
Leidinggeven zonder Cijfers

VOOR DE ORGANISATIE
Realiseer de potentie van de 
organisatie en bereik nieuwe 

hoogtes. 

De voordelen van output:

VOOR MANAGERS
Krijg grip op uw tijd, streef 

voorbij het cijfer en verbeter 
uw resultaten. 

VOOR MEDEWERKERS
Fijner (samen)werken op 
basis van vertrouwen en 

eigenaarschap.

Het sturen op cijfers ondermijnt de ontwikkeling van mensen en organisaties. Immers, 
cijfers bewijzen alles en niets. Sterker nog, het sturen op cijfers en kwantitatieve KPI's 
werkt vaak zelfs contraproductief. Binnen veel afdelingen staan de KPI's op groen en 
toch vallen de resultaten tegen. Sturen op cijfers stimuleert fraude en ontmoedigt 
medewerkers van het nemen van initiatief. 

Deze training is voor managers die voorbij het cijfer willen. Die af willen van de schijn-
zekerheid van het sturen op cijfers. Bij outputmanagement staat niet het cijfer, maar het 
realiseren van verifieerbare resultaten centraal. Resultaten die u kan zien, ervaren en 
voelen.     

Tijdens deze training gaan managers aan de slag met het toepassen van output-
management. Tijdens de training krijgt u een antwoord op de vraag hoe u - als manager - het 
werk zo kunt organiseren dat het gewenste resultaat bereikt wordt door uw medewerkers 
op basis van hun eigen unieke talenten. U leert hoe u cijfermatige doelstellingen vertaalt 
naar motiverende kwalitatieve resultaatafspraken voor uw medewerkers. Door te sturen 
op output behaalt u samen met uw team betere resultaten op een fijne manier. 

Wat levert de training u op?
Tijdens de training leert u wat outputmanagement is, hoe het werkt en welke meerwaarde 
het voor u als manager en uw organisatie heeft. De training geeft u direct bruikbare 
handvatten en tools die u helpen om op output te sturen.

Tijdens de training krijgt u inzicht in de volgende vragen:
• Waarom is sturen op cijfers funest voor de afdeling en de organisatie?
• Hoe vertaal ik cijfermatige doelen in  kwalitatief verifieerbare resultaatafspraken?
• Welke rol is er weggelegd voor cijfers in het dagelijks leidinggeven? 
• Hoe voer ik het gesprek met mijn medewerkers over het behalen van output?

DOELGROEP

Deze training is voor leidinggevenden. 
Maximaal 14 deelnemers doen mee aan 
de training. 

DUUR

De training bestaat uit 1 hele dag met 
optioneel een halve dag intervisie.

CASUÏSTIEK 

Tijdens de training wordt  er gebruik 
gemaakt van de casuïstiek van de  
deelnemers. 

PRAKTISCH CONTACT
TELEFOON

België:  +32 2 899 04 22
Nederland: +31 10 340 0358

ONLINE

Website:  www.outputacademy.com
Email: info@outputacademy.com

OUTPUTMANAGEMENT VOOR MANAGERS
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Er is niets zo mooi als wanneer je het kwartje 
ziet vallen. Dat een manager zich realiseert dat 
leidinggeven zonder cijfers echt mogelijk is.”


