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United Sense en de aanpak van Mentaal Verzuim.
United Sense is een netwerkorganisatie met het kantoor
gevestigd in Soest.
Wij houden ons bezig met revitalisatie van bedrijven. Als je het
gevoel hebt, dat er meer uit je bedrijf kan komen, dan nu het
geval is; als er een te trage besluitvorming bestaat of als er niet
gedaan wordt wat er gezegd wordt, dan heb je mentaal verzuim.
Er is op één of andere manier iets verdwenen, wat lastig weer
boven tafel te krijgen is. En dit bepaalt wel het gedrag van de
organisatie.
Het is ons vak een organisatie weer vitaal te maken: we
verbinden datgene wat er werkelijk leeft met de bedrijfsdoelen,
de afspraken, met de primaire processen en zo nodig met
communicatiesystemen en structuren.
Het ligt hem dus niet aan één individu; integendeel, iedereen in
de organisatie heeft hier een aandeel in. Het is dan ook niet zo,
dat wij uitgevallen vissen buiten het aquarium weer
springlevend maken en ze daarna terugplaatsen in troebel water;
nee: wij maken het water schoon.
Samen met de organisatie brengen wij een proces op gang. Voor
een omslag van oud naar nieuw zijn wij even nodig en door
goede borging kan de organisatie het daarna zelf.
En dat loont! Mentaal Verzuim kost 3 maal zo veel als de kosten
die gemoeid zijn met ziekteverzuim. En dat kan je
terugverdienen. Het ministerie van EZ heeft, via Syntens, onze
aanpak gekenschetst als een effectieve en innovatieve methode
om de kwaliteit van organisaties op korte termijn aanzienlijk te
verbeteren. Bovendien bestaat de kans dat bedrijven in het MKB
een financiële ondersteuning krijgen als ze op deze manier hun
organisatie weer vitaal laten maken.
Voor meer informatie zie
Of bel met United Sense

: www.mentaalverzuim.nl
: 035 – 601 92 75

