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Met ‘dit’ bedoelen we het extra vermogen dat, in die tussengebieden in de organisatie waar 

echte verbinding ontbreekt, vrijgemaakt kan worden. Het Onbenut Vermogen dat daar een 

omvang heeft tussen de 10% en soms zelfs 45% zit verborgen ‘onder’ de standaard 

managementrapportages.  

Tussen wat de top van de organisatie/het bedrijf weet en wat de werkvloer ervaart en weet 

meten wij structureel een verschil tussen de 25% en 35%. 

Als managers en leidinggevenden daar tussen beseffen dat dát verschil álles bepalend is 

voor de bestaanszekerheid van hun organisatie/bedrijf en dus óók het behoud van hun 

baan, kan de informatie rond Onbenut Vermogen gaan stromen. Helemaal als zij beseffen 

dat zij als individuele functionaris daarin vrij onmachtig staan.  

Dan hebben we het uiteraard niet over de extern niet beïnvloedbare- maar intern wél 

beïnvloedbare factoren die alleen in optimale gezamenlijkheid kunnen worden aangepakt. 

Per 10% vrijgemaakt Onbenut Vermogen neemt – omgerekend per medewerker per jaar in 

een commercieel bedrijf – hun opbrengst jaarlijks met 18.000,-- euro toe. In de publieke 

sector is dat 9.000,-- euro per medewerker per jaar. 

Speciaal voor u is de site www.terranongrata.com online gebracht. 

Een directeur, die dit Vitalisatieproces óók wilde, lunchte met een zevental medewerkers 

die dit Vitalisatieproces al hadden meegemaakt. Hij vroeg hen naar de resultaten daarvan. 

Unaniem zeiden zei: “Dit kun je niet uitleggen, dit moet je ervaren hebben. Want hoe kun je 

in woorden uitdrukken wat je zo tot in de kern hebt mee gemaakt en je zó heeft geraakt?” 
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