HET NIEUWE DENKEN AUTOMOTIVE
LOS DENKEN . ANDERS DENKEN . OM DENKEN . 50 TIPS

wat klopt hier niet?

het paard staat verkeerd om
Maak van een probleem de bedoeling.
Van een fout een goed.
Van een crisis een kans.
Van een ondanks een dankzij.
Berthold Gunster
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Beste Lezer,
De Automotive verandert in haar denken. We gaan van vast denken naar nieuw
denken verder genoemd omdenken).
Vastdenken.
Uiteraard heb je jarenlange ervaring met de branche; je kent je klanten goed,
zit bovenop de resultaten en bent gewend om snel te reageren op
ontwikkelingen. Je kent de handelingen binnen je eigen afdeling tot in detail en
er ontgaat jou weinig. Jouw talenten worden met name aangesproken op
probleemoplossend vermogen, praktische intelligentie, omgangsvormen,
respect en representativiteit. En uiteraard op je kennis van de bedrijfstak, de
lokale markt, de producten, de diensten en systemen.
Van vast denken naar los denken
In 2018 en volgende jaren wordt je ook op andere talenten aangesproken,
namelijk besluitvaardigheid vanuit authenticiteit, denken en doen vanuit
persoonlijk leiderschap, klantgericht werken vanuit duurzaam ontmoeten en
echt verbinden. In het PCD® Mijn Persoonlijk Leiderschap word je hiervan
bewust.
Van los denken naar anders denken
In het los denken word je bewust van het vaste script en de ontelbare
mogelijkheden die er zijn om dat script te doorbreken in de Vestiging . Mijn
ervaringen leert dat in deze fase de grootste kans voor je ligt om te ervaren.
Anders denken is herkenbaar en veilig omdat ze te maken hebben met de
Vestiging. En de kracht ligt vaak in de simpelheid ervan.
Van anders denken naar om denken
Om denken is denken in termen van kansen en niet van problemen. Het is een
manier van denken waarbij je kijkt naar de werkelijkheid zoals die is en wat je
daar mee zou kunnen. Je gebruikt in feite de energie van het probleem voor
iets nieuws en verandert zo je denken. Je creativiteit wordt nu op de proef
gesteld, want je stapt in je denken “uit de Vestiging” en denkt vanuit “het
Domein”.
Ontdek waar je in deze revolutionaire ontwikkeling staat, bekijk alle tips en
geef gas waar nodig.

Harry G. Selier
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De Leervragen
Omdenken is denken in termen van kansen en niet van
problemen. Het is een manier van denken waarbij je kijkt naar de
werkelijkheid zoals die is, en wat jij daarmee zou kunnen. Je
gebruikt in feite de energie van het probleem voor iets nieuws
en verandert zo jouw script . Je stapt in jouw denken uit jouw
werkplek en jouw directe werkomgeving en je richt je op een
breder domein. In dat domein kom je van alles tegen om
onderscheidend, anders en met name vernieuwend te denken.
De leervragen die hierbij horen zijn:
•
•
•
•

Hoe kan je van vast denken naar los denken?
Hoe kan je van los denken naar anders denken?
Hoe kan je van los denken naar om denken?
Hoe kan je de verschillen in los denken, anders denken en om
denken herkennen?
• Hoe kan je het toepassen in de organisatie?
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Harry G. Selier
Als zeer ervaren trainer en coach gebruikt Harry Selier de afgelopen 21 jaar
De Paardenspiegel om zijn deelnemers een echte ontmoeting te laten
beleven. Zijn boek De Ontmoeting, Expeditie naar het Nieuwe Script was voor
velen een doorbraak om de ontmoeting met zichzelf aan te gaan. Immers
jezelf ontmoeten leer je niet op school en je doet het de hele dag!
De inkadering van zijn werk wordt ingegeven door de Logische Niveaus van
Bateson & Dilts (NLP). Door Berthold Gunster en zijn Omdenken geïnspireerd,
realiseerde hij met name in de Automotive sector trainingen in Om denken in
Sales. Om dit inzicht te kaderen ontwikkelde hij de Praktische Niveaus.
In zijn trainingen heeft hem Eigenaarschap altijd geboeid. Het maakt de Mens
uniek en bijzonder en geeft een extra dimensie aan ieders denken en doen.
Hij gebruikt de Logische Niveaus en “zijn” Praktische Niveaus in een matrix
om zo eigenaarschap te duiden, waardoor vele deelnemers hun eigen Magie
van het Moment ervaren. Eigenaarschap heeft iedereen op zijn of haar
manier. Het is elke keer weer een cadeau om te ervaren dat de deelnemer
bewust wordt van zijn of haar unieke extra.
Het denkscript moet worden doorbroken en ontwikkeld, het handelen moet
scherp en attent worden en het persoonlijk leiderschap krachtig en
kwetsbaar. Het zorgt ervoor dat de klanten weer fans worden.
In de inspirerende omgeving van het Landgoed Elspeet waar de natuur
leidend is, maakt hij met zijn belevenistrainingen maximaal gebruik van de
mogelijkheden: paardenspiegel, de prachtige bossen en verstrekkende
heide, een goede keuken, outdoor opdrachten en een gezellig pub. Vanuit
Karakteracademy begeleidt hij organisaties en individuen om (weer) in
beweging te komen. Het openbuigen van de oogkleppen en letterlijk de
blikverbreding geeft nieuwe energie en kansen. Vanuit oprechte
betrokkenheid en enthousiasme krijgt hij mensen in beweging.
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