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Samen op basis van heldere afspraken werken aan
het behalen van mooie resultaten. Als team er voor
zorgdragen dat de toekomst alleen maar beter wordt.”

Wilt u samen met uw team komen tot aantoonbare resultaten? Wilt u samen met uw
team aan de slag met outputsturing. Wilt u uw team in staat stellen om de gewenste
output te realiseren?

De voordelen van output:

Tijdens deze interactieve training stellen wij teams in staat om outputsturing toe te passen
in de praktijk. Outputsturing maakt het uw team mogelijk om op basis van kwalitatief
verifieerbare resultaatgerichte opdrachten en afspraken te werken. Hierdoor heeft het
team de handvatten om met eigenaarschap en vertrouwen krijgt zelf aan oplossingen
te werken. Outputsturing zorgt voor een praktische vertaalslag en maakt zelfsturing en
resultaatverantwoordelijk samenwerken mogelijk.

OUTPUT
VOOR MANAGERS
Krijg grip op uw tijd, streef
voorbij het cijfer en verbeter
uw resultaten.

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 DE TRAINING OP?
Tijdens de training leert uw team wat outputmanagement is, hoe het werkt en
welke meerwaarde het voor hen en de organisatie heeft. Tijdens de training krijgt uw
team direct bruikbare handvatten en tools die helpen om outputgericht te werken.
Na afloop van de training:

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

•
•
•
•

is er consensus binnen het team over de te behalen belangrijkste doelstellingen
heeft het team de principes onder de knie om kwalitatief verifieerbare
resultaatgerichte opdrachten en afspraken te formuleren
kunnen de deelnemers de eigen toegevoegde waarde voor het team beschrijven
kunnen de teamgenoten het gesprek voeren over het behalen van resultaten en
verantwoordelijkheden zonder conflict

PRAKTISCH

CONTACT

DOELGROEP

TELEFOON

De training is gericht op teams. Wij gaan
uit van 1 trainer per 14 deelnemers.

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

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

CASUÏSTIEK

ONLINE

De inhoud van de training wordt
afgestemd op de behoeften van het team.

Website:
Email:

DUUR
De training bestaat uit anderhalve dag
met optioneel.

www.outputacademy.com
info@outputacademy.com

