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Kracht. 

 

 

Een belangrijk woord. Een woord ook, dat in combinatie met een 

ander woord veel betekenissen heeft. Natuurkracht, spierkracht, 

denkkracht, waterkracht, windkracht, zwaartekracht, kiemkracht, 

aantrekkingskracht, menselijke kracht, wilskracht om er maar eens 

enkele te noemen. In de praktijk van I-Kwadraat wordt veel 

aandacht besteed aan kracht, sterker nog het mobiliseren van 

veranderkracht vormt altijd de kern. I-Kwadraat legt nadruk op de 

kracht die vereist is om succesvol te innoveren en te 

implementeren. Een essentieel onderdeel van dit proces is het op 

krachten komen. Zoals de Waddenzee, die een rustplek is voor 

veel trekvogels, zo wil I-Kwadraat een fjord zijn voor 

professionals en ondernemers die hun hersenen tot rust willen 

brengen. Om vervolgens krachtiger weer in beweging te komen.  

 

Onze wereld kenmerkt zich door dynamiek.  

Flexibiliteit, veerkracht is vereist om met veranderingen mee te bewegen en om er op in te 

spelen. Wilskracht is noodzakelijk bij het tot stand brengen van verbeteringen en 

vernieuwingen. Kracht wordt vaak geassocieerd met sterk zijn. De krokodil met zijn krachtige 

kaken, de olifant met haar oerkracht en de stier met zijn stootkracht. Kracht kan ook op een 

andere manier sterk zijn, zoals de kiemkracht van een zaadje dat zich door niets laat 

tegenhouden en door het asfalt naar boven groeit. Deze laatste vorm van kracht zie je 

bedrijfsmatig vaak terug bij startende bedrijven. Uit het toekomstbeeld van de ondernemer 

ontkiemt een krachtige koers, gebaseerd op de specifieke sterke punten van het jonge bedrijf. 

Ondernemers moeten sterk zijn, geloven in hun eigen visie en volharden als blijkt dat het 

bedrijf kans van slagen heeft. Bij sterk zijn hoort ook samen sterk zijn!  Group mind scheppen 

en partners zoeken die synergie (op)leveren. Samen doelstellingen bereiken is mooi, samen 

met kracht op pad gaan verhoogt de kans om te groeien.  

 

I-Kwadraat staat voor het begeleiden van bedrijven met als doel hun implementatiekracht te 

vergroten. Dit is geen macht spel, maar een veranderproces waarbinnen denken en doen hand 

in hand. Dat is een sterkte van ons. We helpen ondernemers en hun teams om hun 

toekomstbeelden waar te maken en grensverleggende doelen te realiseren.  

 

Van alle krachten die spelen bij het vormgeven van de business is wilskracht het meest 

bepalend. Obstakels overwinnen en koers vast houden kan niet zonder volharding 

(perseverance ), doorzetten met passie, bevlogenheid en gedrevenheid. Dit is het voedsel dat 

energie geeft aan goed functionerende teams en aan ondernemers met een missie. Voedsel om 

de dagelijkse bedrijfsvoering gemotiveerd te blijven uitvoeren en tegelijkertijd open te blijven 

staan voor innovaties die het bedrijf een sterke positie in de toekomst moeten geven. De wil 

om te implementeren en innoveren zou ik in één woord krachtvoer  willen noemen. 

 

 


