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Wat is het?
Organisatielied is naast een tastbaar muziekproduct een methodiek om identiteit te beleven en
zintuiglijk te maken. Organisatielied geeft beleving en betekenis aan wie je samen bent en waar je
voor staat. Je geeft zo herkenbaar en voelbaar vorm aan je unieke organisatie identiteit én creëert
duurzame betrokkenheid, samenwerking en saamhorigheid.

Wat kun je ermee?
Met de verworven inzichten kun je werken aan interne trots en verbinding en versterking van de klantrelatie
en marketingcommunicatie. Het nodigt uit om actief te beleven en anderen te laten participeren in de
cultuur van de community. Het kan dienen als een verwelkoming van nieuwe medewerkers, maar ook om
iedereen te laten ervaren wie je als organisatie bent.

Wat levert het op?
• Vanuit gedeelde kernwaarden kom je tot een gedragen organisatieverhaal
• In taal en klank geef je betekenis aan de gedeelde identiteit
• Je versterkt de onderlinge verbondenheid en trots
• Je verbindt medewerkers op de kern en koers van de organisatie
• Je laat ervaren wie je samen bent en versterkt zo de reputatie naar klanten en andere stakeholders
• Het zorgt voor hernieuwde energie en vitaliteit en geeft uitdrukking aan ervaren werkgeluk.

Het traject in vogelvlucht
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Schrijven van organisatieverhaal
Met de opgehaalde input uit de

Lancering Organisatielied
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met het team
• Schrijven van corporate story
• Bespreken van story met team
(dagdeel)

Ook met je team een eigen organisatielied maken?
In een intakegesprek verkennen we welke bouwstenen al beschikbaar zijn voor jullie organisatielied
en welke nog ontbreken.
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