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‘Wij geloven dat 

door het delen van overvloed 

persoonlijke groei ontstaat’

Filmpje 1: https://www.youtube.com/watch?v=bQpEd5g7VZI

Filmpje 2: https://www.youtube.com/watch?v=NGkrsEffAus

https://www.youtube.com/watch?v=bQpEd5g7VZI
https://www.youtube.com/watch?v=NGkrsEffAus




Perspectief Nu Straks

doel Verbeteren persoonlijk leven Verschil maken in sector

effect Zorg op maat en ieder voor zich Meerwaarde voor iedereen

klantbelofte Minder klachten Mooier leven

klantrelatie Professionele relatie Wederkerige relatie

organisatie Professionele bureaucratie Ondernemend netwerk

Strategie ombuiging



Taal van de beweging van Overvloed

Doel
• Op een verfrissende manier antwoord geven op persoonlijke en maatschappelijke 

vraagstukken door het delen van ieders overvloed. Juist ook de overvloed van onze 
klanten!

Essentiele elementen
• Mentale gezondheid is ons focus: Persoonlijke groei voor iedereen!
• Overvloed steeds blijven verbinden aan praktijk van alledag
• De organisatie faciliteert en stimuleert “wind in de rug”

Effect
• Ontdekken dat de controlereflex steeds meer losgelaten kan worden.
• Vertrouwen krijgen in nieuwe (netwerk)vormen van organiseren
• Het wordt steeds leuker om bij de Beweging van Overvloed te horen!



Overvloed maken op elk niveau



Wat is er voor nodig?

Echt geloven in de kracht van SAMEN

De moed hebben het anders te doen

Nieuwe manieren en gedrag ontwikkelen

Vertrouwen krijgen in nieuwe routes

Ieders talent gebruiken

Een beweging bouwen

Plezier maken en successen behalen

Gewoon DOEN!

Meervoudige 
stekker
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2 overvloedcoordinatoren !

Dirk

Hanneke









Ontwikkelrichting

Verwerpen Versterken Verwerven

We laten graag alles bij 
het oude

Overvloed delen! Samen kunnen we toveren!

Naar klanten: 
betutteling

Naar klanten: 
werken vanuit 
gelijkwaardigheid

Naar klanten: 
de overvloed van klanten 
verzilveren

Naar collega’s (in- en 
extern): 
elkaars werk overdoen

Naar collega’s (in- en 
extern): 
beter samen werken

Naar collega’s (in- en extern): 
we vliegen in waar de klant 
ons nodig heeft

Naar financiers: 
zinloze bureaucratie

Naar financiers: 
gerechtvaardigd 
vertrouwen

Naar financiers: 
een ondernemende 
zorgaanbieder die het 
investeren waard is

Sleur Liefde Moed


