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WERKPLEKTRANSFORMATIE

Tevreden en gelukkig
Vrij (bevrijd van prikklok)

Verander context, anders is de rest zinloos
autocratisch naar democratisch werken
Groei dankzij gelukkige mensen, in absolute autonomie
Semco geen mission statement (opgelegd)
Wel discipline om met vrijheid om te gaan
Open structuur, zelfstructuur, ga uit de weg
Geen vaste werktijden, geen secretaresses, wel op tijd werk af hebben
Winstdeling, eigenaar van bedrijf, meer passie, zelf beslissen
Mensen hoeven hun persoon niet aan te passen
Op het werk ben je zoals je thuis bent
Niet iedereen wil die verantwoordelijkheid
Vertrouwen is cruciaal

INFLOW MENSEN
Veel vroeger aanpakken
Beperkingen worden vroeg opgelegd
Niet efficiënt om nieuwkomers in mode te krijgen

VILLAGE OF THE FUTURE

Ideale leefomgeving
Gebied met alle aspecten van samenleving
Levenscondities stellen die gelijk zijn voor iedereen
Veiligheid is ieders probleem
Wie mee bouwt aan hotel, krijgt er een functie
Aangepast aan talent
Sollicitaties worden in groep afgenomen
Economische stabiliteit, aantrekkelijk
Jonge kinderen helpen goede referentie te creëren

Eigen school (min 17)

Democratisch, Autonomie, zelfstandigheid
Eigen interesses en nieuwsgierigheid

Traditionele school

opgezet voor ouders

opgezet voor schoolbeleid

Niet voor de kinderen

Structuur is verkeerd

Happy learning
Zelf antwoorden zoeken/We geven nooit antwoorden

Tutor: helpt de lln/ Master: helpt de tutors

Geen leerboeken, wel wat ze nodig hebben om te leren
Onderwijs aangepast aan de kinderen

Individuele benadering
In functie van gezamenlijke lessen

Samen stemmen over de onderwerpen

Semmler

If you tilt mindwills, it is hard work, somebody has to do it
Als je je genoeg smijt, kan je je van de antropologische structuuur ontdoen

Zo kan je lineair niveau van voldoening krijgen
If you are not formallly an architect, you don't have to follow the architectural rules

Once your mother believes in you, you can do everything
Mijn vader moest nooit mijn punten zien

Soms zit ik en denk ik. Somt zit ik gewoon
Op een rijtje zetten wat belangrijk is

Geen dingen doen die gevraagd worden maar die je wil

Veel projecten/afspraken annuleren voor iets belangrijkers
Ik wil het leven van de mensen verbeteren zonder het mijne te verslechteren

= een andere manier om de kloof te overbruggen
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