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KookeenY is gebaseerd op 20 jaar 
praktijkervaring en studie in verschillende 
bedrijfstakken van retail tot metallurgie. 
In een technische, projectmatige 
en operationele context.

KookeenY is een systeem dat een aantal unieke 
modellen combineert die IQ en EQ in evenwicht 
brengen. Zo willen en kunnen mensen het beste 
van zichzelf geven.

Flexibiliteit is het vermogen je aan te passen 
aan verandering. Dat doe je door ideeën die 
in je bedrijf ontkiemen te zien, te pakken 
en er iets mee te doen.

“Rebellen en hun baas” brengt naar boven 
wat binnen je onderneming leeft en 
zet dit om in bruikbare projecten.

REBELLEN 
EN HUN BAAS
maken van je bedrijf een flexibele organisatie. 
Veranderingen worden verbeteringen. 
De beperkte bedrijfsmiddelen worden 
optimaal benut. 



Informeer,
vrijblijvend,  

naar de volgende 
opleiding 

of workshop

Verbeteringen zien, mensen overtuigen, 
meesterschap tonen en middelen toewijzen. 
Ondernemerschap heeft veel aspecten. 

Rebellen en bazen snappen 
hoe het systeem in elkaar zit 
en begrijpen hun rol
in een verbeteringstraject.

Rebellen en hun baas leren 
de KookeenY modellen 
toepassen in echte projecten.

EEN UNIEK OPLEIDINGSTRAJECT

HET VERSCHIL TUSSEN HET KOKEN 
VAN EEN EI EN HET BOUWEN VAN 
EEN FABRIEK IS DE “SCHAAL”.

“Rebellen en hun baas” start met het overdragen 
van de unieke KookeenY modellen voor 
proces, interactie, mens, ondernemerschap 
en hun samenhang. Gewapend met deze 
modellen definiëren bazen en rebellen 
verbeteringstrajecten. Samen maken ze een 
projectplan voor deze trajecten. Vervolgens 
coachen we de realisatie.

Een traject duurt ongeveer een jaar.

Onze modellen zijn praktisch, herkenbaar 
en bruikbaar. Het koken van een zacht gekookt 
eitje is een perfect voorbeeld. Het lijkt eenvoudig, 
maar is moeilijker dan je denkt. 

Het koken van een ei staat model voor alle 
denkbare processen. Wij vatten dit samen 
met de formule Y+A=ƒ(S,G,K,m,w,€)+0. 
Zo, nu weet jij ook waar de Y van KookeenY 
vandaan komt.

ZIN OM SAMEN MET 
ONS EIEREN TE KOKEN?

Met rebellen en hun baas creëren we de 
rolmodellen ziener, leider, meester en 
manager die de verschillende aspecten van 
ondernemerschap dragen. 

Op deze manier kunnen zowel 
de mensen als het bedrijf hun 
volledig potentieel ontwikkelen.

MEER ONDERNEMERSCHAP 
IN UW BEDRIJF


