
De voordelen van output:

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.

Aan de slag met output!

WAT LEVERT DE SESSIE OP?
Na afloop van de werksessie:
• heeft het team kwalitatief verifieerbare resultaatafspraken geformuleerd
• staat het team eensgezind achter deze afspraken
• kan het team met focus haar tijd en middelen inzetten om de gewenste resultaten te 

behalen

DOELGROEP

Een werksessie  is gericht op (manage-
ment) teams van maximaal 10 
medewerkers.

DUUR

Een werksessie duurt een halve dag. 

CASUÏSTIEK 

Tijdens een werksessie  wordt er 
gewerkt met de eigen casuïstiek van de 
deelnemers.  

Wilt u samen met uw team komen tot aantoonbare resultaten? Zou u graag met uw 
team willen sparren over de strategische doelstellingen? Geef uw team net dat extra 
zetje om tot gedragen verifieerbare resultaatafspraken te komen. Ervaar de transitie 
van input naar output tijdens een werksessie. Een speciaal moment voor het team om 
doelstellingen te herzien en bestaande werkwijzen te kalibreren.

Gun uw managementteam of team een moment om onder leiding van een  ervaren 
facilitator te sparren over doelstellingen en eventuele strategische keuzes op basis van de 
principes van outputsturing. Een Output Academy facilitator ondersteunt het gesprek en 
zorgt ervoor dat de gewenste resultaten worden bereikt. 

Een werksessie duurt 4 uur en wordt begeleid door een ervaren facilitator. De groepsgrootte 
is gemiddeld 4 tot 10 personen. Voorafgaand aan de sessie vindt er een intake plaats die de 
facilitator in staat stelt om de werksessie te enten op uw praktische behoeften. 

PRAKTISCH CONTACT
TELEFOON

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

ONLINE

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

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. Stuur op 
output en overtref niet alleen individuele maar ook team- en bedrijfsresultaten.

WERKSESSIES
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Samen met het team nieuwe hoogten bereiken. 
Op basis van consensus fijn en doelgericht 
samenwerken aan mooie resultaten.”


