CULTUUR IS DE BASIS VOOR EEN
VERANDERING, HOE PAK JIJ EEN
TRANSFORMATIE AAN?

Normaliter zien we een crisis in bepaalde mate aankomen en
voelen we daar langzaamaan iedere dag iets meer van. Echter
het corona virus zorgt er in 2 weken tijd voordat we opeens
met z’n allen thuis werken en geen tot minimaal sociaal
contact mogen hebben. Onzekerheid, angst en stress zijn
emoties die door ons allen heen gaan.
De oude Grieken

Als we kijken naar het woord 'crisis' dan heeft dat in het
dagelijkse spraakgebruik een negatieve lading. Van oorsprong
is de term echter neutraal. Etymologisch komt het van het
(oud) Griekse werkwoord κρινομαι (krinomai), dat scheiden,
schiften, onderscheiden, beslissen, beslechten, richten en
oordelen, betekent. Zo gezien is een crisis een 'moment van de
waarheid', waarop een beslissing moet worden genomen die
van grote invloed is op de toekomst.
Als crisis ‘een moment van de waarheid is, waarop een
beslissing moet worden genomen die van grote invloed is op
de toekomst’, dan betekent dat leiderschap in crisis
belangrijker is dan ooit. Organisaties die beschikken over een
open communicatie-cultuur met veel organisatiesensitiviteit,
zijn beter in staat om effectief te communiceren in crisistijd. Zij
onderkennen meestal het belang om in crisistijd zelf het
slechte nieuws te communiceren.

"ALS WE KIJKEN NAAR HET
WOORD 'CRISIS' DAN
HEEFT DAT IN HET
DAGELIJKSE
SPRAAKGEBRUIK EEN
NEGATIEVE LADING. VAN
OORSPRONG IS DE TERM
ECHTER NEUTRAAL."

(Nicole Solleveld)
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Mocht je willen sparren over dit
onderwerp, of ben je benieuwd wat
dit kan betekenen voor jouw
persoonlijke situatie en team?
Bij YourConnector denken we graag
met je mee, neem contact op met
Nicole.
(nicole@yourconnector.nl)

