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“Maak jouw organisatie toekomstbestendig” 



 

Wat is het Adapt Partnerprogramma? 
Het Adapt Partnerprogramma helpt bij het 
toekomstbestendig maken en houden van 
jouw organisatie. Door de pragmatische 
insteek en kort cyclische processen ervaar 
je snel resultaat en zet je de volgende stap 
met jouw team. Het programma doorloopt 
zes stappen van strategievorming tot en 
met uitvoering. Tijdens dit traject stellen we 
de toekomstgerichte strategie scherp en 
bepalen we de focus voor de komende 
periode. We hebben oog voor wat de 
organisatie aankan – het adaptief en 
lerend vermogen – en blijven begeleiden 
bij de uitvoer van de plannen. Zo 
committeren wij ons aan jouw succesvolle 
toekomstbestendigheid.  
 
Wat gaan we bereiken? 
Verandering is de enige constante. Daar 
moet een organisatie én ook haar mensen 
in mee kunnen. Wij helpen om die 
verandering te sturen, toekomstbestendig 
te worden én te groeien. Daarbij 
garanderen wij het volgende: 

 Jouw organisatie ontwikkelt een 
strategisch ritme om zowel focus te 
behouden maar ook constant bij te 
kunnen sturen; 

 We zetten een toekomstgerichte en 
flexibele strategie neer; 

 We borgen onze kennis en kunde in 
de organisatie en maken onszelf 
misbaar; 

 Jouw organisatie wordt adaptief en 
is die constante verandering de 
baas; 

 Jouw organisatie komt in beweging. 
Niet lullen maar poetsen! 
 

Benieuwd hoe we dat met elkaar bereiken? 
Lees hier meer over waarom je eigenlijk niet 
zonder ons programma kan. 

 Hoe ziet het programma eruit? 
Na de kick-off sessie doorlopen we de 
volgende stappen: 
 
1) Context en uitgangssituatie bepalen 
2) Strategische analyse voor de organisatie 
3) Positionering van de organisatie 
4) Bepalen van focus en doelen 
5) Implementeren van strategie  
6) Trainen, leren en borgen van de strategie  
 
We starten met het bepalen wat 
toekomstbestendigheid voor jouw 
organisatie inhoudt. We creëren een scherp 
beeld van de huidige situatie (stap 1). Vanuit 
daar ontdekken en analyseren we de 
relevante ontwikkelingen en disruptieve 
factoren die jouw pad beïnvloeden (stap 2). 
Met behulp van deze input zetten we de stip 
op de horizon en schetsen we jullie plaats in 
de markt – nu en straks (stap 3). Dit beeld is 
de basis van de strategie, met concrete 
pijlers, focuspunten en rocks (stap 4). Hup, 
in beweging! We maken de vertaling naar 
uitvoerbare projecten en activiteiten op 
basis van wat jullie aankunnen (stap 5). We 
tonen resultaten, doen inzichten op en 
borgen dit bij jullie professionals (stap 6). Nu 
zijn we rond en begin je opnieuw. Want 
alleen zo blijf jij voorop lopen bij constante 
veranderingen in de markt (stap 1).  
 
Het vervolg 
Wil je meer weten over het Adapt 
Partnerprogramma? Of inhoudelijk sparren 
over de toekomst, strategie en uitdaging 
van jouw organisatie? Neem dan contact 
met ons op. We denken graag mee! 

Adapt Innovatie 
businessinnovatie@adapt.nl 
085-018 8745 

 

https://innovatie.adapt.nl/partnerprogramma

