
Expliciet maken van de droom
Module 1



Voor wie is de expliciete droom?
De expliciete droom is bedoeld voor founders en directeuren van jonge, ambitieuze, 
snelgroeiende bedrijven, die zich bewust zijn dat toekomstig ondernemen vraagt om een andere 
manier van het betrekken en het benutten van het potentieel van mensen.

Wat is het doel van de expliciete droom?
De expliciete droom geeft betekenis aan de bedoeling van het bedrijf. In deze fase laden we 
de oorsprong van het bedrijf met wat er voor de founder(s) of directeur echt toe doet. Om dit 
vervolgens samen met stakeholders te verbinden aan de ambitie en impact van het bedrijf.

Wat levert de expliciete droom op? 
Een expliciete droom is een duidelijk anker om trouw te kunnen blijven aan de bedoeling van het bedrijf 
en om vast te kunnen houden aan de juiste focus. Het expliciet maken van de droom resulteert in een 
breed gedragen heldere richting voor het bedrijf. Deze module leidt tot specifiek inzicht over:

• De intrinsieke drijfveren van de founder(s)
• De leidende principes die schuil gaan achter de doelen van het bedrijf
• Het gedragspatroon van de founder(s) en het effect op de organisatiedynamiek
• De gewenste grondhouding voor het aantrekken van de juiste mensen
• Een concrete vertaling naar de ambitie en impact van het bedrijf 

Verbinden van mens, werk en bedoeling
Wanneer je snel groeit, ben je als ondernemer continue bezig 
om je bedrijf draaiende te houden. Je holt achter klanten aan, 
gaat samenwerken met nieuwe mensen en je probeert focus 
te houden op wat echt belangrijk is. 

Juist in deze fase is het belangrijk dat je bouwt aan een team 
dat zelf de verantwoording neemt voor taken. En dat precies 
begrijpt wat er nodig is om effectief bij te dragen in het werk. 

The Playmakers hebben een modulair programma 
ontwikkeld dat de basis schept om met een gemotiveerd 
team een positieve impact te maken in de wereld.



De expliciete droom komt tot stand in de volgende stappen:

1. Waarde dialoog 
•  We voeren met founder(s) en stakeholders een persoonlijke waarde dialoog over hun 

passie, overtuiging en groeimotivatie in het werk. En het effect hiervan op de bedoeling 
van het bedrijf.

2. Founder sessie
•  In een founder sessie verkennen we de leidende principes die hebben geleid tot de 

oprichting van het bedrijf. Deze vormen de stuwende kracht voor de droom.
•  In een apart founder gesprek reflecteren we op het gedragspatroon van de founder(s) 

en het effect op de organisatiedynamiek

3. Stakeholder sessie 
•  In een stakeholder sessie vertalen we de leidende principes en natuurlijke talenten 

van de founder(s) naar de ambitie en impact van het bedrijf
•  De uitkomsten verwerken we in een one pager die dient als leidraad voor het op koers 

houden van de bedoeling van het bedrijf

Praktische informatie
Data Planning per opdrachtgever
Duur 4 dagdelen
Tijdsspanne voltooiing binnen 6 weken
Investering Op aanvraag

Locatie Bij opdrachtgever en de Stadstuin, Europalaan 20, 3562 KS, te Utrecht.

Meer informatie nodig?
Bel of mail het Playmaker Team rechtstreeks: 
Maaike Huisman +31 (0)6 36 11 9917 of Jos van Snippenberg +31 (0)6 52 41 8565



EUROPALAAN 20 - 3526 KS UTRECHT - INFO@THEPLAYMAKERS.NL - WWW.THEPLAYMAKERS.NL

WE ALIGN PEOPLE, BUSINESS AND PURPOSE; TO MAKE IMPACT!


