Vlammen in de Flexiconomy
Dzjeng helpt directie- en management teams en start-ups in de flexbranche een ij-zerster-ke strategie te ontwikkelen én te leven, gedreven, om te vlammen in de
Flexiconomy. Je hebt ambitie, een droom, een probleem of een uitdaging, wilt
futureproof zijn, zoekt meer rendement, groei, versnelling, innovatie, en een geweldige
beleving voor je klanten én je mensen - je wilt een succesvol (flex)(werk)merk zijn. Dít is
de kern: scoren met een onderscheidende, aanstekelijke en innovatieve propositie, voor
een aantrekkelijke doelgroep, gedreven geleverd, door energieke mensen.

Op expeditie
Een ij-zer-ster-ke strategie is geen dor document, maar een overwaarde-creërende,
stuwende, eigenzinnige, levensstijl. Híer gaan we aan werken:
•
•

Inzicht - weten wat er speelt in de Flexiconomy, ontwikkelingen, trends,
analyseren, de Nieuwe Wereld zien, samen praten in (nieuwe) mogelijkheden.
IJ-zer-ster-ke strategie - 'Play to win: why, who, what, how'; doel, doelgroep,
trend, positionering en propositie kiezen en gáán, bruisend ondernemend, playing
to win.

Onderzoeken, positioneren, experimenteren, doorvertalen, successen boeken – dat doen
we sámen, met eigen mensen, en met klanten, leveranciers, partners. Rond energieke
sessies. Geen dikke documenten, wel goed onderbouwd. Voor het beste en snelste
resultaat.

Oriëntatie
Op expeditie, noemen wij dat. Hoe veelbelovend en inspirerend ook, het is wel een
enorme stap om ermee te beginnen. Wil je je eerst oriënteren? Rode draden naar de
Nieuwe Wereld zien? Weten wat dat vraagt, vlammen in de Flexiconomy? De kracht van
bruisend, strategisch ondernemen zien, wat de HiPerf few anders doen? Geïnspireerd
worden? Dan kan Dzjeng helpen in een andere rol:
•

•

Spreker, dagvoorzitter, moderator • inspiratiesessies en workshops voor directieen andere teams, klanten, leden, andere stakeholders • sparring sessies, ronde
tafels • seminars, congressen
Schrijver, analist, columnist / blogger

Be part of the HiPerf few – ontdek hoe!
Hooguit één op elke zes ondernemingen presteert echt sterk. Dzjeng biedt inspiratie,
inzicht en ideeën én coaching voor high performance flex(werk)merken in de
Flexiconomy. Heeft u vragen over oplossingen of werkwijzen, stel ze gerust aan Wim
Davidse (mob 06 – 134 908 52) of via info@dzjeng.nl.

drsWimDavidse, wim@dzjeng.nl, @dzjeng, +31 6 134 908 52

