
Outputmanagement

De voordelen van output:

OUTPUT
Output is een manier van leidinggeven en samenwerken waarin de kennis en kunde van de 
professional centraal staan. Immers, waar de manager faciliteert en voor duiding zorgt, is 
het aan het team en haar professionals om geschikte oplossingen te vinden. Dit zodanig dat 
niet alleen individuele maar ook team- en bedrijfsresultaten worden overtroffen.

WAT LEVERT EEN KEYNOTE LEZING OP?
Deze eerste interactieve kennismaking is er op gericht om enthousiasme over output te 
creëren. U en uw mededeelnemers krijgen in ieder geval antwoord op de volgende vragen:

• Wat is outputsturing?
• Wat is het verschil tussen input- en outputsturing? 
• Welke meerwaarde heeft outputmanagement in uw dagelijks werk? 
• Wat zijn de consequenties van deze manier van sturen voor de organisatie?

DOELGROEP

De keynote lezing is geschikt voor 
grote groepen van zowel managers als 
medewerkers.

DUUR

De interactieve keynote lezing duurt 
maximaal  twee uur.

CASUÏSTIEK 

De keynote kan worden afgestemd op de 
behoeften van uw organisatie. 

Tijdens een inspirerende keynote lezing krijgen u en uw collega’s inzicht in wat 
outputmanagement kan betekenen in uw dagelijkse praktijk. U krijgt de handvatten 
aangereikt om elkaar “boven de lijn” te houden, met als gevolg dat u en uw collega’s 
effectiever en plezieriger kunnen samenwerken.

Outputmanagement zorgt voor helderheid. Door op basis van de principes van output te

werken zorgt u voor: 

• betere resultaten voor het team en de organisatie

• gelukkige en betrokken medewerkers die hun volledige professionaliteit inzetten 

• minder spanning en conflict op de werkvloer

• effectiever overleg met minder debat en meer focus 
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Outputmanagement maakt het mogelijk om 
samen met uw collega’s betere resultaten te 
halen zonder dat u in elkaars vaarwater zit. ”

VOOR MANAGERS
Krijg grip op uw tijd, streef 

voorbij het cijfer en verbeter 
uw resultaten. 

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

hoogtes. 

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

eigenaarschap.


