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Wendbare organisatie

Over deze kaart
Deze kaart maakt samen met kaarten van de toekomstbeelden ‘De lerende organisatie’, 

‘De inclusieve organisatie’ en ‘De verbonden 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.

Wat zijn 
kenmerken van 
de wendbare 
organisatie?

Besturing

Cultuur

Omgeving

Hoe worden beslissingen genomen?

De organisatie heeft kaders waarbinnen teams en werkenden besluiten kunnen nemen.
Beslissingen worden zoveel mogelijk genomen op basis van breed beschikbare data en algoritmen.
De organisatie gebruikt toekomstscenario’s bij besluitvorming.

Hoe ziet leiderschap eruit?

Leiders zijn vooral mensgericht en minder taakgericht.
Leiders bevestigen en erkennen werkenden nadrukkelijk en zichtbaar voor hun inzet en prestaties.
Leiders luisteren goed naar signalen van de werkvloer.

Welke kwaliteiten worden van werkenden gevraagd?

Werkenden waarderen avontuur en afwisseling en willen zich ontplooien.
Werkenden hebben een sterke oriëntatie op de klant.

Hoe wordt de toegevoegde waarde van werkenden vergroot?

De organisatie biedt werkenden de mogelijkheid om hun leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen.
De organisatie vraagt directe feedback van de klant op de werkende.

Wat zijn gedeelde waarden in de organisatie?

Mensen én klanten (en hun omgeving) staan in verbinding met elkaar door openheid, respect en collegialiteit.
De organisatie koestert ondernemerschap, neemt risico’s en accepteert fouten.

Hoe houdt de organisatie verbinding met de omgeving?

De organisatie onderhoudt nauwe relaties met haar klanten.
De organisatie werkt (tijdelijk) samen met partijen die dingen beter kunnen dan zij zelf.

Wat is het imago dat de organisatie nastreeft?

De organisatie is dynamisch, innovatief en effectief.

Hoe blijft de organisatie concurrerend?

De organisatie past zich snel aan bij veranderende klantwensen of marktomstandigheden.
De organisatie heeft goed zicht op de kosten en de opbrengsten en kan snel bijsturen.
De organisatie heeft weinig management en een uitstekende ict-infrastructuur.

Werkenden

Financiën

Werkgevers willen een wendbare organisatie 
omdat deze zich succesvol kan aanpassen aan 
veranderingen. De wendbare organisatie bestaat 
uit kleine eenheden met grote bevoegdheden 
die, dicht op de markt en op de klant, snel 
kunnen reageren. 

De wendbare organisatie werkt met lage 
kosten, weinig managementlagen en beschikt 
over een uitstekende ict-infrastructuur zodat 
besluiten laag in de organisatie genomen 
kunnen worden. De werkgever kan met een 
wendbare organisatie snel in omvang op- en 
afschalen, naar gelang de klantbehoefte.  
De wendbare organisatie maakt scenario’s om 
voorbereid te zijn op diverse ontwikkelingen in 
de toekomst.

Werkenden in de wendbare organisatie 
houden van avontuur en afwisseling en komen 
tot hun recht in de soms wat hectische omstan-
digheden. Zij richten zich sterk op de klant, 
kennen zijn (nieuwe) behoeften en weten hierop 
in te spelen. Wendbaarheid gaat gepaard met 
een cultuur waarin risico’s nemen wordt gesti-
muleerd en fouten worden geaccepteerd. Leiders 
in deze organisatie zijn oprecht  geïnteresseerd 
in de werkenden en stimuleren hun onder-
nemerschap. De wendbare organisatie heeft een 
intensieve band met haar klanten gebaseerd  
op openheid, respect en aanpassingsvermogen. 
De wendbare organisatie ademt dynamiek, 
klantvriendelijkheid en effectiviteit.

De wendbare organisatie


