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Hoofdstuk 1: Lees goed door voordat je begint....
Doel van het spel
The Management Challenge is een interactief 'serious management game' dat gespeeld en beleefd wordt
door (teams van) bestuursleden, managers, leidinggevenden, supervisors en (senior) medewerkers met
als doel het leren, verbinden en verdiepen van hun kennis. Het is ook sterk aanbevolen voor studenten in
Business Administration, Human Resources en Organisatie Ontwikkeling. Deelnemers leren en ervaren
hoe hun beslissingen de ontwikkeling en het succes van een organisatie en haar verschillende
stakeholders beïnvloeden.
Zorg voor de organisatie, dan zorgt de organisatie voor de resultaten.
Leerervaringen omvatten:
Diep inzicht in wat integraal management nu eigenlijk inhoudt
De complexe organisatorische reacties op managementbeslissingen
Rekening houden met alle mogelijke belanghebbenden binnen de organisatiecontext
De noodzaak van teamwerk, communicatie en time management
Waardensystemen die het gedrag van het managementteam beïnvloeden
Hoe mooi het is om te leren van ervaringen
Korte inleiding
The Management Challenge wordt gespeeld door teams die elkaar beconcurreren. Sterker nog: je speelt
tegen de best presterende bedrijven en organisaties van Europa.
Teams worden uitgedaagd om lange en korte termijn strategieën voor hun virtuele organisatie te
definiëren en deze strategie daadwerkelijk te implementeren. Zij beschikken over een groot aantal
mogelijke maatregelen om hun organisatie naar betere resultaten te leiden.
Eenvoudige calamiteiten maar ook grote tegenslagen kunnen zich voordoen; deze behoeven een
doordachte respons.
Alleen met verstandig gebruik van tijd en energie kun je 'Best in Class' worden. Het begint allemaal
met de juiste combinatie van maatregelen: cruciaal voor het succes van de deelnemende
(concurrerende) 'organisaties'.
Het verloop van het spel nader bekeken
The Management Challenge simuleert het managen van een virtuele organisatie over een periode van
één tot vijf opeenvolgende boekjaren. Jullie groep vertegenwoordigt het recent geïnstalleerde
managementteam, aangesteld om uitdagende doelstellingen vast te stellen en die vervolgens zo goed
mogelijk te realiseren. Elk (virtueel) kwartaal moet uw team daartoe een set van maatregelen
samenstellen en doorvoeren, passend bij uw strategie en beantwoordend aan de behoeften van uw
organisatie.
Maatregelen
De simulatie kent bijna honderd verschillende maatregelen om toe te passen, met uiteenlopende effecten
op uw organisatie. Bijvoorbeeld: een snelle toename van de productie en verkoop kan positieve
omzetresultaten opleveren, maar kan ook een negatieve invloed hebben op de middelen. Investeren in
'nieuwe manieren van werken' creëert aandacht voor ontwikkeling en innovatie, maar kan aan de andere
kant de sociale cohesie binnen de organisatie negatief beïnvloeden. Wanneer organisatorische aspecten
worden genegeerd, kunnen de algemene prestaties afnemen.
Niet alleen maatregelen als zodanig, maar ook combinaties van maatregelen en de manier waarop ze
worden herhaald, bepalen 'verbeteren en verslechteren'. Elke maatregel vertegenwoordigt een bepaalde
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investering in tijd, energie en geld. Aangezien deze middelen beperkt zijn, is een efficiënt en evenwichtig
gebruik van de maatregelen van cruciaal belang.
Management dashboard
Elk kwartaal wordt feedback verstrekt, in hoge mate van detail en visualisatie; inclusief vertraging omdat
organisatieverandering nu eenmaal incubatietijd vraagt. Hoe volwassener de organisatie wordt, des te
uitgebreider de inhoud van de managementrapportage...
Leren is al een vorm van winnen
Wanneer alle geplande kwartalen zijn afgerond; wanneer de deelnemers antwoord hebben gekregen op
hun resterende vragen; wanneer de 'storyboards' van elk team opnieuw zijn bekeken en wanneer de
definitieve feedbackrapportages zijn opgeleverd....
...dan zal de Raad van Bestuur beslissen wie van de teams als winnaar kan worden beschouwd. De
criteria hiervoor zijn natuurlijk niet alleen van economische aard; ze omvatten ook het nog aanwezige
potentieel van de organisatie en de consistentie waarmee is gemanaged. Niettemin: elk team wint, want
hoe meer tegenslagen een team heeft overwonnen, hoe meer het heeft geleerd.
Klaar voor een heuse leerexpeditie?
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Hoofdstuk 2: Essentiële voorbereidingen voordat we van start gaan
1.

Deze handleiding is niet de dikste van alle handleidingen. Alle informatie is relevant; zorg ervoor dat
je leest en leert, of in ieder geval weet waar je het kunt vinden; in dit document en later via digitale
bronnen.

2.

Kijk eens rond in je groep. Wat is nodig om de hoge teamprestaties te leveren die de komende uren
van jullie worden verwacht? Misschien wil je dit even aankaarten.

3.

Je hebt een computer of tablet nodig om jullie organisatie inkaart te brengen, besluiten (omtrent
maatregelen) te uploaden en kwartaalrapporten te downloaden. Je krijgt een specifieke URL om de
simulatie uit te voeren, inclusief gebruikersnaam en wachtwoord. In een meertalige omgeving kan het
team haar eigen taal kiezen.
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Hoofdstuk 3: Voorbereiding van jullie presentatie
Na een grondige en toch snelle voorbereiding verzorgt een van de teamleden een korte presentatie over
jullie virtuele organisatie, waarvan de kenmerken tevens in de digitale omgeving zijn ingevoerd.
Wees creatief, maar houd rekening met het volgende. Jullie organisatie levert producten en/of diensten. Er
is ook een (betaalde) after sales service. De producten en diensten kunnen van toepassinging zijn voor
professionele en consumentenmarkten. De levering ervan kan in samenwerking met partners
plaatsvinden. De organisatie is een dochteronderneming van een grotere entiteit en wordt geleid door een
Raad van Bestuur.
Jullie presentatie ('pitch') duurt maximaal 2 minuten en omvat in ieder geval:
De kern van jullie virtuele organisatie: naam, propositie, missie en visie
De doelstellingen voor de gegeven periode, gebaseerd op de volgende twee criteria:
*
De Organizational Health Index (een getal tussen 1,0 en 10,0)
*
De organisatiewaarde (percentage van meer of minder dan 100%)
*
Het is toegestaan - zelfs warm aanbevolen - om jullie strategie niet te presenteren
Voldoende realistische doelstellingen, die het respect van de Raad van Bestuur verdienen
Op het moment dat jullie organisatie een naam heeft, is er historische resultaat informatie beschikbaar.
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Hoofdstuk 4: Het spelen van de managementsimulatie
Daar gaan we. Jullie terugkerende hoofdactiviteit is om de organisatie elk kwartaal te voeden met een
reeks maatregelen, te selecteren uit de uitgebreide voorraad die verderop in deze gids is opgenomen. De
realiteit van organisatieverandering brengt met zich mee dat elke managementrapportage slechts de
effecten van de maatregelen van een kwartaal eerder zal laten zien. Met andere woorden: je moet de
organisatie al van nieuwe maatregelen voorzien voordat de resultaten van je laatste besluit bekend zijn.
De beste strategie is dan ook om ... je strategie te volgen.
Agenda en deadlines
Je ontvangt een tijdschema voor de activiteiten die je vandaag gaat uitvoeren. Houdt deze agenda in de
gaten; de tijdskaders verschillen afhankelijk van de voortgang van het spel. Let vooral op de deadlines
waarop de maatregelen voor het volgende kwartaal in het systeem moeten zijn ingevoerd; te laat invoeren
kan leiden tot boetes, of de plicht om een interim-manager te accepteren die door het hoofdkantoor is
aangesteld...
Maatregelen en energie
Maatregelen beïnvloeden - positief of negatief - specifieke domeinen van de integrale organisatie, zoals
weergegeven in het schema achterin deze gids. Elke maatregel "kost" een bepaalde hoeveelheid
energiepunten (tussen 1 en 5). Elk kwartaal zijn er 10 energiepunten beschikbaar voor het samenstellen
van een passende set maatregelen. Het systeem staat toe dat jullie - bewust of door gebrek aan
administratief talent - meer of minder dan 10 energiepunten gebruiken, maar je wordt wel geconfronteerd
met de logische gevolgen van het gebruik van extra (of het onbenut laten van) organisatie capaciteit. De
omschrijving van elke maatregel geeft voldoende houvast om een keuze te maken. Echter alleen op basis
van de feitelijke feedback wordt duidelijk wat de impact is geweest, mede veroorzaakt door het specifieke
pakket van maatregelen.
Het is toegestaan (en soms zelfs logisch) dat (sommige) maatregelen zullen (moeten) worden herhaald.
Bijvoorbeeld: de herziening van een volledig bedrijfsproces (Business Process Re-engineering) kan niet in
één kwartaal worden gerealiseerd. Bij een dergelijke maatregel is het aan te raden om vooraf te beslissen
hoeveel tijd die nodig heeft om echt door te werken. Herhaal deze maatregel dienovereenkomstig in de
volgende kwartalen. Bijvoorbeeld: een mededeling aan uw medewerkers kan een eenmalige activiteit zijn,
tenzij het bericht niet is overgekomen en moet worden herhaald. Maatregelen kunnen ook indirect van
invloed zijn op effecten in komende kwartalen.
Calamiteiten en andere zaken om het hoofd te bieden
Afhankelijk van het speltype kunnen zich calamiteiten voordoen. Je bent verplicht hierop te reageren,
waarvoor specifieke maatregel-opties worden aangeboden. Dit kost energie. Goed management valt of
staat bij het zorgvuldig bestuderen van de driemaandelijkse feedbackrapporten. Hoe beter jullie die
begrijpen, hoe beter je in staat zult zijn om de juiste vervolg maatregelen te treffen.
Geen aandacht besteden (aan organisatie domeinen) is ook een interventie; wees je bewust van
mogelijke 'erosie'.
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Hoofdstuk 5: Beknopt overzicht van de maatregelen
1.
2.
3.
4.
9.
14.
22.
27.
28.
29.
34.
35.
47.
48.
52.
53.
58.
59.
63.
65.
70.
73.
74.
80.
81.
82.
86.
87.
88.
89.

Variabele beloning verkoopmedewerkers
Extra verkoopbonus voor 100%+ score
Tijdelijk voordeel op grote bestellingen / topsegment producten
Donderspeech in het verkoopteam
Open discussie met de verkoopafdeling
Stimuleren van new business
Betere pensioenregeling
Intern delen van succesverhalen
Het delen van succesverhalen in bijeenkomsten
Complimenten geven
Versterken van de informele contacten met partners
Partner ondersteuning
Maatschappelijke sponsoring
Duidelijke pers- en mediastrategie
Onderzoek naar onderpresterende klanten
Verhoog dwingend het aantal klantenbezoeken
Verbeteren van het facturatieproces
Nabellen openstaande facturen
Verbeteren van de orderafhandeling
Personeelsstop
Programma voor prijsverlaging
Organiseer partnerbijeenkomsten
Teamsgewijs verkopen met partners
Personele krimp (a)
Personele krimp (b)
Personele krimp (c)
Verbeter de planning en budgettering
Budgetverantwoordelijkheid lager in de organisatie
Het beleid inzake externe uitgaven verfijnen
Donderspeech: 'tot het gaatje'

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5.
10.
13.
19.
20.
21.
30.
32.
38.
40.
41.
42.
43.
45.
49.
51.
54.

Duidelijk maken van de urgentie bij Verkoop
Het aantal partners / agenten verhogen
Intensivering van klantenbezoeken aan bestaande klantenbestanden
Extra marketingbudget voor partners
Tussentijdse prestatiebonus
Verbetering van de secundaire arbeidsvoorwaarden
Professioneel klanttevredenheidsonderzoek
De kwaliteit van het klantcontact verbeteren
Seminars
Professionele Corporate Image brochure
Nieuwe producten/diensten brochure
Adverteren in dagbladen
Radiocommercials
Billboard reclame
Periodieke interne audits
Verbeteren van de behandeling van bijzondere situaties
Verhoog het aantal klantenbezoeken (gevoel van urgentie)

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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55.
61.
62.
67.
72.
75.
77.
78.
79.
83.
84.
90.

Stimuleren van klantenbezoeken (aanmoediging)
Interne audit en onderhoud ISO-kwaliteitssysteem
Kwaliteitsverhoging van de orderprognose
Verbetering van de loopbaanplanning
Training voor verkooppartners
Accreditatie van partners
Versmalling van de dienstenportefeuille
Uitbreiding van het dienstenaanbod
Verstandig uitbesteden
Flexwerk mogelijk maken (kantoor & thuis)
Optimaliseren van het gebruik van smartphones
Personeelsbijeenkomst: 'urgentie benadrukken'

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

6.
7.
8.
12.
15.
16.
17.
18.
24.
25.
26.
31.
33.
36.
37.
39.
44.
46.
50.
57.
60.
64.
71.
76.
91.
93.
94.

Gedeelde verkoop verantwoordelijkheid
Management by walking around (verkoop)
Deelname aan verkoopbijeenkomsten (regelmatig)
Organiseren van directiebezoeken aan grote klanten
Training verkoopvaardigheden voor het gehele verkoopteam
Selectieve verkooptraining
Producttraining voor het gehele verkoopteam
Selectieve producttraining
Deelname aan groepsdiscussies (regelmatig)
Discussiebijeenkomst met al het personeel (meerdere groepen)
Kernwaarden bekrachtigen
Opvolging van het klanttevredenheidsonderzoek
Overzicht klant-verantwoordelijken
Brede aandacht aan nieuwe producten
Imago campagne
Deelname aan een grote conferentie
TV reclame
Promotie via mediamix
Deelnemen aan voortgangsvergaderingen
Optimaliseren van de leadgeneratie
Business process re-engineering (BPR)
Review van de competentie-mix onder alle medewerkers
Creëer nieuwe partner-verkoopkanalen
Terug naar de kernactiviteiten
Stimuleren van gedeeld eigenaarschap
Zelforganiserende teams
Missie en cashflow programma

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

11.
23.
56.
66.
68.
69.
85.

Persoonlijke verkoopcoaching
Management by walking around (algemeen)
Stimuleren van klantenbezoeken (wegnemen van obstakels)
Gezond evenwicht tussen autoriteit en verantwoordelijkheid
Training verkoopstrategie voor alle verkopers
Selectieve training verkoopstrategie
Optimaliseren van tijd- en locatieonafhankelijk werken

4
4
4
4
4
4
4

92. Gedistribueerd leiderschap

5
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Hoofdstuk 6: Gedetailleerde lijst van maatregelen
1. Variabele beloning verkoopmedewerkers
1 energiepunt
Een snelle manier om resultaten te behalen is het oprekken van de relatie tussen 'verkoopinkomsten' en
'succes van de verkopers'. U wijzigt de taakstelling niet, maar u verhoogt de vergoeding voor elk resultaat
dat hoger is dan 90% van de doelstelling. Tegelijkertijd verhoogt u procentueel dat deel van het salaris dat
met de resultaten samenhangt. Met andere woorden: u verhoogt het variabele deel. Dit geeft een
vergelijkbaar bedrag bij een 95% streefscore, een iets lager bedrag bij 90% en een hoger bedrag bij 100%
van de streefscore. De beloning zal nog sneller groeien als er betere resultaten worden bereikt. U past het
voor de duur van een kwartaal toe om te zien hoe het werkt. Deze maatregel kan indien nodig worden
herhaald.
2. Extra verkoopbonus voor 100%+ score
1 energiepunt
Om de verkoop te stimuleren en nog meer het verkoopteam, zal een extra pro-rata bonuspercentage
worden toegepast bij het overtreffen van de doelstellingen. Voorlopig wordt dit slechts voor een kwart
toegepast, maar het kan worden herhaald.
3. Tijdelijk voordeel op grote bestellingen / topsegment producten
1 energiepunt
Zeer concurrerende prijzen voor grote orders en/of luxe productcategorieën, alleen in de komende drie
maanden. Hopelijk stimuleert dit uw klanten om meer (dure) producten/diensten te kopen. Het is ook
mogelijk dat zij hun aankoopbeslissingsproces versnellen. Deze maatregel kan in de toekomst worden
herhaald.
4. Donderspeech in het verkoopteam
1 energiepunt
Roep uw verkopers bij elkaar en maak ze duidelijk dat er onmiddellijk actie moet worden ondernomen.
Vertel ze dat u van hen verwacht dat ze meer energie in hun werk steken, productiever zijn en snel betere
resultaten boeken. Met de huidige slechte resultaten is er absoluut geen tijd te verliezen. U verwacht dat
ze met volle kracht aan de slag gaan en een belangrijke bijdrage leveren aan de bedrijfsresultaten.
Tegelijkertijd worden bepaalde verkoopprocessen nauwlettend in de gaten gehouden. Ook zal worden
onderzocht of iedereen de juiste attitude heeft. Naar uw mening worden klantbezoeken verwaarloosd.
Indien nodig voert u vervangingen door in het Sales Management en desnoods ook onder de
verkoopmedewerkers. De komende twee kwartalen gelden als testcase. Zwakke of onderpresterende
broeders worden niet getolereerd en onmiddellijk vervangen. U sluit uw toespraak af met een oproep aan
uw verkopers om hun schouders eronder te zetten en de klus te klaren, want zij zijn de enigen die het
verschil kunnen maken. Kortom, iedereen is verantwoordelijk voor diens eigen lot. Aan de ene kant
verwacht u een paniekreactie, aan de andere kant hadden ze dit ook wel moeten zien aankomen.
5. Duidelijk maken van de urgentie bij Verkoop
2 energiepunten
U roept uw verkopers bijeen in vergadering en laat hen de resultaten van het laatste halfjaar zien. De
urgentie om actie te ondernemen is duidelijk, want als er niets gebeurt, is het bedrijf in groot gevaar. U
doet een aantal suggesties voor maatregelen die kunnen worden genomen, zowel met betrekking tot het
verkoopproces als met betrekking tot de 'drive' van uw verkopers. U laat enige ruimte voor discussie, maar
u blijft standvastig in uw eigen mening. U geeft hen precies een kwartaal de tijd om te bewijzen dat ze de
situatie in eigen beheer kunnen verbeteren. Levert dit niet het gewenste resultaat op, dan zult u
corrigerende maatregelen nemen zoals aangegeven in maatregel 5 (inclusief een reorganisatie van het
verkoopteam). U verwacht dat deze boodschap als redelijk wordt beschouwd en goed begrepen zal
worden.
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6. Gedeelde verkoop verantwoordelijkheid
3 energiepunten
U nodigt uw verkoopmedewerkers uit voor overleg en laat hen de resultaten van het afgelopen halfjaar
zien. De urgentie voor actie is voor u duidelijk; bij gebreke daaraan zal het bedrijf in groot gevaar komen.
U verifieert in uw verkoopteam of zij het met u eens zijn. U deelt met hen een aantal suggesties over
mogelijke corrigerende maatregelen en nodigt hen uit om vooral ook zelf met ideeën te komen. U bent
bereid om al hun suggesties serieus in overweging te nemen, mits ze concreet worden geformuleerd en
een inschatting geven de te verwachten verbetering. Bovendien wilt u dat hun voorstellen 'bindend' zijn.
Alle input moet binnen een week worden aangeleverd; binnen twee weken communiceert u uw keuzes en
zet u de implementatie in gang.
7. Management by walking around (verkoop)
3 energiepunten
Het voltallige directieteam stapt uit hun ivoren toren en bezoekt de werkvloer om te luisteren en te
begrijpen wat de belangrijkste problemen zijn in het verkoopproces. Tegelijkertijd wordt het vigerende
verkoopbeleid toegelicht. Het doel is een open dialoog te voeren met alle verkoopmedewerkers.
8. Deelname aan verkoopbijeenkomsten (regelmatig)
3 energiepunten
Om meer grip te krijgen op het verkoopproces is besloten dat elk van de directieleden regelmatig een
verkoopgesprek zal bijwonen. Hiermee wilt u uw betrokkenheid tonen, in het bijzonder voor de dagelijkse
vraagstukken.
9. Open discussie met de verkoopafdeling
1 energiepunt
U besluit om een discussiebijeenkomst te organiseren met het totale verkoopteam. De situatie wordt door
u uitgelegd en er is voldoende gelegenheid tot discussie. Uw vermogen om te luisteren is onmisbaar. Door
middel van dit gesprek moet u in staat zijn om de gemiddelde dagelijkse verkooproutine te
evalueren/valideren. Mocht dit lukken, dan kunt u besluiten dit experiment te herhalen.
10. Het aantal partners / agenten verhogen
2 energiepunten
U bent er sterk van overtuigd dat de slechte bedrijfsresultaten worden veroorzaakt door het onvoldoende
aantal partners om uw producten en diensten op de markt te brengen. Vooral producten met een lage
toegevoegde waarde kunnen op deze manier in meer hoeveelheden worden verkocht. Uw verkopers
protesteren dat dit zal leiden tot overspoelen van de markt, maar u denkt dat zij niet echt bereid zijn om
hun marktruimte met anderen te delen. U geeft Sales Management de opdracht om het aantal partners
per direct aanzienlijk te verhogen.
11. Persoonlijke verkoopcoaching
4 energiepunten
De Directieleden hebben besloten dat zij elk een aantal verkopers zullen coachen en opleiden door middel
van persoonlijke coaching. Dit is een langdurig proces en u zult hier veel tijd voor moeten uittrekken!
12. Organiseren van directiebezoeken aan grote klanten
3 energiepunten
U besluit om samen te werken met de verantwoordelijke verkoper om de directie te bezoeken bij grote
klanten. De nadruk zal worden gelegd op de belangrijkste knelpunten in onze verkoop- en
leveringsprocessen. Tegelijkertijd wordt er gezocht naar nieuwe verkoopkansen.
13. Intensivering van klantenbezoeken aan bestaande klantenbestanden
2 energiepunten
De directie eist dat belangrijke (bestaande) klanten regelmatig worden bezocht. Dit is niet altijd het geval
en daarom is versterking van dit oude 'verkoop-adagio' noodzakelijk. Om te zien of dit gebruikelijk is,
controleert het bestuur regelmatig met de account managers of dit het geval is en wanneer de klanten
voor het laatst zijn bezocht.
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14. Stimuleren van new business
1 energiepunt
Via Sales Management verhoogt u de druk om meer nieuwe accounts en business partners te genereren.
U verwacht dat zij dit kunnen vertalen in de juiste maatregelen (o.a. doelstellingen). U wilt bereiken dat
elke verkoper een reeks doelstellingen inclusief een minimum aantal nieuwe accounts. Het aanboren van
het bestaande klantenbestand zal niet voldoende zijn om betere resultaten te bereiken.
15. Training verkoopvaardigheden voor het gehele verkoopteam
3 energiepunten
U besluit te werken aan de verbetering van uw verkoopvaardigheden. Er komt een verplichte opleiding
voor alle werknemers. Geen uitzonderingen. Tijdens de training worden alle aspecten van het
verkoopproces grondig bestudeerd.
16. Selectieve verkooptraining
3 energiepunten
Zelfde als maatregel 15 met als uitzondering dat de opleiding alleen wordt gegeven aan degenen die het
nodig hebben.
17. Producttraining voor het gehele verkoopteam
3 energiepunten
U besluit zich te richten op het verbeteren van de productkennis. Er komt een verplichte opleiding voor alle
verkopers en verkoopondersteunend personeel. Geen uitzonderingen. Tijdens de training wordt ook een
aantal marketingprocessen behandeld.
18. Selectieve producttraining
3 energiepunten
Zelfde als maatregel 17, met als uitzondering dat de opleiding alleen wordt gegeven aan degenen die het
nodig hebben.
19. Extra marketingbudget voor partners
2 energiepunten
Afhankelijk van de resultaten van een bepaalde partner (op basis van het ordervolume), besluit u om extra
middelen toe te wijzen voor marketingdoeleinden. U heeft een aantal voorwaarden uitgewerkt en
opgenomen in het partnercontract. Het gevolg is niet dat uw bedrijf minder zichtbaar aanwezig zal zijn in
de markt, maar dat de marketingactiviteiten zullen toenemen. U gaat ervan uit dat deze maatregel kan
worden gefinancierd uit de toename van de winst.
20. Tussentijdse prestatiebonus
2 energiepunten
Om iedereen te stimuleren zich extra in te spannen, goed werk te leveren en bij te dragen aan de
algemene resultaten, wordt voor dit kwartaal een collectieve prestatiebonus toegekend. Als de
doelstellingen voor het kwartaal volledig worden gehaald, krijgt iedereen (binnen de hele organisatie) een
gelijke bonus. Als de doelstelling met 10% wordt overschreden, wordt de bonus verdubbeld.
21. Verbetering van de secundaire arbeidsvoorwaarden
2 energiepunten
De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn niet uniform noch in overeenstemming met de ontwikkelingen in
de markt. U besluit zich aan te passen aan de huidige situatie in de markt, ook al vereist dit extra
middelen. Tegelijkertijd besluit u vanaf nu om de marktstandaard structureel te volgen. Deze maatregel
kan jaarlijks worden herhaald; zo niet, dan kan er opnieuw een terugval optreden. Voorbeelden van
secundaire arbeidsvoorwaarden zijn: leaseauto, vaste dagvergoeding, representatiekosten, maar ook:
persoonlijke ontwikkeling, aandelenplan voor werknemers, personeelstarieven voor producten van de
onderneming, financiering van de personeelsvereniging, kinderopvang, enz.
22. Betere pensioenregeling
1 energiepunt
De pensioenregeling wordt aangepast door de invoering van een modulair systeem. Ieder individu kan zijn
eigen pensioenpakket samenstellen. Door het aandeel van de bedrijven in het abonnement te verhogen,
zijn de voorwaarden voor het individu gunstiger. Dit kost extra geld. Het is echter de bedoeling om de
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werkgever aantrekkelijker te maken om voor te werken. Deze maatregel kan jaarlijks worden herhaald om
gelijke tred te houden met of zelfs boven het marktgemiddelde.
23. Management by walking around (algemeen)
4 energiepunten
De individuele Directieleden dalen af van hun ivoren toren naar de werkvloer en luisteren naar wat de
medewerkers aanduiden als de belangrijkste knelpunten in de dagelijkse bedrijfsvoering. Bestaand beleid
wordt op de vloer besproken of uitgelegd. Als dat nodig is voor een vloeiend lopende organisatie, zullen
corrigerende maatregelen worden genomen. Duur van deze maatregel is een kwartaal; kan worden
herhaald.
24. Deelname aan groepsdiscussies (regelmatig)
3 energiepunten
Om meer grip te krijgen op de organisatie is besloten dat elk van de bestuursleden regelmatig deelneemt
aan groepsdiscussies. Hiermee wil het bestuur zijn interesse en betrokkenheid vooral tonen door te
luisteren naar het veld/werknemers en hun behoeften. Dit gebeurt eerst voor de duur van een kwartaal,
waarna u bepaalt of u het wilt herhalen.
25. Discussiebijeenkomst met al het personeel (meerdere groepen)
3 energiepunten
U besluit om 's middags discussiebijeenkomsten te houden met alle medewerkers in het
personeelsrestaurant. U licht de bedrijfssituatie toe en geeft daarna ruimte aan een interactieve sessie.
Uw vermogen om te luisteren is onmisbaar, om u in staat te stellen de dagelijkse werkzaamheden beter te
begrijpen. Als deze aanpak succesvol blijkt, kunt u besluiten dit experiment te herhalen.
26. Kernwaarden bekrachtigen
3 energiepunten
In de afgelopen periode zijn de interne en externe onderlinge verhoudingen verslechterd. Het is van
belang om de kernwaarden en dito gewenst gedrag te reactiveren. U wilt dit aanpakken via
trainingssessies en voorbeeldgedrag van managers. Deze maatregel kan regelmatig worden herhaald.
27. Intern delen van succesverhalen
1 energiepunt
U besluit om behaalde successen meer bekendheid te geven. Niet alleen de commerciële successen,
maar ook spectaculaire doorbraken op andere terreinen. U gebruikt daarvoor het interne magazine en het
intranet.
28. Het delen van succesverhalen in bijeenkomsten
1 energiepunt
Een andere manier om behaalde successen te verspreiden is om ze in vergaderingen te delen, en hiervan
een vast agendapunt te maken (bij voorkeur het laatste punt op de agenda). Grote successen kunnen
worden gevierd met gebak of een drankje (na het werk).
29. Complimenten geven
1 energiepunt
Collegiale relaties kunnen worden verbeterd door persoonlijk contact op de vloer, bijvoorbeeld door
'winnaars' te feliciteren met hun successen.
30. Professioneel klanttevredenheidsonderzoek
2 energiepunten
U besluit een externe marketingorganisatie in te schakelen om de mate van klanttevredenheid te
onderzoeken. Een extern onderzoek is nodig om tekortkomingen en kansen in kaart te brengen. Het
onderzoek bestaat uit een vragenlijst en een beperkt aantal diepgaande klantinterviews.
31. Opvolging van het klanttevredenheidsonderzoek
3 energiepunten
Na analyse van de resultaten van de klantenenquête zorgt u ervoor dat de juiste actie wordt ondernomen
waar nodig. Dit actieplan wordt onmiddellijk gecommuniceerd en uitgevoerd.
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32. De kwaliteit van het klantcontact verbeteren
2 energiepunten
Uit onderzoek is gebleken dat de toegankelijkheid/beschikbaarheid van de telefoon/mail niet voldoet aan
de standaard van het bedrijf. Het valt ook op dat gesprekken/berichten van klanten niet adequaat worden
afgehandeld en van de ene naar de andere persoon worden doorverbonden, vooral in die gevallen waarin
we niet weten waar we ondersteuning voor een bepaald probleem kunnen krijgen. Een korte training met
tips & hints en een duidelijke lijst van gekwalificeerd personeel met hun respectievelijke expertisegebieden
moet dit probleem helpen oplossen.
33. Overzicht klant-verantwoordelijken
3 energiepunten
Dit is een eenvoudige maatregel. Ten overvloede wordt nog eens duidelijk gecommuniceerd - zowel naar
de organisatie als naar de klanten - welke persoon/afdeling verantwoordelijk is voor welke klant/partner.
Indien mogelijk worden alle aanspreekpunten met naam en toenaam vermeld. Deze informatie zal ook via
de website kenbaar worden gemaakt.
34. Versterken van de informele contacten met partners
1 energiepunt
Partners zijn ook klanten! U gaat een aantal partnerevenementen organiseren om de relaties tussen uw
verkopers en uw partners te versterken. De evenementen kennen een hoog gezelligheids-gehalte.
35. Partner ondersteuning
1 energiepunt
U gaat verkoop partners toegang te geven tot de eigen informatiesystemen en/of verbetering aanbrengen
in de kwaliteit van de hen aangeboden informatie. 'Gemakkelijk samenwerken' luidt de slogan. U
ontwikkelt dit stapsgewijs. Elke keer dat u deze maatregel neemt, verbetert de beschikbare
partner-informatie.
36. Brede aandacht aan nieuwe producten
3 energiepunten
De nieuwe producten/diensten voor het komende jaar zullen breed gecommuniceerd worden naar zowel
het eigen personeel als de markt. Als onderdeel van dit programma zullen verkopers en ondersteunende
functies een opfriscursus volgen. Ook in de media zal er ruimschoots aandacht zijn voor de
aankondigingen.
37. Imago campagne
3 energiepunten
U wilt de naamsbekendheid verhogen door gerichte reclame in een aantal geselecteerde media.
Deskundigen van uw bedrijf zal gevraagd worden om hun zichtbaarheid te vergroten door frequenter en
prominenter deel te nemen aan seminars, en door maximaal gebruik te maken van 'free publicity' en social
media mogelijkheden. Voor klanten en partners wordt een aantal evenementen georganiseerd. Elk met
een specifieke focus, maar allemaal onderdeel van een totaalbeeld.
38. Seminars
2 energiepunten
Voor een aantal marktsegmenten zullen seminars worden gehouden; telkens zal de inhoud ervan zich
richten op een specifieke branche. De salesforce voor die specifieke segmenten is uiteraard aanwezig om
warme relaties te bouwen met het nieuw aangetrokken publiek.
39. Deelname aan een grote conferentie
3 energiepunten
Het is al jaren geleden dat uw bedrijf prominent deelnam aan een grote conferentie. U besluit dit opnieuw
te doen, hoewel u weet dat de resultaten hiervan op korte termijn beperkt zullen zijn. Het belangrijkste
doel is om de naamsbekendheid te vergroten.
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40. Professionele Corporate Image brochure
2 energiepunten
U huurt een PR-bureau in voor het ontwerpen van een professionele Corporate Image brochure. Deze
wordt zowel fysiek verspreid als via de website.
41. Nieuwe producten/diensten brochure
2 energiepunten
Productie en brede verspreiding van een nieuwe brochure met de meest aansprekende nieuwe
producten/diensten, vakkundig beschreven en gevisualiseerd. Natuurlijk ook als download op de website.
42. Adverteren in dagbladen
2 energiepunten
De advertenties zullen de komende periode twee keer per week prominent worden gepubliceerd.
Ondersteund door een blog op de website.
43. Radiocommercials
2 energiepunten
De commercial wordt dagelijks gedurende een aantal weken herhaald. Ook beschikbaar als podcast op de
website.
44. TV reclame
3 energiepunten
De TV reclame zal de komende twee weken vier keer worden getoond. Deze maatregel kan dubbel
worden toegepast. In dat geval twee keer in de lijst vermelden.
45. Billboard reclame
2 energiepunten
De advertentie wordt gedurende een hele maand getoond op een geselecteerd aantal billboards.
46. Promotie via mediamix
3 energiepunten
Een gepaste mix van bovengenoemde promotiemiddelen gecombineerd in één promotiecampagne,
versterkt door sociale media. Kan meermalen in hetzelfde kwartaal worden toegepast.
47. Maatschappelijke sponsoring
1 energiepunt
Om de naamsbekendheid te vergroten en een meer sociaal imago uit te dragen, wordt jaarlijks één
cultureel, één educatief en één sportevenement gesponsord. Het gaat om een groot of klein bedrag (voor
grotere of kleinere evenementen), dit afhankelijk van het aantal keren dat deze maatregel wordt
toegepast.
48. Duidelijke pers- en mediastrategie
1 energiepunt
U brengt verfijning aan in de manier waarop u reageert op de pers en waarop uw bedrijf met de pers
omgaat. U geeft een nieuwe versie uit van het bestaande PR-beleid en voegt een duidelijke strategie toe.
Deze nieuwe versie wordt breed gecommuniceerd in uw organisatie en maakt glashelder wie geacht wordt
met de pers te praten en waarover.
49. Periodieke interne audits
2 energiepunten
De beste manier om de operatie in beeld te houden is door het regelmatig evaluaren van de resultaten. Dit
proces moet in de hele organisatie in ere worden hersteld. Zo kunnen uitzonderlijke situaties en
calamiteiten in een vroeg stadium worden ontdekt. Om te kunnen anticiperen is een goede prognose een
absolute vereiste.
50. Deelnemen aan voortgangsvergaderingen
3 energiepunten
Ieder van u neemt deel aan bepaalde voortgangsvergaderingen. Ooit was het heel gebruikelijk de
voortgang van grote klanten en marktsegmenten systematisch werd besproken. U gaat deelnemen om
een beter inzicht te krijgen in wat er gaande is, om uw medewerkers te adviseren en te begeleiden om hun
doelstellingen te realiseren. U beschouwt dit niet zozeer als een controlemechanisme, maar eerder als
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een snelle en effectieve manier om uw inzicht te vergoten in de marktsituatie en in de dagelijkse frustraties
en behoeften op de werkvloer. Niettemin heeft u het recht om in te grijpen; u kunt dit tijdig en effectiever
doen als u een goed inzicht heeft.
51. Verbeteren van de behandeling van bijzondere situaties
2 energiepunten
U besluit een beleid vast te stellen, te verbeteren of opnieuw te installeren om op professionele wijze om
te gaan met uitzonderlijke situaties. Dit op zodanige wijze dat andere personen dan de
accountverantwoordelijken de beoordelingen kunnen uitvoeren. Op deze manier kunt u vanaf nu
'exceptionele kortingen', uitzonderingen in termen van verkoop, verloren bestellingen en veranderingen in
de marktomstandigheden, beter kanaliseren. Zo bereikt u dat beslissingen op een evenwichtigere en
mogelijk objectievere manier worden genomen. Hiervoor richt u binnen de lijnorganisatie een
escalatieproces in naar de hogere managementniveaus. In eerste instantie controleert u alleen dit nieuwe
proces en de goede werking ervan.
52. Onderzoek naar onderpresterende klanten
1 energiepunt
Het komt vaak voor dat bepaalde klanten niet conform het oorspronkelijke plan presteren. U besluit een
vergadering te beleggen waarin verkopers, projectmanagers en andere accountverantwoordelijken aan u
uit moeten leggen waarom de gewenste en gebudgetteerde resultaten niet worden gerealiseerd. U
verwacht dat wanneer bekend wordt dat u deze zaken nauwlettend in de gaten houdt, dit zal leiden tot
verhoogde verkoopinspanning.
53. Verhoog dwingend het aantal klantenbezoeken
1 energiepunt
De afdeling Operations heeft het aantal klantenbezoeken onderzocht en een vergelijking gemaakt met de
'best in class' concurrent. Het resultaat is zeer teleurstellend (een verschil van meer dan 50%). Er zijn
natuurlijk vele redenen waarom de frequentie van het klantcontact zo laag is, maar zonder persoonlijke
communicatie gaat dat niet verbeteren. U roepy de verkopers bijeen en confronteert ze met de uitkomst
van het onderzoek. U benadrukt het belang van klantenbezoeken en adviseert hen om waar mogelijk
minder aandacht te besteden aan andere taken. U gaat niet in discussie over belemmerende factoren. Dat
leidt alleen maar tot excuusmanagement. Uw advies is om eerst het probleem van het lage klantenbezoek
aan te pakken en daarna de andere problemen uit te werken. U belooft dat zodra het klantenbezoek op
niveau is, u de andere problemen zult oplossen. Om de voortgang op dit gebied op de voet te kunnen
volgen, laat u weten dat er in de nabije toekomst nogmaals een toetsing zal plaatsvinden.
54. Verhoog het aantal klantenbezoeken (gevoel van urgentie)
2 energiepunten
Zie maatregel 53 met de volgende toevoeging: U belegt een vergadering met uw leidinggevenden om de
situatie uit te leggen en hun steun te zoeken om de situatie te verbeteren. U pretendeert niet alle
antwoorden te kennen en laat het aan hen over om de nodige stappen te ondernemen, maar u vertelt hen
dat u de voortgang nauwgezet zal volgen. U adviseert hen om effectieve maatregelen onderling te delen.
Het is immers altijd beter om een goed idee te lenen dan het wiel opnieuw uit te vinden. U sluit de
bijeenkomst af met het benadrukken dat er absoluut behoefte is aan verbetering; u moedigt hen aan om
met goede ideeën naar voren te komen.
55. Stimuleren van klantenbezoeken (aanmoediging)
2 energiepunten
Zie maatregel 54 als volgt uitgebreid: U hebt een vergadering met alle leidinggevenden (zoals hierboven
vermeld) opgezet. U communiceert de uitkomsten van het interne onderzoek en onderstreept de
noodzaak van goede communicatie. Verbeteringen worden op breed en openlijk gerapporteerd. De lessen
die hieruit geleerd kunnen worden, worden verder verspreid door de beste verbeteraars hun eigen
succesverhaal te laten vertellen. U legt daarbij de nadruk zowel op kwaliteit als kwantiteit van de
verbeteraanpak.
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56. Stimuleren van klantenbezoeken (wegnemen van obstakels)
4 energiepunten
Net als in maatregel 55, nu als volgt uitgebreid: U vraagt de leidinggevenden en de verkopers om de
belangrijkste hindernissen voor verbetering in kaart te brengen en te prioriteren. Vervolgens bespreekt u
deze lijst met anderen en definieert u een correctief proces. Het hoofddoel is het wegnemen van alle
obstakels of het verminderen van de negatieve effecten ervan. Dit kost u extra energiepunten, vooral
omdat u uw verkopers niet meer dan strikt noodzakelijk wilt belasten.
57. Optimaliseren van de leadgeneratie
3 energiepunten
Leads zijn kansen binnen of buiten het bedrijf voor nieuwe verkopen. Ze kunnen afkomstig zijn van
verkopers, maar ook van andere bronnen binnen of buiten de organisatie. Hoe alerter je bent, hoe beter je
de signalen uit de markt herkent. Om deze leads effectiever te kunnen gebruiken, moet een proces
worden gedefinieerd of verbeterd om deze leads daar te bezorgen, waar ze professioneel geanalyseerd
en opgevolgd kunnen worden.
58. Verbeteren van het facturatieproces
1 energiepunt
Er zijn te veel disputen over facturen. Dit zorgt voor late betalingen, nog afgezien van de frustratie. Een
korte telefonische enquête geeft een aantal mogelijke oorzaken aan: de factuur is zeer moeilijk te
begrijpen; de factuur bevat onjuiste informatie over de geleverde goederen en/of diensten; de factuur is
correct, maar de klant is niet op de hoogte gebracht van gewijzigde productnummers of
dienstomschrijvingen).
59. Nabellen openstaande facturen
1 energiepunt
Om uw cashflow beter te beheersen, organiseert u een telefonische opvolging van openstaande facturen.
Op deze manier krijgt u snel een beter inzicht in de onderliggende problemen en kunt u deze effectief
aanpakken.
60. Business process re-engineering (BPR)
3 energiepunten
Alle werkprocessen worden geanalyseerd met de bedoeling om activiteiten, die niet bijdragen aan het
kernproces, te elimineren, andere te optimaliseren, en doublures te verwijderen.
61. Interne audit en onderhoud ISO-kwaliteitssysteem
2 energiepunten
Uw bedrijf beschikt over meerdere ISO-certificaten voor verschillende processen. Deze worden regelmatig
gecontroleerd door externe auditors (dagelijkse routine conform het beleid). U besluit uw eigen interne
audit uit te voeren om de mate van naleving van het beleid te controleren en uw eigen conclusies te
trekken. Indien nodig zal het kwaliteitshandboek worden aangepast.
62. Kwaliteitsverhoging van de orderprognose
2 energiepunten
De prognose is een weergave van de verwachte bedrijfsresultaten in een bepaalde periode, op basis van
de beoordeling van de omzetkansen door een verkoper, maar dit blijkt niet erg betrouwbaar te zijn. Aan
het begin van elk kwartaal/jaar ziet alles er goed uit, maar tegen het einde van het jaar lopen de orders
achter op planning. Hierdoor ontstaan afstemmingsproblemen met ondersteunende functies en externe
leveranciers en stijgen de prijzen. U besluit om de betrouwbaarheid van de prognoses te verbeteren. Om
te beginnen moet de timing veranderen. Op dit moment vindt de 'forecasting' plaats aan het begin van een
jaar of kwartaal, en die prognose wordt min of meer ongezien gekopieerd naar de volgende periode. Dit
moet veranderen! Het moet een gewoonte worden om de feitelijke realisatie te analyseren en afwijkingen
op de prognose uitvoerig te bespreken.
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63. Verbeteren van de orderafhandeling
1 energiepunt
De orderafhandelingspercentages (zowel intern als extern) laten te veel ruimte voor verbetering zien.
Leveringstermijnen moeten vaak worden uitgesteld, wat voor veel frustratie zorgt aan beide kanten. Er
wordt een 'task force' opgericht om de betrouwbaarheid van de leveringsafspraken te verhogen. Liever
een langere betrouwbare levertijd, dan een slecht nagekomen belofte.
64. Review van de competentie-mix onder alle medewerkers
3 energiepunten
Onder leiding van de HR&O-manager worden de vereiste en beschikbare vaardigheden per
functie/afdeling beoordeeld. De respectieve afdelingsmanagers zullen beoordelen in welke mate de
nodige competenties voorhanden zijn. Waar nodig zullen de vaardigheden/vermogens van de werknemers
worden bijgesteld door aanvullende opleiding.
65. Personeelsstop
1 energiepunt
Om weer op het goede spoor te komen komt er in het komende kwartaal een totale personeelsstop. Dit
geldt ook voor uitzendkrachten; tijdelijke contracten worden niet verlengd. Vacatures mogen alleen intern
worden vervuld, ongeacht de mate van urgentie. U toont hiermee uw vastberadenheid om uw organisatie
in de greep te houden. Deze maatregel zou een einde moeten maken aan de ongebreidelde
personeelsgroei en hij zou het organisatiedomein Personeelsmanagement positief moeten beïnvloeden.
Ten aanzien van de budgetten voor materiële middelen laat u meer ruimte bestaan, mits de besteding
achteraf goed gemotiveerd wordt. De salarissen zijn goed voor meer dan 60% van de totale kosten, dus
als die onder controle zijn, is er grip op het grootste deel van de bedrijfsuitgaven.
66. Gezond evenwicht tussen autoriteit en verantwoordelijkheid
4 energiepunten
Het middenmanagement vraagt om meer vrijheid in het nemen van beslissingen. Uw mening is dat zij hun
huidige (beperkte) verantwoordelijkheden niet voldoende serieus nemen. U bent niettemin bereid om een
extern bureau in te schakelen om te onderzoeken hoe u een betere balans tussen mandaat en
verantwoordelijk kunt bereiken. Op die manier honoreer u het verzoek, maar niet onvoorwaardelijk.
Autoriteit en verantwoordelijkheid zijn met elkaar verbonden. U belooft het advies van de expert op te
volgen en vraagt uw leidinggevende om hetzelfde te doen.
67. Verbetering van de loopbaanplanning
2 energiepunten
Het systeem voor loopbaanplanning moet zowel qua vorm als qua inhoud worden verbeterd. De
personeelsplanning moet grondig en op tijd gebeuren. Als dit regelmatig wordt herhaald, dan heeft het een
constructief effect op zaken als 'high potentials' (directe vervanging van kandidaten voor
managementfuncties), 'skill mix management' en de kwaliteit van management coaching. Medewerkers
zullen dit ervaren als een extra mogelijkheid voor persoonlijke ontwikkeling.
68. Training verkoopstrategie voor alle verkopers
4 energiepunten
U kondigt een verplichte training aan voor alle verkopers om hun kennis over de verkoopstrategie en
-procedures van het bedrijf te vergroten. Tijdens de training wordt ook een aantal verkoopprocessen
kritisch onder de loep genomen.
69. Selectieve training verkoopstrategie
4 energiepunten
Zelfde als maatregel 68, echter alleen voor degenen die de kennis en vaardigheden ontberen.
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70. Programma voor prijsverlaging
1 energiepunt
U heeft ontdekt dat uw prijzen minder concurrerend zijn dan die in de markt. Uw concurrenten hebben hun
prijzen veel drastischer verlaagd dan u. Tot nu toe heeft u goede bedrijfsresultaten behaald, maar het is
de vraag of dit in de nabije toekomst zo zal blijven. U besluit om de marktprijsontwikkelingen te volgen
(deze maatregel kan worden herhaald).
71. Creëer nieuwe partner-verkoopkanalen
3 energiepunten
U heeft besloten dat u, om sneller nieuwe marktsegmenten te ontwikkelen, extra gespecialiseerde
partners voor deze segmenten zult aanstellen. Dit als aanvulling op uw bestaande partnernetwerk en
interne verkoopstaf. Maar snelheid is belangrijk voor u.
72. Training voor verkooppartners
2 energiepunten
Naast het opleiden van uw eigen personeel is het ook essentieel om personeel van partners op te leiden.
Ook zij moeten tenslotte uw product en de bedrijfsstrategie kennen. Ze moeten ook de juiste
verkoopvaardigheden hebben. Met name hiervoor biedt u een training aan die door uw eigen
medewerkers is ontwikkeld. U nodigt uw partners uit om deze training te volgen.
73. Organiseer partnerbijeenkomsten
1 energiepunt
Uw wilt tegen het einde van het kwartaal een aantal partnerdagen organiseren. Deels bedoeld om uw
relaties op de hoogte te brengen van actuele informatie (per marktsegment of productgroep). Deels voor
de vergroting van de sociale cohesie.
74. Teamsgewijs verkopen met partners
1 energiepunt
Om de samenwerking te optimaliseren stelt u 'tandem-teams' in. Alle teams bestaan uit een
vertegenwoordiger van de partner en een verkoper van uw eigen organisatie. Hiermee verwacht u het
verkoopsucces te versnellen, en een continue uitwisseling te bewerkstellligen van relevante
marktinformatie.
75. Accreditatie van partners
2 energiepunten
De beoordeling of potentiële partners werkelijk de juiste partners zijn, gebeurt door middel van een
eenvoudige checklist. Dit proces is echter een beetje 'uitgehold' en de criteria moeten opnieuw worden
beoordeeld om rekening te houden met de laatste strategiewijzigingen. Daarom wilt u ook dat bestaande
partners opnieuw worden getoetst aan de nieuwe criteria om te beoordelen of contracten al dan niet
moeten worden verlengd.
76. Terug naar de kernactiviteiten
3 energiepunten
Om kosten en energie te besparen besluit u een aantal bedrijfsactiviteiten te stoppen. Het criterium is:
'Wat is onze kernactiviteit en welke activiteiten passen bij deze kernactiviteit?' Alle niet passende
activiteiten en overtollig vet zullen geleidelijk aan worden afgebouwd. De klanten zullen niet in de steek
worden gelaten. Bestaande afspraken zullen worden nagekomen, maar in de betrokken
organisatiedomeinen zullen er geen nieuwe contracten worden aangegaan.
77. Versmalling van de dienstenportefeuille
Hetzelfde als 76, maar nu voor diensten.

2 energiepunten

78. Uitbreiding van het dienstenaanbod
2 energiepunten
U heeft ontdekt dat uitbreiding van het dienstenportfolio betere kansen biedt in individuele contracten. U
verwacht meer omzet te genereren door het dienstenaanbod uit te breiden.

The Management Challenge - serious management game (since 1998)

19

79. Verstandig uitbesteden
2 energiepunten
Om de bedrijfsmiddelen beter te kunnen benutten wordt een aantal maatregelen uit het verleden
heroverwogen. Het is daartoe van belang te weten welke activiteiten het bedrijf blijft doen en welke
activiteiten via derden kunnen worden uitgevoerd. In het laatste geval zullen delen van de organisatie
worden 'geoursourced' ook om gedwongen ontslagen te voorkomen. Dit is speciaal kostenbesparend. Het
uitbesteden van activiteiten kost meestal extra geld. De maatregel is dan ook vooral gericht op het
bereiken van een beter evenwicht in, en het vormgeven van een organisatie die beter is toegerust voor de
toekomst. De bekrachtiging van de commerciële activiteiten staat voorop.
80. Personele krimp (a)
1 energiepunt
Om het bedrijf 'op te schonen' is een personeelsstop actief. Deze betreft ook tijdelijk personeel. Daarnaast
wordt een personeelsinkrimping voorzien. U realiseert zich terdege dat deze plotselinge actie grote
weerstand en problemen zal veroorzaken. U hoopt echter dat door sterk leiderschap te tonen, de
beschikbare menskracht op de juiste posities zal terecht komen. U gebruikt alle mogelijke acties om het
personeelsmanagement te optimaliseren. Uit de drie mogelijke maatregelen om de krimp te
bewerkstelligen, kiest u voor (a), zijnde: U als directie bepaalt hoeveel medewerkers binnen de organisatie
moeten worden ontslagen om weer winstgevend te kunnen worden. U selecteert persoonlijk de namen
van de medewerkers. U zorgt dat de maatregel wordt gecommuniceerd, maar de namen van de
boventalligen zullen geheim blijven tot er met de juiste partners een sociaal plan is afgesproken.
81. Personele krimp (b)
1 energiepunt
Om het bedrijf 'op te schonen' is een personeelsstop actief. Deze betreft ook tijdelijk personeel. Daarnaast
wordt een personeelsinkrimping voorzien. U realiseert zich terdege dat deze plotselinge actie grote
weerstand en problemen zal veroorzaken. U hoopt echter dat door sterk leiderschap te tonen, de
beschikbare menskracht op de juiste posities zal terecht komen. U gebruikt alle mogelijke acties om het
personeelsmanagement te optimaliseren. Uit de drie mogelijke maatregelen om de krimp te
bewerkstelligen, kiest u voor (b), zijnde: U als directie bepaalt hoeveel medewerkers moeten worden
ontslagen om weer winstgevend te kunnen werken. U definieert de selectiecriteria, maar laat de selectie
zelf over aan het middenkader. Hoe dit te communiceer laat u eveneens aan hen over.
82. Personele krimp (c)
1 energiepunt
Om het bedrijf 'op te schonen' is een personeelsstop actief. Deze betreft ook tijdelijk personeel. Daarnaast
wordt een personeelsinkrimping voorzien. U realiseert zich terdege dat deze plotselinge actie grote
weerstand en problemen zal veroorzaken. U hoopt echter dat door sterk leiderschap te tonen, de
beschikbare menskracht op de juiste posities zal terecht komen. U gebruikt alle mogelijke acties om het
personeelsmanagement te optimaliseren. Uit de drie mogelijke maatregelen om de krimp te
bewerkstelligen, kiest u voor (c), zijnde: U laat het aan het middenmanagement over om tot een
kostenbesparing van ongeveer x% te komen. Zij kunnen zelf aangeven hoe dit te bereiken: door
kostenbesparingen en/of door het ontslag van medewerkers. De communicatie is ook hun zaak.
83. Flexwerk mogelijk maken (kantoor & thuis)
2 energiepunten
Om de effectiviteit van een aantal medewerkers te verbeteren, zullen zij (ook technisch) in staat worden
gesteld om (deels) (vanuit) thuis te werken. Dit zal de mobiliteit vergroten. Dit vermindert tevens het
woon-werkverkeer en/of maakt het mogelijk om buiten de spitsuren te reizen.
84. Optimaliseren van het gebruik van smartphones
2 energiepunten
Om de kwaliteit van de communicatie en informatie-uitwisseling te verbeteren, wordt een project opgezet
om te adviseren over de beste manier om smartphones te integreren in het werk.
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85. Optimaliseren van tijd- en locatieonafhankelijk werken
4 energiepunten
Dit omvat de maatregelen 83 en 84, maar past nu in een integraal beleid dat zal worden gerealiseerd
middels passende opleiding en ondersteuning.
86. Verbeter de planning en budgettering
1 energiepunt
Beheersing van bedrijfsmiddelen en -financiën valt of staat bij een goed budgetteringsproces. Meestal
wordt in 'uw' bedrijf, net als in de politiek, jaarlijks een nieuw plan ontwikkeld, inclusief menselijke en
financiële middelen. U wilt dat dit breder in de organisatie wordt gedaan om uiteindelijk meer
betrokkenheid te bereiken. U suggereert tevens waar verbetering en verfijning mogelijk is.
87. Budgetverantwoordelijkheid lager in de organisatie
1 energiepunt
Via een cascademodel verlegt u het middelenbeheer zo laag mogelijk in de organisatie. Het jaarplan blijft
echter het referentiekader. De beslissingsbevoegdheid kan betrekking hebben op geld, personeel,
kantoorruimte, marketingfondsen, enz.
88. Het beleid inzake externe uitgaven verfijnen
1 energiepunt
Om de cashflow beter in de hand te houden, wordt de machtiging voor externe uitgaven verfijnd. De
interne doorbelasting (van de ene afdeling naar de andere) blijft op het laagst mogelijke niveau.
89. Donderspeech: 'tot het gaatje'
1 energiepunt
U organiseert een plenaire bijeenkomst met al het personeel en maakt hen klip en klaar duidelijk dat het
niet goed gaat met het bedrijf. U eist van al uw personeel maximale inzet en inspanning en u verwacht
daarmee snel verbetering te zien. Verder dralen is onaanvaardbaar! U toont een no-nonsense houding en
legt de bal bij de medewerkers. In het bijzonder bij hen die directe contacten hebben met de markt. U wilt
dat ze actief en krachtig gedrag vertonen. U vraagt zich hardop af of iedereen wel de juiste attitude heeft.
Zo nodig zullen wijzigingen in het middenmanagement en op de werkvloer worden doorgevoerd. De
komende twee kwartalen zijn de testcase. Zwak of slecht functionerend personeel wordt onmiddellijk
vervangen. U lsuit uw toespraak af met een oproep aan iedereen om de schouders eronder te zetten;
succes is het gevolg van noeste arbeid. Kortom: iedereen bepaalt zijn of haar eigen toekomst.
90. Personeelsbijeenkomst: 'urgentie benadrukken'
2 energiepunten
U organiseert een personeelsvergadering en presenteert hen daarin de resultaten van het afgelopen half
jaar. U maakt duidelijk dat er noodzaak bestaat om actie te ondernemen, aangezien het bedrijf in groot
gevaar is. U presenteert een aantal actievoorstellen, en biedt ruimte voor discussie, maar u het moet wel
ergens toe leiden. U geeft de medewerkers drie maanden de tijd om met initiatieven te komen en te laten
zien dat verbetering mogelijk en haalbaar is. Wanneer dit niet tot resultaten leidt, zullen meer rigoureuze
maatregelen worden genomen, ontslagen niet uitgezonderd.
91. Stimuleren van gedeeld eigenaarschap
3 energiepunten
U organiseert een personeelsbijeenkomst en presenteert de resultaten van het afgelopen half jaar. U
maakt duidelijk dat er noodzaak bestaat om actie te ondernemen, aangezien het bedrijf in groot gevaar is.
U checkt of uw medewerkers uw zorg delen. U presenteert een aantal suggesties voor actie en nodigt
medewerkers eveneens daartoe uit. Hun actievoorstellen dienen concreet te zijn en grote kans op succes
te bieden. Iedereen die een voorstel inbrengt wordt geacht daarvoor eigenaarschap te aanvaarden.
Binnen een week moeten alle voorstellen binnen zijn en binnen twee weken zal worden besloten welke
voorstellen aanvaard en uitgevoerd zullen worden.
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92. Gedistribueerd leiderschap
5 energiepunten
Deze maatregel is zeer verstrekkend en radicaal, en welbeschouwd onomkeerbaar. Het proces van
gedeeld leiderschap begint vanuit de top en in toenemende mate zal de rest van de leidinggevenden meer
autoriteit, en ook meer verantwoordelijkheid krijgen. Iedere leidinggevende is gerechtigd het voortouw te
nemen in de besluitvorming. Dit proces wordt ondersteund door middel van training en coaching. De
organisatie moet zelfsturend worden en het aantal controlecycli zal drastisch worden verminderd. Het
vereist een volwassen houding van alle medewerkers. Het is een duur en tijdrovend proces (het kan dus
herhalingen nodig hebben!).
93. Zelforganiserende teams
3 energiepunten
Er wordt een begin gemaakt met zelforganiserende teams in de organisatie. In tegenstelling tot de
aandacht individuele taken, zal de aandacht worden gericht op teamvaardigheden en -capaciteiten. Zelf
georganiseerde teams nemen zelf initiatieven, zoeken naar oplossingen en zijn gericht op continue
verbetering. Teamleden werken samen met elkaar. Zij krijgen echter niet de bevoegdheid om zelf de
bedrijfsprocedures te veranderen en hebben ook geen invloed op het salarissysteem. Alle andere
aspecten worden een teamverantwoordelijkheid.
94. Missie en cashflow programma
3 energiepunten
Alle leidinggevenden worden betrokken bij de realisatie van de missie en de strategie van de organisatie.
Ieder krijgt daarbij een persoonlijke cashflowdoelstelling voor het komende kwartaal: een specifiek
(financieel) doel met betrekking tot de kosten en opbrengsten die zij kunnen beïnvloeden. Tegen het einde
van het kwartaal worden de individuele resultaten zichtbaar gemaakt.
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Hoofdstuk 7: Inzicht in de kwartaal rapportages
De feedback op uw maatregelen is essentieel. Begrijpen van en reageren op de feedback opent de deur
naar succes. Hieronder een korte uitleg van de elementen in het driemaandelijkse feedbackrapport.
Rendement op geïnvesteerde energie
De specifieke combinatie van maatregelen beïnvloedt de impact ervan op de organisatie. Inefficiënte
combinaties zullen energieverlies veroorzaken. Zeer effectieve combinaties kunnen het tegenovergestelde
effect hebben. Verlies of winst op geïnvesteerde energie is een goede indicator voor het vermogen van je
team om de juiste maatregelen te vinden.
Voortgang in de twee hoofddoelstellingen
De opdracht is om jullie organisatie te besturen richting de gegeven doelstellingen: Organizational Health
Index en Organisatiewaarde. In de de feedbackrapporten wordt de voortgang van deze twee indicatoren
getoond. Merk op dat de Organizational Health Index is gebaseerd op de waarden van de onderliggende
indicatoren per organisatiedomein. Afhankelijk van de voortgang in het spel zijn die onderliggende
indicatoren in meer of mindere mate gerapporteerd. (Niet gepresenteerd wil niet zeggen dat ze niet
bestaan.....; het is gewoon een kwestie van volwassenheid van de managementrapportage van de
organisatie-in-ontwikkeling.)
Feedback over uw genomen maatregelen
Het rapport bevat kwalitatieve feedback over elk van de maatregelen die in het betreffende kwartaal zijn
getroffen. Let op: je hoeft niet te twijfelen aan de juistheid van de feedback, maar geef wel aandacht aan
de volledigheid van de feedback, die immers afhangt van de volwassenheid van de organisatie.
Commentaar van de stakeholders
Verschillende groepen van belanghebbenden, zoals bijvoorbeeld de Raad van Bestuur en de
Ondernemingsraad, geven in elk kwartaalrapport hun mening. Bedenk dat hun kennisniveau van dien aard
is dat ze niet van elke genomen maatregel het fijne weten. Hun opmerkingen hebben alleen betrekking op
hun specifieke aandachtsvelden binnen de organisatie.
Grafieken
Wees je ervan bewust dat de legenda bij de grafiek kan wijzigen als het boekjaar wijzigt. De grafiek dient
in ieder geval één belangrijk doel: hij herinnert je voortdurend aan het verschil tussen Organizational
Enablers en Organizational Results. De makers van het spel delen hun overtuiging ten aanzien van goed
management in de volgende verklaring:
Zorg voor de organisatie, dan zorgt de organisatie voor de resultaten.
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Hoofdstuk 8: Wat is nodig om het spel te winnen?
Uiteindelijk zal er - metaforisch en letterlijk gesproken - maar één team zijn dat aan alle criteria voldoet, en
dat op de criteria beter scoort dan de andere teams. Dit zijn de criteria voor een goede spel performance:
1.
2.
3.

De twee doelstellingen zijn zo goed mogelijk gerealiseerd; hoe dichter bij de gestelde doelen, hoe
beter.
De organisatie is zodanig bestuurd dat sprake is van een zo consistent mogelijke opwaartse lijn.
De organisatie beschikt over voldoende potentieel voor gezonde doorontwikkeling.

Aspecten 2 en 3 kunnen worden afgeleid uit de 'Enablers-Results-ratio'.
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Hoofdstuk 9: Het integrale managementmodel onder de motorkap
Europese kwaliteitsnormen vormen de ruggengraat en het referentiekader voor goed management
volgens The Management Challenge. Het spel is ontworpen volgens de principes van het European
Excellence Model, beheerd door de European Foundation for Quality Management (efqm.org). In
Nederland staat dit model bekend als INK Management Model, beheerd door onze partner INK.nl
(Institituut Nederlandse Kwaliteit). Kort gezegd: The Management Challenge biedt een waardevolle
ontmoeting met de meest excellente Europese bedrijven en instellingen, en de parameters in het spel
worden gevoed door empirische gegevens. Met andere woorden: in het spelen van The Management
Game ervaar je de de realiteit van excellent organiseren!
Het model bestaat uit negen gebieden of organisatiedomeinen, waarvan er vijf de Organisatiekant
(enablers) en vier de Resultatenkant van de organisatie vormen. Een ultiem excellente organisatie zou
1000 EFQM-punten halen, ofwel 100% of - in de taal van The Management Challenge: een Organisational
Health Index van 10,0 scoren. In werkelijkheid bereiken de best presterende bedrijven een Organizational
Health Index tussen 800 en 900 punten; 1000 lijkt de heilige graal te zijn.
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1.
2.
3.
4.
5.

Leiderschap
Management van medewerkers
Strategie en beleid
Management van middelen
Management van processen

6.
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10.

Medewerkers
Klanten en partners
Maatschappij
Bestuur en financiers
Leren, verbeteren en vernieuwen
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Wilt u uw spelervaring delen op social media?
Gebruik hashtag #TheMGTChallenge

