Wat is “The Human Element”?


The Human Element is een door Will Schutz, Ph.D.
Ph.D
ontwikkelde methode om mensen beter te laten samenwerken.
samenw
Het creëert een klimaat waarin groepen hun mogelijkheden
mogelijk
volledig benutten doordat iedere deelnemer bijdraagt,
bijdraag iedereen
open en eerlijk is en elk persoon verantwoordelijkheid
verantwoordelijkh
neemt
voor zijn of haar gedrag en gevoel.
The Human Element helpt mensen hun openheid en eerlijkheid
te vergroten en vermindert of elimineert onproductief
onproducti defensief
gedrag. Dit leidt tot:
•
•
•
•
•
•

Een proactieve cultuur
Een beter en sneller probleemoplossend vermogen
Een verbeterde samenwerking
Een effectievere communicatie
Een hogere sociale intelligentie
Minder conflicten in relaties

Voor de organisatie betekent dit:
•
•
•
•
•

Een verhoogde productiviteit
Een lager personeelsverloop
Resultaten zijn sneller merkbaar in de markt
Het vergroten van innovatie en probleemoplossend
vermogen
Hogere flexibiliteit en veranderingsbereidheid

The Human Element is gebaseerd op drie basisprincipes:
basisprincip
•

•

•

Eerlijkheid - Eerlijkheid is een simpele drijfveer. Het
vergroot effectiviteit van een organisatie door effectievere
teamsamenstelling, betere besluitvorming en hogere
individuele effectiviteit en leidt uiteindelijk tot een beter
resultaat voor de organisatie.
Keuze - Keuze staat voor het nemen van
verantwoordelijkheid. Alles wat er tussen mensen gebeurt
geb
is het resultaat van de keuzes die ieder persoon, bewust
bewu of
onbewust, maakt. Ieder van ons is 100 % verantwoordelijk
verantwoord
voor zichzelf en zijn situatie zonder daarbij naar anderen te
wijzen.
Bewustzijn - Een hoger zelfbewustzijn en zelfrespect leidt
tot meer gecontroleerd
ntroleerd en minder defensief gedrag

Wanneer deze drie principes in organisaties worden toegepast
verandert dat onze visie op de manier waarop mensen werken,
wat zal resulteren in nieuwe inzichten over gedrag.
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Wie gebruiken The Human Element?
Organisaties
De Human Element geeft organisatorische oplossingen door het aanpakken van de vaak onuitgesproken interpersoonlijke wrijvingen die een negatief effect hebben op prestaties, zoals defensief gedrag, slechte
communicatie en gebrek aan openheid en eigen verantwoordelijkheid. Door de werkelijke oorzaak aan te pakken
en niet alleen oppervlakkige gedragsveranderingen, verbetert “The Human Element” de effectiviteit op diverse
andere organisatorische vlakken zoals kwaliteitsverbetering, klantencontacten, veiligheid, efficiency en innovatie.


Leiders en Managers
De Human Elelement helpt leiders en managers zich bewust te zijn van hun rollen. Het leidt ook tot toename van
focus en duidelijker visie, om zo hun organisatie en teams te laten groeien. Zij krijgen inzicht in hoe mensen
handelen, hoe hun medewerkers te ondersteunen en leren effectieve methodes om met cruciale zaken om te
gaan zoals functioneringsgesprekken, geschiktheid voldoening in je werk, samenwerking, interne en externe
groepsdynamiek en probleemoplossing en besluitvorming zowel op individueel niveau als in groepsverband.

Teams
De Human Element helpt teams het maximale uit ieder teamlid te halen waardoor hun gevoel van
verantwoordelijkheid en bekwaamheid verbetert. Zo zijn zij in staat een gezonde dynamiek te creëren wat zal
leiden tot verhoogde productiviteit, meer innovatie en betere probleemoplossingen.

Professionals
Consultants, coaches, trainers en H.R.-managers gebruiken “The Human Element” en de daarbij behorende
methodes om effectief en langdurig zaken aan te pakken waardoor ze voorwaarden scheppen om de
medewerker, de teams en de organisatie te laten groeien.
Mensen met zorgverlenende beroepen zoals psychologen, maatschappelijk werkers, therapeuten en
verpleegkundigen gebruiken van “The Human Element” de onderdelen zelfbewustzijn en interpersoonlijk gedrag
voor effectieve en langdurige veranderingsprocessen.
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