Medewerkers nemen
zelf verantwoordelijkheid
in de ontwikkeling van
uw organisatie.

Managementgoeroes zijn het er over eens: het idee van hiërarchisch besturen is
achterhaald. Als medewerkers hun bijdrage aan de collectieve ambitie kunnen vormgeven,
is de kans dat een verandering plaatsvindt veel groter. Veiligheid en verbinding zijn
belangrijke ingrediënten voor intrinsiek gemotiveerde beweging.
De Jump Movement methode creëert tussen medewerkers op een eenvoudige manier een
persoonlijke en warme verbinding, waardoor bewegen vanzelfsprekend gaat.

Kom in beweging.
Veel organisaties willen bedrijfsbreed werken aan
belangrijke thema’s en doelstellingen. Maar het
trainen van de hele organisatie is vaak te duur, te
intensief en het levert te weinig blijvend resultaat.
Jump Movement rekent hiermee af door uw

Aan de slag met álle medewerkers
Wilt u met Jump Movement aan de slag, dan
starten we met het trainen van zogenaamde
Jumpstarters in de organisatie. Zij worden de
ambassadeurs van de methode en brengen de
beweging op gang, ondersteund door een Jump
Movement Certified Professional.

medewerkers hun eigen acties te laten benoemen
die helpen de strategische doelen van uw
organisatie te bereiken. Uw medewerkers komen
zelf in beweging in de richting die u uitzet. Jump
Movement heeft verschillende programma’s
ontwikkeld die u direct helpen bij het laten slagen

“Waarom lopen we eigenlijk voor elk
wissewasje naar het management?
We lossen het zelf wel op.”

van veranderingen in uw organisatie.
Wilt u bijvoorbeeld dat alle medewerkers stappen
gaan maken op onderwerpen zoals omzetverantwoordelijkheid, klantgerichtheid of het
nieuwe werken, teambuilding, loopbaantrajecten,
re-integratie, outplacement, reorganisaties of
fusies? Met een programma van Jump Movement

Jump Movement toepassingsvormen
Jump Movement is een gesprek in 7 stappen dat
doorlopen wordt zonder externe adviseur of
coach. De 7 stappen leiden tot een individuele
beslissing die uw medewerkers maken in de
richting van uw ambitie. Intrinsiek gemotiveerd.

kan de hele organisatie in zeer korte tijd in
beweging komen.

If we all Jump, we will move the world.
Jump Movement BV
Klokgebouw 178 5617AB Eindhoven info@jumpmovement.com www.jumpmovement.com

Er zijn meerdere opties mogelijk om Jump

terwijl u afstand houdt. Zo geeft u uw teams de

Movement in te zetten. Onze Jump Movement

ruimte om hun eigen weg te vinden en heeft u

Certified Professional adviseert u graag en

toch inzicht in de beweging die u op gang brengt

deskundig over de juiste toepassing voor uw

en houdt.

situatie. Elke toepassing kent een aantal vaste
onderdelen:

2. Begeleiders (Jumpstarters) trainen
Zorg voor voorlopers in de beweging;
ambassadeurs die met collega’s op pad gaan.

Zelf doen
Jump Movement stelt uw mensen in staat om
zelfstandig doelen aan te pakken, met minimale
begeleiding van externe adviseurs, trainers
of coaches. Daardoor worden de stappen
daadwerkelijk vanuit de mensen zelf gezet en
is de beweging sterker en beter verankerd. Ook
is de afhankelijkheid van een externe adviseur
minimaal.

3. Groepsgesprekken
Jump Movement in actie; medewerkers gaan
in verschillende samenstellingen ‘Jumpen’, zo
start de beweging.

Zelf versterken
Uw medewerkers zijn enerzijds zelfstandig bezig
met de doelstelling, anderzijds belast de methode
het dagelijkse werkproces niet of nauwelijks.

4. Individuele digitale ondersteuning
Ondersteun het proces met sms impulsen
waardoor medewerkers geholpen worden om
hun stappen ook echt te maken

Zelf toepassen
Met de Jump Movement methode motiveert u
uw medewerkers intrinsiek. U stelt het collectieve
doel, zij benoemen en belopen hun persoonlijke
route. Daarom is de methode toe te passen op
ieder organisatievraagstuk; klein of groot.

1. Ambitie bepalen
Bepaal eerst de richting waar uw
medewerkers in gaan bewegen

5. De Jump Movement meting en rapportage
Bevraag uw medewerkers op hun mening
betreffende de ambitie. Anoniem via sms
levert veel informatie op die inzichtelijk wordt
in een rapportage.
Morgen meer beweging?
Kies vandaag voor Jump Movement!
Uw organisatie is in beweging. Altijd. Het is uw
taak als manager of bestuurder die beweging
een duidelijke richting en resultaat te geven.
De Jump Movement methode helpt u daarbij.
Door die richting duidelijk te communiceren en
uw medewerkers vanuit hun eigen intrinsieke
motivatie en betrokkenheid hun eigen bijdrage
te laten formuleren. En zich daaraan dan ook te
committeren tegenover zichzelf en hun collega’s,

Neem nu contact met ons op voor meer
informatie en start de beweging in uw organisatie!
Jump Movement BV
Ineke Hurkmans
Klokgebouw 178
5617AB Eindhoven
06-23451308
info@jumpmovement.com
www.jumpmovement.com

If we all Jump, we will move the world.
’Wij zijn er van overtuigd dat wanneer iedereen ter wereld een Jump zou doen, elk individu en daarmee onze wereld er met sprongen op vooruit zou gaan. Daarom
stellen we alles in het werk om zoveel mogelijk mensen met onze methode kennis te laten maken. In bedrijven en organisaties doen we dat op commerciële basis. Voor
particulieren is het draaiboek gratis. Daarnaast steunen wij een groot aantal sociale en maatschappelijke initiatieven met onze programmaʼs’.

