Anders denken
bij de lunch

Boterham
pensant

De beste dingen komen
tot stand in een andere
omgeving, bijvoorbeeld
tijdens een ontspannen
lunch met een
onverwachte inbreng van
een buitenstaander.

Een lunch met een ontspannen reflectie op de
toekomst van uw organisatie

[Naam geadresseerde]
[Adres]
[Postcode Plaats]

Wij bieden die
mogelijkheid door een
ontmoeting en
lunchgesprek met uw
(management-)team.

www.obelon.nl

Bureau Obelon
Van Nelleweg 1
3044 BC Rotterdam

In deze brochure leest u er
meer over.

“Ik heb er echt veel aan
gehad. Heel bijzonder dat je in
zo weinig tijd tot nieuwe
inzichten kunt komen. En dat
over onderwerpen waar je al
jaren mee bezig bent”
MT-lid VVT instelling.

van management en organisatie. Al die jaren
hebben we ons steeds beter bekwaamd in het
analyseren van organisaties en de vertaling
daarvan naar de praktijk. U vindt informatie over
ons werk in onze website www.obelon.nl
Belangrijke pluspunten
Een ‘Boterham pensant’ biedt u een praktisch en
plezierig middel om eens aan de waan van de
dag te ontsnappen. Het kost u weinig tijd en
levert des te meer op. Omdat u in groepsverband
deelneemt draagt het ook nog eens bij aan de
gemeenschappelijkheid van uw perspectief.
Locatie en tijd
De bijeenkomst duurt 1,5- 2 uur en vindt op uw
locatie plaats. Als u daar de voorkeur aan geeft
ontvangen we u ook graag in ons kantoor in het
werelderfgoed de Van Nelle fabriek in Rotterdam.

Boterham pensant
Een ‘Boterham pensant’’ is een lunchbijeenkomst
van uw team met de partners van Bureau Obelon.
Tijdens de lunch wordt een vraag aan de orde
gesteld die uit de ontmoeting voortkomt. De
adviseurs gaan met u in gesprek en reflecteren op
de vraagstelling.

Bevrijdend denkraam
We bekijken met u de kwestie in een bredere context.
We kijken door de woorden heen naar de aard en
essentie van het vraagstuk en onderzoeken de
veranderbaarheid en veranderlijkheid. Door het
gesprek en de voortgang regelmatig samen te vatten
helpen we u de oogst overzichtelijk binnen te halen.

Programma

Wenkend perspectief
Met nieuwe inzichten ontstaat ook zicht op het
perspectief en de mogelijkheden om met de kwestie
om te gaan. Beter nog: de kansen komen in beeld om
de situatie te verbeteren en de aantrekkingskracht
ervan wordt levend: een wenkend perspectief.

Een ‘Boterham pensant’ vraagt van u geen
voorbereiding. Wij hebben een beproefde
programma opzet die waarborgt dat aan de orde
komt waar het bij u om draait.
Onverbiddelijke analyse
Tijdens de kennismaking wordt de vraagstelling
verkend. Met een speciale methode wordt deze zo
precies en concreet mogelijk in kaart gebracht en
geduid onder meer door relevante vergelijkingen.

Over Bureau Obelon
Sinds 1977 staan wij organisatie bij in vraagstukken
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