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Blauw Goud 
vinden & vrijmaken                 
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Blauw Goud  
vinden & vrijmaken 

Uw zaak is een goudmijn.  

 

Slechts één laag dieper,  

daar waar niemand kijkt, vinden 

wij in een door reorganisaties 

geteisterde onderstroom, goud.  

 

Een hoeveelheid verborgen 

potentieel dat u gegarandeerd 

minimaal het drievoudige oplevert 

dan het u nu kost. 



 2 

 
 
 
 
 

    Uw goudmijn ligt dáár waar niemand kijkt.  
    In de onderstroom van het dagelijks doen en laten. Een niemandsland.  

Een Terra non Grata. Omdat iedereen denkt dat wat dáár leeft en speelt niet hun zaak 

of taak is. Juist daarom blijven zij daarbij weg. Helemaal in tijden van reorganisaties.  

Dat wordt dan het liefst vermeden wat juist zou moeten worden aangegaan. 

 

Zo gaat dat gewoon.  
Er is ook niemand voor aangesteld dus zal dat wel niet nodig zijn, is de te lang geruststellende gedachte geweest. 

De meest kostbare, misleidende gedachte. Een hoofdzaak die een noodzaak is geworden omdat  

het blijven reorganiseren en structureren van alléén  

‘de bovenstroom’ de opbrengst niet veel beter maakt.  

 

Wie dus extra krachten wil vrijmaken  

gaat die dáár halen waar potentie te lang onzichtbaar afgesloten  

en onbenut is gebleven. Dat is vitaliseren van ‘de onderstroom’.  

 

Met een eenvoudige sondering van die potentie  

prikken we die laag aan.  

Diezelfde dag weet u hoeveel extra vermogen (meer inzet,  

opbrengst en minder kosten) u zichtbaar en beschikbaar krijgt  

voor een heel groot verschil tussen gisteren en morgen.  

DRIEKWART VAN DAT 

ONBENUT VERMOGEN 

kunt u terug krijgen voor een 

kostprijs die 10 keer lager ligt dan 

u er door ons gegarandeerd meer 

voor krijgt. Naast de bijkomende 

verademing: “Hadden we dat maar 

véé l  eerder gedaan!” 
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KOUD GEWORDEN GOUD   

In de onzichtbare onderstroom van 

uw bedrijf en organisatie ligt een 

hoeveelheid koud geworden goud te 

wachten op ontsluiting. Wij brengen u 

daar naar toe met het antwoord op de 

vraag: “Hoe kunt u op een gezondere 

manier  met minder mensen zonder druk 

meer winst  uit minder omzet halen?  

GISTEREN EN MORGEN     

Het verschil tussen gisteren en 

morgen wordt bepaald door wat u 

hier en nu kunt lezen. In een paar 

afbeeldingen wordt zichtbaar wat voor 

u in de bestaande management-

rapportages niet zichtbaar wordt.  

EEN GEZONDE TOEKOMST 

Onzichtbaar maar wel allesbepalend  

voor de gezonde toekomst van u, uw 

bedrijf, uw organisatiesysteem en 

uw mensen. Een toekomst die er 

morgen heel anders uit kan zien.  

Als u dit weet en kunt geloven. 

 

 

 

Blauw Goud = potentieel vermogen  (in de vorm van collectieve productiviteit en energie)  dat in het organisatiesysteem  

latent aanwezig is maar geen bijdrage meer levert aan het f inanciële vermogen e n de slagkracht van uw organisatie. Het is 

het grootste –  meest onzichtbaar gehouden - winstgebied  waar morgen  met de minste inspanningen veel plezieriger 

en veel meer resultaten te behalen zijn dan gisteren .  

 

Toename van:  

Beheer sbaar he id  

Betr ouwbaar heid  

L eversne lhe id  

I nnovat ie  

Kansen  en 

M oge l i jkheden  

Afname van:  

Ris ic o ’ s  

Kwetsbaar he id  

Onzeker heden 

Negatieve spanning 

Toename van:  

Beheer sbaar he id  

P roduct iv it e it  

Om zetsne lhe id  

Wi l sber e idhe id  

Klanttevredenheid 

Innovatief vermogen 
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UW ENERGIE VANDAAG 

bepaalt het verschil tussen moeten en 

willen de mate waarin mensen in hun 

werk energie kunnen krijgen en daar 

genoeg van over kunnen houden. 

Voor thuis. 

 

 

WAT IS DIT?                                

Een unieke, bewezen, zeer snelle en 

doortastende aanpak voor mobilisatie 

van ingehouden inzet, versterking van 

vertrouwen, reductie van verborgen 

personeelskosten en verbetering van 

opbrengst in organisaties en bedrijven.  

 

HET ANTWOORD OP HOE  

Het antwoord op de actuele vraag: 

 

‘Hoe Going Concern anders  

om te gaan met mensen in een 

onrustige werksfeer en 

veranderende omstandigheden? ’  

 

Blauw Goud = wel aanwezig maar door interne omstandigheden niet (meer) benut potentieel.  Onbenut Vermogen 

dat juist voor die extra slagkracht kan zorgen als een omslag  kan plaatsvinden in een paar cruciale zachte factoren met 

een zeer grote impact op harde resultaten. Alleen een mentaal schone organisatie kan duurzaam op vol vermogen  werken. 

.  
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MORGEN ALLES ANDERS 

Steeds harder werken met minder 

energie sloopt mensen, prestaties en 

relaties. Dan gaat druk op druk wrijven 

en met spanning tegen het 

gezamenlijke vermogen in werken.  

Dat kan morgen anders zijn als u daar 

nu 10 minuten bij stil wilt staan. 

 

 

KRACHTEN RICHTEN          

Wij maken de krachten in de 

onderstroom van organisaties 

zichtbaar & beheersbaar om deze 

doelgericht vóór u, de mensen,  

de zaak en de winst voor beiden  

te laten werken. 

 

 

VOOR WIE IS DIT?               

Voor de ondernemer, het bestuur, de 

directeur, manager of besluitvormer 

die belast is met een financiële 

eindverantwoordelijkheid. Voor hem 

of haar die ontdekt heeft dat 

reorganiseren en bezuinigen de 

organisatie meer kost dan het  

oplevert.  

 

De Mindset, de opstelling en het gedrag van mensen verandert onder invloed van met name onzichtbare omstandigheden. 

Gedrag wordt bepaald door onderdrukt gevoel en emoties. Als die bewust, zichtbaar en bespreekbaar gemaakt kunnen 

worden kan soleren  en vermijden  plaats maken voor het met veel meer kracht samen  aangaan  van nieuwe uitdagingen.  
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VOOR WELKE SITUATIES? 

Voor bedrijven en organisaties waarin 

mensen zich als gevolg van frequente 

of langdurende reorganisaties veilig 

zijn gaan stellen. Waarin mensen om 

zich heen van alles hebben zien en 

horen gebeuren waaraan zij teveel 

eigen betekenissen zijn gaan geven die 

hun Mindset en bewegingen remmend 

zijn gaan beïnvloeden.  

 

BEHOUD VAN CONTROLE? 

Ja, maar … gaan we in die laag dieper 

niet Out of Control? Nee. Het 

tegenovergestelde gebeurd. Collegiale 

controle en bijsturing gaat 

management en leidinggeven 

ontlasten.  

 

ZEER SNELLE OMSLAG                   

Wat doet dit als dit goud wordt 

ontsloten? Meer samenhang, 

verbinding en engagement brengen.  

Het eigen aandeel van medewerkers in 

organisaties versterken. Dit brengt een 

zeer snelle omslag in denken en doen 

teweeg waarvan mensen erna zeggen:  
 

‘Waarom hebben wij  

dit niet véé l eerder zo 

gedaan? Dit kun je niet 

in woorden uitleggen.  

Dit kun je alleen maar 

zelf ervaren!” 
 

WAT BRENGT DIT MEER?   

Wat brengt zo’n ontsluiting? Meer 

zekerheden met een veel grotere 

beheersbaarheid en gegarandeerd 

minimaal 9.000,-- euro per 

medewerker per jaar duurzaam minder 

kosten in publieke organisaties en 

minimaal 18.000,-- euro per 

medewerker per jaar duurzaam meer 

opbrengst in commerciële bedrijven. 

 

DAARVOOR IS NODIG        

Wat is daarvoor nodig? 

Bewustwording van - en 

ontvankelijkheid voor – deze 

financieel, organisatorische  en sociaal 

verbindende innovatieve kennis.  

Een korte verkennende sondering kan 

u daarbij een betrouwbare indicatie 

geven van het Onbenut Vermogen dat 

binnen het systeem van uw organisatie 

kan worden vrijgemaakt. 

 

VERKOOPT DIT?                   

Nee. Omdat áls men iets niet kan zien 

ook niet geloofd kan worden dat het er 

is. Terwijl iedereen het dagelijks om 

zich heen herkend en daar last van 

heeft maar daar zelf niets aan kan 

doen. 

 

WERKT DIT?                                    

Ja. Wat is er dan nodig om dit wel met 

elkaar voor elkaar te kunnen krijgen? 

De tijd en aandacht om de schema’s in 

dit document uitgelegd te kunnen 

krijgen om dit te kunnen geloven.   
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MET GARANTIES                       

Dan garanderen wij u uit het zover 

Onbenut Vermogen minimaal  
 

3 keer meer opbrengst  

            of 

3 keer minder kosten.  

 

WAAR HALEN WE DIT WEG? 

Waar halen we dat extra vermogen 

vandaan? Uit een nog niet 

geëxploreerd winstgebied dat wij 

Terra-non-Grata noemen.  

 

AFHAAKGEDRAG 

Daar waar bij aanhoudend 

reorganiseren mensen zich steeds meer 

– in stilte - gaan afvragen en zich 

steeds minder open uitspreken. Daar 

waar door onduidelijke hiaten een 

niemandsland is gecreëerd.  Tussen 

mensen, tussen hen en hun 

organisatie. Tussen hoop en vrees. 

 

GELATENHEID                       

Tussen klachten en wensen.  

Daar waar scepsis en gelatenheid de 

inzetbereidheid van mensen is gaan 

ondergraven. Waar mentale 

(reorganisatie)schade mensen te 

voorzichtig, te gelaten en minder 

uitgesproken heeft gemaakt. 

 

EEN HALF VOL GLAS?  

Maar waarom focussen wij hier op het 

halflege glas als wij een héél vol glas 

beloven?  

 

Omdat jarenlang ‘de terreur van het 

halfvolle glas’ de onzichtbare realiteit 

heeft vertekend, de werkelijkheid 

geweld heeft aangedaan en 

verwachtingen beschadigd heeft.   

Omdat mensen echt wel het beste van 

zichzelf kunnen, willen en durven 

geven, als… 

 

ALS WAT …?                                   

Als u zou weten wat zij weten. Als u 

dat niet bereikt. Als u dat zou willen 

weten om meer in control te kunnen 

komen van uw vermogen dat onbenut 

blauw en koud ligt te wachten op 

ontsluiting.  

 

EN WAT KRIJGT U DAN?  

Wat brengt mij dat als eigenaar of 

manager meer? Energie. Duidelijkheid. 

Inzet. Productiviteit. Zekerheid. 

Slagkracht en onbetwist concurrentie-

vermogen. Meer opbrengst en 

vertrouwen. Betrokkenheid en veel 

minder zorgen, werkdruk en kosten.  
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HET ANTWOORD HOE    

anders om te gaan met uw mensen om 

met minder van hen meer voor en met 

elkaar te krijgen. Met een anders 

gerichte aandacht. 

 

EN DAN?  MEER RUST                                      

De rust die de bewezen resultaten 

daarvan brengt. En de ontdekking dat 

er werelden van verschil bestaan 

tussen druk, drukte en werkdruk. Want 

juist de drukt en drukte wordt voor 

het grootste deel veroorzaakt door de 

toename van Mentaal Verzuim. 

 

IS DAT BEWEZEN?  

Ja. Met zekerheid en ruimschoots 

wetenschappelijk. United Sense heeft 

daar 25 jaar onderzoek in gedaan en 

heeft daar literatuur van gemaakt.  

Omdat dat er nog niet was. Omdat dat 

voor harde wetenschap net niet hard 

genoeg is. Maar meer dan genoeg voor 

harde en gegarandeerde resultaten.  

ONTDEK & ERVAAR HET  

Om dát óók zelf te kunnen geloven 

kunt u het eerst klein, besloten en 

veilig zelf ontdekken en ervaren. 

 

HOE?  

Met een diagonale sondering.  

Een korte indicatieve peiling naar de 

omvang van het blauwe goud dat 

onder u beschikbaar is. U alleen  

krijgt daar de uitslag van die u de 

wetenschap geeft hoeveel procent en 

hoeveel euro’s er snel bereikbaar en 

(her)winbaar zijn en hoeveel wij u 

daarvan garanderen.  

 

MOBILISEREN & MOTIVEREN  

Met het vrijmaken en maximaliseren 

van ongekende vermogens hebben wij 

een gouden formule ontwikkeld 

waarmee organisaties en bedrijven juist 

nu in korte tijd het verschil kunnen 

maken. Daarmee verbetert  

de opbrengst en werksfeer, vermindert 

negatieve werkdruk, spanning en 

werkstress en krijgen mensen 

weer/meer vertrouwen.  

 

KUNNEN, DURVEN EN WILLEN 

Dan komt er energie, tijd en geld vrij 

voor een breed gedragen omslag in 

denken en doen waarin mensen en 

bedrijven het beste van zichzelf aan 

elkaar kunnen, durven én willen 

geven.    

 

NIEUWSGIERIG? 

Natuurlijk heeft dit meer vragen 

opgeroepen dan wij hier antwoorden 

hebben kunnen geven. In dat geval 

belt u ons als u nieuwsgierig geworden 

bent. Dan komen we vrijblijvend eerst 

bij u langs voor verdere uitleg. 
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Blauw Goud  
De wereld achter Onbenut Vermogen  

Blauw Goud  
De wereld achter Onbenut Vermogen  

The Way Out  

United Sense    Birkstraat 79    3768 HC  Soest    Tel: 035.6019275       info@unitedsense.nl       De site: www.unitedsense.nl       Het kenniscentrum. 

Organisaties & Bedrijven  –  Groot & MKB  -  Vernieuwing Rijksdienst  -  Ambtenaar van de Toekomst  –  Werkgroep Organisatiecultuur  –  Werkgroep Arbeidsproductiviteit  –  Werkgroep Organisatiegedrag  -  Ambtenaar 2.0 

 

The Way Out  

De gemiddelde omvang van dit Onbenut Vermogen is 25% tot 40% van het 

totale productief vermogen in commerciële bedrijven tot organisaties in de 

publieke sector met uitschieters tot 45%. Er is dus nog een wereld te winnen. 
 

mailto:info@unitedsense.nl
http://www.unitedsense.nl/
http://www.unitedsense.nl/index.php

