
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.

Wordt een outputmaster

Heeft uw organisatie behoefte aan interne kennis en kunde over outputmanagement?  
Wilt u zelfstandig de vraagstukken omtrent de bedrijfsvoering en organisatiecultuur 
kunnen aanpakken? Zijn er gemotiveerde voorlopers aanwezig die aan de slag willen 
met output?   

Dit programma is ontwikkeld voor outputambassadeurs die zich willen doorontwikkelen 
als outputmaster. Outputmasters zijn Output Academy gecertificeerde interne experts 
die uw organisatie kunnen begeleiden bij de implementatie van outputsturing. Masters 
ontwikkelen zichzelf als trainer, manager of adviseur. In het meerdaagse programma 
ontwikkelt de aspirant master de benodigde expertise en vaardigheden om zelfstandig 
outputgerelateerde vraagstukken op te lossen. 

Met het masterprogramma worden de volgende resultaten bereikt:
• realisatie van de gewenste verandering 
• langdurige interne capaciteit 
• besparing van kosten 
• structurele ondersteuning voor directie, managers en medewerkers  

Het masterprogramma
Het masterprogramma is een intensief on-the-job opleidingstraject. Er wordt van 
aspirant masters verwacht dat zij zelf met output in de organisatie aan de slag gaan. Het 
masterprogramma bestaat in ieder geval uit de volgende onderdelen:  
• een persoonlijk interview
• een assessment
• twee en een halve dag training
• een begeleidde proeftuinperiode met coaching en training
• certificeringsmoment ter afsluiting proeftuinperiode
Na afsluiting van het masterprogramma is de master in staat om als trainer, manager of 
adviseur de implementatie van outputsturing te begeleiden. 

DOELGROEP

4 tot 10  deelnemers doen mee aan het 
masterprogramma. 

DUUR

De training bestaat uit 3 dagen training en 
minstens  6 overige contact momenten.

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
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Outputmasters maken het voor een organisatie 
mogelijk om zelfstandig de gewenste verandering 
van input naar output in de bedrijfsvoering en cultuur 
te realiseren. ”


