Strategische vooruitgang
- Op weg naar een stralende toekomst

Dr.ir. Norbert Greveling
Den Bosch, 5 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.
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De hoofdboodschap en kernvragen bij deze paper
Hoofdboodschap
Het boeken van strategische vooruitgang is bij elke organisatie cruciaal voor een stralende
toekomst. Als gevolg van het VUCA-tijdperk waarin we leven, is die stralende toekomst echter
steeds minder vanzelfsprekend. Leiders hebben andere paradigma’s nodig voor het realiseren van
strategische vooruitgang. FPSM heeft de TGO-methodiek ontwikkeld met o.a. een krachtige aanpak
en aansprekende tools om leiders te ondersteunen bij het strategisch managen van hun organisatie
en continu te werken aan een stralende toekomst.

Kernvragen
➢ Wat is strategische vooruitgang en in welk opzicht verschilt dat van operationele vooruitgang?
➢ Hoe stel je vast of een organisatie strategische vooruitgang boekt?
➢ Welke aanpak kunnen leiders toepassen om op continue basis strategische voortuitgang te
realiseren?
➢ Wat heeft FPSM te bieden aan leiders en organisaties bij hun streven naar strategische
vooruitgang?
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Zou het niet mooi zijn als er een manier is waarbij leiders
naast operationele voortuitgang ook strategische
vooruitgang boeken met hun organisatie?
En waarbij ze op continue basis werken aan een stralende
toekomst voor hun organisatie?
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FPSM ondersteunt leiders bij hun streven naar een
stralende toekomst voor hun organisatie
Waarom?

Hoe?

Wat?
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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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Strategische vooruitgang is de mate waarin verandering
wordt gerealiseerd met het oog op toekomstig succes
Generieke reflectievragen voor leiders bij strategische vooruitgang
➢ In welke mate zijn de lange termijn doelen die in het verleden zijn gesteld
daadwerkelijk gerealiseerd?
➢ Is momenteel voldoende duidelijk welke strategische vooruitgang wordt beoogd en
met welke tijdshorizon?

➢ Is de koers helder om de beoogde vooruitgang te realiseren? Hoe vast ligt die koers?
➢ Aan welke strategische initiatieven wordt momenteel gewerkt en wordt daar
voldoende voortgang mee geboekt?
➢ Is een proces in de organisatie ingericht om systematisch te werken aan toekomstig
succes?
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Strategische vooruitgang is anders dan operationele
vooruitgang
Generieke reflectievragen voor leiders bij operationele vooruitgang
➢ Worden betere bedrijfs- en organisatieresultaten behaald dan in het verleden? In
welke mate wijken resultaten af van de operationele bedrijfsplannen of
concurrenten?
➢ Is er voldoende grip op de activiteiten die worden uitgevoerd?

➢ In welke mate zijn de operationele risico’s gewijzigd ten opzichte van een vorige
periode?
➢ Vindt voldoende ontwikkeling en vernieuwing plaats in de operationele
bedrijfsvoering?
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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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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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Voor leiders is het belangrijk om vanuit nieuwe
paradigma’s te werken aan een stralende toekomst
Omgaan met toenemende complexiteit in de omgeving vereist van leiders
o.a. een goed overzicht en begrip van de eigen organisatie zoals over:
•
•
•
•

De toekomstbestendigheid en kwetsbaarheid daarvan (risico’s)
De strategische issues die aan de orde zijn
De mogelijke impact van externe trends en ontwikkelingen (scenario’s en
opties)
Het potentieel en perspectieven voor de langere termijn

Omgaan met snelle veranderingen en onzekerheid in de omgeving vereist
van leiders o.a. meer aandacht en een andere aanpak om te werken aan
hun organisatie zoals:
•
•
•
•
•

Stoppen met zoeken naar/uitvoeren van de beste strategie
Continu verkennen van de dynamiek op het speelveld
Toekomstgericht organiseren/strategisch managen
Focus op het maken en met enige regelmaat herzien van strategische keuzes
Uitvoeren en bijstellen van strategische initiatieven (experimenteren)
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Deze paradigma verandering heeft FPSM aangezet tot de
ontwikkeling van de TGO-methodiek
Omgaan met toenemende complexiteit in de omgeving vereist van leiders
o.a. een goed overzicht en begrip van de eigen organisatie zoals over:
•
•
•
•

De toekomstbestendigheid en kwetsbaarheid daarvan (risico’s)
De strategische issues die aan de orde zijn
De mogelijke impact van externe trends en ontwikkelingen (scenario’s en
opties)
Het potentieel en perspectieven voor de langere termijn

De TGO-methodiek bevat
innovatieve:
➢ TGO-concepten
➢ TGO-tools

Omgaan met snelle veranderingen en onzekerheid in de omgeving vereist
van leiders o.a. meer aandacht en een andere aanpak om te werken aan
hun organisatie zoals:
•
•
•
•
•

Stoppen met zoeken naar/uitvoeren van de beste strategie
Continu verkennen van de dynamiek op het speelveld
Toekomstgericht organiseren/strategisch managen
Focus op het maken en met enige regelmaat herzien van strategische keuzes
Uitvoeren en bijstellen van strategische initiatieven (experimenteren)

11-2-2022

20220205 Strategische vooruitgang

➢ TGO-aanpak
➢ TGO-technieken
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Het strategisch raamwerk* verschaft leiders een uitstekende
manier om holistisch naar hun organisatie te kijken
Businessdomein
Resultaten

Activiteiten

Organisatieresultaten

Operationeel
model

Samenwerkingsmodel

Organisatieconstruct

Speelveld

Bedrijfsspel

Fundering

Businessmodel

Motieven
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Bedrijfsresultaten

Organisatiedomein

Organisatiemodel

Ambitie

Drijfveren
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* Het strategisch raamwerk:
• is beschreven in het managementboek
van Norbert Greveling & Roland Bushoff;
Strategisch managen in turbulente tijden,
Leren je organisatie toekomstbestendig
te maken, Management Impact, 2019;
• staat als concept centraal in de TGOmethodiek.
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Het raamwerk dient als vertrekpunt voor reflectie op de
strategische vooruitgang die is geboekt
Kernvragen bij strategische vooruitgang
• Bij bedrijfsresultaten:

Zijn betere prestaties af te leiden uit de resultaten?

• Bij organisatieresultaten: Is een betere bedrijfscultuur af te leiden uit de resultaten?
• Bij operationeel model:

Ontstaat meer capaciteit om activiteiten uit te voeren?

• Bij samenwerkingsmodel: Ontstaat meer kracht om activiteiten uit te voeren?
• Bij bedrijfsspel:

Ontstaat een betere positie op het speelveld?

• Bij organisatieconstruct: Ontstaat meer macht op het speelveld?
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• Bij businessmodel:

Ontstaat een beter rendement uit de fundamenten?

• Bij organisatiemodel:

Ontstaat meer potentieel uit de fundamenten?

• Bij ambitie:

Ontstaat meer inspiratie bij belanghebbenden uit de motieven?

• Bij drijfveren:

Ontstaat meer relevantie bij belanghebbenden uit de motieven?
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Het raamwerk is tevens een uitstekende kapstok voor
discussies over de te bereiken vooruitgang in de toekomst
Meer/betere:
Resultaten

Prestaties

Activiteiten

Capaciteit

Speelveld

Positie

Fundering

Motieven
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Businessdomein

Organisatiedomein
Cultuur

Kracht

Macht

Rendement

Potentieel

Inspiratie

Relevantie
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De strategische vooruitgang maken we concreet, meetbaar
en bespreekbaar met de strategische vooruitgangsmonitor

Veilige zone:
Lage prioriteit
11-2-2022
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Aandacht zone:
Beperkte prioriteit

Gevarenzone:
Hoge prioriteit
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De strategische vooruitgangsmonitor is een krachtig tool 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

220119, Introductie van de TGO-Methodiek
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Toepassing van de strategische vooruitgangsmonitor biedt
leiders verschillende soorten meerwaarde
➢ Het tool maakt inzichtelijk:
o in welke mate een MT tevreden is over de strategische vooruitgang die is geboekt;
o in welke richting de vooruitgang zich aan het bewegen is;
o In welke mate overeenstemming bestaat bij een MT over het belang van verschillende strategische
aandachtsgebieden;
o welke strategische aandachtsgebieden de meeste vooruitgang behoeven en met welke urgentie daaraan
gewerkt zou moeten worden.

➢ Het tool vergroot het bewustzijn bij leiders om te blijven focussen op een stralende toekomst en
voldoende aandacht te blijven besteden aan strategisch managen, naast operationeel management.
➢ Het tool verschaft de mogelijkheid om te reflecteren op de gerealiseerde strategische vooruitgang.
➢ Het tool ondersteunt managementteams bij het bepalen/bijsturen van prioriteiten waarmee
strategische initiatieven moeten worden uitgevoerd.

➢ Het is een praktisch tool leiders om de strategische vooruitgang met stakeholders te bespreken,
zoals toezichthouders en de OR.
11-2-2022

20220205 Strategische vooruitgang

- 17 -

Voor het strategisch managen heeft FPSM de TGO-aanpak
ontwikkeld
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
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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 elke stap in het proces ontstaan nieuwe kennis en
inzichten die belangrijk zijn voor strategische vooruitgang
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 TGO-aanpak maakt net als de strategische
vooruitgangsmonitor onderdeel uit van de TGO-methodiek

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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Vanuit FPSM kunnen we op verschillende manieren
bijdragen aan een stralende toekomst voor organisaties
Diensten

Masterclasses

Online tools

11-2-2022

• Strategische vooruitgangsscan
• Toekomstbestendigheidsscan
• Fit-For-the-Future
Meer weten? Neem contact op met één van onze professionals via
www.fpsm.nl/over-fpsm/

• Strategisch leiderschap in onstuimige tijden
• TGO voor professionals
• Toezicht houden op toekomstbestendigheid
Meer weten of aanmelden? Ga naar www.fpsm.nl/fpsm-academy/

• Monitors voor toekomstbestendigheid en strategische vooruitgang
• TGO-Handboek
Maar weten of met een proeflicentie testen? Ga naar www.fpsmtools.nl/
20220205 Strategische vooruitgang
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Uit verschillende sectoren zijn organisaties al met FPSM en
de TGO-methodiek gaan werken
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 heb ik
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
- 23 -

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

