de

ManagementStimulans©

versterkt de vijf vaardigheden van operationeel management

U realiseert zich dat de kwaliteit van uw
management niet helemaal de kwaliteit
van morgen is, nodig om uw organisatie
succesvol te leiden…
Uw organisatie staat voor de uitdaging
om met minder ervaren mensen,
minder geld en minder tijd tóch
adequaat in te spelen op alle
ontwikkelingen die elkaar voortdurend
blijven opvolgen. Rendement telt.

Visie op operationeel management
Operationeel management rust op twee pijlers:
Het Proces: bewaking, betrouwbaarheid, kwaliteit,
beschikbaarheid → besturen en optimaliseren.
De Mens: wie doet wat, wie kan wat, samenwerking,
Verwachtingen → ontwikkelen en groeien.

Operationeel managers volgen
waardevolle trainingen en workshops,
echter het aangeleerde gedrag staat te
ver af van hun eigen dagelijkse
operationele omgeving. De vertaalslag
is lastig, met als gevolg dat het
geleerde nauwelijks wordt toegepast.
De ManagementStimulans©
biedt hierin uitkomst…
Aanpak met een hands-on signatuur


Intake: brainstorm met u of een



Quick scan/oriëntatie: maximaal 5
dagen: Analyse van het huidige



interactieve sessie met u en uw
managementteam om te bepalen
waar/welke ondersteuning nodig is.

rendement van uw operationeel
manager(s).
De stimulans: 13 weken 1 dag per

week

De operationeel manager stuurt de dagelijks bedrijfsvoering aan met
continue aandacht voor het proces en verbeteringen. Tegelijkertijd
is hij/zij een coach en motivator voor de mensen op zijn/haar
afdeling. Om hierin succesvol te acteren beheerst de operationeel
manager vijf vaardigheden.

100%
80%

Individuele verdieping. Begeleiding
door een ervaren manager als een
persoonlijke coach on-the-job. Inzicht
in en werken aan versterking op de vijf
managementvaardigheden.

60%

Het accent en exacte tijdsduur is afhankelijk van de
uitkomsten van de quick scan/ oriëntatie.

0%

Zien = ervaren = zelf doen!
Belangrijke succesfactor is de persoonlijke
begeleiding en ondersteuning van uw
operationeel manager in de eigen herkenbare
praktijk. Door directe feedback en
voorbeeldgedrag leert uw operationeel
manager gaandeweg het zelf te doen en is in
korte tijd weer op weg naar meer
operationeel rendement.
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Resultaatgericht
sturen
Ontwikkeling
medewerkers
Persoonlijk
leiderschap
Persoonlijk
(time)management

weken

De ManagementStimulans© helpt uw manager op een
succesvolle wijze deze professionaliseringsslag te maken.
Uw operationeel manager weet weer wáár hij/zij staat en naar
toe gaat. En belangrijker: hij/zij komt daar ook!
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