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- Achtergrond en positionering

Dr.ir. Norbert Greveling
Den Bosch, 4 februari 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.
11-2-2022

20220204 Kennismaken met FPSM

-2-

De hoofdboodschap en kernvragen bij deze paper
Hoofdboodschap
FPSM is gespecialiseerd in toekomstbestendig organiseren. Onze expertise is vooral geschikt voor
leiders die willen werken aan een succesvolle toekomst voor hun organisatie. Als basis voor de
dienstverlening dient de TGO-methodiek. FPSM is voor de buitenwereld één geheel, maar kent
twee afzonderlijke onderdelen. Het FPSM Expertisecentrum houdt zich primair bezig met het
ontwikkelen en toegankelijk maken van de TGO-methodiek voor leiders. Een community van
getrainde professionals is beschikbaar om die methodiek toe te passen en leiders te ondersteunen
in hun organisaties om strategische vooruitgang te realiseren. Samenwerken met FPSM biedt leiders
en hun organisaties veel voordelen, terwijl de investeringen/kosten beperkt zijn.

Kernvragen
➢
➢
➢
➢
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Waarom FPSM?
Hoe is FPSM georganiseerd?
Op wie richt FPSM zich met haar dienstverlening en wat is de meerwaarde daarvan?
Wat zijn concrete vervolgstappen voor leiders om samenwerking met FPSM te verkennen/aan te
gaan?
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Het verhaal is opgedeeld in een aantal hoofdstukken
1. Introductie FPSM
2. De FPSM organisatie
3. Dienstverlening en positionering
4. Nader kennismaken?
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FPSM is gespecialiseerd in toekomstgericht organiseren
Toekomstgericht organiseren

Waar ons specialisme uit blijkt

➢ Versterken toekomstgerichtheid

➢ Vooruitstrevende, innovatieve methodiek

➢ Realiseren strategische vooruitgang

➢ Toepassing in post-HBO opleidingen/MBA’s

➢ Verbeteren toekomstbestendigheid

➢ Uniek opleidings- en dienstenaanbod

➢ Vergroten innovatie-/aanpassingsvermogen

➢ Pragmatische online monitoring tools

Waarom/wanneer relevant
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Wat het met zich meebrengt

➢ Verantwoordelijkheid voor continuïteit

➢ Anders kijken naar je organisatie/omgeving

➢ Toenemende onstuimigheid/onzekerheid

➢ Anders denken over toekomstig succes

➢ Afnemende gezondheid/aantrekkelijkheid

➢ Anders inschatten van situaties

➢ Onduidelijkheid over de te volgen koers

➢ Andere management aanpak
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Als specialist leveren we verschillende soorten meerwaarde
aan leiders en organisaties
Wij faciliteren

Wat resulteert in

✓ Kennisontwikkeling

✓ Nieuwe, gedeelde inzichten/perspectieven

✓ Strategisch leiderschapsontwikkeling

✓ Aangepaste strategische keuzes

✓ Organisatieontwikkeling

✓ Duidelijkheid over de strategische koers

✓ Teamontwikkeling

✓ Nieuwe strategische initiatieven

Waarmee?
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Maar ook in

✓ Gekwalificeerde, ervaren professionals

✓ Beter onderling begrip

✓ Methodische, innovatieve benadering

✓ Toegenomen competenties

✓ Pragmatische diensten, kleine stappen

✓ Meer vertrouwen in de toekomst

✓ Professionele attitude

✓ Waardering bij stakeholders
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FPSM gunt organisaties een stralende toekomst, maar die is
steeds minder vanzelfsprekend in dit VUCA-tijdperk
Trend
V

Volatility

De aard, snelheid, omvang, dynamiek en het
belang van veranderingen en de onderliggende
krachten

U

Uncertainty

Het gebrek aan voorspelbaarheid en het gevoel
van bewustzijn en begrip van gebeurtenissen

Complexity

De meervoudigheid van onderliggende
veranderkrachten en de verwarrende problemen
en chaos die de organisatie omringen

Ambiguity

De vaagheid van de werkelijkheid en de
verschillende interpreteerbare betekenissen van
gebeurtenissen en aangereikte informatie

C
A
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De alsmaar toenemende VUCA vraagt om een
paradigmaverandering in leiderschap
Stel jezelf als leider(s) niet de vraag wat een goede
strategie is voor je/jullie organisatie.
Stel jezelf als leider(s) de vraag hoe je jouw/jullie
organisatie gaat leiden als een strateeg!
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Omgaan met onstuimigheid vraagt om andere aandacht bij
leiders om te blijven zorgen voor toekomstig succes
Waar veel aandacht naar uitgaat:

Waar minstens zoveel aandacht voor nodig is:

➢ Financiële gezondheid van een organisatie

➢ Aantrekkelijkheid van een organisatie

➢ Stabiliteit/continuïteit

➢ Wendbaarheid/toekomstbestendigheid

➢ Geleverde prestaties/performance

➢ Strategische vooruitgang

➢ Dynamiek binnen de organisatie

➢ Dynamiek in de omgeving (strategische thema’s)

➢ Operationele vraagstukken

➢ Strategische vraagstukken (issues)

➢ Analyses en prognoses

➢ Scenario’s en strategische opties

➢ Optimalisatie

➢ Innovatie

➢ Eigen organisatie

➢ Grotere geheel (holistisch kijken)

➢ Belangen van enkele groepen belanghebbenden

➢ Belangen van diverse groepen belanghebbenden

➢ Operationele plannen

➢ Strategische initiatieven
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Veel leiders zijn zich bewust van de benodigde transitie,
maar weten niet goed hoe ze dat zouden moeten aanpakken
Operationeel managen/
resultaatgericht organiseren
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Strategisch managen/
toekomstgericht organiseren
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Leiders* hebben verschillende ingrediënten nodig om te
werken aan een succesvolle toekomst
Aanpak

Organisatie

➢ Voor het maken en doorvoeren van de juiste
strategische keuzes (strategisch managen)
➢ Voor het ontwikkelen van de benodigde
kennis om tot de juiste keuzes te komen

➢ Een team (SLT) dat strategisch managet en de
regie voert over het realiseren van
strategische vooruitgang
➢ Inbedding van het team in de organisatie

Plannen
➢
➢
➢
➢

Competenties
➢
➢
➢
➢

Heldere richting: ambities en drijfveren
Koers
Strategische initiatieven
Draagvlak

Bewustzijn over wat zich buiten voltrekt
Holistische denk- en zienswijze
Vaardigheden voor analyse en synthese
Open mind/nieuwsgierigheid

* Dat kunnen ondernemers zijn, maar ook directieleden, senior managers en professionals in organisaties.
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Om leiders houvast te bieden bij het verschuiven van hun
aandacht hebben wij de TGO*-methodiek ontwikkeld
De TGO-methodiek:
✓ Biedt leiders een aanpak/leidraad om op gestructureerde wijze, gezamenlijk nieuwe
perspectieven te identificeren voor hun organisatie en initiatieven te starten om die
perspectieven waar te maken of bij te stellen
✓ Faciliteert de ontwikkeling van benodigde kennis bij leiders om op basis van hernieuwde
inzichten strategische keuzes te maken en door te voeren
✓ Verschaft leiders concepten, tools en hulpmiddelen die cruciaal zijn bij het vergaren én
interpreteren van inzichten
✓ Verschaft leiders terminologie en taal om gezamenlijk aandacht te besteden aan vraagstukken
die belangrijk zijn voor toekomstig succes

* TGO staat voor ToekomstGericht Organiseren.
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De TGO-methodiek verschaft leiders samenhangende,
krachtige inzichten en instrumenten

TGOtools

TGOmethodiek

O.a.:
• Toekomstbestendigheid
• Strategisch holistisch raamwerk
• Bouwstenen
• Kerntaken van leiders
11-2-2022

TGOaanpak

TGOconcepten/
theorieën

O.a.:
• Toekomstbestendigheidsmonitor
• Strategische vooruitgangsmonitor

O.a.:
• Strategisch managen
• Strategische initiatieven

TGOtechnieken
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O.a.:
• Canvassen
• TIKI-diagram
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Met de TGO-methodiek voegen we veel waarde toe aan
leiders en hun organisaties
Toekomstgerichtheid
✓
✓
✓
✓

Strategische vooruitgang
✓ Realiseren, monitoren en bespreekbaar
maken van strategische vooruitgang
✓ Initiëren/uitvoeren van strategische
initiatieven

Vergroten van bewustwording
Concreet, meetbaar en bespreekbaar maken
Monitoren van toekomstbestendigheid
Versterken van aantrekkelijkheid/gezondheid

Toekomstbestendigheid
✓
✓
✓
✓
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Vertrouwen
✓ Versterken strategische
leiderschapscompetenties
✓ Strategisch managen proces
✓ Kerntaken van leiders

Bepalen van de strategische uitgangspositie
Strategische heroriëntatie
Uitstippelen nieuwe koers
Opstellen van een meerjarenplan
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Leiders kunnen op voor hen geschikte manieren gebruik
maken van de TGO-methodiek
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Zelf, met je eigen team

Met professionele FPSM ondersteuning

Verdieping in kennis
Zinvol als je zelf meer kennis wilt vergaren over
bijvoorbeeld de achtergronden, terminologie en
concepten uit de TGO-methodiek.

Inspirerende workshops
Ter inspiratie en vergroting van het bewustzijn bij
leiders in je organisatie om meer strategisch te
managen en stil te staan bij cruciale vraagstukken,
zoals de toekomstbestendigheid van je organisatie.

Online tools
Via een gratis licentie kun je zelf experimenteren met
onze online tools, om bijvoorbeeld de
toepasbaarheid op grotere schaal in je organisatie in
te schatten.

Effectieve trainingen
Gericht op toepassing van de TGO-methodiek in je
organisatie. Dat kan via onze openbare trainingen,
maar ook via Incompany programma’s voor
management development en
leiderschapsontwikkeling.

Online TGO-handboek
Voor echt houvast heb je altijd de laatste versie van
de stappen, concepten, hints en tips bij de hand
(beschikbaar in de loop van 2022).

Professionele diensten
Onze professionals kunnen je ondersteunen bij de
uitvoering van stappen uit de TGO-methodiek of bij
de inrichting van het proces van strategisch managen
in je organisatie.
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1. Introductie FPSM
2. De FPSM organisatie
3. Dienstverlening en positionering
4. Nader kennismaken?
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FPSM is voortgekomen uit behoeften om meer te doen met
innovatief gedachtengoed over strategisch managen

11-2-2022

•

Begin 2019 is het boek Strategisch managen in turbulente tijden, leren je organisatie
toekomstbestendig te maken uitgegeven door Management Impact, inmiddels onderdeel
van Boon Uitgevers, met vernieuwende theorieën in het vakgebied strategisch
management. Het boek is geschreven door Norbert Greveling en Roland Bushoff.

•

Veel van dat nieuwe gedachtengoed was door Norbert al getest en toegepast bij diverse
organisaties en MBA/DBA-opleidingen, waar hij docent strategisch management is.

•

Verschillende zelfstandige professionals meldden zich vervolgens bij Norbert omdat ze het
gedachtengoed uit dat boek zelf ook wilden toepassen in hun eigen praktijk. Ook leiders in
organisaties meldden zich met een soortgelijke vraag.

•

Uit verschillende besprekingen met een kerngroep professionals is uiteindelijk FPSM
ontstaan: Founders and Professionals in Strategic Managing.

•

Norbert is vervolgens het gedachtengoed gaan uitkristalliseren om de theoretische
concepten praktisch toegankelijk en bruikbaar te maken voor zowel leiders als professionals.
Dat heeft geresulteerd in de TGO-methodiek.

•

Het boek is inmiddels standaardliteratuur bij diverse binnen- en buitenlandse post-HBO en
MBA opleidingen bij het vak strategisch management, en is in het Engels verkrijgbaar.
20220204 Kennismaken met FPSM
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Voor de buitenwereld vormt FPSM één geheel; in de
constructie zitten twee verschillende soorten organisaties

FPSM Professionals

FPSM Expertisecentrum
• Beheert de TGO-methodiek
• Ontwikkelt en exploiteert diensten vanuit
de TGO-methodiek ten behoeve van:
➢ Organisaties
➢ Professionals
• Ontwikkelt marketing campagnes ter
promotie van FPSM
• Onderhoudt het netwerk met professionals

11-2-2022

Community
overeenkomst
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• Verwerven zelfstandig en voor eigen
rekening en risico opdrachten bij
organisaties
• Profileren zich met hun eigen bedrijf als
onderdeel van de FPSM community
• Passen FPSM diensten toe bij de
verwerving en uitvoering van opdrachten

- 18 -

FPSM is als een symbiose tussen twee organismen die
elkaar nodig hebben en versterken

FPSM Expertisecentrum

FPSM Professionals

Focus:
• Ontwikkelen van aanpakken en instrumentarium om
de TGO-methodiek en de TGO-methode praktisch
toepasbaar te maken voor leiders en professionals in
de vorm van:
➢ Online tools
➢ Aanpakken/modules
➢ Trainingen

11-2-2022

Focus:
• Toepassen van FPSM methoden bij organisaties om
leiders te ondersteunen bij het strategisch managen,
zoals met:
➢ Toekomstbestendigheidsscan
➢ Strategische vooruitgangsscan
➢ Strategische review
➢ Inrichten strategisch managen proces
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Vanuit ieders eigen inbreng en ondernemerschap maken
we onze ambities waar bij organisaties
FPSM
Professionals

FPSM
Expertisecentrum

Leiders in
organisaties

11-2-2022

Focus:
• Toekomstgericht managen/realiseren van strategische
vooruitgang:
➢ Door ondersteuning vanuit FPSM Professionals
➢ Door zelfstandige toepassing van de TGO-methodiek
c.q. training/licenties bij het FPSM Expertisecentrum
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1. Introductie FPSM
2. De FPSM organisatie
3. Dienstverlening en positionering
4. Nader kennismaken?
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FPSM focust op leiders die ongeacht het type organisatie
overal dezelfde kerntaak te vervullen hebben
Kerntaak
Uitdagingen

Dimensies

Basisbehoefte
11-2-2022

Bereiken van strategische vooruitgang, op weg naar toekomstig succes (continuïteit)

Leiders kunnen diverse uitdagingen ondervinden bij de uitvoering van hun kerntaak, zoals:
•
•
•
•

Turbulentie in de bedrijfsomgeving, onbestemd gevoel over de positie in de markt
Onduidelijke ambitie of koers, ontbreken van een concreet plan
Gebrek aan o.a. overzicht, inzicht, innovatie, vooruitgang
Onvoldoende bewustzijn/gevoel van urgentie over toekomstbestendigheid bij MT-leden

•
•
•
•

Functioneel:
Sociaal:
Persoonlijk:
Emotioneel:

behoefte aan een aanpak, kennis, innovatie
behoefte aan sparring partner, coach
behoefte aan persoonlijke ontwikkeling, nieuwe inzichten
behoefte aan aanzien

Houvast, steun, grip
20220204 Kennismaken met FPSM
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Leiders kennen we in verschillende hoedanigheden
•

Leidinggevenden, zoals directieleden en senior managers die eindverantwoordelijk zijn voor hun
bedrijf, instelling of onderdeel daarvan. Maar het kunnen ook ondernemers zijn, die bovendien
(mede-)eigenaar zijn van hun bedrijf

•

Toezichthouders, zoals RvC-leden en bestuurders, die moeten toezien op directies en op de koers
die zij varen met hun organisatie

• Professionals en soms ook managers die zeer betrokken zijn en een voortrekkersrol vervullen en
leidinggevenden ondersteunen bij de ontwikkeling van de organisatie zoals:
o HR/P&O-partners, adviseurs en managers
o Bestuurssecretarissen
o Strategisch adviseurs

11-2-2022
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FPSM richt zich op leiders in middelgrote en kleine
organisaties in uiteenlopende sectoren
• Middelgrote/kleine organisaties zijn zelfstandige organisaties of redelijk zelfstandige
organisatieonderdelen:
➢ Met een omzet van ca. 1 tot 100 miljoen euro
➢ Met 10 tot 1000 medewerkers
• FPSM is niet gericht op specifieke sectoren. Het gedachtengoed en de aanpakken van FPSM zijn juist
sector onafhankelijk en universeel toepasbaar. Overigens kan altijd sectorspecifieke kennis worden
ingebracht als daar behoefte aan bestaat, maar meestal is die juist voldoende aanwezig bij
organisaties zelf.
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Om toekomstgericht organiseren te stimuleren maken we
het zakendoen met FPSM zo toegankelijk mogelijk
• Eenvoudig persoonlijk contact kunnen maken met FPSM, onder andere door regelmatig
kennismakingsbijeenkomsten te organiseren
• Mogelijk maken dat leiders via kleine stappen en lage kosten leren werken met de TGO-methodiek
• Leiders de mogelijkheid te bieden om zich nader te verdiepen op het moment dat het hen uitkomt,
door het online toegankelijk maken van:
➢ Downloadbare papers, met video’s om de materie nader toe te lichten
➢ TGO-tools, met gratis proeflicenties om de tools te leren kennen
➢ TGO-handboek (t.z.t.), met een video om de werking van het handboek te illustreren

• Korte opleidingstrajecten (minimasters) om leiders op weg te helpen om de TGO-methodiek toe te
passen en hun competentie op het gebied van strategisch leiderschap verder te ontwikkelen
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Met een pragmatisch dienstenaanbod kan FPSM leiders
ondersteunen bij de uitvoering van hun kerntaak
Diensten

Online tools

•
•
•
•
•

Toekomstbestendigheidsscan
Strategische review
Fit-For-the-Future
Strategische vooruitgangsscan
Inrichten strategisch managen proces

Workshops

• Strategische vooruitgang
• Toekomstbestendigheid

Voor het verkrijgen van nieuwe kennis en inzichten in de eigen organisatie:
• Handboek TGO-Methodiek (aanpak, concepten, technieken, hints & tips)
• Toekomstbestendigheidsmonitor
• Strategische vooruitgangsmonitor

Trainingen

Openbaar/incompany:
• Strategisch leiderschap in turbulente tijden
• De TGO-methodiek voor professionals
• Toekomstgericht toezichthouden

11-2-2022
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De TGO-tools zijn online verkrijgbaar via de website
www.fpsmtools.nl, het TGO-handboek volgt later
TGO-Tools

TGO-Handboek

Bundellicentie

Doel

Kosten*
(excl. BTW)

Soort
abonnement

Doel

Kosten*
(excl. BTW)

Proeflicentie

Verkennen van één tool
door één persoon

- (gratis)

Gebruik van het
handboek**

€ 2.500 per
jaar

1 onderzoek

Toepassen van één tool
op een groep

€ 1.000 per
bundel

Zonder
afname van
bundels

3 onderzoeken

Toepassen tools op
max. 3 groepen

€ 2.250 per
bundel

Met afname
van bundels

Gebruik van het
handboek**

€ 1.500 per
jaar

6 onderzoeken

Toepassen tools op
max. 6 groepen

€ 3.600 per
bundel

12 onderzoeken Toepassen tools op

€ 5.400 per
bundel

max. 12 groepen

* De genoemde bedragen op deze pagina zijn indicatief

11-2-2022

** Het volgen van training is raadzaam bij het gebruik van het handboek
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Aanmelding voor trainingen kan eveneens online, via
www.fpsm.nl/fpsm-academy/
Programma

Duur/

Deelnemers

doorlooptijd

Investering* Frequentie

Onderwerpen (globaal)

(excl. BTW)

Strategisch leiderschap
volgens de TGOmethodiek

3 dagen/
in 4 weken

Leiders
6-10 deelnemers

€ 2.250

2 keer per jaar
(voorjaar/najaar)

• Introductie TGO-methodiek
• Beschouwen van organisaties
• Strategisch managen in de praktijk

TGO-methodiek voor
professionals

3 dagen/
in 4 weken

Professionals
4-8 deelnemers

€ 2.250

Elke 2 à 3
maanden

• Introductie TGO-methodiek
• Beschouwen van organisaties
• Toepassen van delen van de TGOmethodiek in de praktijk

Toezicht houden op
toekomstbestendigheid

2 dagen/
in 2 weken

Toezichthouders
6-10 deelnemers

€ 1.500

2 keer per jaar
(voorjaar/najaar)

• Introductie TGO-methodiek
• Toezicht houden op
toekomstbestendigheid

* De genoemde bedragen zijn indicatief
11-2-2022
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Voor de uitvoering van opdrachten of workshops kunnen
leiders zich direct richten tot FPSM professionals
• FPSM professionals zijn met hun biografie, bedrijfsnaam en contactgegevens zichtbaar op
www.fpsm.nl/over-fpsm/
• FPSM professionals zijn getraind in toepassing van de TGO-methodiek en TGO-methoden en hebben
toegang tot de online tools en het TGO-handboek
• FPSM professionals kunnen vanuit hun eigen bedrijf zelf rechtstreeks leiders in organisaties
benaderen voor de uitvoering van opdrachten of workshops
• FPSM professionals brengen voorstellen uit bij opdrachtgevers en voeren opdrachten voor rekening
en risico van hun eigen bedrijf uit
• Potentiële opdrachtgevers kunnen ook contact opnemen met FPSM om in nadere afstemming te
bepalen welke professional hun organisatie kan ondersteunen

11-2-2022
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Met ons dienstenaanbod zijn we uniek en onderscheidend
in de Nederlandse markt (en ver daarbuiten)
• De TGO-methodiek die ten grondslag ligt aan onze diensten is absoluut actueel, zeer innovatief en
bijzonder pragmatisch. De aanpak, concepten, tools en technieken kennen een ongekende
samenhang. Een soortgelijke methodiek voor strategisch managen bestaat simpelweg niet. Elke
leider die daar kennis van neemt en daarmee aan de slag gaat, gaat daarvan profiteren.
• Onze dienstverlening is laagdrempelig en vereist geen grote investeringen in één keer. Organisaties
kunnen zelf experimenteren met onze online tools en in kleine stappen op weg om steeds meer
strategisch te gaan managen. Daarbij kunnen leiders zich aanmelden voor een training of
ondersteuning inschakelen als daar behoefte aan is. Niets hoeft, alles kan!
• Bij de inzet van adviesbureaus vindt veel kennisontwikkeling bij adviseurs plaats. Bij de inzet van
opleidingsbureaus is het de vraag of de overgedragen kennis ook daadwerkelijk wordt toegepast.
Met onze diensten en als specialist in strategisch managen faciliteren we een unieke combinatie
van kennisontwikkeling bij managementteams, competentieontwikkeling bij leiders en
ontwikkeling/strategische vooruitgang van de gehele organisatie. Dat gaat bij FPSM hand in hand,
met een helder doel voor ogen: een stralende toekomst voor organisaties.
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Met ons dienstenaanbod positioneren we ons in een
specifieke niche in de markt van zakelijke dienstverlening
FPSM faciliteert
✓ Kennisontwikkeling
✓ Leiderschapsontwikkeling
✓ Organisatieontwikkeling

Opleidingsbureaus

Adviesbureaus

✓ Management(team)ontwikkeling

FPSM beoogt

Coaches

✓ Toekomstbestendigheid
✓ Strategische vooruitgang

✓ Stralende toekomst
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Werken met FPSM biedt leiders en hun organisaties veel
voordelen
✓ Persoonlijke ontwikkeling/professionalisering op het gebied van strategisch leiderschap

✓ Een heldere aanpak voor organisatieontwikkeling om te kunnen blijven werken aan een
toekomstbestendige organisatie met een stralende toekomst
✓ Meer kennis over de eigen organisatie en het speelveld/grotere geheel waar die onderdeel van
uitmaakt
✓ Toegang tot tools om strategische vooruitgang en toekomstbestendigheid te kunnen monitoren
✓ Vertrouwen in het kunnen realiseren van een stralende toekomst
✓ Meer begrip en betere samenwerking tussen leiders onderling
✓ Focus op wat echt belangrijk is voor toekomstig succes
✓ Houvast bij het maken van strategische keuzes en vaststellen/uitvoeren van strategische initiatieven
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1. Introductie FPSM
2. De FPSM organisatie
3. Dienstverlening en positionering
4. Nader kennismaken?

11-2-2022

20220204 Kennismaken met FPSM

- 33 -

Er zijn verschillende manieren om in contact te treden of
meer te weten te komen over FPSM en de TGO-methodiek
Overweeg je als leider de TGO-methodiek toe te passen in je organisatie?
•

Neem contact op met één van de FPSM professionals op www.fpsm.nl/over-fpsm/

Wil je liever eerst nog meer weten over de TGO-methodiek of FPSM?

11-2-2022

•

Meld je aan voor een Kennismakingsbijeenkomst via www.fpsm.nl/kennismaken/

•

Download en bestudeer één of meer van onze vision papers over toekomstgericht organiseren en de TGOmethodiek vanaf www.fpsm.nl/www.fpsm.nl/kennis/papers/

•

Neem een gratis proeflicentie en test één van onze online tools op www.fpsmtools.nl/

•

Bestudeer het boek Strategisch managen in turbulente tijden, leren je organisatie toekomstbestendig te maken van
Norbert Greveling en Roland Bushoff.
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Ga jij ook met FPSM op pad naar een stralende toekomst?
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FPSM

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

