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Programma

• Prestatieafstemmingsmodel

• Balanced ScoreCard

• Prestatiemanagement

• Delegeren

• Intervisie

Missie &
strategie

Strategische
doelstellingen

Afdelings-
doelstellingen

Operationele
doelstellingen

Functie-
doelstellingen

Persoonlijke
doelstellingen

Competenties

Project-
doelstellingen

Tussentijdse
rapportage

Prestatie-
levering

Beloning

Beoordeling

Opleiding &
ontwikkeling
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De wijze van belonen hebben we vastgelegd in een document 
beloningssystematiek
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extern 

perspectief

intern 

perspectief

• Kaplan en Norton, 1996

• Vier invalshoeken:

– Financieel

– Klanten

– Processen

– Leren en veranderen

Financieel

Visie en strategie

extern 

perspectief

intern 

perspectief

• Korte termijn-
doelstellingen

• Om financieel 
succesvol te zijn, 
wat verwachten 
de 
aandeelhouders 
van ons?

Financieel

Klant en markt Visie en strategie

extern 

perspectief

intern 

perspectief

• Extern 
perspectief

• Om onze visie te 
realiseren, wat 
verwachten de 
klanten van 
ons?
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Financieel

Klant en markt
Mensen en 

processen
Visie en strategie

extern 

perspectief

intern 

perspectief

• Intern perspectief
• Om onze klanten tevreden te stellen, met welke 

bedrijfsprocessen moeten we dan uitblinken?
• Wat vraagt dit van ons en onze medewerkers?

Financieel

Innovatie

Klant en markt
Mensen en 

processen
Visie en strategie

extern 

perspectief

intern 

perspectief

• Lange termijn perspectief
• Om onze visie te realiseren, hoe kunnen we 

ervoor zorgen dat we kunnen blijven veranderen 
en verbeteren (innoveren)?

Financieel

Innovatie

Klant en markt
Mensen en 

processen
Visie en strategie

extern 

perspectief

intern 

perspectief

Wat zien we vaak in 
te praktijk?

Of:

Geen ‘balance’ maar 
te eenzijdig gericht!
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GroeiPrestatiePlan
Strategie, tactiek en operatie in de praktijk

Principe van prestatiemanagement

1. Doelen
Wat wil je 
bereiken?

2. Actie-
indicatoren

Wat ga je
daarvoor doen?

Doelen 
doorvertalen 
naar concrete 

acties

“Bijregelen” op 
actieniveau bij 
achterblijvende 

prestaties
3. Prestatie-
indicatoren

Wat levert dat op?

De acties leiden 
tot bepaalde 
prestaties

Confronteren van 
gerealiseerde prestaties met 
doelen: presteren we wat we 

willen?

Performance Management 
Methodiek

1. een aan de specifieke bedrijfssituatie aan te passen 
verbetermethodiek

2. begeleid verandermanagement om mensen en 
processen écht in beweging te krijgen

3. pragmatische en deskundige begeleiding van de 
operationele organisatie

4. een overkoepelend masterplan voor het leiden en 
managen van de totale organisatie, teams en/of 
individuele ondernemers en managers

5. begeleiding in de noodzakelijke training, coaching, 
oplijning, afstemming en communicatie rond de 
gewenste verbeteringen en veranderingen 
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Werken met de PMM

• Het Prestatie Management Plan is een belangrijke en 
beproefde tool voor adviseurs, ondernemers en 
managers om de juiste dingen te doen en de dingen 
juist te doen

• Het helpt om analyse, lange termijn visie, doelen, korte 
termijn plannen en acties, maatstaven en prioriteiten op 
één enkele pagina samen te vatten

• Het helpt ook om zaken af te stemmen en mensen op te 
lijnen achter de juiste prioriteiten

• Het Prestatie Management Plan is flexibel en kan per 
klant, per situatie en per periode worden aangepast

• Het Prestatie Management Plan is op drie niveaus 
beschikbaar: op Organisatie-, Team- en Persoonlijk 
niveau 

Vijf niveaus

1. ANALYSENIVEAU

2. STRATEGISCH

NIVEAU

3.
TAC-

TISCH

NIVEAU

4. OPERATIONEEL

NIVEAU

5. 

AFSTEM

NIVEAU
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Porter

SWOT

Digitalisering

Kopers Leveranciers

Nieuwkomers Substituten

Concurrenten

ORGANISATIE

Technologische 
ontwikkelingen

Economische 
ontwikkelingen

Sociale 
ontwikkelingen

Politieke 
ontwikkelingen

Onderneming

Concurrenten

Regelgeving

Leveranciers Klanten

Direct

Indirect
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strategisch tactisch operationeel

Delegeren

Efficiënter werken, effectief delegeren

Waarom wel, waarom niet?
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Waarom wil je delegeren?

• Zet je redenen op een rij.

• Denk aan

– tijd

– kosten

– competenties

– kwaliteit

– eventueel: managementstijl

Waarom wil je delegeren?

• je komt anders tijd tekort 

• als leidinggevende ben je zelf te duur 

• je helpt medewerkers zich te ontwikkelen 

• je zorgt voor gemotiveerde medewerkers 

• je bent niet altijd de beste persoon voor de 

taak 

• het is beter voor je carrière

Waarom wil je delegeren?

• Tijd te kort?

• 80/20-regel

• Tekenbevoegdheid

• Toegevoegde waarde
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Waarom wil je delegeren?

• Je bent te duur?

• Bruto jaarsalaris : 250 dagen : 8 uur = 

jouw uurtarief

• < uurtarief: delegeren

• > uurtarief: zelf doen

Waarom wil je delegeren?

• Medewerkers ontwikkelen?

• Training-on-the-job

• Aansluiten bij leerdoelen

• Zelfstandig functionerend team

Waarom wil je delegeren?

• Medewerkers motiveren?

• Aansluiten bij voorkeuren
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Waarom wil je delegeren?

• Niet de beste persoon voor de taak?

• Waarin ben je sterk?

• Waarin ben je minder sterk?: delegeren!

Waarom wil je delegeren?

• Beter voor je carrière?

• Voor doorgroei:

– inhoud of vaardigheden?

– delegeren en sturen op hoofdlijnen?

Waarom wil je niet delegeren?

• Zet de redenen op een rijtje
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Waarom wil je niet delegeren?

• Als ik het zelf even doe gaat het veel 

sneller 

• Ik kan het zelf beter 

• Ik ben bang door de mand te vallen 

• Ik weet niet aan wie ik wat kan delegeren 

Waarom wil je niet delegeren?

• Vergelijk de redenen om te delegeren met 

de redenen om niet te delegeren. 

Waarom wil je niet delegeren?

• Als ik het zelf doe gaat het veel sneller

• Fuik

• Pro-actief handelen

• Investeren
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Waarom wil je niet delegeren?

• Ik kan het zelf beter

• Als je nooit wat delegeert blijf je altijd de 

enige die het kan (kwetsbaar!)

Waarom wil je niet delegeren?

• Ik ben bang door de mand te vallen

• Ondermijnende gedachte

• Investeer in zelfkennis als manager

• Niet als uitvoerende

Waarom wil je niet delegeren?

• Ik weet niet aan wie ik wat kan delegeren?

• Ken je mensen!

• Praat met je mensen

• Investeer in de relatie

• Werk met ze samen
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