Boost Camps
Een beproefde actiegerichte methode om grote groepen mensen mee te krijgen in verandering
Boost Camps zijn compacte sessies waarin we grotere groepen mensen meenemen in een belangrijk thema binnen de organisatie,
door het te ontdekken, ervaren en activeren. Het is een door ons breed beproefde methode om een groot deel van de organisatie
mee te krijgen op een ingezette route. Daarbij bouwt elke Boost Camp voort op de voorgaande, door middel van een uitnodiging naar
de volgende groep: waarin dagen jullie je collega’s uit? In verschillende groepen, verspreid over de organisatie. Elk Boost Camp heeft
een eigen thema dat samen met het Design Team wordt gekozen. Elk Boost Camp is opgebouwd uit drie delen:

1. NAAR BINNEN
Wat is mijn missie? Hoe verhoudt die zich tot die van de organisatie? Wat zijn mijn talenten en hoe komen die het best tot hun recht?
2. NAAR BUITEN
Langs de coolste (sociale) organisaties, die inspireren, raken en aansluiten bij het thema van de Boost Camp. Wat leert het ons over
hoe wij waarde toevoegen, voor onze klanten nu en in de toekomst? Wat kunnen we daar concreet aan verbeteren?
3. VERHALEN DELEN
De oudste en best beproefde verander methode is verhalen vertellen. De groep wordt uitgedaagd om op een persoonlijke en
creatieve manier verhalen met de rest van de organisatie (en mensen daarbuiten) te delen.

Uitkomst
•

Mensen hebben stil gestaan bij hun persoonlijke missie, waar willen zijzelf zich de komende tijd hard voor
maken? Als mensen intrinsiek geraakt zijn, zijn zij de grootste motor voor wezenlijke verandering.

•

Mensen hebben in de praktijk gevoeld en ervaren wat de relevantie is van dit duurzaamheidsthema, hebben
het uitgediept en gekoppeld aan de uitdaging van de organisatie.

•

Ze hebben meegedacht aan het concrete handelingskader voor de uitdaging en hun eigen rol daarin (en die
van hun afdeling/team).

•

Ze zijn ambassadeur van de verandering en kunnen anderen meenemen in de ingezette richting.

