Rituelen om je werk beter te doen
Tips en handvatten voor
jouw organisatie!
Tip 1. Krachtsymbolen voor een sterker teamgevoel
Als het goed is, is je logo het krachtsymbool van jouw organisatie, vertelt je
logo een verhaal. Kijk eens hoe je dat verhaal kunt verbinden aan symbolen die
passen bij afdelingen en teams? De afdeling Communicatie heeft vast andere
symbolen dan het productieteam of de afdeling Planning & Control. Symbolen
helpen om een gevoel van eenheid te creëren waar mensen kracht uithalen.
Oefening: Welk verhaal bevat jullie logo? Welke symbolen passen bij jouw
afdeling en hoe passen die twee in elkaar?
Verhaal van ons logo

Symbool voor ons team

Als we die twee samenvoegen...

Tip 2. Maak rituelen bespreekbaar
Rituelen geven uiting aan je organisatie- of teamcultuur. Maar die is natuurlijk
niet in steen gehouwen. Cultuur verandert en je rituelen veranderen - als het
goed is - mee. Soms blijven rituelen echter een beetje hangen. Worden ze
meegenomen van verandering naar verandering, maar ontwikkelen ze niet
mee met de organisatiecultuur. Durf je rituelen ter discussie te stellen en
bespreekbaar te maken.
Vraag: Maak met je team een lijst van de rituelen die jullie hebben. Kijk welke
rituelen nog energie geven en welke rituelen niet. Kijk ook of er momenten zijn
die wel aandacht vragen maar waar nu nog geen ritueel voor is. Zo zorg je dat
je geen stoffige of lege momenten in leven houdt met elkaar.

Meer weten?
Inspiratie voor jouw situatie
Benieuwd hoe wij met jullie team en/of leidinggevenden aan
de slag gaan? Wil je inspiratie voor rituelen binnen jouw
organisatie? Neem dan contact met ons op via
info@ditheeftzin.nl of 06-55127928 voor informatie over onze
trainingen, workshops en (online) inspiratiesessies..

Rituelencheck-gesprek
Of plan direct een Rituelencheck-gesprek in waarin we
vrijblijvend kijken naar de effectiviteit van de rituelen in jouw
organisatie en je direct handige tips krijgt om meteen toe te
passen.

Eboek Het organisatiegezin
Wil je meer lezen over de kracht van rituelen? In ons eboek 'Het
Organisatiegezin, de kracht van rituelen in jouw organisatie',
vind je handige tips en inzichten om op een andere manier naar
de cultuur in jouw organisatie te kijken.
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Rituelenmaker en eigenaar Dit heeft zin

