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Aanpassen aan substantiële veranderingen en verstoringen

ORGANIZATIONAL RESILIENCE:
WAT IS DAT EIGENLIJK?
Het buzzwoord van dit moment in organisaties is toch wel ‘resilience’. Als je hier niet mee bezig bent, dan loop je écht wel achter.
‘Waar achter?’, vraag je je dan wellicht af en daar zit ‘m nou net de crux. Iedereen lijkt aan de haal te gaan met het fenomeen
resilience. Dit woord komt uit de techniek voort. Heel simplistisch gesteld: Het vermogen van een stof of object om terug in vorm
te komen. Een baksteen die je inknijpt (kapotmaakt dus) scoort een 0. Een spons is al in z’n oude vorm terug voordat je ‘m goed en
wel hebt losgelaten en scoort 100. Maar wat is nou resilience als het gaat om de vaak gebezigde term ‘Organizational Resilience’?
Door Gert Kogenhop, bcm+

Er is zelfs een ISO-standaard als het gaat
om Organizational Resilience (ISO 22316).
Daarin wordt het omschreven als: ‘The ability of an organization to absorb and adapt
in a changing environment’. Klinkt nog redelijk vaag en een beetje als Darwin: ‘It is
not the strongest species that survive, nor
the most intelligent, but the ones most responsive to change’. ‘Change’, verandering
dus is meer dan ooit aan de orde van de
dag. We zien wereldse veranderingen in
bijvoorbeeld de Verenigde Staten (America
First), Rusland (I know nothing – maar dan
in het Russisch) en we hebben zeer binnenkort te maken met Brexit (We want our
country back). Voorts is klimaatverandering
een bewegend doel. Heel recent en concreet
maakt de nieuwe wet- en regelgeving rond
IT, privacy en data (Wbni en AVG) het ons niet
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