De verbonden organisatie
De verbonden organisatie heeft zijn tentakels in
de keten en in de maatschappij. De werkgever
ziet de verbonden organisatie niet als een
afgerond geheel, maar als onderdeel van een
netwerk. De organisatie is succesvol dankzij de
uitstekende relaties met klanten en leveranciers.
De grenzen van de verbonden organisatie zijn
vaag, de activiteiten lopen moeiteloos over
in die van de partners met wie wordt samen
gewerkt. De werkgever stuurt op verbeteringen
en innovaties samen met deze partners.
Dankzij deze goede relaties heeft de verbonden
organisatie een hoge gunfactor, de klanten zijn
loyaal en zowel werkenden als zakelijke partners
zijn graag bereid iets extra’s te doen.
De verbonden organisatie is ook verankerd in
de maatschappelijke omgeving en combineert
winst maken met maatschappelijke waarde
toevoegen. De werkgever stimuleert de
werkenden om ook maatschappelijk actief te
zijn, als mantelzorger, in nevenfuncties en als
vrijwilliger. Werkenden krijgen de mogelijkheid
om banen te combineren. Op deze wijze
onderhoudt de verbonden organisatie intensieve
contacten met haar omgeving. De verbonden
organisatie laat, middels een maatschappelijke
raad, relevante partners meebeslissen over haar
beleid.
Werkenden zijn trots op hun organisatie. Zij
kunnen goed omgaan met de complexiteit van
het werken in een netwerk en gunnen collega’s
en partners succes. Bij de verbonden organisatie
worden successen zichtbaar gevierd, met alle
betrokkenen.

Hoe worden beslissingen genomen?

Besturing

Hoe ziet leiderschap eruit?
Leiders hebben vooral aandacht voor het welzijn van de werkenden (coachend leiderschap).
Leiders creëren kalmte en stabiliteit.
Leiders kijken bij beslissingen vooral of die op de juiste informatie gebaseerd zijn.

Welke kwaliteiten worden van werkenden gevraagd?

Werkenden

aan

in opdracht van:

zet

werken aan verandering

Werkenden kunnen met complexiteit omgaan.
Werkenden gunnen anderen succes en genieten daarvan.
Werkenden zijn empathisch, ze kunnen zich goed in anderen verplaatsen.
Hoe wordt de toegevoegde waarde van werkenden vergroot?

Wat zijn
kenmerken van
de verbonden
organisatie?

Werkenden leren van elkaar, de organisatie biedt hen hier handvatten voor.
De organisatie stimuleert rollen buiten het werk, zoals stapelbanen, nevenfuncties en mantelzorg.
Werkenden kunnen aandeelhouder zijn van de organisatie.

Cultuur

Wat zijn gedeelde waarden in de organisatie?
Werkenden zijn trots op hun organisatie en maken dit ook zichtbaar.
De organisatie is transparant over wat ze is en doet en draagt dit uit.

Hoe houdt de organisatie verbinding met de omgeving?

Omgeving

De organisatie is niet scherp afgebakend, mensen kunnen hier ook tijdelijk deel van uitmaken.
De organisatie kan activiteiten ontplooien die niet direct bijdragen aan het hoofddoel, maar waar ze wel voor staat.
De organisatie viert successen samen met het netwerk en de belanghebbenden.
Wat is het imago dat de organisatie nastreeft?
De organisatie is van iedereen, mensen willen hier bij horen.
De organisatie is loyaal aan klanten en partners en helpt hen hun prestaties te verbeteren.

Financiën
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Een inspirerende leider zorgt voor de juiste koers waarbinnen werkenden beslissingen kunnen nemen.
Werkenden vragen zich bij acties of besluiten altijd af wie ze hierbij moeten betrekken.
Een maatschappelijke raad houdt de organisatie op koers.

Over deze kaart
Deze kaart maakt samen met kaarten van de toekomstbeelden ‘De wendbare organisatie’,
‘De lerende organisatie’ en ‘De inclusieve organisatie’ en een kaart met gedeelde
kenmerken van de vier toekomstbeelden deel uit van het boekje ‘Werkgeverschap in vier
toekomstbeelden’. Het boekje is gemaakt voor het jaarcongres 2017 van AWVN.

Hoe blijft de organisatie concurrerend?
De organisatie heeft door de verbondenheid een hoge gunfactor en daarom veel trouwe klanten.
Werkenden en partners hebben grote bereidheid iets extra’s te doen voor de organisatie.
De organisatie kan voor financiering gebruik maken van crowdfunding.

gemaakt door:

De ArgumentenFabriek

De Informatiekaart

2017

