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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
Hoofdboodschap:
De TGO-methodiek stelt leiders in staat strategisch te managen en kennis te blijven ontwikkelen over
hun organisatie, gericht op realisatie van strategische vooruitgang. Belangrijk daarbij is dat de juiste
stappen in de goede volgorde worden doorlopen, waarbij bij elke stap de juiste kennis wordt toegepast.
De methodiek omvat krachtige en samenhangende aanpakken, concepten, technieken en tools die zijn
geënt op het VUCA-tijdperk waarin we leven met alsmaar toenemende turbulentie.

Kernvragen:
• Wat beoogt de TGO-methodiek?
• Vanuit welke basisgedachten/uitgangspunten is de TGO-methodiek opgesteld?
• Waaruit bestaat de TGO-methodiek?
Kanttekening:
• Deze paper geeft uitsluitend een beschrijving de TGO-methodiek. Het gaat niet over hoe die
methodiek in de praktijk toegepast zou kunnen worden. Dat komt in andere documenten aan de
orde.
11-2-2022
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Agenda
1. Introductie

2. TGO-aanpak
3. Rollen bij de TGO-aanpak
4. TGO-concepten/theorieën
5. TGO-technieken
6. TGO-tools
7. Conceptueel model van de TGO-methodiek
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De TGO-methodiek ondersteunt leiders bij de realisatie van
strategische vooruitgang met hun organisatie
De TGO-methodiek:
✓ Geeft leiders inzicht in strategische vragen die beantwoord moeten worden bij het strategisch
managen en de volgorde die daarbij van belang is

✓ Biedt leiders een aanpak/leidraad bij het uitvoeren van activiteiten om antwoorden te vinden,
waarmee nieuwe inzichten worden opgedaan
✓ Verschaft leiders concepten, tools en hulpmiddelen die instrumenteel zijn bij het vergaren en
interpreteren van inzichten
✓ Faciliteert de ontwikkeling van benodigde kennis bij leiders om op basis van hernieuwde
inzichten strategische keuzes te maken en door te voeren
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De TGO-methodiek is voortgekomen uit een aantal
samenhangende hedendaagse denkbeelden/visies
Denkbeelden* over:

➢ De snel veranderende context van organisaties
➢ Het (toekomstig) succes van organisaties
➢ Verborgen potentieel in organisaties
➢ De complexiteit van strategische vraagstukken
➢ Het maken en doorvoeren van strategische keuzes
➢ De rol van leiders

* Deze denkbeelden komen aan de orde in het managementboek van Norbert Greveling & Roland Bushoff; Strategisch managen in turbulente tijden, leren je organisatie
toekomstbestendig te maken, Management Impact, 2019.
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220119, Introductie van de TGO-Methodiek

-6-

Vanuit hedendaagse denkbeelden zijn heldere
uitgangspunten* bepaald voor de TGO-methodiek
• Het maken en doorvoeren van strategische keuzes is een cyclisch, continu en collectief leerproces,
waarbij leiders gezamenlijk verschillende stadia doorlopen en nieuwe kennis opdoen
• De toekomstbestendigheid van een organisaties wordt bepaald door de gezondheid én de
aantrekkelijkheid daarvan
• Een organisatie is een systeem dat is opgebouwd uit zogenaamde ‘bouwstenen’. Deze bouwstenen
zijn universeel, wat wil zeggen dat je ze tegenkomt bij alle organisaties wereldwijd, ongeacht
omvang, sector of juridische vorm
• Het succes van organisaties komt voort uit samenhangende strategische keuzes die leiders maken
over deze bouwstenen
• Elke organisatie maakt onderdeel uit van een groter geheel. Bij het maken en doorvoeren van
strategische keuzes zijn een systemische en holistische beschouwing van organisaties cruciaal
* Deze uitgangspunten worden toegelicht in het managementboek van Norbert Greveling & Roland Bushoff; Strategisch managen in turbulente tijden, leren je organisatie
toekomstbestendig te maken, Management Impact, 2019.
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De TGO-methodiek biedt leiders houvast én faciliteert
kennisontwikkeling op een gestructureerde manier
De TGO-methodiek bevat:

• Een concrete aanpak voor strategisch managen waarbij leiders stapsgewijs tezamen kennis
ontwikkelen en die toepassen om strategische keuzes over hun organisatie te maken en door te
voeren
• Unieke verfrissende en innovatieve concepten/theorieën voor het ontwikkelen van kennis, zoals
manieren om organisaties en de toekomstbestendigheid daarvan te beschouwen
• Effectieve technieken voor het ontwikkelen en toepassen van opgedane kennis en inzichten tijdens
het proces van strategisch managen
• Pragmatische tools voor het verkrijgen van relevante strategische inzichten en het concreet,
meetbaar en bespreekbaar maken van indicatoren voor toekomstig succes
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De TGO-methodiek bevat een heldere visie op hoe leiders
strategisch kunnen managen

TGO
tools

TGO
methodiek

TGO
aanpak

TGO
concepten/
theorieën
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Met de TGO-methodiek ondersteunt FPSM leiders bij hun
streven naar een stralende toekomst voor hun organisatie
Waarom?

Hoe?

Wat?

11-2-2022

In het huidige VUCA tijdperk is het waarmaken van een stralende toekomst
voor hun organisatie voor leiders steeds minder vanzelfsprekend. Terwijl het
belang daarvan zeker niet minder is geworden. Toekomstbestendige
organisaties dragen immers bij aan het geluk en werkplezier van
medewerkers en zijn daarmee aantrekkelijk voor klanten, business partners
en stakeholders. En daarmee aan een stralende maatschappij.
Door ontwikkeling en toepassing van diensten vanuit de innovatieve TGOmethodiek, die leiders in staat stelt om toekomstgericht te organiseren en
strategische vooruitgang te boeken met hun organisatie. Zelfs in tijden van
toenemende turbulentie en onzekerheid.
• Trainen, coachen en adviseren van leiders op het gebied van
toekomstgericht organiseren.
• Verschaffen van tools aan leiders waarmee zij kennis kunnen vergaren over
hun organisatie, die cruciaal is bij het strategisch managen.
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Strategisch managen beschouwen we als het kloppend hart
van een organisatie
• Strategisch managen is een vitaal proces dat ervoor moet zorgen dat een organisatie zich
blijft vernieuwen en zich blijft aanpassen aan veranderende omstandigheden
• Bij het hart moet het bloed continu worden rondgepompt. Bij het proces strategisch managen
moet relevante informatie constant blijven stromen om ervoor te zorgen dat het proces in
gang blijft en strategische keuzes met enige regelmaat worden herzien

• Strategisch managen vraagt continu aandacht en acties van leiders. Het is weliswaar een
vitaal proces voor organisaties, maar net als bij het menselijk lichaam is er meer nodig dan
alleen een hart om een organisatie in leven te houden
• Strategisch managen kan als proces worden ingebed in vrijwel elke organisatie, parallel aan
het operationeel management proces, waar zich de andere vitale organen van een
organisatie bevinden. Het ene proces kan niet zonder het andere, en andersom.
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De TGO-aanpak is te beschouwen als een constante
zoektocht naar de juiste strategische keuzes en initiatieven
De volgende uitgangspunten liggen ten grondslag aan de aanpak:
• Strategisch managen is een proces dat leiders samen doorlopen
• Om te komen tot daadwerkelijke keuzes die bovendien worden doorgevoerd is het cruciaal
voldoende diepgang te bereiken tijdens het proces en geen stadia/stappen over te slaan
• Bij het uitvoeren van het proces zijn verschillende rollen van belang

• Bij het doorlopen van de stappen is het belangrijk dat leiders een gemeenschappelijk taal hanteren
• Het proces is gericht op het bewerkstelligen van strategische verandering
• Organisatieontwikkeling gaat hand in hand met de persoonlijke ontwikkeling van leiders
Veel van deze uitgangspunten zijn terug te vinden in de Theory U*. De TGO-aanpak leunt
dan ook sterk op Theory U
* Theory U is in verschillende publicaties beschreven. Het meest uitgebreid en recent in het boek van C. Otto Scharmer; Theorie U, Leiding vanuit de toekomst die zich aandient, Uitgeverij
Christofoor, 2018.
11-2-2022
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De TGO-aanpak onderkent acht stappen om te komen tot
continue vernieuwing/aanpassing in organisaties
Verkennen
strategische
uitgangspositie

Doorvoeren van
keuzes
Monitoren
strategische
vooruitgang

Evalueren
strategische keuzes

Experimenteren

Exploreren/
uitkristalliseren van
keuzes

Begrijpen dynamiek
op het speelveld

Maken/herzien van
strategische keuzes
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Bij de TGO-aanpak beschouwen leiders hun organisatie in
vier stadia met steeds een andere aandacht
Verkennen
Globaal kijken naar het heden,
vanuit patronen uit het verleden

Observeren
Met diepgang naar delen kijken, op
zoek naar het geheel

Waarnemen
Van binnen naar buiten kijken, op
zoek naar het geheel

Bewust worden
Vanuit het heden kijken naar de
toekomst die zich aandient

11-2-2022
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Tijdens het proces ontwikkelen leiders bij elke stap steeds
nieuwe kennis en inzichten
Verkennen

Verkennen
strategische
uitgangspositie

Globaal kijken naar het heden,
vanuit patronen uit het verleden

Gezondheid,
aantrekkelijkheid

Observeren
Met diepgang naar delen kijken, op
zoek naar het geheel

Progressie,
risico’s

Monitoren
strategische
vooruitgang

Voortgang,
effecten

Evalueren
strategische keuzes

Doorvoeren van
keuzes
Projecten, programma’s,
realisatieplannen

Experimenteren

Issues,
opties en thema’s

Waarnemen
Van binnen naar buiten kijken, op
zoek naar het geheel

Meerjarenplannen,
initiatieven

Exploreren/
uitkristalliseren van
keuzes

Begrijpen dynamiek
op het speelveld
Scenario’s,
potentieel

Bewust worden
Vanuit het heden kijken naar de
toekomst die zich aandient
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Keuzes, perspectieven,
beoogde vooruitgang

Maken/herzien van
strategische keuzes
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De benodigde diepgang van het proces is mede afhankelijk
van de complexiteit bij strategische vraagstukken
Complexiteit (VUCA)

Kern van activiteiten

Veranderaanpak

Benodigde kennis

Inhoudelijke complexiteit
Oorzaak en gevolg liggen in de
tijd gezien dichtbij elkaar

Focussen - Reageren
De huidige realiteit aan de
oppervlakte brengen

Oplossingsgericht
Gefragmenteerd,
monodisciplinair

Kennis over zaken
Concrete feiten, resultaten,
analyses

Dynamische complexiteit
Oorzaak en gevolg zijn in de tijd
gescheiden

Verdiepen - Herontwerpen
Diepe aannamen aan de
oppervlakte brengen

Probleemgericht
Integraal, multidisciplinair

Kennis over de uitvoering van
zaken
Inzichten in keuzes,
samenhang en issues

Sociale complexiteit
Uiteenlopende belangen

Verbreden - Herkaderen
Van buitenaf kijken

Contextgericht
Multistakeholderbenadering

Kennis over het geheel
Inzichten in thema’s, opties,
belangen

Zich ontwikkelende complexiteit
Veranderende problemen,
onbekende oplossingen,
onduidelijke belanghebbenden

11-2-2022

Bewust worden - Heroriënteren
Gemeenschappelijke intentie
blootleggen

Toekomstgericht
Leren/innoveren door
uitkristalliseren en doen,
regelmatig bijstellen

Kennis over wat doorbreekt
Overzicht over het geheel in
het heden en inzicht in wat
zich aandient
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Bij elke stap verschuift de aandacht van leiders

Verkennen
Globaal kijken naar het heden,
vanuit patronen uit het verleden

Observeren
Met diepgang naar delen kijken, op
zoek naar het geheel

Waarnemen
Van binnen naar buiten kijken, op
zoek naar het geheel

Bewust worden
Vanuit het heden kijken naar de
toekomst die zich aandient
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Strategische uitgangspositie

Realisatie

- toekomstbestendigheid

- strategische vooruitgang
- projecten, programma’s

Samenhang

Vernieuwing

- tussen keuzes over strategische
aandachtsgebieden

- van strategische
aandachtsgebieden

Dynamiek
- bij belanghebbenden
- op het speelveld

Haalbaarheid
- van strategische initiatieven

Potentieel
- voor het geheel
- voor de organisatie

Perspectief
- voor de organisatie
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Toepassing van de TGO-aanpak faciliteert toekomstig
succes, maar biedt daar geen garantie voor
‘De methode doet het niet*’. Van invloed op het succes van strategisch managen zijn onder andere:

• De mate van participatie van belangrijke leiders in een organisatie
• De mate van diepgang die is bereikt bij het vaststellen van strategische keuzes en initiatieven c.q.
de stadia die daarbij zijn doorlopen

• 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 komen tot aanpassing van bestaande strategische keuzes
* Titel van een gerenommeerd artikel uit de jaren tachtig van de vorige eeuw, waarin auteur Jaap van Rees betoogt dat mensen zich niet moeten blindstaren op het gebruik van methoden. Zijn
conclusie is dat het vooral de mensen zijn die methoden toepassen die voor het succes ervan zorgen.
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Bij het doorlopen van het proces hebben leiders
verschillende drempels te overwinnen
Bewustzijn
- Geen besef van noodzaak/urgentie
- Niet herkennen wat je ziet
- Belet vooruitgang

(Voor)oordeel
- Niet open opstellen
- Belet ‘open kijken’

(Voor)oordeel
- Ervaringen uit het verleden
- Belet commitment

Cynisme
- Niet kwetsbaar opstellen
- Belet ‘open waarnemen’

Cynisme
- Niet kwetsbaar opstellen
- Belet vertrouwen

Angst
- Onzekerheid, risico’s, niet
alles kunnen overzien
- Niet kunnen loslaten
- Belet ‘open wil’/durf

Angst
- Ongewenste impact
- Niet willen loslaten
- Belet draagvlak

Angst
- Onzekerheid, risico’s, niet alles kunnen overzien
- Niet durven loslaten
- Belet bewustwording omtrent nieuwe mogelijkheden
11-2-2022
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Het doorlopen van de TGO-aanpak 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
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Een belangrijk doel van de TGO-aanpak is te komen tot
gedeelde waarnemingen en keuzes en collectieve acties
Collectieve strategische initiatieven
Verkennen
Globaal kijken naar het heden,
vanuit patronen uit het verleden

Observeren
Met diepgang naar delen kijken, op
zoek naar het geheel

Waarnemen
Van binnen naar buiten kijken, op
zoek naar het geheel

Bewust worden
Vanuit het heden kijken naar de
toekomst die zich aandient

Gedeelde strategische keuzes
11-2-2022
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Bij de TGO-aanpak gaan organisatieontwikkeling en de
persoonlijke ontwikkeling van leiders hand in hand
• 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 inzichten ontstaan door de
toepassing van de TGO-methodiek 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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Bij het doorlopen van de stappen onderscheidt de TGOmethodiek vier verschillende rollen
➢ Sponsor
Een leider die het initiatief neemt om het proces op gang te brengen en daarvoor mensen en middelen
ter beschikbaar stelt

➢ Regisseurs - Strategisch Leiderschap Team (afgekort: SLT)
Leiders die zich vooral bezighouden met het proces van strategisch managen en zorgen voor:
•
•
•
•

Planning en voortgang van de te ondernemen stappen in het traject, gebruik van tools
Communicatie/afstemming met stakeholders
Verwerving van draagvlak voor keuzes en van middelen voor de uitvoering van strategische initiatieven
Besluitvorming over strategische keuzes en strategische initiatieven

➢ Deelnemers - Kernteam
Leiders die zich vooral bezighouden met de inhoud, bevindingen met elkaar delen, samen tot
strategische keuzes komen en een cruciale rol vervullen bij het doorvoeren daarvan

➢ Facilitators
In- of externe deskundigen die in de TGO-methodiek zijn gespecialiseerd. Zij ondersteunen de sponsor
en regisseurs en coachen deelnemers bij het doorlopen van het traject
11-2-2022
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De sponsor draagt het belang uit om met de TGOmethodiek of onderdelen daarvan te werken
• Een sponsor is doorgaans een leider die eindverantwoordelijk is in een organisatie en stelt
mensen, middelen, budget beschikbaar om de TGO-methodiek toe te passen
• Om als sponsor te kunnen fungeren is basiskennis over de TGO-methodiek nodig, evenals het
vertrouwen dat toepassing daarvan gaat bijdragen bijdraagt aan het toekomstig succes van de
organisatie, de ontwikkeling van leiderschapscompetenties en verbetering van onderlinge
samenwerking
• Een sponsor bepaalt de samenstelling van het kernteam en SLT en stelt een facilitator aan die
ondersteuning gaat bieden bij de uitvoering van verschillende activiteiten

• Vanuit hun verantwoordelijkheid voor de organisatie spelen sponsoren een cruciale rol bij de
besluitvorming over strategische keuzes en strategische initiatieven

11-2-2022
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Regisseurs houden het proces van strategisch managen
gaande; zij zijn als het ware de echte strategische managers
• Regisseurs zijn leiders met overzicht en enig overwicht in de organisatie, die bovendien
veranderkundig onderlegd zijn. Zij monitoren de voortgang van strategische initiatieven en
monitoren de strategische vooruitgang die daarmee wordt geboekt. Anders gezegd, ze
bewaken de uitgestippelde koers en zorgen voor bijstelling als dat nodig is. Als gevolg daarvan
kunnen zij ook weer nieuwe activiteiten initiëren.
• Doorgaans bestaat een SLT uit 2 à 3 leiders. Dat kan ook een sponsor zijn. Belangrijk is dat een
SLT beschikt over tools om de voortgang en strategische vooruitgang te monitoren.
• Regisseurs moeten makkelijk kunnen schakelen tussen inhoudelijke en procesmatige
discussies en vanuit verschillende groepen belanghebbenden kunnen denken. Tot hun
takenpakket hoort onder andere zorgdragen voor:
•
•
•
•

11-2-2022

besluitvorming vanuit de voorstellen die uit een kernteam komen;
mensen en middelen die nodig zijn voor de uitvoering van strategische initiatieven;
draagvlak bij het doorvoeren van strategische keuzes en het uitvoeren van strategische initiatieven;
communicatie/afstemming met stakeholders.
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Een kernteam bestaat uit belangrijke leiders in de
organisatie of medewerkers met veel leiderschapspotentie
• Kernteamleden zijn doorgaans manager in een organisatie, maar het kunnen ook
professionals zijn met leidinggevende kwaliteiten. Belangrijk is dat ze kunnen bijdragen aan de
strategische vraagstukken die geadresseerd moeten worden
• Bij kernteamleden is geen basiskennis over de TGO-methodiek nodig. Gaandeweg leren zij
vanuit de inbreng van de facilitator te werken met de aanpak en de concepten, technieken en
tools. Belangrijk is dat zij het voortouw willen nemen in de verdere ontwikkeling van de
organisatie, dat ze teamspeler zijn en dat ze kennis over de organisatie en de
bedrijfsomgeving inbrengen om daar de juiste keuzes bij te maken
• Kernteamleden brengen ideeën en waarnemingen in en maken met elkaar strategische
keuzes. Ook bepalen zij tezamen prioriteiten. Maar ze nemen daar geen besluiten over. Het
kernteam is een werkgroep die strategische besluitvorming voorbereidt, maar de
besluitvorming zelf geschiedt op de manier zoals dat gebruikelijk is in een organisatie
• Sponsors en regisseurs kunnen ook onderdeel uitmaken van een kernteam. Dat is doorgaans
zelfs wenselijk
11-2-2022
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Facilitators brengen vooral methodische kennis in, naast
ervaring met strategische veranderprocessen
• Facilitators kunnen voor een organisatie externe FPSM-professionals zijn, maar het kunnen
ook eigen medewerkers zijn die goed zijn getraind in de TGO-methodiek en de TGOconcepten, tools en technieken goed kunnen toepassen.
• Facilitators brengen expertise in over de TGO-methodiek op het moment dat dit nodig is of als
daar behoefte aan bestaat tijdens het strategisch managen. Vanuit hun ervaring met de
toepassing van de concepten, technieken en tools ondersteunen zij leiders in de hoedanigheid
als sponsor, kernteamlid en regisseur bij diverse activiteiten. Zij maken bijvoorbeeld
werkplannen voor de uitvoering van activiteiten, faciliteren bijeenkomsten en kunnen duiding
geven aan de uitkomsten van de TGO-tools.
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Facilitators zijn belangrijk bij de TGO-aanpak om oog te
houden op zowel de inhoud als het proces
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 keuzes gemaakt en doorgevoerd?

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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2. TGO-aanpak
3. Rollen bij de TGO-aanpak
4. TGO-concepten/theorieën
5. TGO-technieken
6. TGO-tools
7. Conceptueel model van de TGO-methodiek
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De TGO-methodiek bevat een krachtig samenhangend
theoretisch kader dat is toegespitst op strategisch managen
Het theoretisch kader is beschreven in het managementboek Strategisch managen
in turbulente tijden, Leren je organisatie toekomstbestendig te maken van Norbert
Greveling & Roland Bushoff. Dit boek wordt sinds het verschijnen gebruikt bij diverse
MBA- en post-HBO opleidingen als basisliteratuur voor het vakgebied Strategisch
management.
De TGO-methodiek is voortgekomen uit vragen aan de auteurs van:
➢ professionals, over hoe zij het gedachtengoed uit het boek zouden kunnen toepassen bij
hun opdrachten;
➢ leiders in organisaties, over hoe zij het gedachtengoed dat in dit boek is beschreven, in
hun eigen organisatie zouden kunnen toepassen.

Deze vragen hebben Norbert geïnspireerd om het theoretisch kader uit te bouwen
tot de TGO-methodiek en die vanuit het FPSM Expertisecentrum ter beschikking te
stellen aan leiders en professionals.
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220119, Introductie van de TGO-Methodiek

- 32 -

Het theoretisch kader bevat diverse vernieuwende
concepten en modellen
De theorieën en concepten zijn toegespitst op concrete vragen zoals:
• Waarom zijn nieuwe theorieën en concepten relevant voor leiders bij het strategisch managen van hun
organisatie? Wat maakt ze anders dan wat er al was?
• Wat is een organisatie eigenlijk? Wat zijn relevante invalshoeken om naar een organisatie te kijken bij het
strategisch managen?
• Kennelijk zijn organisaties opgebouwd uit ‘universele bouwstenen’, waarover leiders strategische keuzes
maken. Wat zijn die bouwstenen? Hoe komen strategische keuzes daarover tot stand in organisaties?
• Wanneer is een organisatie toekomstbestendig? Hoe stel je dat vast?
• Waar moet je als leider mee bezig zijn als je toekomstgericht wilt managen?
• Hoe verkrijg je een holistisch beeld van een organisatie? Waar moet je dan naar kijken?
• Hoe kun je weten of strategische keuzes voldoende samenhang vertonen?
• Hoe voer je strategische keuzes door?
11-2-2022
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Een concept dat centraal staat in de TGO-methodiek is het
holistisch strategisch raamwerk
Businessdomein
Resultaten

Activiteiten

Operationeel
model

Organisatieresultaten

Samenwerkingsmodel

Organisatieconstruct

Speelveld

Bedrijfsspel

Fundering

Businessmodel

Motieven
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Bedrijfsresultaten

Organisatiedomein

Organisatiemodel

Ambitie

Drijfveren
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Bij elke stap in de TGO aanpak wordt het strategisch
raamwerk vanuit een andere invalshoek belicht
Verkennen
strategische
uitgangspositie

Kwetsbaarheden in
aandachtsgebieden

Issues in
aandachtsgebieden

Vooruitgang bij
aandachtsgebieden

Doorvoeren van
keuzes

Monitoren
strategische
vooruitgang

Evalueren
strategische keuzes

Verwachte impact op
aandachtsgebieden

Potentieel van
aandachtsgebieden

Experimenteren

Exploreren/
uitkristalliseren van
keuzes

Begrijpen dynamiek
op het speelveld

Maken/herzien van
strategische keuzes

Aanpassing van
aandachtsgebieden

Experimenteren bij
aandachtsgebieden

Initiatieven voor
aandachtsgebieden

Perspectief op
aandachtsgebieden

Keuzes over
aandachtsgebieden
11-2-2022

220119, Introductie van de TGO-Methodiek

- 35 -

De TGO-methodiek bevat verschillende innovatieve en
krachtige concepten
Voorbeelden zijn:

• Een verfrissende systemische en holistische manier van kijken naar organisatie
• Een heldere denkwijze over de basis voor het toekomstig succes van organisaties
• Een praktische opvatting over de ruggengraat van organisaties
• Een heldere visie op de kerntaken voor leiders en de knoppenkast voor leiders bij het
realiseren van toekomstig succes
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De TGO-methodiek bevat verschillende technieken die van
belang zijn bij het doorlopen van de aanpak
• Technieken voor de evaluatie van de samenhang binnen en tussen strategische
aandachtsgebieden (sterkte-/zwakte analyse)
• Analysetechnieken voor de toekenning van prioriteiten aan strategische aandachtsgebieden
(risicoanalyse)
• Visualisatietechnieken van strategische aandachtsgebieden, met name voor de identificatie
en beschrijving van strategische keuzes over bouwstenen (canvassen)
• Ontwikkelingstechnieken voor de ontwikkeling van strategische initiatieven op basis van
strategische issues en strategische keuzes (IKI-diagram)
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De TGO-methodiek bevat verschillende online tools die van
belang zijn bij strategisch managen
Toekomstbestendigheidsmonitor
Een tool dat eenmalig kan worden gebruikt om sterktes en kwetsbaarheden op het gebied van
toekomstbestendigheid concreet, meetbaar en bespreekbaar te maken. Het tool werkt als een
spiegel voor een MT en kan ook worden toegepast om de toekomstbestendigheid van een
organisatie op met enige regelmaat te monitoren, bijvoorbeeld jaarlijks. Het verschaft inzicht in de
strategische uitgangspositie van een organisatie en vormt daarmee een ideaal vertrekpunt voor het
maken/bijstellen van toekomstplannen.

Strategische vooruitgangsmonitor
Een tool dat eenmalig kan worden gebruikt om vast te stellen in welke mate de uitvoering van
strategische initiatieven daadwerkelijk heeft gezorgd voor beoogde strategische vooruitgang. Het
tool is vooral bedoeld om de effectiviteit van strategische initiatieven vast te stellen. Het tool
verschaft leiders die de rol van regisseur vervullen bij de TGO-aanpak inzicht om de uitvoering van
strategische initiatieven bij te stellen. Om die reden is het raadzaam dit tool met enige regelmaat te
gebruiken, bijvoorbeeld eens per kwartaal.
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De toekomstbestendigheidsmonitor verschaft in korte tijd
veel relevante en krachtige inzichten voor leiders
Toekomstbestendigheidsmonitor
•

Met dit tool wordt het mogelijk om de toekomstbestendigheid van een organisatie concreet, meetbaar en
bespreekbaar te maken.

•

Het tool bestaat uit een online vragenlijst, waar verschillende inzichten uit voort komen die betrekking
hebben op de gezondheid en aantrekkelijkheid van een organisatie.

•

Het tool maakt sterktes en kwetsbaarheden op het gebied van toekomstbestendigheid en kent prioriteiten
toe aan strategische aandachtsgebieden die van belang zijn om de toekomstbestendigheid te versterken,
evenals de urgentie waarmee dat zou moeten gebeuren.

•

De resultaten van dit tool zijn geen doel op zich, maar zijn bedoeld om de dialoog tussen leidinggevenden
onderling over de toekomstbestendigheid van hun organisatie te faciliteren. De uitkomsten zijn ook zeer
geschikt voor een dialoog tussen leidinggevenden en hun toezichthouders.

•

Dit tool wordt in eerste instantie vooral gebruikt door facilitators, maar kan na verloop van tijd eveneens
worden toegepast door regisseurs om te monitoren in welke mate de toekomstbestendigheid is gewijzigd.

Vraag een gratis proeflicentie aan op www.fpsmtools.nl/ en test hoe jij
aankijkt tegen de toekomstbestendigheid van jouw organisatie.
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De strategische vooruitgangsmonitor is een krachtig tool
voor regisseurs bij toepassing van de TGO-aanpak
Strategische vooruitgangsmonitor
•

Met dit tool ontstaat inzicht in de mate waarin een organisatie strategische vooruitgang heeft geboekt in de
achterliggende periode.

•

Het tool is gericht op vaststelling van de effectiviteit van strategische initiatieven in relatie tot de strategische
vooruitgang die wordt nagestreefd. Voor het vaststellen van bijvoorbeeld tempo, haalbaarheid,
doelmatigheid en flexibiliteit van strategische initiatieven zijn andere instrumenten voorhanden.

•

Het tool maakt duidelijk in welke strategische aandachtsgebieden meer/minder strategische vooruitgang
wordt geboekt en waar risico’s kunnen ontstaan voor de toekomstbestendigheid van organisaties. Dergelijke
inzichten zijn van belang om prioriteiten te bepalen of bij te stellen bij de uitvoering van de strategische
initiatieven van een organisatie.

•

Dit tool wordt vooral gebruikt door regisseurs, om na te gaan in welke mate daadwerkelijk strategische
vooruitgang wordt behaald met de uitvoering van strategische initiatieven.

Vraag een gratis proeflicentie aan op www.fpsmtools.nl/ en test hoe jij
aankijkt tegen de strategische vooruitgang van jouw organisatie
(beschikbaar in de loop van Q2, 2022).
11-2-2022
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Het vaststellen van strategische vooruitgang begint ook bij
andere organisaties aandacht te krijgen

FD advertentie, 28-8-2021
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Tezamen vormen de onderdelen van de TGO-methodiek
een krachtig samenhangend geheel
De TGO-methodiek kent een ongekende methodologische samenhang:

• De theoretische concepten en modellen vormen de basis voor de ontwikkeling van tools
• De verschillende theorieën en concepten zijn inhoudelijk sterk verweven
• De technieken zoals canvassen en het IKI-diagram zijn afgeleid van de theoretische concepten
• De theoretische concepten zijn cruciaal voor het uitvoeren van de aanpak
• De tools en technieken zijn afgestemd op de stadia die bij de aanpak worden onderkend
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De samenhang is gevisualiseerd in een conceptueel model
van de TGO-methodiek
Systeembenadering

Strategische
keuzes
Canvassen

Knoppenkast

Ruggengraat

Bouwstenen

De TGO-methodiek bevat:

Systemische
beschouwingswijze

• Hedendaagse methodologische
uitgangspunten
(beschouwingswijzen, zienswijzen,
denkwijzen, werkwijzen)

Dimensies
Holistische
zienswijze

Strategisch
raamwerk

Strategische
aandachtsgebieden

Kerntaken van
leiders

• Unieke, verfrissende concepten
(theorieën inclusief uitwerkingen
daarvan)

Belanghebbenden/
domeinen

• Inzicht verschaffende technieken en
tools (online en offline)

TGOmethodiek

Strategische
vooruitgang

Toekomstgerichte
denkwijze

Cyclische
werkwijze

11-2-2022

Vooruitgangsindicatoren

Gezondheid

Gezondheidsindicatoren

Gezondheidsmonitor

Aantrekkelijkheid

Aantrekkelijkheidsindicatoren

Aantrekkelijkheidsmonitor

Aanpak voor
strategisch managen

Methoden voor
professionals

Online handboeken
(i.o.)
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• Pragmatische aanpakken voor
managers en professionals
(methoden, technieken, templates,
voorbeelden)

Vooruitgangsmonitor (i.o.)

Strategische
uitgangspositie
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De TGO-methodiek is uitgewerkt in een online TGOhandboek*
In het TGO-handboek (www.fpsmtools.nl/) is bij elke stap uit de TGO-aanpak beschreven welke
activiteiten daarbij uitgevoerd moeten worden en hoe je dat kunt doen. Aan de orde komen:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

De kernvragen die beantwoord moeten worden bij elke stap
De uit te voeren werkzaamheden om antwoorden te vinden
Relevante (TGO-) concepten om toe te passen bij die activiteit
De inzichten die voort moeten komen uit de werkzaamheden (deliverables)
Voorbeelden van deliverables uit andere organisaties (indien voorhanden)
De (TGO-) technieken die gebruikt kunnen worden bij de uitvoering van werkzaamheden
De (TGO-) tools die van belang kunnen zijn bij deze werkzaamheden
Hints en tips voor bij de uitvoering van de werkzaamheden

Het TGO-handboek is nadrukkelijk een handboek en geen receptenboek. Het vraagt de nodige
affiniteit/ervaring met de materie en instemming met de uitgangspunten van de TGOmethodiek, om de methodiek succesvol toe te passen. Training is een voorwaarde alvorens de
TGO-methodiek in de praktijk toe te kunnen passen.
* Het online handboek is nog in ontwikkeling. Die is primair bedoeld voor leiders (regisseurs, facilitators) en voor professionals die actief met de TGO-methodiek aan de slag willen gaan.
11-2-2022
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Neem jij de TGO-methodiek mee op weg naar jouw
stralende toekomst of die van je organisatie?
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