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Grip op de Toekomst 
	  
 
	  

"	  Wij helpen u de wereld te zien waar u werkelijk in zit, zodat u precies 

weet waar de kansen en bedreigingen zitten en hoe u deze kunt be-

nutten, zowel nu als in de toekomst." 

 

+ toenemende 
onzekerheid 

 
+ toenemende 

complexiteit 

 

 

Het tijdperk waarin de toekomst nog voorspelbaar leek te zijn 
is voorbij. Economische groei is niet langer een vast gegeven 
en de onzekerheid over wat de dag van morgen zal brengen 
neemt toe. De hoeveelheid informatie die we op dagelijkse 
basis voor onze kiezen krijgen is enorm. De complexiteit van 
ons bestaan is hiermee enorm toegenomen. Iedereen krijgt 
hier, in meer of mindere mate, mee te maken. Maar wat is nu 
de beste strategie om succesvol te zijn én blijven in deze uit-
dagende tijd? 
 

Of we wel of niet succesvol zullen zijn, zal in belangrijke mate afhangen van 
ons vermogen om in te spelen op veranderingen. Het is dus van belang dat 
we ons goed voorbereiden. Maar waarop?  
 
Om deze vraag te kunnen beantwoorden moeten we eerst 
goed weten hoe onze wereld in elkaar zit, inzicht creëren. Met 
welke belangrijke onzekerheden hebben we te maken? Op 
welke manier kunnen deze onzekere factoren ons beïnvloe-
den? Van wie en wat zijn we eigenlijk afhankelijk, en hoe beïn-
vloeden onze eigen acties ons? Alles bij elkaar een behoorlijk 
complex geheel, waardoor het lastig is om binnen een organi-
satie een gezamenlijk beeld te vormen. 

+ inzicht creëren 
 

+ gezamenlijk 
wereldbeeld 

 
Een systeemverkenning is een gestructureerde manier om de kennis van een 
groep mensen in kaart te brengen. Het is van belang dat het gezelschap di-
vers is. Dat wil zeggen multidisciplinair en vanuit alle lagen van de organisatie. 
 

Tijdens een workshop van c.a. 2 tot 4 uur gaan we samen het invloedsveld 
rond de organisatie of een specifiek vraagstuk, op gestructureerde manier in 
kaart brengen. We doen dit door gericht te discussiëren, waarbij gezamenlij-
ke conclusies direct digitaal worden vastgelegd in een model.  
 
De workshop zal direct bijdragen aan het bundelen en benutten van kennis 
over de wereld waarin de organisatie zich bevindt. Het model is een goede 
basis voor het uitwerken van toekomstscenario's, het opstellen van een stra-
tegie en het kwalitatief toetsen van beleid.  


