
Samen sparren over output

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.

Veel managers ervaren een praktische behoefte om na een training contact te 
onderhouden met gelijkgestemden. Voor deze groep “outputmanagers” organiseren 
wij intervisiesessies. Praktische sessies die u de gelegenheid geven om te sparren met 
gelijkgestemden en een Output Academy facilitator.

Duik dieper de materie in en deel uw ervaring, dat is de essentie. Leer van elkaars ervaringen 
en deel tips en tricks uit de dagelijkse praktijk. Krijg antwoord op prangende vragen en 
duiding op hoe u outputsturing toepast. 

Een intervisiesessie 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 
beknopte online intake plaats die de facilitator in staat stelt om de intervisie te enten op uw 
praktische behoeften. 

Wat levert de intervisie u op?
Tijdens een intervisiesessie:

• ontwikkeld u nieuwe kennis en krijgt extra handvaten om resultaatgericht te sturen 
• onderhoudt u contact met gelijkgestemden en versterkt u uw netwerk 
• krijgt u antwoord op openstaande vragen en duiding op eventuele dilemma’s die u in de 

praktijk ervaart in het toepassen van outputsturing
• vergaart u inzicht in de complementariteit van outputsturing met andere (project) 

management methoden zoals Agile, Operational Excellence en Lean

DOELGROEP

Een intervisiesessie is voor 
leidinggevenden. Maximaal 10 
deelnemers doen er aan mee.

DUUR

Een intervisiesessie bestaat uit een halve 
dag.

CASUÏSTIEK 

Tijdens de intervisiesessie 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

OUTPUTSTURING
Outputsturing 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. 

INTERVISIE VOOR MANAGERS

Maaike Ganzeboom
Trainer Output Academy

Intervisie stelt managers in staat om dieper in 
de materie te duiken en ervaringen omtrent 
outputsturing te delen.”


