
Every success 
has stories to tell



Sturen op verwachting
Via een unieke benadering gaat Connecting All 
aan de slag. Daarin is er vooral aandacht voor 
de emotionele kant van denken, in plaats van 
enkel de rationele, zoals men dit op school heeft 
aangeleerd. Het is namelijk bewezen dat juist de 
succesvolste mensen een hoog EQ hebben. Een 
IQ is interessant om in te stappen, maar bepaalt 
niet het succes. Connecting All zoomt in op die 
onbelichte emotionele benadering. Bij de mogelij-
ke bedrijfsmatige veranderingen zorgt Connecting 
All dat de verwachting altijd aansluit op de feiten. 
Er wordt geen roze olifant verkocht; men blijft 
realistisch. Feiten zijn rationeel en te meten. De 
verwachting is wat lastiger uit te drukken. Con-
necting All managet de verwachting en meet deze 
dan weer met de feiten. Een resultaat daarvan is 
dat de teleurstelling dan zo klein mogelijk is. 

Partner in positive change
Connecting All is vóór positieve verandering. Oprichter Jean-
Claude Crijns was in het verleden actief voor werknemers- en 
werkgeversorganisaties en heeft een jarenlange ervaring in 
business- en community development, zowel nationaal als 
internationaal. Samen met de zeggenschap, het management en de 
medezeggenschap verzorgde hij vele malen de begeleiding bij fusies, 
reorganisaties en overnames. Hij is nu de partner voor organisaties en 
instellingen die op zoek zijn naar nieuwe kansen en mogelijkheden. 
Diegenen die de samenwerking met hem aangaan, kunnen rekenen 
op een pool met professionals, die fl exibel wordt ingezet zodat de 
opdrachtgever altijd maatwerk kan verwachten. Connecting All gaat 
voor positieve veranderingen voor mens, team en organisatie, wil dat 
zij vernieuwend succesvol worden, verzorgt strategische coaching en 
begeleidt uiteindelijk het gehele proces. 

Missie – visie – strategie ontwikkelen
Opdrachtgevers komen er bijvoorbeeld 
achter dat ze een verouderde visie hebben en 
nooit of te weinig stilstonden bij een nieuwe. 
Of men heeft een innovatief idee en wil de 
rest meekrijgen in deze vooruitstrevende 
gedachte. Connecting All werkt vanuit het 
‘community denken’, waarin het dé specialist 
is in Nederland, houdt focus op het behoud 
van draagvlak, zet de strategie neer en is er 
ook bij de daaropvolgende stappen. Daarbij 
wordt gekeken naar de buitenwereld. De 
markt bepaalt immers; ‘the voice of the 
customer’ is essentieel om te horen. 
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Strategische programma’s en events
Connecting All is vóór het ‘Ja, en’-antwoord, waarin vernieuwend 
denken zit opgesloten en hoopt de twijfels bij de ‘Ja, maar’-
antwoorders, die moeilijk kunnen loslaten, weg te nemen. 
Geïnteresseerde bedrijven, organisaties en instellingen kunnen 
zich bij Connecting All melden voor een ‘proeverij’ van de 
werkwijze. Het enige dat hiervoor van u gevraagd wordt is uw 
interesse en tijd…

Vernieuwend succesvol
De belangrijkste uitdaging voor Connecting All is 
die positieve verandering teweeg te brengen, zodat 
deze ruimte biedt voor innovatie, vernieuwing 
en positieve energie. Hiermee kan het bedrijf, 
instelling of vereniging blijven anticiperen op 
bewegingen, kansen en uitdagingen in de markt. 
Een positieve verandering wordt pas bereikt als 
er beweging in de juiste richting wordt gemaakt. 
Deze beweging ontstaat pas echt als er voldoende 
inzicht en bewustwording is en genoeg aandacht 
voor alternatieven en eigen ambitie gerealiseerd 
zijn. De maatwerkprogramma’s van Connecting All 
voorzien hier volledig in. 



Jean Claude Crijns

M. +31 6 51244056
E. info@connectingall.nl
I. www.connectingall.nl

Every success has stories to tell


