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MASTERCLASS: TRANSFORMEER IN 9 STAPPEN 
NAAR EEN FUTURE PROOF ORGANISATIE (FPO) 

 

 
 
Ook benieuwd waar deze unieke masterclass overgaat? Wij vragen 
3 minuten leestijd van u en kijken uit naar uw deelname! 
 
 
DE WERELD VERANDERD SNEL 
VOOR U EN UW ORGANISATIE 
Voor veel organisaties is nu het moment 
om de coronacrisis aan te grijpen voor het 
evalueren en opnieuw in te richten van de 
bedrijfsvoering. Hiermee laten we de crisis 
niet verloren gaan en komen we er zelfs 
nog sterker uit. Dit kan door het vergroten 
van de veerkracht en daarmee het 
toekomst-bestendiger maken van uw 
organisatie. Dit in de brede context van de 
steeds sneller veranderende wereld om 
ons heen. In onze optiek gaat 
organisatorische veerkracht eenvoudig 
gesteld over een tweetal hoofdpijlers: 
‘doen wij de juiste dingen’ en ‘doen wij de 
dingen juist’. Over het onszelf continue 
blijven vernieuwen en verbeteren als 
organisatie. Deze masterclass kan u en uw 
organisatie helpen bij het aanpassen en 
gedijen in een onzekere en constant snel 
veranderende werkzame wereld.  
  
Heeft u zich wel eens afgevraagd: 

• Hoe geef ik leiding aan een snel 
veranderende werkomgeving en ver-
wachtingen van mijn stakeholders? 

• Hoe werken we onze strategie bij in een 
tijd met vele onzekerheden, risico’s en 
kansen? 

• Hoe kunnen we onze organisatie tijdig 
voorbereiden en flexibel aanpassen?  

• Hoe bevorderen we een toekomst-
gerichte mentaliteit en ondernemer-
schap bij onze medewerkers? 

• Hoe vertaal je een duurzame strategie 
op langere termijn naar uitvoerende 
prestaties op kortere termijn? 

• Hoe kunnen we robuust samenwerken 
met klanten, medewerkers en stake-
holders? 

• Hoe passen de huidige werkzaam-
heden en competenties van onze 
medewerkers in onze toekomstvisie? 

• Hoe zorgen we voor organisatie-
processen die weerbaar en wendbaar 
zijn voor de veranderingen? 



Copyright © GoRisk, Den Bosch oktober 2020 

• Hoe blijven klanten en medewerkers 
ons ook in de toekomst waarderen? 

• Hoe snel leren wij van (niet) geleverde 
prestaties, opgedane ervaringen en 
veranderingen? 

• Hoe beoordelen wij de effectiviteit en 
efficiency van een veerkrachtige en 
toekomstbestendige bedrijfsvoering? 

In onze masterclass: transformeer in 9 
stappen naar een future proof organisatie 
(FPO) gaan we met elkaar op zoek naar 
antwoorden op deze en andere actuele 
vragen die bij u leven of spelen.

 

 
 
Figuur: Resilience loops © 
 
PROGRAMMA MASTERCLASS 
 
Doel 
De masterclass helpt u bij het voorbereiden 
en plannen van de uitdagingen waar u voor 
staat bij het transformeren naar een future 
proof organisatie. Dit tegen de achtergrond 
en implicaties van een snel veranderende 
wereld om ons heen die volatiel, onzeker, 
complex en ambigue is (in Engels acroniem: 
VUCA). Wij delen onze visie op de belang-
rijkste negen elementen voor een veer-
krachtige organisatie die u in onze ogen zou 
moeten weten en aanpakken. Dit doen wij 
aan de hand van een door ons door-
ontwikkeld bedrijfsmodel (raamwerk) voor 
een veerkrachtige organisatie: Resilience 
loops © (zie figuur). Met de negen veer-
krachtige elementen in dit nieuwe bedrijfs-
model geven wij u meer inzicht en maken 

wij u bewuster van de belangrijkste 
veranderingsgebieden die nodig zijn om uw 
organisatie beter voor te bereiden op de 
toekomst in een snel veranderende wereld.  
 
Doelgroep 
Deze masterclass is bedoeld voor bestuurs- 
en directieleden en managers die hun 
(non) profit organisatie (mede) vormgeven 
voor de toekomst. Maar ook voor senior 
executive teams, management teams en 
HR-teams. Daarnaast ook voor geïn-
teresseerde consultants en adviseurs op 
het gebied van het ontwikkelen en/of 
verbeteren van organisaties in brede zin. 
 
Inhoud 
• Welkom en kennismaking 
• Hoe veerkrachtige ben ik zelf (scan) 
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• Wat betekent de snel veranderende 
wereld voor u en uw organisatie 

• Introductie Resilience loops © voor 
transformatie bedrijfsvoering 

• Verdieping op de 9 elementen van een 
veerkrachtige organisatie (zie figuur): 
Vitaliseer, Verbindt, Verander, Vorm, 
Voorzien, Verricht, Verifieer, Verbeter 
en Vernieuw 

• Spelopdracht future proof organisatie 
• Follow-up via online conversatie FPO 

netwerk (i.o.) 
• Afsluiting en (virtuele) borrel 
 
Resultaat 
Als eerste krijgt u een beter inzicht in de 
impact van de veranderende wereld op uw 
organisatie en de belangrijkste onzeker-
heden, kansen en risico’s die hiermee 
gepaard gaan. Uw bewustzijn van de 
betekenis en het belang van een veer-
krachtige en daarmee future proof 
organisatie wordt vergroot. Verder kunt u 
beter bouwen aan een organisatiestrategie 
om stapje voor stapje te transformeren 
naar een toekomstbestendige bedrijfs-
voering. De workshop levert u inhoudelijke 
kennis en praktische tools op die u gaat 
verkennen en direct kunt toepassen op uw 
eigen organisatie (of bij klanten). U wordt 
bewuster hoe andere organisaties hiertoe 
in staat zijn en (succesvol) mee omgaan. 
Het zal u ook meer vertrouwen en inzicht 
geven om in stappen aan de transformatie 
te beginnen of hierin een begeleidende rol 
te spelen. 

 
SCHRIJF U VANDAAG NOG IN 
Let op: om op morgen voorbereid te zijn, 
moet u vandaag beginnen. Het zou daarom 
leuk zijn om u te mogen begroeten in een 
van onze masterclasses (online of face-2-
face) of u eerst nog even te spreken 
mochten er nog vragen zijn. Over een in-
company programma op maat denken wij 
graag met u mee en kunt u ons ook altijd 
bellen of mailen.  
Vul bijgevoegd inschrijfformulier in en mail 
deze naar ons. Hopelijk tot snel! 
 
OVER ONS 
Deze masterclass wordt gehost door 
GoRisk en verzorgd door Edwin Martherus. 
Wij zijn een netwerkorganisatie van 
zelfstandige professionals die als adviseur 
en/of trainer werkzaam zijn op het gebied 
van: strategievorming, interne governance, 
stakeholdermanagement, transformatie-
management, procesverbetering, kansen & 
risicomanagement, verandermanagement, 
kwaliteitsmanagement, bedrijfsdoorlich-
ting en executive & team coaching. Dit 
binnen zowel het bedrijfsleven als de 
overheid. De meeste van ons hebben een 
achtergrond bij de grote accountancy & 
consultancy kantoren in Nederland. Wij 
verzorgen masterclasses, trainingen, 
opleidingen en gastcolleges voor diverse 
bedrijven, overheden, universiteiten en 
spreken graag op seminars en congressen.
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INSCHRIJFFORMULIER MASTERCLASS FPO (introductie aanbieding) 
 
Datum + plaats 
masterclass: 

4 december 2020 De Zandkamer, Koninginnenlaan 3, 
Den Bosch (corona proof c.f. RIVM) 

 8 december 2020 Online, videobellen met Zoom 

Tijden: 09 – 12.30 en 13.30 – 17.00  

Kosten (excl. btw): 4 december 2020  € 625,00 Incl. koffie, Bossche bol, 
lunch en borrel 

 8 december 2020  € 550,00 Incl. virtuele borrel 

    
Naam deelnemer:    

Functie:    

Adres:    

Postcode:  Plaats:  

Telefoon:    

Email:    

    
Naam bedrijf:    

Factuur adres:    

Postcode:  Plaats:  

E-mail:    

KVK nummer:    

BTW nummer:    

    
Handtekening 
deelnemer 

 Datum:  

    

Voorwaarden: De masterclass gaat door bij minimaal vier personen en het maximaal 
aantal deelnemers beperken we tot tien. Voor de lunch kunnen 
dieetwensen of allergieën worden doorgegeven.  
Facturatie en betaling vindt vooraf plaats. Annulering van de Masterclass 
kan tot 3 weken voor aanvang. Hiervoor brengen wij €75,00 aan kosten 
in rekening. Daarna dient het volledige bedrag betaald te worden. Bij 
ziekte of overmacht kan een latere masterclass worden deelgenomen.  

 


