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Writer’s classes
Unieke & inspirerende 
workshops gebaseerd 
op de meest populaire 
managementboeken!
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Van input naar output
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Waarom deze writer’s class?

De docent-auteur

STUREN OP CIJFERS, KPI’S EN KEN- & 

STUURGETALLEN 

Sturen op kwantitatieve KPI’s en data is nefast 

voor de groei en ontwikkeling van mensen en 

organisaties. Cijfers bewijzen immers alles en niets 

en met cijfers kan alles en niets bewezen worden. Het 

sturen op cijfers en kwantitatieve KPI’s werkt zelfs 

contraproductief. Het stimuleert fraude en ontmoedigt 

werknemers van het nemen van initiatief. Stuur daarom 

op output in plaats van op cijfers …

DE ANDERE MANIER VAN STUREN: 

OUTPUTSTURING

Deze workshop leert u te sturen op output. Dit is 

immers de enige vorm van sturing die voor u - als 

operationeel manager - uw team en uw organisatie 

duurzaam werkt. Tijdens deze workshop krijgt u een 

antwoord op de vraag hoe u - als manager - het werk 

zo kunt organiseren dat het doel bereikt wordt en hoe 

uw medewerkers zich kunnen ontplooien door hun 

eigen inbreng en het inzetten van hun eigen talenten. 

Outputsturing faciliteert het veranderingsproces, 

conflicten worden vermeden en individuen én 

organisaties worden flexibeler en wendbaarder.  

 

WAT IS DE OUTPUT VAN DEZE WORKSHOP

U leert wat outputmanagement is, hoe het werkt en 

wat het verschil is met inputmanagement. Oude en 

nieuwe gedragspatronen worden tegenover elkaar 

gezet. U leert waarom en wanneer sturen op output 

een verschil kan opleveren voor u als manager en 

welke voordelen het oplevert voor u, uw medewerkers 

en de ganse organisatie.  

Maar u leert vooral hoe u het sturen op output kunt 

implementeren. Direct bruikbare handvatten en 

tools helpen u hierbij op weg. Tot slot leert u hoe 

outputmanagement veranderingen makkelijk(er) 

verteerbaar maakt en hoe sturen op output 

veranderingen ondersteunt.  

DE METHODE: LEIDINGGEVEN ZONDER CIJFERS

Leidinggeven zonder cijfers is een nieuwe, concrete 

methode die u als manager op weg zet naar 

verandering. Het helpt u om een nieuwe houding aan 

te nemen tegenover mensen, vertrouwen te geven en 

los te laten, zonder evenwel de controle te verliezen. 

Medewerkers worden aangezet tot creativiteit en 

verantwoordelijkheid; managers krijgen tijd, rust 

en blije medewerkers in ruil. Dit model bewees zijn 

efficiëntie in zowel de profit- als non-profitsector.

Han Looten is ondernemer, bestuurder en boardroom consultant. Vanuit zijn rijke 
beroepservaring was het oprichten van de Output Academy in 2004 een logisch gevolg. 
Samen met zijn team begeleiden ze hun klanten in het toepassen van outputsturing, zodanig 
dat managers en medewerkers op basis van vertrouwen, creativiteit en eigenaarschap de 
gewenste resultaten overtreffen. 

In het boek “Leidinggeven zonder cijfers” vertelt Han Looten, samen met Filip Vandendriessche, hoe je als manager 
het vooropgestelde doel kunt bereiken en tegelijkertijd medewerkers betrokken houdt bij de organisatie.
De auteurs hebben daarbij een bijzondere aandacht voor outputmanagement. Die manier van sturing koppelt de 
doelstellingen van een organisatie aan een cultuur waarin de capaciteiten van de individuele werknemers tot 
volle wasdom komen en de klant en kwaliteit centraal staan.

Han Looten is een veelgevraagd en sterk gewaardeerd spreker op internationale trainingen, seminars en 
congressen rond leiderschap. Tijdens deze interactieve training leert u hoe u outputsturing toepast in de praktijk.

DE WRITER’S CLASSES
Unieke & inspirerende workshops 
over leiderschap, management en 
communicatie. 

“Leidinggeven zonder cijfers” maakt 
deel uit van de Writer’s classes.

Het IFBD selecteert voor u de beste 
managementboeken, maar ook de 
beste schrijver-trainers. 
Na deze writer’s class gaat u 
uitgedaagd, gemotiveerd en 
geïnspireerd terug aan de slag met 
nieuwe inzichten, nieuwe energie 
en nieuwe haalbare doelstellingen.
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Overzicht writer’s class

Blok 1: output versus input.

Blok 2: outputsturing – het trechtermodel.

Blok 3: outputsturing op organisatieniveau.

Blok 4: outputsturing op werknemersniveau.

Blok 5: voorwaarden voor implementatie van outputsturing.

Blok 6: concreet actieplan: van schijnzekerheid naar garanties door outputsturing.

Vele managers worden met het volgende geconfronteerd: 

 > Hoe én op een objectieve manier verifiëren of een doel gehaald is én cijfer fraude vermijden?

 > Alle KPI’s zijn groen maar de klant is vertrokken!

 > Vrije interpretatie tot manipulatie van KPI’s en cijfers.

 > Hoe komen we af van het cijfer fetisjisme?

 > Hoe het “groen poetsen van rode cijfers” voorkomen?

 > Werknemers bevragen de cijfers en de daarbij komende manier van leiderschap. 

In dit seminar leer je:

 > Hoe kwaliteit toe te voegen aan kwantiteit?

 > Hoe kwalitatieve cijfers te genereren?

 > Hoe te evolueren van kwantitatieve input naar kwalitatieve output? 

Na het seminar bent u in staat om kwantitatieve input KPI’s te vertalen naar relevante, kwalitatief verifieer-

bare en fraudebestendige outputafspraken. Deze output-afspraken geven u de controle die u nodig heeft 

om de oplossing over te laten aan uw werknemer. 

U gaat tijdens deze workshop aan de slag met uw eigen casuïstiek. Hiertoe wordt u voorafgaand gevraagd 

om ons uw actuele gehanteerde KPI’s en doelen waarop gestuurd wordt, toe te sturen. Bovendien krijgt u 

diverse relevante en bruikbare checklists, die u helpen outputsturing effectief te implementeren binnen uw  

managementaanpak.
VERLOOP WRITER’S CLASS :

08.30 Ontvangst, registratie met 
koffie/thee

09.00 Start van de trainingsdag 
(met voorstelling docent) 

12.30 Lunch

17.00 Einde van de cursusdag.

Zowel in de voor- als namiddag 
wordt een korte (koffie-)pauze 
gehouden.

Inclusief voor elke deelnemer:

In het boek ‘Leidinggeven 

zonder cijfers’, de opvolger van 

‘Leidinggeven zonder bevelen’, 

beschrijven Filip Vandendriessche 

en Han Looten een concreet 

model waarmee u als manager 

tijd voor uzelf koopt, vertrouwen 

geeft aan uw medewerkers en 

zorgt voor een stimulerende 

werkomgeving.  
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DATUM & LOCATIE:

KOSTPRIJS:

FIRMA: 

 

STRAAT / NR. / BUS:  .................................................................................................................................................................................

PC / GEMEENTE:  .................................................................................................................................................................................

Alg. TEL.-nr.: FAX-nr. : 

ACTIVITEIT: q industrie-productie q groothandel & import q kleinhandel  q horeca 

 q bouwondernemers q transport q diensten q overheid

SECTOR:  .............................................................................................  AANTAL WERKNEMERS:  ...............................................

BEDRIJFSINFORMATIE

FACTURATIEGEGEVENS

Facturatie-adres:  ..................................................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................................................  
  ..................................................................................................................................................................................

Uw referentie:  ..................................................................................................................................................................................

BTW-nummer:

DEELNEMER(S)

DEELNAMEKOSTEN
De deelnameprijs aan dit programma bedraagt 795 Euro excl. 21% BTW. Dit bedrag is inclusief koude/warme dranken en 
een uitgebreide lunch tijdens de cursusdag(en). U ontvangt bovendien een documentatiemap die u als naslagwerk kunt 
raadplegen. Los van de eventuele subsidiëring van de Vlaamse Overheid (zie verder) geeft het IFBD per extra deelnemende 
collega 5% extra korting op het totaalbedrag met een maximale korting van 20% (= 5 deelnemers of meer).

De Vlaamse Overheid investeert in opleiding: tot 30% korting!
Het IFBD is erkend als gecertificeerd opleidingsinstituut. Dit maakt dat u onze trainingen gedeeltelijk kunt betalen met de 
subsidies toegekend door de Vlaamse Overheid via het systeem van de “KMO-portefeuille”. Indien uw bedrijf voldoet aan de 
vooropgestelde criteria kan u tot 30% besparen op de opleidingskost. Meer informatie omtrent het systeem kan u vinden op 
de website van de Vlaamse Overheid: www.kmo-portefeuille.be. 

INSCHRIJVING
U kan zich op diverse wijzen inschrijven:
 • Bij voorkeur via onze website www.ifbd.be of via e-mail: info@ifbd.be 
 • U faxt uw inschrijving op +32 50 31 04 21
 • Via de post: nv IFBD, Zeeweg 155, 8200 Brugge

U kan steeds uw reservatie telefonisch op het nr. +32 50 38 30 30 doorgeven. Een schriftelijke bevestiging echter blijft ver-
eist. Na ontvangst van uw inschrijving krijgt u een deelnamebevestiging en een factuur. Een tweetal weken voor de cursus 
ontvangt u een herinnering met nog enige praktische informatie en een routebeschrijving.

Annulatie.
We begrijpen dat andere prioriteiten kunnen optreden tussen uw inschrijving en de cursus. Indien wij minstens 2 weken 
voor de cursus uw annulatie ontvangen zoeken we samen met u naar de beste oplossing. Minder dan 2 weken voor 
de eerste cursusdag bent u ons het integrale bedrag verschuldigd en wordt mogelijks een administratieve kost (€ 75) 
aangerekend. Wij zijn uiteraard steeds verheugd een collega te mogen verwelkomen in uw plaats.

INSCHRIJVINGSMODALITEITEN

Inschrijvingsformulier



>  € 795 excl. BTW

HOTELOVERNACHTING OP DE 
LOCATIE VAN DE TRAINING
U kan op onze diverse trainings-
locaties veelal een overnachting 
boeken om de cursus op een 
ontspannen manier te kunnen 
aanvatten en/of afsluiten.

Meer informatie hieromtrent vindt 
u op onze website of via volgende 
link:
www.ifbd.be/nl/over-ons/
algemene-voorwaarden

IFBD-DATABASE & GDPR
We houden u graag op de hoogte 
van de laatste evoluties binnen 
uw sector. Daarom hebben we 
uw gegevens opgenomen in onze 
database. Uw informatie is voor 
eigen gebruik, wordt beveiligd en 
nooit aan derden doorgegeven. 
Hiertoe nemen we alle nodige 
maatregelen. Te allen tijde heeft u - 
overeenkomstig de wet “verwerking 
persoonsgegevens” van 8/12/1992  
en de “AVG-reglementering” van 
24/5/2016 - recht op inzage, 
wijziging of verwijdering van uw 
gegevens. Meer informatie via onze 
webpagina www.ifbd.be/nl/GDPR 
of via e-mail: DPO@ifbd.be.

Dhr. / Mevr.:

Functie:  .............................................................................................................................................................................................

E-mail:  .............................................................................................................................................................................................

DATUM DEELNAME:  .......................................................................

>>> Inschrijving faxen op het nr. +32 50 38 10 10 of e-mail naar info@ifbd.be

>>> Rechtstreekse inschrijving via onze website: 

Dhr. / Mevr.:

Functie:  .............................................................................................................................................................................................

E-mail:  .............................................................................................................................................................................................

DATUM DEELNAME:  .......................................................................

>  zie hiertoe onze website  
www.ifbd.be

INSCHRIJVING

https://www.ifbd.be/nl/inschrijven/?oid=12587

