AWVN en DVV werken samen
om uw verandervermogen te
borgen
Verandering is de enige constante
De wereld is continu en steeds sneller in beweging. Overal spelen zich
grote, fundamentele, elkaar versterkende veranderingen af. Één ding is
duidelijk: niet op al deze kantelingen reageren is geen optie! Echter, de
ontwerpprincipes, kaders, structuren, denkbeelden en (bijvoorbeeld HR-)
instrumenten van de vorige eeuw zijn hierbij nog steeds leidend. Dat past
steeds minder goed. Organisaties maken het zichzelf nodeloos moeilijk
en lopen vast in een overvloed aan structuren, processen, procedures en
systemen. Mensen zijn daardoor angstiger en wantrouwiger, weerstand
kan de overhand krijgen, de ‘waan van de dag’ gaat regeren. Organisaties raken daardoor deels het vermogen kwijt om wendbaar met veranderingen om te gaan, het bestaansrecht komt zo onnodig onder druk
te staan.

Focus, verbinding en leiderschap centraal
Deze tijd vraagt om fundamentele transformaties en dus om een structureel andere kijk op het omgaan hiermee. Veel organisaties
zijn zoekende naar nieuwe manieren om veranderingen vorm te geven richting de toekomst. De kern is dat de volgende aandachtsgebieden in
voordurende verbinding met elkaar moeten staan:
► Omgeving gaat over de dominante, disruptieve trends die een rol
spelen
► Identiteit gaat over de reden van het bestaan van je organisatie.
► Perspectief gaat over de uit de Identiteit voortkomende kansen en
ambities.
► Wendbaarheid gaat over het op maximale flexibiliteit inrichting van de organisatie
op gebieden als Processen, Technologie, Organisatie en Mens & Rol.
► (persoonlijk) Leiderschap, lef en onderling gedrag zijn daarbij de cruciale,
verbindende factoren.

Wendbaar en weerbaar worden richting de toekomst
Om klaar te zijn voor de snel veranderende werkelijkheid waarin wat vandaag geldt, morgen weer
geheel anders is, zul je wendbaar én weerbaar moeten worden. Dit betekent dat organisaties hun
verandervermogen duurzaam hebben geborgd. Dat houdt in dat identiteit, perspectief en wendbaarheid
in de inrichtingsaspecten leidend zijn. Dat de focus op het primaire proces ligt. Dat de verbinding met
mensen en de menselijke maat bepalend zijn. Dat leiderschap iets van iedereen is. Dat arbeidsverhoudingen met mensen, medezeggenschap en eventuele vakorganisaties constructief zijn. Alleen
dan hebben organisaties én medewerkers het vermogen om zich blijvend aan te passen aan de steeds
weer veranderende werkelijkheid en zo vertrouwen te hebben in de toekomst.

Samen vandaag doen wat morgen nodig is
AWVN, als grootste werkgeversvereniging van Nederland en Duurzaam Verandervermogen hebben
daarom de handen ineen geslagen. Vanuit onze gecombineerde ervaring en passie rond
organisatorische transformaties, arbeidsverhoudingen en -voorwaarden beschikken wij over een langjarig
beproefde, resultaatgerichte aanpak. In een kort interactief traject bouwen we met u en uw mensen een
beeld op van waar uw organisatie nu staat. Gevalideerd tegen de ontwikkelingen in uw omgeving vertalen
we samen met u dit beeld naar een concreet, uitvoerbaar plan. Tenslotte versterken we uw mensen bij
het uitwerken, implementeren en borgen van de veranderingen en de nieuwe instrumenten. De rol van
Duurzaam Verandervermogen is hierbij het bewust maken en in beweging brengen van de organisatie.
De rol van AWVN is hierbij het inbrengen en ondersteunen van vernieuwende methoden en
(onder andere HR-) instrumenten. In dit alles staan uw medewerkers als drijvende kracht centraal.
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