UW HEISESSIE OP MAAT!
Met regelmaat houdt uw MT of RvB een “heisessie” om de neuzen weer één kant op te krijgen, of
om de strategie voor de komende periode door te nemen of omdat het nu eenmaal moet. Wellicht
heeft u nog geen idee waar het over zal moeten gaan.
Wij zien en horen vaak dat de effectiviteit van de heisessie en de opbrengsten tegenvallen.





Er worden weliswaar leuke ideeën gelanceerd, maar haalbaarheid en kosten blijken later een
te groot obstakel.
De verslaglegging is gebrekkig en daardoor is de follow-up afwezig.
De locaties zijn niet inspirerend.
Niet elk idee wordt getoetst aan de minimale criteria: budget – tijd – scope.

Gevolg: men gaat gewoon weer verder alsof er niets of weinig is gebeurd.

Onze aanpak
Youmeet biedt een inspirerend locatie. Ruimte, kleur, vorm en licht zijn elementen die uw dag
positief beïnvloeden en afhankelijk van de fase van het denkproces worden aangepast. Uiteraard is
de techniek en hospitality van hetzelfde uitzonderlijke niveau. Wij bieden de ideale combinatie van
body en mind en van proces en inhoud.

Youmeet heeft een netwerk van ervaren processeurs
Deze processeurs treden op als extern expert op de momenten waarop u gericht plannen wilt
maken. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe huisvesting, productontwikkeling, verandertrajecten,
ontwikkeltrajecten, de invoering van een nieuw salarishuis etc. Ook treden de processeurs op als
facilitator van uw proces. Daarbij helpen zij u de perfecte brainstormsessie te hebben, begeleiden zij
processen rond interne communicatie. Zij inspireren en hanteren creatieve vormen van presenteren.

Een processeurs is een inspirator, begeleider, meedenker en het vreemde oog dat
dwingt.
Als u weet wat u wilt, sterker nog, als u dat niet weet, wij hebben de ideale processeur voor u! Wij
garanderen effectiviteit. Tijdens elk proces van denken, brainstormen, creatief buiten de box denken,
houden wij drie kernelementen steeds voor ogen;



Is het budgettair verantwoord?
Hebben we er de tijd voor?

Past het in de scope en binnen onze tijdshorizon?
Pak de telefoon en bel of email ons vrijblijvend voor een advies!

