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Het is zover! 
De start van Egolutie is een feit. Ik ben er trots op om u deze eerste nieuwsbrief te sturen met daarin een korte 

introductie. Het streven is om 4x per jaar een nieuwsbrief te sturen zodat u op de hoogte blijft van de 

dienstverlening van Egolutie en wat Egolutie voor uw organisatie kan betekenen. Voor een afspraak of een 

vrijblijvend advies kom ik graag bij u langs. Veel leesplezier en hopelijk tot ziens!   

                                   Godelief 

Wat is Egolutie en wat kunt u er van verwachten? 
Egolutie is een netwerkorganisatie die P&O analyse- en adviesdiensten verricht voor diverse (non) 

profit organisaties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan onderwijs, kinderopvang, vrijwilligersorganisaties en 

zorginstellingen. Naast eigen deskundigheid en ervaring wordt er waar nodig gewerkt met een netwerk 

van zelfstandige experts waarin iedereen deskundig is op zijn/haar eigen vlak. U als klant heeft altijd 

één aanspreekpunt waarmee elk traject uitvoering wordt besproken zodat een maatwerk oplossing kan 

worden geboden. 

 

Egolutie heeft als doel om mensen in hun kracht te zetten, de juiste persoon op de juiste plek. 

Voorkomen van uitval door ziekte, mensen weer blij naar hun werk laten gaan, mensen stimuleren om 

te ontwikkelen enz. Om dit te doen wordt naar het totaalplaatje gekeken: de organisatie, de functie, de 

medewerker. Egolutie kan middels analyses de capaciteiten en ontwikkelingsmogelijkheden van 

medewerkers duidelijk maken. Maar ook de structuur, de cultuur en de doelstellingen van een 

organisatie bepalen het succes of iemand op de juiste plek zit. Klik hier voor meer informatie 

 

 

Functiegerichte Analyse: De juiste persoon op de juiste plek! 
 

 

Iedereen die werkt heeft ooit voor de keuze gestaan: wat 

wil ik later worden? En van daaruit is gekozen voor een 

opleiding en/of werk. Waarom lopen dan zoveel mensen 

vast gedurende hun loopbaan? Een Functiegerichte 

Analyse geeft een duidelijk handvat hoe uitval en uitloop 

van medewerkers te voorkomen is en hoe de medewerker 

weer in zijn kracht komt te staan. Dit komt de persoon zelf 

en de organisatie ten goede. Klik hier voor meer informatie 

 

http://www.egolutie.nl/
http://www.egolutie.nl/de-medewerker-in-zijn-kracht/functiegerichte-analyse/


 
Professionalisering in het onderwijs 
 

 

Ook u wilt een professionele onderwijsorganisatie. Een 

organisatie waar medewerkers in hun kracht staan en mee 

gaan met de hedendaagse ontwikkelingen. Dat komt het 

onderwijs en dús de kinderen ten goede. Hierbij komen 

onderwerpen om de hoek zoals passend onderwijs, ‘van 

start naar basisbekwaam’, Platform onderwijs 2032, 

mobiliteit en RTC. Om met deze ontwikkelingen mee te 

gaan wordt er heel wat verwacht van de organisatie én 

van de medewerkers. Hoe hou je kwaliteit binnen de deur 

en help je medewerkers mee te gaan met de 

ontwikkelingen en vereisten? 
Klik hier voor meer informatie 

 
U ontvangt deze introductie nieuwsbrief omdat u in het verleden hebt aangegeven informatie van Egolutie te willen 

ontvangen. Als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen klik dan hier 
Deze nieuwbrief zal ongeveer 4x per jaar verschijnen om u vrijblijvend te informeren over de dienstverlening van 

Egolutie. Als u tips, vragen of opmerkingen hebt, laat het ons dan weten. 
Voor informatie of een vrijblijvende afspraak, neem contact op met: Godelief Klein Kranenbarg via info@egolutie.nl of 

kijk op de website www.egolutie.nl 
 

http://www.egolutie.nl/professionalisering-in-het-onderwijs/
mailto:info@egolutie.nl?subject=afmelden%20nieuwsbrief
mailto:info@egolutie.nl
http://www.egolutie.nl/

