
The Perfect Organization 
Hoe transformeren in een ‘Engine of Innovation’? 

De meeste mensen kennen Jef Staes als spreker en auteur 
(www.jefstaes.com) maar zijn echte passie en talent is 
systeemdenken in het gebied van organisatieontwikkeling. 

Hoe is het mogelijk dat organisaties niet snel genoeg leren en 
innoveren? Deze zoektocht heeft talloze metaforen en inzichten 
gebracht waaronder een holistische mindset om organisaties te 
transformeren in wendbare en disruptieve ‘Engines of Innovation’. 

Zijn best gekende metafoor is ‘Red Monkey Innovation 
Management’, een disruptief pleidooi voor passie en talent en de 
consequenties hiervan op leren, werken en innovatie. Dit laatste is 
niet vrijblijvend voor executives die aan het roer staan van een 
organisatie. 

Mensen die één van zijn lezingen hebben bijgewoond of één van zijn boeken hebben gelezen, 
zullen altijd het verhaal over de Rode Apen en de overgang van het 2D- naar het 3D-Tijdperk, 
herinneren. Eén vraag bleef echter onbeantwoord: “Hoe kan je Red Monkey Innovation 
Management embedden in de cultuur van organisaties?”. 

Vandaag hebben we hierop een antwoord. De Engine of Innovation Mindset Map en de Engine of 
Innovation Toolkit zijn klaar om organisaties hierin te ondersteunen. 

Met ‘The Perfect Organization’ brengen we een executive awakening op de markt. De poster is 
gebaseerd op ‘The Perfect Storm’. Een film over vissers die belanden in de ‘perfecte storm’. De 
film eindigt dramatisch ... niemand overleefd de storm. 

Met ‘The Perfect Organization’ geven we inzicht in wat je als organisatie nodig hebt om te kunnen 
overleven in de huidige storm van disruptie. Het enige wat we vragen, is je huidige denkkaders 
over leren, werken en innovatie, even opzij te zetten en je mind te openen voor een nieuwe 
mindset op het gebied van organisatieontwikkeling. 

Het boosten van het leer- en innovatievermogen van organisaties kan niet meer worden 
gerealiseerd met training en ontwikkeling. Het is meer het resultaat van het brengen van de juiste 
mensen met de juiste passie en talenten in de juiste rollen. 

Echt leren en disruptieve innovatie zijn het gevolg van de juiste ‘casting’. De reden waarom 
organisaties zich niet kunnen aanpassen aan dit tijdperk van informatie luxe en disruptie is het 
gemis aan moed en een strategie om de juiste bevoegdheid te geven aan de juiste experten, de 
juiste managers en de juiste executives. 

Na deze sessie zullen je denkkaders door elkaar geschud zijn. Wat je ermee gaat doen hangt af van 
je moed en je wil om de ‘perfect storm’ met je organisatie te overleven. 

 

Beschikbaar als 1-daagse of 2-daagse. Verschil? Wakker worden of wakker worden met een plan. 

Voor meer informatie en registratie ... www.theperfectorganization.be 

 

‘Special deal’ voor organisaties die Jef Staes geboekt hebben voor een lezing. Als je nog interesse 
hebt na een lezing … dan zijn we blij om je terug te ontmoeten ... 8-) 

http://www.jefstaes.com/
http://www.theperfectorganization.be/

