
WHAT WE VALUE WHAT WE STAND FOR

WHY WE NEED TO CHANGE WHERE WE ARE NOW

WHAT WE NEED TO CHANGE HOW WE TRACK OUR PROGRESS
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Individuals, Agilists, Vernieuwend in 

veranderen, anders denkers, 

Mindshifters, Creatief, vernieuwend, 

net even anders. 

Openess, Transparancy, waardering, 

blijvende verandering, leren,  

creativiteit, ownership, impact, 

custom, different, freedom, cultural 

change, YOWYO!, Practice what you 

preach, vrijheid, zelfstandigheid, 

eigenaarschap, mensen. 

Oprechtheid, openminded aanpak, klantwaarde, Vvulnerability, Experiment, agnostic agile, common sense, learn while doing, No nonsen approach, 

verbinders in organisatie, Be yourself everyone else is taken

Transparant, entepeneurship, all ideas are verliable, Dificulty to focus, prioritize, choose, YOWYO!, all over the place, Energiek, open, flexibel, open, eerlijk, 

nuchter, Porcupine, geen focus, alles leuk vinden, alles aanpakken, overal kansen, Disruptive in a good way, opportunistisch (maar waarom niet?), eerlijk. 

Intervision, experGse, one vibe, community, customer value, purpose driven, unity, Drivers, baltness, gezamenlijke visie/structuur, professionalisering om op hoger niveau uit te dragen en als één team te staan met voldoende vrijheid en wendbaarheid, Juiste partners, kennis en mensen, gedachtengoed hetzelfde, gekende 

serieuze speler met unieke aanpak, zelfsturend, 'alleen', waarde toevoegen, autoriteit op change management, 

“de boot missen”, grotere opdrachten komen niet binnen of kunnen we niet waar maken. Niet serieus genomen, 6 individuen en geen samenhang, not able to scale up, i instead of we, feeling lost, not saying no, no 

focus/ stearless, loosing fish, inidividual, not autenGc, kunnen ABB/YOWYO niet groot maken, 

Beign van professionalisering, begin van de groeispurt, stuurtloos, alleen, opportunitist, searching, scattered, willingness, iniative, individuals, freedom, zoekende,  enthousiast, volhoudend, doorpakken, waardevolle individuen/ business met potentie om te groeien zoekend naar structuur/visie zonder de mindset/ 

creativietiet etc. te verliezen. 

Vermarkten van YOWYO!, marketing & sales, 1. samen komen en visie/ideeen delen, 2. strategie bepalen, 3. vergroten/groeien, 1. more intervisions, 2. more sharing, 3. networking 4. diffferentatie 5. saying no, 1. training, 2. mensen 3. training, 1. mensen, 2. training, 3. mensen. 1. Focus/ one voice / website / marketing 2. we 3. strategy. Medewerkers, plek in organisaties waar we ons werk doen, yowyo! 1. focus - stip aan de horizon bepalen en daarnaartoe werken 2. kennis delen in team en als 1 naar buiten brengen. 3. ABB proffesioneel uitdragen naar buiten. Meer communicatie naar buiten 

toe, opleiding medewerkers (ontwikkeling), op het juiste niveau binnen komen, boek afmaken, focus vanuit YOWYO!, richten op juiste klanten 
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