Fit-For-the-Future
Een ontwikkelprogramma voor leiders en
organisaties die strategische vooruitgang
willen boeken
Dr.ir. Norbert Greveling
Den Bosch, 12 januari 2022

Voordat je dit document bestudeert is het raadzaam om
eerst de onderstaande leeswijzer tot je te nemen
Leeswijzer:
Deze PowerPoint paper vertelt een verhaal. De paper is opgesteld vanuit een aantal heldere principes:
• Elke pagina op zichzelf is relevant en heeft een eenduidige boodschap. Daarbij kent elke pagina twee
componenten:
➢ Een koptekst, met daarin de boodschap van die pagina in één zin.
➢ De body, met een uitwerking, toelichting of onderbouwing van die essentie.
Dit noemen we verticale logica. De body en de koptekst sluiten logisch op elkaar aan.
• Van de eerste tot de laatste pagina zit er een logische opbouw in het verhaal. Dat noemen we
horizontale logica. Alle pagina’s bij elkaar vertellen het hele verhaal. Door alle kopteksten achter
elkaar te lezen, lees je als het ware de managementsamenvatting.
• Het verhaal begint met een hoofdboodschap en kernvragen die in de paper worden uitgewerkt.
Daarmee heb je direct de kern te pakken. Het stelt je bovendien in staat om snel een inschatting te
maken of het verhaal voor jou voldoende interessante aanknopingspunten biedt om tot je te nemen
en waar je meer of minder aandacht aan wilt schenken om te lezen/bestuderen.
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Hoofdboodschap en kernvragen bij Fit-For-the-Future
Hoofdboodschap:
Fit-For-the-Future is een ontwikkeltraject voor leiders die met hun organisatie strategische vooruitgang willen
realiseren en belangrijke strategische keuzes willen herzien. Uitgangspunt van het programma is dat organisaties
zich kunnen blijven ontwikkelen, als hun leiders zich ook blijven ontwikkelen. Werken aan de organisatie vraagt
andere competenties dan werken in de organisatie. Tijdens het traject wordt stapsgewijs gewerkt aan strategische
leiderschapsontwikkeling en strategie-/organisatieontwikkeling. Tijdens het ontwikkeltraject worden diverse
vernieuwende concepten en tools toegepast. Centraal staat kennis-/competentieontwikkeling bij leiders, waardoor
ze voor hun organisatie de beste strategische keuzes kunnen maken en doorvoeren. Nu, maar ook in de toekomst.

Kernvragen:
•
•
•
•
•

Wat behelst het Fit-For-the-Future traject?
Welke stappen worden doorlopen tijdens dat traject?
Op welke manier wordt gewerkt aan strategisch leiderschapsontwikkeling en strategie-/organisatieontwikkeling?
Waarin resulteert een Fit-For-the-Future traject en welke voordelen levert dat op?
Waarom FPSM?
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Het Fit-For-the-Future programma is door FPSM ontwikkeld
vanuit een aantal heldere uitgangspunten
Uitgangspunten
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•

De beste strategie bestaat niet

•

Als gevolg van toenemende turbulentie in hun bedrijfsomgeving moeten leiders steeds vaker de eerder
gemaakte strategische keuzes over hun organisatie aanpassen

•

Het huidige VUCA-tijdperk vraagt om toepassing van een nieuwe aanpak met innovatieve concepten,
technieken en tools om strategische vooruitgang te realiseren

•

Veel leiders zijn gewend om hard te werken in hun organisatie, maar beschikken niet altijd over
strategische leiderschapscompetenties om te werken aan hun organisatie en daarmee strategische
vooruitgang te realiseren

•

Toekomstgericht werken aan de organisatie, oftewel strategisch managen, is een continu proces en
vraagt om de instelling van een strategisch leiderschapsteam die dat proces managet

•

Organisatieontwikkeling kan alleen plaatsvinden als leiders in een organisatie zich blijven ontwikkelen

•

Strategisch managen is een collectief leerproces, waarbij toepassing van een methodiek en
gemeenschappelijke taal belangrijk zijn om dat leren te faciliteren en te versnellen

•

Strategisch leiderschapsontwikkeling en organisatieontwikkeling gaan hand in hand
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Onze aanpak voor het realiseren van strategische
vooruitgang kent acht stappen*
1. Verkennen
strategische
uitgangspositie
Gezondheid,
aantrekkelijkheid

Progressie,
risico’s

8. Monitoren
strategische
vooruitgang

Voortgang,
effecten

2. Evalueren
strategische keuzes

7. Doorvoeren van
keuzes
Projecten, programma’s,
realisatieplannen

6. Experimenteren

Issues,
opties en thema’s

Meerjarenplannen,
initiatieven

3. Begrijpen
dynamiek op het
speelveld

5. Exploreren/
uitkristalliseren van
keuzes

Scenario’s,
potentieel

Keuzes, perspectieven,
beoogde vooruitgang

4. Maken/herzien
van strategische
keuzes

* bron: TGO-methodiek © FPSM
11-2-2022
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Bij het Fit-For-the-Future traject doorlopen we de eerste
vier stappen van die aanpak met een leiderschapsteam
1. Verkennen
strategische
uitgangspositie
Gezondheid,
aantrekkelijkheid

Progressie,
risico’s

8. Monitoren
strategische
vooruitgang

Voortgang,
effecten

2. Evalueren
strategische
keuzes

7. Doorvoeren van
keuzes
Projecten, programma’s,
realisatieplannen

6. Experimenteren

Issues,
opties en thema’s

Meerjarenplannen,
initiatieven

3. Begrijpen
dynamiek op het
speelveld

5. Exploreren/
uitkristalliseren van
keuzes

Scenario’s,
potentieel

Keuzes, perspectieven,
beoogde vooruitgang

4. Maken/herzien
van strategische
keuzes
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Het Fit-For-the-Future programma kent een unieke en
innovatieve basis die inmiddels breed wordt geaccepteerd*
Kenmerkende eigenschappen
•

Holistische manier van kijken naar organisaties

•

Heldere denkwijze over toekomstbestendigheid van organisaties

•

Methodische aanpak om te werken aan toekomstig succes

•

Systematische en systemische beschouwing van organisaties

•

Samenhang tussen bedrijfskundige, organisatiekundige, strategische en veranderkundige benaderingen

* Veel theoretische basis voor Fit-For-the-Future is afkomstig uit het managementboek:
Strategisch managen in turbulente tijden, Leren je organisatie toekomstbestendig te
maken uit 2019, geschreven door Norbert Greveling en Roland Bushoff. Op basis van
reacties uit de praktijk op dat boek is FPSM opgericht, waar Norbert leiding aan geeft.
Het boek wordt inmiddels gebruikt bij diverse binnen- en buitenlandse MBA- en postHBO opleidingen als basismateriaal voor het vakgebied Strategisch management en
toegepast bij verschillende organisaties bij de behandeling van strategische
vraagstukken.
Het boek is tevens in het Engels verkrijgbaar.
11-2-2022
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Bij elke stap pas je als leider unieke, innovatieve concepten,
technieken en tools toe op je eigen organisatie
Stap

Unieke concepten zijn o.a.*

Unieke tools zijn o.a.*

Unieke technieken zijn o.a.*

1. Verkennen
strategische
uitgangspositie

• Holistisch strategisch raamwerk

• Toekomstbestendigheidsmonitor

• Gezondheidsanalyse

• Toekomstbestendigheid

• Aantrekkelijkheidsanalyse
• Strategische risicoanalyse

2. Evalueren
strategische keuzes

• Strategische aandachtsgebieden

• Canvassen

• Samenhang analyse

• Bouwstenen onder succes

• Questionnaires

• Visualisatietechnieken

• Knoppenkast voor leiders
3. Begrijpen dynamiek
op het speelveld
4. Maken/herzien van
strategische keuzes

• Strategische thema’s

• Scenario ontwikkeling

• Groepen belanghebbenden

• Visualisatietechnieken

• Strategische vooruitgang

• Canvassen

• Synthese

• Tiki-model

* bron: TGO-methodiek © FPSM
11-2-2022
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Gaandeweg ga je als deelnemer anders kijken en denken
over je organisatie en ga je daar anders aan werken
Het doel van werken met concepten, tools en technieken is (leren):

11-2-2022

•

Inventariseren/in kaart brengen, onder andere van strategische keuzes

•

Bespreekbaar maken wat besproken moet worden, in de juiste volgorde

•

Begrijpen van elkaar

•

Overzicht creëren over je organisatie

•

Samenhang bewaken tussen verschillende strategische vraagstukken

•

Tot de kern van het succes van je organisatie doordringen

•

Begrijpen wat zich voltrekt in de omgeving

•

Ordenen van strategische vraagstukken

•

Keuzes maken over strategische vraagstukken
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Tijdens een Fit-For-the-Future traject voeren leiders met
elkaar verschillende concrete activiteiten uit*
Stap

Activiteiten met het leiderschapsteam

0. Voorbereiding

Parallelle activiteiten (facilitator)

Typische doorlooptijd

• Planningsbijeenkomst met opdrachtgever
• Uitwerking

1 à 2 weken

1. Verkennen
strategische
uitgangspositie

• Aftrap (0,5 dag)
• Online invullen vragenlijst (3 kwartier)
• Toekomstbestendigheidssessie (1 dag)

• Interviews/gesprekken om de organisatie
beter te leren kennen
• Uitwerking
• Regiebespreking

2 à 4 weken

2. Evalueren
strategische
keuzes

•
•
•
•

• Inventariseren strategische keuzes ter
voorbereiding op elke sessie
• Visualisatie/modellering en uitwerking
• Regiebesprekingen

6 à 10 weken

3. Begrijpen
dynamiek op het
speelveld

• Themasessies (3 keer 0,5 – 1 dag)

• Speelveldverkenning
• Visualisatie/modellering en uitwerking
• Regiebesprekingen

4 à 6 weken

4. Maken/herzien
van strategische
keuzes

• Keuzesessie (2 dagen)

• Regiebesprekingen
• Uitwerking

1 à 2 weken

Activiteitensessie (1 dag)
Speelveldsessie (1 dag)
Fundamentensessie (1 dag)
Motievensessie (1 dag)

* Onder leiding van één of twee FPSM facilitators
11-2-2022
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Een Fit-For-the-Future traject resulteert in duidelijke
strategische keuzes en nieuwe perspectieven
Keuzes over o.a.
• De richting van de organisatie (visie, missie, doelen, kernwaarden)

• De te leveren meerwaarde aan groepen belanghebbenden (businessmodel en organisatiemodel)
• Het bedrijfsspel en het organisatieconstruct

• Het operationeel model en het samenwerkingsmodel
• Strategische thema’s en strategische initiatieven

11-2-2022
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Bij het Fit-For-the-Future programma gaan strategische
leiderschaps- en organisatieontwikkeling hand in hand
Stap

Wat je leert over strategisch leiderschap

Wat je doet aan
organisatieontwikkeling

• Werkplan (o.a. vaststellen team, scope van
de organisatie, tijdspad, locaties,
communicatie, wijze van besluitvorming,
regievoering, verslaglegging)

0.

11-2-2022

Uitkomsten/resultaten

1.

•
•
•
•
•

Analytisch kijken en denken over organisaties
Kerntaken van leiders
Werken met horizons
Bespreekbaar maken van toekomstbestendigheid
Aanbrengen van focus

• Verkennen van de
strategische uitgangspositie

Gedeelde beelden:
• Gezondheid
• Aantrekkelijkheid
• Strategische risico’s
• Prioriteiten voor vervolg

2.

• Werken met bouwstenen (knoppenkast van leiders)
• Systemisch kijken en denken over organisaties
• Huidige situatie ter discussie stellen, zonder te
oordelen

• Evalueren van strategische
keuzes

Gedeelde kennis:
• Samenhang huidige strategische keuzes
(sterktes/zwaktes)
• Strategische thema’s
• Strategische issues
• Strategische opties

3.

• Scenario ontwikkeling
• Kijken naar het geheel/holistisch kijken en denken
over organisaties

• Begrijpen dynamiek op het
speelveld

Gedeelde inzichten:
• Belangen en ontwikkelingen
• Potentieel, kansen en bedreigingen

4.

• Toekomstgericht kijken naar organisaties
• Gezamenlijk strategische keuzes maken

• Maken/herzien van
strategische keuzes

Gemeenschappelijke intentie:
• Nieuwe perspectieven voor de organisatie
• Nieuwe/herziene strategische keuzes
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Het Fit-For-the-Future programma is een investering in
zowel de individuele leiders als de hele organisatie
Voordelen voor individuele leiders
•

Ontwikkelen competenties op het gebied van strategisch leiderschap, toepasbaar binnen hun huidige
organisatie maar na eventueel vertrek ook bij andere organisaties

•

Leren anders te kijken naar hun organisatie en te denken over het toekomstig succes daarvan

•

Ontwikkelen vanuit nieuwe inzichten betere oplossingen voor strategische vraagstukken

•

Leren met elkaar strategisch te managen en samen te werken aan hun organisatie om strategische
vooruitgang te realiseren

Voordelen voor de organisatie

11-2-2022

•

Introductie van een aanpak om strategisch te managen

•

Heldere strategische keuzes die zijn gericht op toekomstig succes

•

Leiderschapsteam met gedeelde beelden en intenties over de toekomst van de organisatie

•

Focus en plannen om te blijven innoveren en de toekomstbestendigheid te versterken
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Het Fit-For-the-Future programma faciliteert toekomstig
succes, maar biedt daar geen garantie voor
Succes is mede afhankelijk van:

• De mate van participatie van belangrijke leiders in een organisatie
• De mate van diepgang die is bereikt bij de verschillende stappen
• De opstelling van de deelnemende leiders gedurende de verschillende stappen. Van belang zijn
o.a.:
➢ Het bewustzijn omtrent de snel veranderende wereld
➢ Een open mind om op een andere manier te kijken naar de eigen organisatie
➢ Bereid zijn om op een open manier met elkaar van gedachten te wisselen
➢ Willen/kunnen/durven loslaten van wat er nu is
➢ Jezelf en je organisatie kunnen beschouwen als deel van een groter geheel
➢ Durf tonen om te veranderen

11-2-2022
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Het doorlopen van Fit-For-the-Future vraagt in elk stadium
andere aandacht en competenties van leiders
Aandacht gaat uit naar

Luisteren

Communiceren

Spreken vanuit

Verkennen (oordelend)
In het heden, vanuit patronen uit
het verleden

Selectief luisteren
Voornamelijk aandacht
besteden aan wat je al weet,
herkennen

Projecteren
Oordelen, interpreteren,
veronderstellen

Wat ‘zij’ willen horen
Beleefd, voorzichtig, niet
zeggen wat je denkt,
conformerend

Observeren (adaptief)
Herkennen van het geheel, op
basis van verdieping in de delen

Feitelijk luisteren
Aandacht besteden aan het
verschil met wat je nog niet
weet

Debatteren
Open mind

Wat je denkt
Uitwisseling van verschillende
zienswijzen, confronterend

Waarnemen (reflectief)
Jezelf/je organisatie beschouwen
als onderdeel van een groter
geheel

Empathisch luisteren
Vanuit dialoog bewust worden
van je eigen stellingname,
opnieuw richten

Dialoog voeren
Open hart
Aanvoelen

Jezelf, als onderdeel van het
geheel
Onderzoeken van zienswijzen,
verbindend

Bewust worden (generatief)
Waarnemen van de toekomst die
zich aandient

Generatief luisteren
Loslaten wat je niet weet,
nieuw inzicht laten ontstaan in
de potentie van situaties

Co-creëren
Open wil
Verbinden

Dat wat doorbreekt
Voortbouwen op wat anderen
aanreiken, creatief

11-2-2022
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Patronen uit het verleden herhalen,
begrip/inzicht bevorderend

Vormgeven van de toekomst,
innovatie/creativiteit bevorderend
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In zekere zin is het doorlopen van Fit-For-the-Future een
inspirerend avontuur dat leiders met elkaar aangaan
• Het voor de eerste keer doorlopen van de cyclus is te beschouwen als een avontuurlijke reis die
een groep leiders met elkaar maakt, op zoek naar aangepaste strategische keuzes en manieren
om die door te voeren
• Het volgen van de aanpak is echter meer dan een ontdekkingsreis. Het is bovenal een
ontwikkel- en leertraject, waarbij de deelnemers gaandeweg een aanpak en terminologie leren
toe te passen waar nieuwe inzichten uit voortkomen. Dat stelt leiders blijvend in staat stelt om
met elkaar samen te werken aan belangrijke strategische vraagstukken
• Bij elke groep is het van belang aandacht te hebben voor verschillende soorten ontwikkeling:
➢ De cognitieve ontwikkeling bij individuen en de groep in totaal. Welke kennis en inzichten ontstaan
en hoe wordt daar gebruik van gemaakt?
➢ De ontwikkeling van het gedrag van individuele leden en de dynamiek tussen de leden in de groep
onderling. Welke drempels dienen zich aan en hoe wordt daarmee omgegaan?

• Doordat leiders zich blijven ontwikkelen, blijft de organisatie zich ontwikkelen
11-2-2022
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FPSM-facilitators* vervullen een belangrijke rol bij dat
avontuur
FPSM-facilitators voeren uit
➢ Voorbereiding en uitwerking van de verschillende sessies
➢ Verzorgen/leiden/faciliteren van de verschillende bijeenkomsten
➢ Regievoering, in afstemming met de opdrachtgever
➢ Coaching van teams

FPSM-facilitators brengen met zich mee
•

Afgeronde opleiding in toepassing van de TGO-aanpak, concepten, tools en technieken

•

Ervaring met strategische veranderingsprocessen in organisaties

•

Voorbeelden uit andere sectoren

•

Adequate vaardigheden voor het faciliteren van sessies met leiderschapsteams

•

Ervaring als leider, adviseur, docent/trainer en/of coach

•

Professionele attitude (o.a. nieuwsgierig, betrokken, ruimdenkend, zorgvuldig, resultaatgericht, kwaliteit)

* Bij kleinere leiderschapsteams kan doorgaans worden volstaan met één facilitator,
afhankelijk van de situatie/vraagstelling
11-2-2022
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FPSM-facilitators houden zicht op inhoud, het proces en de
teamdynamiek bij het doorlopen van het programma
Aandacht voor toepassing van de methodiek
•

Worden alle stadia met voldoende aandacht en inhoud doorlopen?

•

Worden de stappen in de juiste volgorde en in voldoende tempo doorlopen?

•

Worden aangereikte concepten, tools en technieken goed toegepast?

•

Ontstaan voldoende inzichten om vervolgstappen te kunnen zetten?

•

Worden daadwerkelijk nieuwe/aangepaste keuzes gemaakt (innovatie) of ligt de focus op behoud?

Aandacht voor de onderlinge dynamiek tussen deelnemers
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•

Hoe verloopt de onderlinge communicatie/samenwerking?

•

Voelen deelnemers zich voldoende comfortabel om te participeren tijdens bijeenkomsten?

•

Brengt ieder voldoende in en wordt voldoende rekening gehouden met ieders inbreng?

•

Zijn interventies nodig om de teamdynamiek te verbeteren?

•

Is er voldoende aandacht voor eventuele drempels en wordt daar met voldoende respect mee omgegaan?
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Met Fit-For-the-Future positioneert FPSM zich in een niche
in de markt van zakelijke dienstverlening
FPSM faciliteert
✓ Kennisontwikkeling
✓ Leiderschapsontwikkeling
✓ Organisatieontwikkeling/innovatie

Opleidingsbureaus

Adviesbureaus

✓ Management(team)ontwikkeling

FPSM beoogt

Coaches

✓ Toekomstgerichtheid
✓ Strategische vooruitgang

✓ Stralende toekomst

11-2-2022
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Het Fit-For-the-Future programma is inmiddels bij
verschillende organisaties succesvol toegepast
Enkele voorbeelden uit uiteenlopende sectoren
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•

Een middelgroot accountantskantoor

•

Een landelijke keten van autoschadeherstelbedrijven

•

Een technisch installatiebedrijf

•

Een ICT-bedrijf, gespecialiseerd in ERP-implementaties

•

Een medisch diagnostisch centrum

•

Een woningcorporatie

•

Een startup, op weg naar een scale-up
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Het enthousiasme bij leiders die hebben deelgenomen aan
een Fit-For-the-Future traject is groot
We zijn erg blij dat we nu
een praktische manier
hebben gevonden om
strategische vraagstukken
met elkaar te kunnen
adresseren

Door jullie aanpak heb ik niet alleen
zelf veel geleerd over mijn bedrijf,
maar is het ook aanzienlijk
eenvoudiger geworden om mijn
stakeholders mee te krijgen in de
koers die we willen varen

Door gezamenlijk
strategische keuzes te
maken op een
gestructureerde manier, is
het veel eenvoudiger
geworden om die keuzes
door te voeren

Toepassing van het strategisch
raamwerk en de canvassen hebben
mij veel nieuwe inzichten verschaft
in mijn organisatie en heeft gezorgd
voor diverse aangepaste
strategische keuzes

Automotive

Publieke sector

Cultuur

Scale ups

Handel

Telecom
Ik heb nu echt het gevoel
dat we goed bezig zijn
met het werken aan een
succesvolle toekomst
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Zorg
Onderwijs

Zakelijke dienstverlening

Ik ben beter gaan begrijpen wat van mij als
leider wordt verwacht en gelukkig hebben
we tools meegekregen om daarmee aan de
slag te gaan
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We zijn nu echt
voortuitgang aan het
boeken
Het is echt leuk om op deze manier
met elkaar samen te werken aan
ons toekomstig succes
Zonder jullie en jullie
aanpak waren we niet
zover gekomen

We zijn elkaar beter gaan begrijpen door
jullie aanpak en terminologie te
gebruiken. We zijn het veel meer met
elkaar eens dan we aanvankelijk dachten
- 21 -

Ga je ook met Fit-For-the-Future op weg naar een stralende
toekomst voor jouw organisatie?
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FPSM

Schout van Hekerenstraat 6
5237 SC DEN BOSCH
073-6447681
info@fpsm.nl
www.fpsm.nl
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