ONBENUT VERMOGEN. WAT IS DAT?
Dat is het totale kapitaal dat samenwerkende mensen in huis hebben dat er gegeven de
interne omstandigheden niet (meer) uit komt. Onbenut Vermogen is bij de top van organisaties
Onbekend Vermogen op basis waarvan tot bezuinigingsmaatregelen besloten wordt, terwijl
een meervoud van het daarmee beoogde resultaat jaarlijks verloren blijft gaan.

Wie is dat?

On

Collectief Mentaal Vermogen is het gezamenlijke mentale kapitaal dat u in huis hebt waarmee u als
bedrijf of organisatie het verschil kunt maken. Collectief Mentaal Verzuim is een vaak onbegrepen
signaal dat zich onzichtbaar manifesteert als veelal onbewust en ongewild verzaken datgene te doen
wat goed is voor de zaak. Dat is een gevolg van ongewenste interne omstandigheden waar individuen
geen invloed meer op kunnen uitoefenen.
Het bepaalt de mate van vertrouwen, ontvankelijkheid, veranderbereidheid, betrokkenheid, effectiviteit,
samenwerkingsbereidheid en inzetbereidheid met grote impact op productiviteit.

Dit Collectief Mentaal Verzuim is de hoofdverantwoordelijke voor afnemende productiviteit, toenemende werkdruk en aantasting van de
slagkracht van de organisatie. Met het bewust, zichtbaar en bespreekbaar maken van de oorzaken van Collectief Mentaal Verzuim ontstaat een
goed beeld van het nog Onbenut Vermogen in de organisatie. In een mentaal schonere organisatie kunnen, durven en willen mensen de
vermogens die zij hebben (weer) volledig inzetten voor de goede zaak, waarbij hun 'een eigen aandeel' altijd bepalend is voor het geheel.
Het herwinnen van dat Onbenut Vermogen vereist een specialisme dat nog onbekend maar inmiddels in 20 jaar wel ruimschoots bewezen is: Er is bij
organisaties met grote economische waarde tot 45% Onbenut Vermogen te winnen. Dat verlaagt de kosten en verbetert opbrengsten. United Sense
is daarin de enige specialist die, eventueel met subsidiegelden, het gespecificeerde Onbenut Vermogen vrij kan maken. Het levert u het tienvoudige
op van wat nu verloren gaat tussen mensen en tussen hen en de organisatie.
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