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HET REALISEREN VAN EEN COLLECTIEVE DROOM 
HET DREAMERS WHO DO. MODEL (DWD MODEL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoe realiseer je de collectieve droom van je organisatie, van je bedrijf? 
Wat wil je in de wereld zetten? 
Wat behoud je van vandaag, wat laat je vallen, wat is het nieuwe dat je creëert? 
 
We leiden je door 3 verschillende stappen om te komen van droom tot realisatie, van ambitie 
tot actie.  Collectieve dromen realiseren we samen #together. We hebben hier verbindend 
leiderschap voor nodig. Leiderschap dat resultaatgericht is en tegelijkertijd zorgt voor verbinding 
met alle betrokkenen en uiterst mensgericht is. 
 
 
STAP 1: DROOM 

In deze stap nodigen we je uit om te dromen.  

• Hoe stel jij je organisatie, je bedrijf voor in de toekomst?  

• Wat is je ambitie voor je organisatie, voor je bedrijf?  

We helpen je om het te beschrijven alsof het vandaag al zo is. We zetten sterk in op de collectieve 
intelligentie die reeds aanwezig is in de organisatie. 

Is het beeld voor de toekomst duidelijk voor jezelf, als lid van het leiderschapsteam, als eigenaar 
van het bedrijf, als oprichter, als Raad van Bestuur?  

Hoe is deze ambitie een uitdrukking van het intern kompas van je organisatie en van jezelf? Het 
interne kompas dat het WAAROM (de reden waarom je bedrijf bestaat) en het HOE (de leidraad) 
van je organisatie, je bedrijf beschrijft.   

Wanneer dit helder is en gedragen door alle betrokkenen gaan we naar Stap 2. 
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STAP 2: STAND 

Hoe communiceer je over deze droom, deze ambitie? Een droom, een ambitie bestaat maar 
als je erover spreekt. Je hebt namelijk anderen nodig om je droom te realiseren of het nu je 
medewerkers, je aandeelhouders, je klanten, je leveranciers, je geldschieters zijn, je hebt elke 
stakeholder nodig. Het dient een collectieve droom te worden. 

We helpen je daarbij. Hoe gaan anderen geloven dat het mogelijk is? We grijpen daarvoor terug 
naar je succesverhalen, je secure base ervaringen als persoon,als team en als organisatie. Zodat 
mensen deze droom ook zien en geloven dat het mogelijk is en bewust worden hoe hun eigen 
individuele droom/ambitie past in dit grotere verhaal. 

Wanneer je je ambitie in de wereld hebt gezet en mensen bereid zijn je te helpen om deze ambitie 
te realiseren dan kan je aan de uitvoering beginnen. 

 

 

STAP 3: PUSH 

Wij helpen je bij het formuleren van de essentiële projecten of WIN projecten die je nodig hebt 
om deze collectieve droom te realiseren: strategy execution projects. 

Heldere projecten, met duidelijke start- en einddatum en met duidelijk eigenaarschap. 
TRAJECTUM kan hier waar nodig ondersteuning bieden, onze expertise ligt bij deze op de 
menselijke kant van Strategy Execution. 

 
 

LET LOVE RULE 

We doen dit alles vanuit verbindend leiderschap dat we Care to Dare Leadership noemen. 

Waar de liefde, de steun en hulp van elkaar essentieel is. Co-creation is transformation done in 
relationship. Het is resultaatgericht én in verbinding met alle betrokkenen.  

 

WELKE HULP KUNNEN WIJ BIEDEN? 

We gaan graag met je in dialoog. Waar sta je vandaag bij het realiseren van je collectieve droom? 
Wat kan beter? Wat kan krachtiger? Waar loop je tegen aan?  

Wij als TRAJECTUM Humanly Resourceful bieden je een klankbord, we stellen je de vragen die 
je jezelf niet echt wil stellen en waarvan je tegelijkertijd weet je dat het dé vragen zijn. Kortom, we 
zijn met plezier je ‘compagnon de route’ voor de tijd die nodig is. 

 

HOE BEGINNEN WE ER AAN? 

We starten altijd met een vrijblijvend kennismakingsgesprek, een intake meeting waarin we 
onderzoeken of en hoe we samen kunnen werken aan jullie traject van Droom Realisatie. Geef ons 
gerust een seintje https://www.trajectum.be/nl/contact 

 


