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StatusKO

Een jong initiatief van ervaren organisatieontwikkelaars die 

hun kennis, kunde en drive exclusief inzetten voor 

organisaties in de kinderopvang. 
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Even voorstellen …….. 

Initiatiefnemers Mirjam van Vliet en 

Manon Sierat.

In samenwerking met gedreven 

vakprofessionals, onze flexibele schil.
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Mirjam van Vliet

Is Gezinstherapeut, coach, organisatieontwikkelaar. 

Scherp, sensitief.

Kan Leerprocessen initiëren en stimuleren, patronen doorbreken 

en ruimte scheppen voor groei en ontwikkeling. 

Wil Dynamiek! Transities begeleiden op organisatie, team- en 

individueel niveau.
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Is Bedrijfskundige, organisatieontwikkelaar. 

Pragmatisch, lichtvoetig en recht door zee.

Kan Scherp analyseren en directie en leidinggevenden aanzetten 

tot actie.

Wil Organisaties slagvaardig maken door samenwerking 

te stimuleren.

Manon Sierat
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Wat?

organisatieontwikkeling

kennisontwikkeling

Wie?

organisatie

team

individuele medewerker

Hoe?

onderzoek

analyse

oplossing

procesbegeleiding

implementatie

professionalisering
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Organisatievragen  І strategie- en structuurvorming

• We zijn als organisatie snel gegroeid. Hoe staan we ervoor en …. welke 

keuzes maken we?

• Strategievorming, een meerjarenplan .… het komt er steeds niet van.

• De doorgemaakte groei stelt andere eisen aan onze organisatie-

structuur. Tot welke aanpassing moeten we komen?

• Op bestuursniveau hebben we een aantal zaken niet op orde. 

Begeleiding bij bestuurlijke vraagstukken is nu nodig.

• We zijn aan de slag met onze ideeën en plannen, maar de klad komt 

erin. We moeten wel verder….
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Organisatievragen  І professionalisering

• We willen onze organisatie professionaliseren …. hoe geven we dit 

vorm?

• Is ons P&O-beleid up to date en klaar voor toekomstige 

ontwikkelingen?

• Het binden en boeien van medewerkers … wat kunnen we daar 

concreet aan doen?

• We willen ons opleidingsbeleid professioneler vorm geven. Hoe 

brengen we dit in praktijk?

• Hoe vinden we de juiste directeur? Wat is een effectieve 

wervingsstrategie? En hoe selecteren we de goede kandidaat?
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Vragen over teams

• Een betere teamsamenwerking is noodzakelijk. Daar moeten we ‘s 

iets aan doen!

• Professionaliseren van teams en medewerkers is onontbeerlijk. Maar 

wat en hoe?

• Onze medewerkers zouden meer van elkaar kunnen leren. Hoe 

faciliteren we dat?

• We willen de onderlinge betrokkenheid van medewerkers vergroten?

Teambuilding of ….?
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Vragen over individuele medewerker

• Ons middenkader heeft ondersteuning nodig in hun rol als 

leidinggevende. Kiezen we voor een individuele of groepsgerichte

aanpak?

• Hebben onze medewerkers de juiste competenties in huis om de 

nieuwe kwaliteitseisen te voldoen?

• Helaas moeten we wel eens afscheid nemen van personeel. Goed 

werkgeverschap hangt samen met een zorgvuldig exitbeleid.  

• Re-integratie is met enige regelmaat aan de orde. Begeleiding is dan 

toch noodzakelijk. 
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Aanpak

We brengen in kaart, leggen bloot, slaan 

een brug en geven een draai.

Rollen

Sparringpartner, aanjager, regisseur, 

facilitator, supervisor, adviseur, trainer, 

coach.
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Interventies

• Onderzoek

• Projectmanagement

• Training

• Coaching

• Begeleide intervisie

• Werkconferentie

• Workshop/Thematical

• Ontwikkelingsprogramma’s op uw vraag en organisatie 

toegesneden met bv. een combinatie van diverse interventies.
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Actuele ontwikkelprogramma’s

• ‘Scherper communiceren met ouders’

• ‘Visieontwikkeling op de toekomst’

• ‘Huilen, Boos en Ruzie bij 2-8jr’

• ‘Motiverende functionerings- en beoordelingsgesprekken’

• ‘Effectieve selectiegesprekken’

• ‘Coachend leiderschap in de kinderopvang’

• ‘MD traject leiderschap in de kinderopvang’

• Thematicals (themaworkshops voor teams of leidinggevenden)

• Ontwikkelingsprogramma’s op uw vraag en organisatie toegesneden 

met bv. een combinatie van diverse interventies.
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Waar zoekt uw organisatie een oplossing voor?
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Nieuwsgierig naar ons aanbod? Benieuwd naar onze aanpak?

Bel voor een vrijblijvende oriëntatie en kennismaking!

Mirjam van Vliet 06 483 222 52        mirjamvanvliet@statusko.nl

Manon Sierat 06 460 538 88 manonsierat@statusko.nl


