
Workshop 4 maart 2020
Performance Behaviour



Programma
• Opening & introductie QCPP

• CASUS QCPP: van Behaviour naar Performance

• Workshop in groepen 

• Plenaire terugkoppeling workshops

• Afsluiting



Even voorstellen..





Even voorstellen..



Agile innovation
Lean optimization

Proces

Engagement
Change 
People

Modelling Simulatuion
Dashboarding

Data

Strategy deployment
Teamwork

Organization

Performance Behaviour & Performance Intelligence



PERFORMANCE BEHAVIOUR  



Doelstelling vanavond 

Inspireren Netwerken Iets mee nemen 



Met bevlogen medewerkers naar performance



MET BEVLOGEN MEDEWERKERS NAAR PERFORMANCE



Tevredenheid ≠ bevlogenheid



Hoe veel % van de 
medewerkers wereldwijd zijn 

bevlogen in hun werk?



Hoe veel % van de 
medewerkers in West-
Europa zijn bevlogen in 

hun werk?



Hoe veel % van de 
medewerkers in 

Nederland zijn bevlogen 
in hun werk?



Wat leveren betrokken medewerkers op? 

Waarom bevlogenheid / engagement ?

• 45% hogere productiviteit
• 300% meer innovatie
• 50% minder veiligheids-incidenten
• 66% minder afwezigheid
• 125% minder burnout
Bron onderzoek door o.a. Gallup



Aan welke 
knoppen kun 
je draaien?



Wat hebben deze bedrijven gemeen?





STRONGER – een volgende stap …



Autonomie: kantelen van de piramide…



Benutten en versterken van talenten

Collega’s trainen =                     
effectief feedback 

geven





Samen aan de slag met innovatie



Vertrouwen & vieren 



Innovatieve IDEEEN op verschillend vlak

Sociaal

Product Bedrijfsvoering Proces
30% minder vezels

30% minder waterverbruik
30% minder energieverbruik

Het slimme aan dit project:                
de 30 procent gewichtsafname van 

karton zorgt ervoor dat er 
30 procent meer geproduceerd 

kan worden. En dat kan eigenlijk al 
direct, zo oordeelt Just Eska, en 
dat zou productie-verhogend zijn

Holacaratie: 
rollen ipv top down management

Kennisdeling met EskapediaMeer 
kleur





Challengen van proces en eigen talent



Dagelijks kleine stapjes maken



Winning teams: zelf keuzes maken





Eigen standaarden ontwikkelen 



Bevlogen naar goede performances
• GPA: Eigenaarschap: ontwikkel eigen standaarden

• ESKA: Vertrouwen en vieren 

• Oce: Respectvol challengen eigen talenten

• Delicia: Breng je purpose tot leven

• ALL: Mens centraal (ipv tools) 
Respect
Zichtbaar verbeteren
Kaders bieden / “gedrag” faciliteren 



Zelf aan de slag …



Programma workshop
Tijd Onderdeel Toelichting

10 min Zelfreflectie Hoe bent u binnen uw organisatie bezig met Performance Behaviour? 
• Score 0 t/m 10 op 2 kernvragen per dimensie
• Sterke punten & aandachtspunten 

35 min Delen inzichten 
zelfreflectie

Open dialoog + vullen van gezamenlijk flip over met post it’s

10 min Visualiseer 
conclusies

Welke conclusies kunnen we trekken en hoe visualiseren we deze? 
Plaatje zegt immers meer dan 1000 woorden 

15 min Hoe ga je hiermee 
aan de slag? 

Discussie over aanpak met voor- en nadelen
Vanuit Performance naar behaviour of toch andersom … 

5 min Wat neem jij mee 
terug ? 

Aanvullen blad zelfreflectie met 3 belangrijkste ideeën 

30 min Plenaire 
terugkoppeling

Toelichten van visualisatie en conclusies per deelgroep 


