Ervaringsgerichte Groei Methode®
0.0.0

Systeemdenken
Het versterkende feedbackproces
Het versterkende feedbackproces is één van de twee fundamentele structuren van systeemdenken, de
andere structuur is het balancerende feedbackproces.
Omschrijving
Een versterkend feedbackproces ontstaat wanneer een actie een resultaat produceert
dat in meer van dezelfde actie resulteert
hetgeen een groei of teruggang beïnvloedt.

Voorbeeld: klanten.
Een verhoging van het aantal klanten van uw bedrijf zorgt voor groei van uw bedrijf. Een groeien bedrijf
trekt nieuwe klanten aan.

Afbeelding.
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Versterkende feedbackprocessen kan je herkennen aan geen of een even aantal
Een versterkend feedbackproces is een bouwsteen voor proces archetypes.
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, O of rode pijlen.

Voorbeelden versterkende feedbackproces
Keuzes maken.
Mentaal
model

Keuze
(vrijheid)
Ons mentaal model beperkt de vrijheid om bepaalde keuzes in het (bedrijfs)leven te maken.
De resultaten van deze beperkte keuzes verengen ons mentale model.
Mentaal model.
Organisaties zijn
machines
Verbetering performance op
korte termijn

Investering in dashboard meeting

Focus op
delen i.pl.v. verbinding & relatie
Het mentale model dat organisaties als machines aan te sturen zijn, geeft ons een reden (waarom? /
daarom…) om te investeren in meeting. (waardoor?) / Daardoor komt de focust op onderdelen van de
organisatie te liggen. (Hoe dan?/ zo dan…) Wat aanleiding geeft om (deel)verbeteringen aan te brengen.
(Zie je wel… )deze verbeteringen bevestigen ons mentale model dat organisaties aan te sturen zijn als
machines.
Vertraging bij perceptie van de realiteit (introductie balancerende feedbackproces).
vertraging

Mentaal
model

Gepercipieerde realiteit

‘Outside the box’ denken
Keuze
(vrijheid)
Vertraging in onze perceptie van de realiteit, vanuit ons actuele mentale model, maakt de kloof met de
gewenste realiteit groter, wat de acties om de realiteit te veranderen aanjaagt. (de introductie van de
balancerende feedbackproces).
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