
*VUCA wereld: VUCA staat voor Volatile, Uncertain, Complex en Ambiguous. Het is een term die aangeeft dat we leven in een continue veranderende 
wereld met veel onzekerheid, een hoge complexiteit en waar vele zaken vaak ambigu en niet eenduidig helder zijn.

Hoe kunnen we weten hoe de wereld van morgen er uit ziet? Niet. 
Hoe navigeren we ons bedrijf vanuit het heden naar deze 
toekomst?

Scenariodenken is een methode om voor je onderneming  stra-
tegieën te ontwikkelen in een zeer dynamische context of in  
onzekere tijden. Centraal bij scenariodenken is het definiëren 
en analyseren van onzekerheden en van hieruit mogelijke 
toekomstbeelden ontwikkelen. Toekomstige scenario’s die zich op 
termijn al of niet zullen realiseren.  Scenariodenken is niet het pro-
beren plannen en controleren van je omgeving (we leven in een 
VUCA* wereld). Wel het klaar zijn voor diverse toekomstscenario’s 
zodat je onderneming wendbaar is en snel kan inspelen bij een 
veranderde context.  

Een scenario is een gemeenschappelijk beeld dat gecreëerd 
wordt over hoe de toekomst zich zou kunnen ontvouwen. 
In scenariodenken worden verschillende versies van hoe de 
toekomst er zou kunnen uitzien, ontwikkeld. Intern wordt een 
samengehangend en gemeenschappelijk beeld gevormd van hoe 
die toekomst er zou kunnen uitzien en hoe onze onderneming 
beter in staat is om te anticiperen. Niet de feiten en de waarheid 
staan centraal, wel voorbij vastgeroeste beelden en ideeën gaan, 
de geesten scherpen, een goede onderlinge dialoog en het 
expliciteren van denkbeelden die leven.

“The greatest danger in times of turbulence is not 
the turbulence; it is to act with yesterday’s logic.” 
Peter Drucker

In scenariodenken worden scenario’s opgebouwd vanuit “wat 
als…” vragen. Daag jezelf als leidinggevende - met input van 
medewerkers - uit om verder te denken: vanuit een ruimer 
tijdskader en vanuit een volatiele wereld waarin onwaarschijnlijke 
gebeurtenissen zich manifesteren. Denk buiten en verder dan 
het klassieke kader. En maak die scenario’s tastbaar door ze 
verhalend te maken zodat een gemeenschappelijk toekomstbeeld 
op de netvliezen wordt gebrand. 

Scenariodenken is niet nieuw, wel meer dan ooit relevant. Bedrijven 
zoals Shell doen al decennia lang aan scenariodenken. Het is een 
vast onderdeel geworden van hun cultuur en strategie.     

    https://www.shell.com/scenarios

Scenariodenken.
Navigeren in en naar een onzekere toekomst
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Deze oefening ondersteunt het nemen van cruciale en strategische keuzes in onzekere tijden. Maak je eerste stappen in scenario-
denken behapbaar. Vertrek vanuit twee assen, ontwikkel scenario’s en bekijk de mogelijke impact voor je bedrijf op korte én op lange 
termijn.

1.   Beschrijf kort de huidige, de bestaande situatie.

2.   Ontwikkel een scenariomatrix met twee assen
       •  Selecteer meerdere onzekerheden, variabelen, trends, ...                           
          Perk deze lijst in tot twee elementen die op twee assen 
          weergegeven worden. Dit zou het volgende kunnen zijn: 
 -  Een wereld met helemaal geen of volledige fysieke  
                    restricties (verkeer van goederen en personen)
 -  Van een puur lokale tot een heel globale markt
 -  Van focus op verbondenheid, solidariteit naar focus
     op economie en fi nanciële cijfers 
 -  …

       •  Beschrijf vanuit deze twee assen toekomstscenario’s.
           Breng deze verhalend en beeldend. Beschrijf het 
           toekomstige landschap plausibel en uitdagend. Hier 
           worden mogelijke toekomstige werelden gecreëerd en 
           tastbaar gemaakt. Het is pas in de volgende stap, stap 3,
           dat terug gekeken en gedacht wordt vanuit je onderneming.

3.   Vertrek vanuit de bestaande situatie naar de toekomst. Ga 
na welke impact de vier toekomstbeelden/scenario’s kunnen 
hebben op je onderneming op korte termijn (1 jaar) en op lange 
termijn (10 jaar). 

Graaf je graag dieper en wil je dit grondig aanpakken? 
Wij faciliteren je hierbij. Mail of bel ons even en wij doen je een 
voorstel op maat van jouw concrete noden. 

hello@inseptember.be
09 226 51 74


