
Maatschappelijke
ontwikkelingen

Inleiding

kijk op

maatschappij

geschiedenis

wat kunnen we leren

veranderingen bij organisatie

nieuwe manieren
denken

kijken

reflecterend inzicht

Veranderende omstandigheden

post-informatie
tijdperk

snellere trends en ontwikkelingen

potentie virale verspreiding

organisatieveranderingen

sneller

heviger

onverwachter

veranderingen niet te stoppen

kansen

einde industriële periode,
begin nieuw tijdperk

cultuur

waarden

paradigma shift

anders denken/zien

nieuwe werkelijkheid

geschiedenis!

andere manier

leiding geven

samenwerken

communicatie

belang creativiteit

organisatie

onderdeel samenleving
Nederland

buitenland

gevaar achterlopen
bedrijfsvoering

cultuur

paradigma shift

(persoonlijk) leiderschap

hiërarchie

logge, bureaucratische bestuurlijke omgeving

vertrouwen is goed, maar controle is beter ...

(samen-)werken

interpretatie van informatie

fris perspectief?!

Nieuwe wegen en inzicht

verderdenkers

verbeeldingskracht

breed perspectief

omgang met diversiteit informatie

comfortabel met onzekerheden

resultaatgericht

'loslaten belangrijker dan vasthouden aan bestaande denkwijzen'

Bommerez

organisatie - noodzaak

creativiteit

anders denken

Sociaal-emotioneel vermogen

reflectievermogen

omgevingsaffiniteit

ontwikkelen empathische werkrelaties

menselijk kapitaal benutten

inzetten veranderproces

strategie

gebruik diversiteit organisatie

versterken van geheel

Groepsdenken

belemmering onbevangen oordelen

belang

denkefficiëncy

toetsing veronderstellingen aan werkelijkheid

belemmert

diversiteit

doelmatigheid

'wij'-denken

tolerantie
Nieuwe generatie nieuwe
mogelijkheden

Babyboomers 1945-1955

Generatie X 1960-1985

generatie Einstein 1988-2000

sociale verbanden/vaardigheden

met elkaar praten op basis van interesse

luisteren

coöperatief vermogen

intelligentie

milleniumgeneratie

zelfontwikkeling is hoogste

ontwikkeling

geluk

plezier

Maslow

organisatie

generatiekloof

vooral luisteren naar nieuwe
medewerkers

betrek Einsteingeneratie

Hoog Presterende Organisaties

Hoog Presterende Organisaties

kenmerken

hoge kwaliteit management

hoge kwaliteit medewerkers

lange termijn gericht

open, actiegericht

continue verbetering en vernieuwing

De Waal

leiders
nederigheid

wilskracht

klantgericht optreden

organisatie

nieuw leiderschap

onzekere toekomst

één gedachte

ondersteunen ondernemerschap

ruimte voor initiatieven

klantgerichtheid

organisatie

rituelen

tradities

eigen wereld

risico

buiten maatschappij staan

ouside-in versus inside-out

voldoen aan normen en procedures

mechanisch opereren
procedureel

instrumenteel

to do

zichtbaar zijn

aansluiting vinden

klantgericht opereren

openheid

actiegerichtheid

bezield
visie

uithoudingsvermogen

Lessons learned - voorbeeld
2e Wereldoorlog

Duitse managementprincipes

wederzijds respect en vertrouwen

democratisch

horizontale communicatie

sociale en emotionele karaktereigenschappen

Auftragstaktik

Britse leger

Defensie in vredestijd

Defensie operationeel
mission command

Anders [durven] denken

verandering bedrijfsvoering organisatie

afname aantal medewerkers

invoering dienstplicht

val/bouw muur

geeft ruimte aan nieuwe mogelijkheden en vooruitgang

van analyse naar gevoel

intuïtie

spiritualiteit

astrologie

neurowetenschappen

...

Door een andere bril

noodzaak paradigma shift

ruimte
creativiteit

openheid

er is meer dan
puur cognitief denken

directief leidinggeven

open staan voor nieuwe, 'vreemde' en onbekende ideeën

richten op

diversiteit

maatschappij

klanten

Einsteingeneratie

nieuw leiderschap

ondernemerschap

initiatieven

sociaal emotioneel vermogen
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