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Waar moet je Martin voor hebben …. 

(waar zou je me voor kunnen vragen) 
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Ik ben een trouble shooter, problemsolver /  een organisator 

van oplossingen in ambivalente / complexe situaties. Ik 

organiseer de flow van data, informatie, kennis, (ERP) 

applicaties en (samen)werk(ing). 

 

Ik zorg voor oplossingen op het gebied van organisatie & 

samenwerking, techniek, processen. Mijn oplossingen zijn 

altijd gebaseerd op eigenaarschap en betrokkenheid, 

pragmatiek, een multidisciplinaire insteek, co-creatie, 

eenvoud en snelheid maar bovenal gefocust op "werkende 

systemen" en een integrale benadering.  
 



Wat heeft Martin gedaan … 
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Hoe werkt Martin …  

(wat voor vlees in de kuip / WoW/ motto’s) 
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Wie ik ben….  

Energie en kwaliteiten 
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Wat ik zoek … 
(Klantvragen waarvoor ik een oplossing mag organiseren….) 

 

9 Pitch Martin van Vuure - Openbaar 



Professionele passies en interessegebieden 

Topics: Complexity/simplicity; kennis management, agile, vlottrekken van vastgelopen 

samenwerking, simplicity/complexity, innovatie, (pers.) productiviteit, project management, visual 

thinking/visualisering-beelddenken/creativiteit/mindmapping, design thinking en service design 

thinking, systemthinking. 
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Ik vind het leuk om: 

• te organiseren / structureren / verbeteren 

• te versimpelen (tot een A4'tje), te denken in 

beelden/metaforen 

• toegevoegde waarde te leveren aan een klus 

die er (voor de klant) toe doet ==> samen op 

pakken om na afloop met trots op terug te 

kijken. Co-creatie, groei. Het-verschil-maken. 

• met en team, over grenzen heen, een nieuw 

concept neer te zetten 

• plannen te maken en te realiseren 

 

 

 

Krijg energie van  

• creatie / het bouwen aan iets ('tastbaars' / 

'herkenbaars' / 'waardevols') dat gebruikt 

wordt .... 

• creatief bezig zijn 

• (gezamenlijk)in de flow komen – doelgericht 

realiseren…. 

• Combinatie van hart-inspiratie-Waarom, 

hoofd-denken en hand-doen 

• Nieuwe technologie / nieuwe mogelijkheden 

• Conceptualiseren 


