond en een gedegen ervaring met leiderschapsontwikkeling en organisatie ontwikkeling.
Ze besteden veel aandacht aan eigen ontwikkeling en zoeken
elkaar op in formele of informele netwerken. Je blijven ontwikkelen en jezelf toetsen aan de feedback en visie van collega’s
zien ze als noodzakelijk.

Als je de moed hebt ten strijde te trekken
dan gaat er iets veranderen
Naast opleiding en ervaring is de persoon als MD’er debet aan
het succes. Succesvolle MD’ers beschikken over bekende leiderschapscompetenties zoals presteren, overtuigen, overzicht,
bewustzijn, luisteren, empathie, sensitiviteit. In een sterk veranderende omgeving in een immens krachtenveld van belangen,
uitdagingen en weerstand komt het aan op persoonlijke kracht
en de bereidheid om risico’s te nemen. Dit is een oproep voor
persoonlijke moed (conform Brené Brown) om positie in te nemen. Als je buiten de comfortzone van het bedrijf gaat en als
je de bestaande patronen wilt veranderen, brengt dat risico’s
met zich mee. Ook persoonlijke risico’s. Als je ze niet neemt
verandert er niets, als je de moed hebt ten strijde te trekken dan
gaat er iets veranderen. Soms gaat dat fout en moet je het veld
ruimen, maar vaker gaat het goed en dan verandert er echt iets.
De moedige actie van MD brengt zo de organisatie in nieuw
vaarwater met een beter werkklimaat en sterk verbeterde prestaties. Dat is de echte kracht van MD. | Md
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Verantwoording
Aan bovenstaand artikel hebben MD specialisten (MD managers en HR directeuren) uit
de volgende organisaties op persoonlijke titel bijgedragen: ASML, Akzo Nobel, Heineken, Friesland Campina, Jumbo, Kramp, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Post NL,
SHV, Volksbank.
Speciale dank aan Eric Jan Rijnierse, Han van der Pool, Henriëtte van den Heuvel,
Leo Kind, Thomas Benedict en Yvette van Wagtendonk. Zij hebben als onafhankelijke
adviseurs meegekeken en hun visie ingebracht.
Voor verdere verdieping is een White Paper beschikbaar met achtergronden, de
ontwikkeling van MD en uitgebreide case beschrijvingen. Stuur een verzoek naar
coaching@henktenhorn.nl en je krijgt het toegestuurd.
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