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van bedrijf tot bedrijf. Want ieder bedrijf is

kopers doelstellingen krijgen op omzet.

ontstaan. En ik ben er van overtuigd dat dit

anders. Vraag u toch even af of deze zaken

En op basis van hun omzet wordt hun ver-

een goede zaak is. We streven nu eigenlijk

erin aan bod komen:

goeding bepaald. Wat je eten geeft, groeit.

naar andere zaken. En we weten allen be-

Dus gaan die mensen, volkomen logisch,

ter waar we samen naartoe gaan.”

• De 4 strategische basisvragen:

op zoek naar omzet, omzet, omzet. Maar is

o Wat doen we (en wat doen we niet)?

het dit wel wat u wilt? Sommige bedrijven

o Voor wie? Wie is onze doelgroep

gaan failliet doordat ze bijzonder veel pro-

o Hoe leveren we onze diensten/

duceren, maar er te weinig marge aan heb-

		

producten?

o Waar blinken we in uit?

ben. Moeten ze dan niet beloond worden op

Derde bouwsteen: Zorg voor
een cultuur die uw doelstellingen gedreven realiseert

iets anders dan omzet? Of sommige klan-

		

(bv. Customer Value Proposition, zie

ten zijn misschien bijzonder mistevreden

Eens uw mensen weten welke strategi-

		

eerder artikel Flanders Network)

omdat ze na het “tekenen” van het contract

sche keuzes het bedrijf heeft gemaakt en

• Wat is de basisstrategie?2

voelen dat ze als het ware bedrogen zijn in

welke de belangrijkste doelstellingen zijn,

• Wat zijn uw belangrijkste

kwaliteit. Is dit misschien ook een deel van

is het belangrijk om ervoor te zorgen dat

de verantwoordelijkheid van de verkoper?

iedereen dit weet. Niet alleen nu, maar ook

Moet hij daar ook niet naar streven? In ie-

later. Dit betekent dat het heel dikwijls, in

der bedrijf is dit natuurlijk anders. Zo heb-

diverse gesprekken als fundament her-

doelstellingen? (zie lager)
• Wat zijn uw belangrijkste strategische
acties?

ben we klanten waar verkopers zelfs mee

haald wordt. Vaak wordt er nagegaan hoe

Het kan best zijn dat u ervoor opteert be-

verantwoordelijk zijn voor stock die te lang

de doelstellingen nog beter kunnen gere-

paalde zaken niet op te nemen. Ieder woord

in het magazijn blijft staan. Want die ruim-

aliseerd worden. Op verstandige wijze. Zo-

moet eigenlijk goed overwogen worden.

te kost geld. En wie belooft er hoe lang het

dat de output maximaal is.

bedrijf iets voor de klant kan bijhouden…

De bouwstenen voor een
goed Performance management
in uw bedrijf
Een efficiënte weg naar betere resultaten voor vele ondernemingen
In een vorig artikel in Flanders network, hebben we uitgelegd waarom Performance Management voor heel
wat bedrijven een bijzonder goede weg is om efficiënter en resultaatgerichter te worden als bedrijf. In dit
tweede artikel zoomen we in op de drie grote bouwstenen van een goed Performance Management.

Of u nu uw strategie balt in een One Page

Of neem nu bijvoorbeeld innovatie. Gaat

Voor ieder bedrijf is dit anders. Maar u ziet

Strategy, of net iets ruimer, is op zich niet

u uw uren ontwikkeling als doelstelling

nu al dat net hierin een groot deel van de

essentieel. Wat wel essentieel is, is dat uw

gebruiken? Of het aantal producten dat

winst zit: uw team werkt mét focus, in een

strategische keuzes gemaakt worden en

ontwikkeld wordt? Of de omzet die gege-

bepaalde richting, doet de minder rele-

op zo'n eenvoudige en krachtige wijze wor-

nereerd wordt door nieuwe producten? Of

vante zaken niet meer en het team bereikt,

den weergegeven dat uw hele team er dui-

net de marge? Beschouwt u daarbij alle

ook als u er niet bij bent, veel betere resul-

delijk richting, focus en energie door krijgt.

producten die u vroeger niet maakte (“new

taten. U kan het wat vergelijken met een

to us”) of neemt u enkel die producten mee

laser. Een lamp verlicht op een bepaalde

die voorheen – ook door uw concurrenten

wijze. Maar bundel dezelfde energie in een

Tweede bouwsteen: selecteer
uw kerndoelstellingen wijs

– niet aan de markt werden aangeboden

smalle laserstraal, en u schijnt niet alleen

(“new to market”).

verder, maar u kan ook veel meer bereiken

Eens u duidelijk weet waar u naartoe gaat,

Zo kunnen we nog vele voorbeelden geven

staal mee branden. Dit gebeurt er wanneer

is het ook belangrijk te kiezen welke doel-

in productie, personeelsbeleid, marketing,

u de beschikbare energie concentreert op

stelling nu voor u het belangrijkste zijn.

financieel, …

één of enkele punten. Door een cultuur

1

met die gebundelde energie; u kan er zelfs

Misschien kunt u nu meteen al een briefje

Eerste bouwsteen: bepaal uw
strategie glashelder

te creëren waarin iedereen zich steeds

een strategie als uw mensen een IQ van

Strategy”. Bevat die One Page Strategy

nemen en opschrijven welke uw belang-

U ziet het al, het bepalen van de allerbe-

bewust is van wat wel en niet het doel is,

180 moeten hebben om ze te kunnen ont-

dan alle details en alle nuances? Nee. Ze is

rijkste doelstellingen zijn, wat het precieze

langrijkste doelstellingen is vaak niet een-

welke de lijnen zijn waartussen gewandeld

houden?

misschien minder volledig. Maar ze geeft

meetbare te bereiken doel is, wanneer ze

voudig en vereist wat overleg.

wordt, en welke meetbare doelstellingen

Less is more. Wanneer we bedrijven bege-

kracht. Richting. Duidelijkheid. Energie en

moeten gerealiseerd zijn en wie er ver-

leiden in het optimaliseren van hun strate-

In onze praktijk merken we dat het inten-

Focus. Dit helpt dikwijls. Ook in de context

antwoordelijk is voor de realisatie. Dit is

De kracht zit in de reis

gie, merken we dikwijls dat het niet moei-

siever denkwerk vraagt om de strategie op

van Performance Management.

prima. Is het niet zo, dan moet er duidelijk

Maar het is ook net door een goed begeleid

lijk zou zijn hun strategie te omschrijven

een heel beperkt aantal pagina’s te kristal-

aan gewerkt worden. Clarity gets results.

gestructureerd overleg – en externen zijn

in een document van 20 of 30 bladzijden.

liseren zodat ze voor iedereen makkelijk te

Het probleem hierbij is dat moeilijke keu-

onthouden is. Het grote voordeel is echter

zes dikwijls uit de weg gegaan worden, en

dat u dan al véél meer kans hebt dat ze ge-

verborgen worden in de veelheid en com-

realiseerd wordt.

plexiteit van informatie. Een nog groter

worden nagejaagd, creëert u energie, focus en betere resultaten. En meer fun.

hier dikwijls goed voor geplaatst – dat de

En als u nu zo een krachtige
“gebalde” versie van uw strategie wilt maken? Waar let u
dan het best op?

In de praktijk stellen we meestal vast dat

neuzen in dezelfde richting komen te staan.

Dit artikel is geschreven door Kurt Van-

het kiezen van de doelstellingen niet zo

Iemand van onze klanten verwoordde het

dewalle, zaakvoerder van 4BetterResults.

evident is als het lijkt. De kracht én de

als volgt: “Het is eigenaardig. Ik dacht dat

be, een bedrijf dat gespecialiseerd is om

moeilijkheid zit weer in de keuze (en de

het kiezen van doelstellingen toch bijzon-

bedrijfsleiders praktisch te helpen bij het

eliminatie): welke doelstellingen zijn er al-

der simpel was. Maar door te kiezen én

verstandig verbeteren van hun bedrijf

probleem is dat een dergelijk lijvig docu-

Maar hoe doet u dat nu? We helpen dikwijls

ment heel moeilijk of niet kan onthouden

bedrijven door hun volledige strategie op

De inhoud van zo'n kristalheldere, beknop-

lerbelangrijkst? Enkele voorbeelden.

vooral door er voldoende over te praten,

(meer info: www.4BetterResults.be/Per-

worden. En wat bent u in godsnaam met

1 pagina te synthetiseren in een “One Page

te strategische weerspiegeling varieert

Dikwijls komen we in bedrijven waar ver-

is er hier een andere manier van denken

formanceManagement.php ).

1 - Zie vorig nummer Fanders Network: “Performance management: een hype of een hefboom voor uw bedrijf?
Zin en onzin van de opvolger van de Balanced ScoreCard”
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2 - Zie het artikel “Strategie in KMO’s ontsluierd”, Flanders Network December 2009
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