
VOOR 
WENDBAARHEID 
EN VEERKRACHT 
GEEF IK MIJN 
ORGANISATIE 
EEN ….

¡Wendbaarheid & veerkracht! Dit zijn  juist 
nu leidende factoren in iedere organisatie. 

¡Samenwerken vs. zelfstandigheid, 
uitdagingen aangaan o.b.v. 
verantwoordelijkheid, zelfvertrouwen door 
juiste kaders, ‘build mindset’, besluiten 
nemen, actiegerichtheid, teamdynamiek. 
Allemaal elementen die bepalend zijn voor 
HET NIEUWE NORMAAL in je organisatie. 
Om een stap te maken naar dit nieuwe 
bestaan is het noodzakelijk kennis te 
hebben van je huidige staat ten opzichte 
van dit ‘nieuwe normaal’

¡Bij thebrownpapercompany geloven we 
dat HET NIEUWE NORMAAL maakbaar is 
door als eerste de basis te leggen middels 
structuur elementen zoals kwaliteit van 
processen met transparante 
verantwoordelijkheidsgebieden, de 
structuur en besturing van je organisatie. En 
in cultuur element het acteren van je 
management in deze structuur. 

¡Met ervaring, analyse & de juiste tools 
helpen wij je om HET NIEUWE NORMAAL in 
de processen en  besturing in je organisatie 
te ontwikkelen. Met een centrale rol voor 
het gewenste concreet waarneembare 
gedrag.

¡Het is aan jou of daar een uitgebreid 
ontwikkelprogramma bij hoort of een aantal 
goed voorbereide en geplaatste 
interventies. 

¡Van ons krijg je geen vage verhalen maar 
wel steekhoudende analyses en goed 
onderbouwde en nauwkeurig uitgevoerde 
pragmatische activiteiten. 

Handleiding

¡Besprek met je team de zienswijze van de 
verschillende elementen en hang er een 
score aan tussen 0 en 100 (0 = helemaal 
niet, 100 = geen ruimte voor verbetering)

¡Bereken de gemiddelde score per 
kleurenblok en plaats een punt in de 
taartgrafiek hieronder

¡Waar ga jij komende periode je aandacht 
op vestigen voor verbetering?

Wij hebben genoeg opleiding om ons werk te kunnen doen 

4. Referentie kaders

3. Ontwikkeling

2. Ervaring

1. Kennis

Wij hebben voldoende ervaring om ons werk te doen 

Wij denken regelmatig na over de inhoud van ons werk, (professionele) leer- en 
ontwikkelpunten zijn voor iedereen bekend

Wij weten wat er van elkaar verwacht wordt, we stemmen kaders regelmatig met elkaar af

Wij handelen met de juiste mindset, ongeacht onderwerp kunnen we bij elkaar terecht voor 
feedback

8.  Authentiek

7. Veranderingsbereid

6. Positieve insteek

5. Open geest

Wij ervaren elkaar als positief, we krijgen voldoende ruimte om proactief te handelen

Wij zijn we goed in staat om ons eigen functioneren te evalueren en aan te passen

Wij kunnen uitstekend samenwerken met collega managers die een andere mening hebben, de 
organisatie stimuleert het hebben van een eigen mening

Wij hebben een eenduidige strategie

12.  Motiverende spanning

11. Uitdragen v/d strategie

10. Vertaling strategie

9. Eenduidige strategie

Wij hebben geen moeite met het vertalen van onze strategie naar voor teams relevante kaders 
en doelstellingen, Veranderingen in onze strategie vertalen we pro-actief naar alle teams

Wij staan achter onze organisatiestrategie, weten hoe onze doelstellingen bijdragen aan de 
organisatiestrategie

De afstand tussen ambitie en waar we nu staan heeft een gezonde spanning, werkt motiverend 
en zet aan tot inspanning

Wij komen voor elkaar op, dragen bij aan een prettige werkomgeving en maken elkaar beter

16.  Kennis op de juiste plaats

15. Team empatie

14. Groepszelfvertrouwen

13.  Team dynamiek

Wij reageren enthousiast op nieuwe of veranderende werkzaamheden, zorgen dat nieuwe 
uitdagingen altijd tot een goed einde worden gebracht, hebben veel zelfvertrouwen 

Wij werken samen, voeren constructieve conflicten, met behoud van relatie en daardoor 
presteren we goed

Iedereen is binnen onze organisatie op hun positie gekomen op basis van hun kennis en/of 
ervaring (en niet op basis van invloed)

Onze afdelingen/clusters/teams zijn optimaal georganiseerd om met onze klanten mee te 
bewegen, met elkaar samen te werken. Onze afdelingen/clusters/teams zijn zo georganiseerd 
dat er genoeg uitwisseling plaatsvindt 

19. Procesbeheersing

18. Heldere ‘Line of 
Command’

17.  Organisatie structuur

Het is duidelijk wie onze direct leidinggevende is, het gezag wordt zelden/nooit ondermijnd, 
Onze leidinggevenden werken in een goede verstandhouding met elkaar. Er is een gezonde 
hiërarchie

Wij beheersen operationele processen goed, zijn bewust van de noodzaak van goede processen 
en wij hebben goed inzicht in de processen

Wij weten precies welke taken passen bij de eigen rol of functie, taakverdeling is bij iedereen 
bekend

20. 
Verantwoordelijkheidsbesef

Wanneer we overleggen, is dat zinvol, worden de juiste dingen besproken.

24. Empowerment

23. Actiegerichtheid

22. Besluitvorming

21.  Overleg

Er worden geregeld beslissingen genomen wanneer overlegd wordt, de teams binnen onze 
organisatie komen zelf tot goede besluiten 

Op basis van ons overleg worden vervolgacties vastgesteld, we controleren tijdens overleg altijd 
wat de status van de vervolgacties is, we komen zelf tot uitvoering van acties 

Zaken die wij in onze overleggen bespreken, komen bij onze directie terecht, onze directie 
informeert ons altijd over ontwikkelingen op directie niveau

25. Flexibel
We hebben de afgelopen tijd veel verandering doorgemaakt, de veranderingen hebben in de 
organisatie echt resultaat gehad, we zijn goed in het doorvoeren van veranderingen, de 
organisatie kan makkelijk nog meer verandering aan 
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Prikkel



MIJN ORGANISATIE EN MIJN MEDEWERKERS ZIJN 
VOORBEREID OP DE 2DE GOLF CORONA….

Tegen de achtergrond van:

“a second wave of cases might occur in the 
northern hemisphere mid-summer. Country-
specific models of the effects of travel 
restrictions and social distancing, as well as 
the alternative strategies after the relaxation 
of these interventions, such as the use of face 
masks, temperature checks, and contact 
tracing, are now needed.”
https://www.thelancet.com/journals/lancet/a
rticle/PIIS0140-6736(20)30845-X/fulltext

It may well take more than two years for the 
Netherlands to find its way out of the 
coronavirus pandemic, according to the most 
promising 'exit strategy' a team of around 40 
epidemiologists, psychologists, 
mathematicians, and modelers from all over 
the country could come up with, NRC reports.
https://nltimes.nl/2020/04/06/netherlands-
dealing-coronavirus-pandemic-2-years-
report

Goed nieuws op zich: er ís een uitweg. Maar, 
zegt Coffeng met een wrang lachje. „Ik zag de 
eerste resultaten, en ik dacht: holy fuck, die 
tijdlijn.” Als in hun model alle maatregelen zijn 
opgeheven, dan is dat bij dag 800, over meer 
dan twee jaar.
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/05/ik-
zag-de-eerste-resultaten-en-ik-dacht-holy-
fuck-die-tijdlijn-a3995973

Here's a piece of possible unfortunate news 
for the United States of America (USA). World 
Health Organization (WHO) official recently 
released a statement saying America may 
soon face the fourth wave of coronavirus in 
the country. As explained, a huge domino 
effect will take place once populated 
countries in Africa continues to record high 
cases of the virus. If this continues, the U.S. 
and even European countries will be in huge 
trouble.
https://www.techtimes.com/articles/248850/
20200415/who-us-may-face-4th-wave-of-
coronavirus-outbreak-if-african-cases-
increase.htm

Tegen deze achtergrond is het evident dat 
binnen welke organisatie dan ook het heel 
helder zou moeten zijn waar:

• iedere medewerker verantwoordelijk voor is 
(voor welke (deel)activiteit binnen een 
proces of overdracht moment tussen 
processen), 

• wat zijn of haar competenties zijn, 
• wie hij of zij kan vervangen indien er een 

medewerker wegvalt

en daar op kan worden aangesproken. 
Rekening houdend met het feit dat we i.i.g. de 
komende 2 jaar nog enkele uitbraken van 
Covid-19 kunnen verwachten en daarmee 
noodgedwongen onze 1,5 meter werkplek 
weer moeten verruilen voor onze knusse 
thuiswerkplek.
6 weken geleden werden we overvallen door 
deze kennisgeving en hebben we met veel 
kunst- en vliegwerk, stress en zo goed en zo 
kwaad als het kon, onze organisaties 
draaiende gehouden… Phew!

In hoeverre zijn wij nu als organisatie / team 
voorbereid op het terugkeren naar onze 
nieuw-normale werkplek, op het moment dat 
een 2de, 3de of zelfs 4de golf van Covid-19 zich 
aandient, en er zo voor te zorgen dat er geen 
werk, tussen werkplek en thuiswerkplek valt?

Net als de vorige prikkel over wendbaarheid 
kun je deze in gesprek met je team doen. Om 
te inventariseren waar de blinde vlekken 
zitten in je proces die qua 
verantwoordelijkheid niet of ondermaats 
worden ingevuld.

Veel plezier met het zichtbaar maken van de 
blinde vlekken!

Handleiding

Besprek met je team de zienswijze van de 
verschillende stellingen en hang er een score 
aan tussen 0 en 2, waarbij:

0 = Dit komt zelden voor
1 = Dit gebeurt regelmatig
2 = Dit gebeurt vaak 

Heb je de vorige prikkel gemist ga naar

https://www.brownpapercompany.nl/prikkel

Prikkel

Ligt je score tussen:
0 - 10 = Goede uitgangspositie: Je hebt de taken & verantwoordelijkheden in je organisatie 

en bij je medewerkers goed belegd en daarmee heeft je organisatie een perfecte 
uitgangspositie om de 2de & 3de golf betrekkelijk eenvoudig uit te rijden.

11 - 20 = Kleine interventies nodig: Je ervaart dat er binnen je organisatie herhaaldelijk 
momenten zijn waar jij je oprecht  verbaast over de traagheid en onduidelijkheid waarmee 
nieuwe zaken worden opgepakt; besluitvormings- & verantwoordelijkheidsgebieden dien je op 
de kortst mogelijke termijn, met kleine interventies, aan te vullen of helder te maken.

21 - 32 = No time to waste!: Of je trekt je organisatie & je medewerkers als Baron von
Münchhausen uit het moeras of je ziet toe hoe je organisatie, in aanloop naar de 2de golf, 
volledig tot stilstand komt, een slagveld van frustratie & stress achterlatend. Direct ingrijpen & 
(her)beleggen van rollen & verantwoordelijkheden per taak en activiteit is noodzakelijk



HOE MAAKBAAR IS MIJN LEIDERSCHAP?

Als leidinggevende ben je voortdurend 
bezig je medewerkers uit te dagen en te 
ontwikkelen. En daarmee de ambities 
van jouw organisatie te verwezenlijken.

Iedere dag word je als leidinggevende 
weer uitgedaagd om doeltreffend om te 
gaan met de huidige veranderingen. En 
daarop veerkrachtig te acteren.

"Doel treffen" is het evenwicht vinden 
tussen 'duidelijk en stabiel' acteren met 
een 'flexibele en inspirerende' houding.

Hoe sterk mijn competenties 
ontwikkeld zijn bepaalt mijn 
doeltreffendheid. Competenties helpen 
je te kunnen doen wat nodig is.

Deze prikkel helpt je om een analyse te 
maken van jouw doeltreffendheid op dit 
moment. Door je gewenste 
competentie score daar aan toe te 
voegen maak je je ambitie zichtbaar. En 
kun je beginnen met die naar acties te 
vertalen en gaan ontwikkelen. En dat 
maakt jouw leiderschap ”maakbaar”.

Laat het artikel van Ann Holland je 
inspireren en extra aanzetten tot 
ontwikkeling.

Handleiding

Doe een evaluatie door jezelf te scoren 
(schaal 0-100%) op de beschreven 
competenties en koppel daar ook de 
gewenste uitslag aan. 
Extra uitdaging:
Vraag ook enkele collega’s om je 
competenties te scoren voor 
een realistischer beeld.

Neem de scores over per competentie, 
bereken het gemiddelde per deelgebied 
‘duidelijk en stabiel’ en ‘flexibel en 
inspirerend’. 

Plaats zowel je huidige score als je 
gewenste score in de onderstaande 
grafiek. En bepaal met welk onderdeel jij 
aan de slag gaat en start je 
ontwikkeling.

Prikkel

Heb je de vorige prikkel gemist ga naar https://www.brownpapercompany.nl/prikkel

Duidelijke & Stabiel Huidige 
score

(0 = helemaal niet, 100 = ik ben een voorbeeld voor anderen)

Gewenste 
score

Ik lever op tijd mijn afgesproken werk af.

Ik stuur mijzelf en mijn team aan op het effectief bereiken van, al dan niet expliciet, geformuleerde 
doelen. 

Ik treed doortastend op door het uitspreken van mijn eigen meningen en oordelen.

Ik neem beslissingen en voer de bijbehorende acties uit. Ik stel deze beslissingen en/of acties niet 
onnodig uit.

Besluitvaardigheid

Resultaatgerichtheid

Gemiddelde totaal score duidelijk & stabiel

Flexibel & inspirerend Huidige 
score

(0 = helemaal niet, 100 = ik ben een voorbeeld voor anderen)

Gewenste 
score

Ik communiceer doeltreffend, waarbij ik rekening houd met het niveau van de ontvangende partij; 
met andere woorden, ik gebruik op de juiste wijze intonatie, oogcontract en gebaren.

Ik spreek mijn team aan op de afspraken die gemaakt zijn over gewenst gedrag en invulling 
daarvan op taak-, rol- of functieniveau.

Ik zet zaken conform planning in beweging.

Ik bepaal op effectieve wijze mijn doelen, prioriteiten en de benodigde tijd en ik geef aan welke 
acties en middelen ik inzet om dit te kunnen bereiken.

Plannen en organiseren

Aanspreken op gedrag

Ik ben in staat en bereid mij aan te passen aan nieuwe situaties en laat hierbij desnoods eerder 
geformuleerde doelstellingen los.

Ik functioneer goed onder veranderende omstandigheden. 

Ik stel persoonlijke doelen en doe moeite om mijzelf te ontwikkelen om deze te bereiken en 
daarmee succes te boeken.

Ik streef ernaar hogerop te komen in de organisatie en acteer overeenkomstig om mijn successen 
te boeken. 

Ambitie

Aanpassingsvermogen

Ik heb een voorkeur voor het uitproberen van verbeteringen boven het handhaven van bestaande 
werkwijzes.

Ik denk en handel vernieuwend. Ik zie kansen en mogelijkheden voor vernieuwing van werkwijzen, 
producten of diensten. 

Ik anticipeer en reageer proactief op situaties en mogelijkheden.

Ik start liever, dan passief afwachten. Ik ben gericht tot handelen, tot het ondernemen van acties 
vanuit eigen kracht en niet langer te wachten dan noodzakelijk is. 

Initiatiefrijk

Innovatief handelen

Gemiddelde totaal score flexibel en inspirerend

100%

100%

50%

50%



!

ZONDER ZIN GEEN VERNIEUWING!

Heb jij dat ook weleens, dat je iets om je 
heen ziet waarvan je denkt; is dat nou 
nog steeds niet opgelost? Of waarom is 
er nog geen product of dienst die mij 
helpt om………….. Die verbazing is de 
eerste prikkel om na te denken over iets 
nieuws. Om daarna veel zin te krijgen in 
het oppakken van die vernieuwing.

En vernieuwen is belangrijk voor de 
organisatie; meegaan met je tijd, 
luisteren naar de klant, zien welke 
oplossingen nodig zijn om de 
problemen van klanten op te lossen. 
Waar ligt een nog niet ontgonnen 
gebied voor onze organisatie om 
klanten bij te helpen en zo waarde te 
creëren? Welke doorbraken leiden tot 
een nieuw domein dat eerder 
onhaalbaar leek? Niet eenvoudig, want 
niet zelden zit de waan van de dag in de 
weg. Onderzoek en operatie (exploratie 
en exploitatie) kennen een ander ritme 
en laten zich slecht verenigen.

Tegelijk weten we dat verder 
vooruitkijken belangrijk is om ons 
bestaansrecht voor de toekomst te 
begrijpen en te kunnen beïnvloeden. 
Wie start met nadenken over die 
toekomst, hoe kom je tot een visie op 
die toekomst? Wat vraagt dat van het 
leiderschap in de organisatie, terwijl er 
een verantwoordelijkheid ligt voor 
klanten, medewerkers en leveranciers 
om resultaten te behalen? En als je die 
visie ontwikkeld hebt, hoe realiseer je 
die; binnen of buiten de organisatie? 
Hoe financier je de investering? 

En zonder het ondernemerschap direct 
te frustreren; er is een zekere structuur 
nodig. Je wil de voortgang beoordelen, 
liefst besturen (kun je innovatie sturen?) 
met voor iedereen duidelijke 
besluitvorming.

Wat vraagt dit van de cultuur in de 
organisatie en hoe is die op dit moment? 
Behoudend, risico-gericht? Waar ligt 
vakmanschap, welke competenties zijn 
nodig, wie is / zijn er klaar voor deze 
uitdagende taak?

En hoe houden we onze oriëntatie op de 
markt? Hoe toetsen we die en wat 
vertellen die eerste ervaringen ons?

Kortom een boeiend speelveld, 
spannend, uitdagend en vooral heel erg 
leuk om te doen. Want zeg nou zelf, wie 
houdt er niet van successen vieren?

Prikkel

Heb je de vorige prikkel gemist ga naar https://www.brownpapercompany.nl/prikkel

Wij zijn in staat de propositie te valideren bij potentiële klanten en een 
bijbehorend businessmodel te ontwikkelen

Na de markttoetsing schakelen wij snel naar door naar de opbouw van 
een organisatie gericht op opschaling van de activiteiten

Onze organisatie heeft een netwerk van partners om mee samen te 
werken

Innovatie laat zich lastig sturen; ik zorg voor voldoende communicatie 
naar alle niveaus in de organisatie zodat de voortgang duidelijk wordt

De competenties en vaardigheden voor snelle uitbreiding zijn in onze 
organisatie voorhanden

Mijn organisatie heeft een structuur ingericht om te leren van falende 
investeringen

Onze organisatie is in staat om de uitwerking van deze waardevolle 
ideeën om te zetten naar een relevante propositie

Wij zijn in staat in korte tijd een minimaal werkend product / dienst te 
ontwikkelen en die naar de markt te brengen

Wij zijn in staat daartoe doelstellingen voor de korte en doelen voor de 
lange termijn te formuleren en om te zetten naar een aanpak

Onze organisatie is goed in staat in de fase van opschaling processen 
en systemen continue aan te passen

De cultuur in mijn organisatie is gericht op groei en ontwikkeling, de 
daarmee gepaard gaande risico’s calculeren wij in

Ik zet mij en mijn team dagelijks aan om met innovatie aan de slag te 
gaan

Ik zorg dat ik altijd een sponsor heb voor vernieuwing op het hoogste 
niveau van de organisatie

Onze organisatie maakt bij innovatie steeds een afweging om  te 
investeren, samenwerken, aankopen of zelf bouwen

Score
(1 = onvoldoende, 2 = matig, 3 = voldoende)

Wij zijn in staat afscheid te nemen als een project niet de gewenste 
resultaten levert en onvoldoende rendeert

Vul de scores in en vraag een aantal collega’s hetzelfde te doen. Bespreek de scores met elkaar en onderzoek hoe zaken 
verbeterd kunnen worden. 
Ø 1 = (onvoldoende): Maak een keuze of je echt wil innoveren.
Ø 2 = (matig): Werk aan de winkel! om je succes te vergroten.
Ø 3 = (Voldoende): Blijf aanscherpen om niet te verslappen.

BPC365Esway!

Onze organisatie heeft goed zicht op de ontwikkelingen in onze markt 
en daarbuiten

Onze organisatie is een bron van goede ideeën en creatieve 
concepten en er is voldoende ruimte om die te ventileren

Innovatie en vernieuwing zijn een belangrijk thema op de agenda van 
de organisatie met een structureel budget

Het is duidelijk hoe innovatie bijdraagt aan het realiseren van de 
doelstellingen van de organisatie

De cultuur in onze organisatie is onderzoekend met een grote 
interesse voor wat klanten beweegt een product of dienst te kopen

Idee-vorming

Propositie-ontwikkeling

Opschalen

Samenwerken

Reflectie

Enthousiasmeren



HOE MAAKBAAR IS MIJN LEIDERSCHAP?

Als leidinggevende ben je voortdurend 
bezig je medewerkers uit te dagen en te 
ontwikkelen. En daarmee de ambities 
van jouw organisatie te verwezenlijken.

Iedere dag word je als leidinggevende 
weer uitgedaagd om doeltreffend om te 
gaan met de huidige veranderingen. En 
daarop veerkrachtig te acteren.

"Doel treffen" is het evenwicht vinden 
tussen 'duidelijk en stabiel' acteren met 
een 'flexibele en inspirerende' houding.

Hoe sterk mijn competenties 
ontwikkeld zijn bepaalt mijn 
doeltreffendheid. Competenties helpen 
je te kunnen doen wat nodig is.

Deze prikkel helpt je om een analyse te 
maken van jouw doeltreffendheid op dit 
moment. Door je gewenste 
competentie score daar aan toe te 
voegen maak je je ambitie zichtbaar. En 
kun je beginnen met die naar acties te 
vertalen en gaan ontwikkelen. En dat 
maakt jouw leiderschap ”maakbaar”.

Laat het artikel van Ann Holland je 
inspireren en extra aanzetten tot 
ontwikkeling.

Handleiding

Doe een evaluatie door jezelf te scoren 
(schaal 0-100%) op de beschreven 
competenties en koppel daar ook de 
gewenste uitslag aan. 
Extra uitdaging:
Vraag ook enkele collega’s om je 
competenties te scoren voor 
een realistischer beeld.

Neem de scores over per competentie, 
bereken het gemiddelde per deelgebied 
‘duidelijk en stabiel’ en ‘flexibel en 
inspirerend’. 

Plaats zowel je huidige score als je 
gewenste score in de onderstaande 
grafiek. En bepaal met welk onderdeel jij 
aan de slag gaat en start je 
ontwikkeling.

Prikkel

Heb je de vorige prikkel gemist ga naar https://www.brownpapercompany.nl/prikkel

Duidelijke & Stabiel Huidige 
score

(0 = helemaal niet, 100 = ik ben een voorbeeld voor anderen)

Gewenste 
score

Ik lever op tijd mijn afgesproken werk af.

Ik stuur mijzelf en mijn team aan op het effectief bereiken van, al dan niet expliciet, geformuleerde 
doelen. 

Ik treed doortastend op door het uitspreken van mijn eigen meningen en oordelen.

Ik neem beslissingen en voer de bijbehorende acties uit. Ik stel deze beslissingen en/of acties niet 
onnodig uit.

Besluitvaardigheid

Resultaatgerichtheid

Gemiddelde totaal score duidelijk & stabiel

Flexibel & inspirerend Huidige 
score

(0 = helemaal niet, 100 = ik ben een voorbeeld voor anderen)

Gewenste 
score

Ik communiceer doeltreffend, waarbij ik rekening houd met het niveau van de ontvangende partij; 
met andere woorden, ik gebruik op de juiste wijze intonatie, oogcontract en gebaren.

Ik spreek mijn team aan op de afspraken die gemaakt zijn over gewenst gedrag en invulling 
daarvan op taak-, rol- of functieniveau.

Ik zet zaken conform planning in beweging.

Ik bepaal op effectieve wijze mijn doelen, prioriteiten en de benodigde tijd en ik geef aan welke 
acties en middelen ik inzet om dit te kunnen bereiken.

Plannen en organiseren

Aanspreken op gedrag

Ik ben in staat en bereid mij aan te passen aan nieuwe situaties en laat hierbij desnoods eerder 
geformuleerde doelstellingen los.

Ik functioneer goed onder veranderende omstandigheden. 

Ik stel persoonlijke doelen en doe moeite om mijzelf te ontwikkelen om deze te bereiken en 
daarmee succes te boeken.

Ik streef ernaar hogerop te komen in de organisatie en acteer overeenkomstig om mijn successen 
te boeken. 

Ambitie

Aanpassingsvermogen

Ik heb een voorkeur voor het uitproberen van verbeteringen boven het handhaven van bestaande 
werkwijzes.

Ik denk en handel vernieuwend. Ik zie kansen en mogelijkheden voor vernieuwing van werkwijzen, 
producten of diensten. 

Ik anticipeer en reageer proactief op situaties en mogelijkheden.

Ik start liever, dan passief afwachten. Ik ben gericht tot handelen, tot het ondernemen van acties 
vanuit eigen kracht en niet langer te wachten dan noodzakelijk is. 

Initiatiefrijk

Innovatief handelen

Gemiddelde totaal score flexibel en inspirerend

100%

100%

50%

50%



IS MIJN PRESTATIE AANTREKKELIJK?

Wat als je geen spiegel meer hebt of je hebt er 
1 die verweerd is of gebarsten? Hoe ga je 
jezelf dan nog verzorgen, bijhouden? Hoe 
voorkom je dat je verslonst? Hoe maak je 
jezelf dan nog aantrekkelijker? 
– Het zwarte gat waar we vooralsnog inkijken. 
Het op afstand werken en de grote mate van 
onzekerheid en onvoorspelbaarheid maakt 
dat het niet eenvoudig is. Misschien zelfs 
onmogelijk om je eigen organisatie adequaat 
weerspiegeld te zien in haar prestaties?

En wat is dan adequaat? Welke delen van de 
spiegel, welke prestaties, hebben voor jou de 
prioriteit en geven jou het gevoel dat je nog 
steeds aantrekkelijk bent, niet aan het 
verslonzen bent, je conditioneel goed in je vel 
zit? 

De manier waarop je als organisatie omgaat 
met het spiegelbeeld wordt vaak neergezet 
als het managen van de organisatie prestaties. 
Wij noemen dit prestatie management!
Aan welk beeld heb jij als baas, 
leidinggevende of medewerker in deze tijd 
tenminste behoefte? En welke beelden heb je 
al binnen je organisatie?

Daarom 18 vragen op de belangrijkste 6 
deelgebieden van prestatiemanagement: 

1. Besturing
2. Procesoptimalisatie
3. Veranderen
4. Datamanagement
5. Cultuur
6. Vaardigheden

Deze prikkel als eerste oefening. Om je snel 
inzicht geven. Waar ben ik nog steeds 
aantrekkelijk? Waar ben ik in staat 
aantrekkelijk te blijven omdat ik mijn 
voorkomen, mijn prestaties, beheers?  

Happy spiegelen!

Handleiding

Besprek met je team in welke mate jullie beeld 
aantrekkelijk is. 

Scoor tussen 0 en 100%:

0% = Onaantrekkelijk
100% = Zeer aantrekkelijk

Met welk onderdeel ga jij aan de slag om van
de prestaties van je organisatie zeker te zijn?

Heb je de vorige prikkel gemist ga naar

https://www.brownpapercompany.nl/prikkel

Prikkel

Besturing

3. De rapportages waar wij onze besluiten op baseren zijn up to date en relevant

2. Als er besluiten worden genomen in mijn organisatie, komen deze niet uit de lucht vallen

1. Beslissingen in mijn organisatie zijn gebaseerd op feiten, geen aannames

Score
(tussen 0% en 100% = onaantrekkelijk tot zeer aantrekkelijk)

Totaal score

Procesoptimalisatie

3. Onze processen zijn data gedreven en daardoor zijn we goed in staat om knelpunten te 
benoemen en aan te pakken. Ook op afstand 

2. Doordat we onze belangrijkste bottlenecks kennen, weten we ook wat onze belangrijkste 
succesfactoren zijn

1. Onze bestaande processen, worden minimaal 6x per jaar, gereviewed

Totaal score

Score
(tussen 0% en 100% = onaantrekkelijk tot zeer aantrekkelijk)

Datamanagement

3. Wij kunnen tenminste 1x per maand beschikken over relevante & bruikbare inzichten uit onze 
systemen 

2. Binnen onze organisatie zijn er geen (eindeloze) discussies over de kwaliteit van de data 

1. De data die we gebruiken zijn altijd een logische afgeleide van onze strategische doelstellingen 
met bijbehorende taken, rollen en verantwoordelijkheden.

Totaal score

Score
(tussen 0% en 100% = onaantrekkelijk tot zeer aantrekkelijk)

Cultuur

3. Wij zijn een organisatie waarin samen werken wordt herkend

2. Omdat feitelijke data de grondslag is binnen onze organisatie, wordt het creëren van draagvlak 
voor veranderen, significant gereduceerd

1. Onze organisatie schept de voorwaarden om, waar noodzakelijk, op korte termijn te veranderen

Totaal score

Score
(tussen 0% en 100% = onaantrekkelijk tot zeer aantrekkelijk)

Vaardigheden

3. Het aanleren van nieuwe vaardigheden, wordt binnen mijn organisatie, net als veranderen gezien 
als een werkwoord…Stapje voor stapje vooruit! 

2. Ik kan mij ontplooien en wordt hierin gestimuleerd binnen de kaders van mijn 
organisatiebehoefte

1. Ontwikkeling van onze vaardigheden wordt tenminste 4x per jaar geëvalueerd op basis van de 
behoefte die mijn organisatie heeft

Totaal score

Score
(tussen 0% en 100% = onaantrekkelijk tot zeer aantrekkelijk)

Veranderen

3. Veranderen binnen onze organisatie kent voorwaarden op structuur, focus & tijd

2. Onze veranderkracht is groot

1. Binnen onze organisatie is veranderen een werkwoord, geen doel op zich 

Totaal score

Score
(tussen 0% en 100% = onaantrekkelijk tot zeer aantrekkelijk)


