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Thuiswerk Academy
Unieke & inspirerende 
workshop gebaseerd op 
de meest populaire 
managementboeken!

Onder de deskundige leiding van:

Rik Moons
Auteur - Trainer - Coach
ZaakvoerderMoonsManagement

Online workshop 
van 90 minuten ! 2020
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Output leiderschap in 
tijden van Corona

Waarom uw oplossing het probleem is ...

Online workshop op  
18 mei 2020 (van 9u00 tot 10u30)

of
19 mei 2020 (van 14u00 tot 15u30) 
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Waarom deze online-workshop?

De docent-auteur

HEB JIJ EEN OUTPUTBAAS OF BEN JIJ ER ZELF 

EEN? 

Maandagmorgen in volle Corona-tijden … Daar gaan we 

weer. Jouw overijverige baas heeft een nieuw idee en belt 

je met veel tips en adviezen hoe jij dat moet aanpakken. 

Hij vindt jouw oplossing best goed, maar ... persoonlijk 

zou hij het probleem toch liever op een andere manier 

opgelost zien. Zijn manier.

De moed zakt je in de schoenen, maar goed, tenslotte is 

hij de baas en dus werk je volgens zijn regels. Je voert zijn 

oplossing uit, precies zoals gevraagd. Maar aangezien de 

baas niet weet waarover hij spreekt, loopt de oplossing op 

een mislukking uit. Daarna verwijs je naar zijn mail met 

instructies: ‘Raar dat het misliep, ik voerde het precies uit 

zoals jij wou ...’

Herkenbaar? Een dergelijke baas noemen we een 

input-manager, die zijn er bij de vleet. Ze kicken op 

KPI’s en denken goede leiders te zijn. Maar tot waar 

mag een baas aansturen? Vanaf waar laat hij los? 

Wat is het verschil tussen een input-manager en een 

output-leider?

WANNEER DE OPLOSSING HET PROBLEEM 

WORDT …

Output-managers maken het verschil door het 

gewenste resultaat te omschrijven en daarbij enkel 

de richting aan te geven. Het is vervolgens aan de 

medewerkers om te bepalen hoe ze dat resultaat 

kunnen bereiken.  Input managers daarentegen 

beschrijven de oplossing, en daarbij ook de methode: 

het concrete stappenplan naar de oplossing. Wie 

op input stuurt, denkt vanuit wantrouwen en doodt 

creativiteit bij de medewerkers. De oplossing wordt 

dan heel vaak net het probleem. Wie op output stuurt, 

denkt vanuit vertrouwen en creëert medewerkers die 

zich met hoog verantwoordelijkheidsgevoel achter de 

visie en achter de door henzelf bedachte oplossingen 

staan.

VAN OUTPUT NAAR INPUT

Jouw taak als leidinggevende is problemen te laten 

oplossen. Je moet straks je afdeling terug opstarten na 

weken stilstand.  Je moet je mensen terug motiveren 

en gemotiveerd houden.  Je moet thuiswerkers en 

kantoorwerkers laten communiceren. Je moet in 

deze moeilijke tijden nieuwe klanten zoeken en 

oude klanten behouden.  En zowel jij als je team 

onderkennen deze problemen.  Maar jouw oplossingen 

hoeven niet de oplossingen te zijn van je team. 

Stuur daarom niet op oplossingen (input) maar wel 

op robuuste en vooraf opgestelde criteria (output). 

Definieer een kader met heldere criteria waarin de 

oplossing past.

VAN MANAGER NAAR LEIDER

Als leider kan je je permitteren geen oplossingen 

te hebben, je kan je echter nooit permitteren geen 

criteria te hebben. Rik Moons, uw webinar-leider, 

kadert daarom het output-model ook binnen de 

concepten van situationeel leiderschap. Hij daagt je 

uit om meer en beter te delegeren en illustreert het 

proces van veranderen met en zonder macht. Want met 

het output-model groeit een manager tot leider van 

zijn team.

Rik Moons schreef, in samenwerking met Filip Vandendriessche, het boek  

“Waarom uw oplossing het probleem is”. 

Rik richtte na een succesvolle loopbaan van 24 jaar binnen de farma-industrie zijn 

eigen bedrijf MoonsManagement op, waarbij gefocust wordt op sales- en leiderschapstrainingen. Rik doceert 

communicatie en leiderschap aan de universiteit Gent en is professor aan EMS-Odisee (associatie KU Leuven) in 

Brussel. Hij is vooral een boeiend verteller en is - met meer dan 150 uiteenzettingen per jaar -  een veel gevraagd 

spreker, ook voor interactieve online-sessies.

“Een manager kan zich 
permitteren geen oplossing  
te hebben, hij/zij kan zich  
niet permitteren geen criteria 
te hebben..”

“Als de manager creatief 
is boven de lijn kan de 
medewerker creatief zijn 
onder de lijn.”

“Een output manager is 
bereid iedere oplossing te 
aanvaarden indien die, binnen 
zijn  criteria, het opgelegde 
doel bereiken.”
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Overzicht workshop

In deze online sessie leer je schakelen tussen input- en output leiderschap, een 
methodiek gebaseerd op het model van filip vandendriessche. Je leert beslissen tot 
waar je als leider best aanstuurt en vanaf waar je moet loslaten, bij wie en in welke 
omstandigheden. 

 ◆ Waar ligt de grens tussen input (hoe) en output (resultaat)?
 ◆ Wanneer handel je vanuit vertrouwen, wanneer in wantrouwen?
 ◆ Wanneer is output-sturing geen goed idee?
 ◆ Bij wie en in welke omstandigheden kan u boven of onder de aansturingsgrens gaan?
 ◆ Welke woorden en formuleringen drukken u onder of boven deze grens?
 ◆ Wanneer gebruik je best cijfers in je opdrachtformuleringen?
 ◆ Waar en wanneer onstaan er conflicten tussen medewerkers en hun leider en hoe valt 

dat te vermijden?
 ◆ Waarom is output-management - net nu in tijden van Corona - zo belangrijk? 

BOUWSTENEN VAN DE WORKSHOP

 ◆ Input versus output.
 ◆ Wantrouwen versus vertrouwen.
 ◆ Zelf oplossingen bedenken en laten bedenken.
 ◆ De managementpiramide versus conflictpiramide.
 ◆ De betekenis en impact van input- of output-georiënteerde semantiek. 

NA DEZE ONLINE-TRAINING BENT U IN STAAT OM:

 ◆ Input- van output-formuleringen te onderscheiden;
 ◆ Problemen en doelen niet te verwarren;
 ◆ Problemen, doelen en criteria beter te formuleren;
 ◆ Conflicten over problemen en doelen te voorspellen en te vermijden;
 ◆ Je medewerkers gemotiveerder achter je visie te scharen;
 ◆ Je eigen baas, met één vraag, van input naar output te duwen;
 ◆ Minder op cijfers en KPI’s te sturen;
 ◆ Op meer kwalitatieve in plaats van kwantitatieve doelen te sturen.

Wat na deze online-sessie?

Na deze online-sessie kan je meteen aan de slag als output manager. Zeker waardevol in deze 
Corona-tijd omdat controle door werken op afstand bemoeilijkt wordt. Een diepgaandere en 
meer op jouw noden georiënteerde aanpak is later nog mogelijk via training na de Corona-
periode.

Waarom uw oplossing het 
probleem is ...

Samen met Filip Vandendriessche 
(de grondlegger van de input-
output methode) schreef Rik Moons 
dit boek ‘Waarom uw oplossing het 
probleem is’.  

“De kunst bestaat er dus in om te 
weten tot waar je als leider aanstuurt 
en vanaf waar je loslaat. Wij geloven 
niet in SMART doelstellingen en nog 
minder in KPI’s. Want we meten vaak 
niet wat we willen bereiken maar 
wat makkelijk meetbaar is. Erger nog, 
vaak is het beloningssysteem geba-
seerd op wat we (nodeloos) meten.”

Rik Moons 
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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:

Inschrijvingsformulier

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.

DEELNEMER(S)

DEELNAMEKOSTEN
De deelnameprijs aan deze online workshop bedraagt 150 Euro excl. 21% BTW. De groepsgrootte wordt beperkt tot 
maximaal 25 deelnemers om interactie te waarborgen.

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

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.

INSCHRIJVINGSMODALITEITEN



Dhr. / Mevr.:

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

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

Dhr. / Mevr.:

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

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

DATUM:

KOSTPRIJS:
>  € 150 excl. BTW

>  Maandag - 18 mei 2020
 --- van 9u00 tot 10u30

>  Dinsdag - 19 mei 2020
 --- van 14u00 tot 15u30

>>> Inschrijving via e-mail naar info@ifbd.be

>>> Rechtstreekse inschrijving via onze website: INSCHRIJVING

DATUM DEELNAME:  Maandag - 18 mei 2020  Dinsdag - 19 mei 2020

DATUM DEELNAME:  Maandag - 18 mei 2020  Dinsdag - 19 mei 2020

https://www.ifbd.be/nl/inschrijven/?oid=22420

