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Voorwoord

DitwerkboekgaatoverResultaatgerichtmanagen(RGM).Hetbevattheorieen

oefeningen,waarmeeukunttoetsenwatuermeekunt.

HetiseenpraktischeuitwerkingvanonsstrevenNederlandseorganisatiesver-

dertebrengennaareenresultaatgerichtecultuur.Wijvindenditeenwaardevol

doel.WijzienResultaatgerichtmanagementalseenbelangrijkinstrumentdat

dekrachtvanmensenricht.Hetisookeeninstrumentdatmensenuitdaagten

totgroeibrengt.

Onzebenaderingisbottom-up-topdown;deEuropeseenmisschienwelspeci-

fiekNederlandsebenadering.Indezezinisheteenmethodiekdiemaximaalde

denkkrachtenhetcommitmentvanmedewerkersaanboort.

Resultaatgerichtmanagementisookoptevattenalseengoedmiddeltegen

nodelozestressinorganisaties.Hetscheptduidelijkeverwachtingenoverwat

erbereiktmoetworden,zonderpietluttigheidover‘hethoe’.Typischebronnen

vanorganisatiestress,zoalstegenstrijdigeopdrachtenenonduidelijkerolver-

wachtingenwordeninRGMmetwortelentakuitgeroeid.

Stressvrijisdebenaderingniethelemaal,wanthijdaagtmedewerkersuitom

persoonlijkeverantwoordelijkheidtenemen:nietiedereenisditgewend.

Onzeervaringleertechterdatvrijwelallemanagersenmedewerkersdege-

dachteprettigvindenomookindeorganisatiewaarzijwerkenpersoonlijke

verantwoordelijkheidtedragen.

Eerlijkgezegdblijfthetwrangombijherhalingvasttestellendatmensendie

buitenhunwerkgroteverantwoordelijkhedendragen(alspartner,ouder,ge-

meenschapslid)opditpuntbinnendeorganisatievaakoppijnlijkewijzekort

wordengehouden.Tekort,wantdemoderneorganisatieredthetnietmeermet

kortgehoudenregelvolgersenbeheerszuchtige(angstige)managers.

Wijhebbenonsinonswerklateninspirerendoordemanagementcultuur

vanRockwoolLapinusenonzeervaringenbinnenandereNederlandseen

Voor woord
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Belgischeorganisaties.Wenoemenereenaantal:ABN/AMRO,VitaInterfoam,

OranjeboomBierbrouwerijen(thansInterbrew),SD(Antwerpen),NIA,AKZO

enveleandere.

Indezezevendeherzienedrukzijneenaantalwijzigingenenverbeteringen

aangebrachtentotslotzijnenkelebijlagenvernieuwd.

Dankaanallecollega’senmetnameRobMastbroek,dieonsdewegwees,

JuniDaalmans,RonRenooij,FransvanBuggenhoutenJoostvandeWal.

JanSchouten

WimvanBeers

1 De resultaatgerichte 
 managementstijl

Manager: verzorger van een kampioen

Hetwoord‘managen’wordtopgroteschaalgehanteerd.Deherkomstvanhet

woordiswaarschijnlijkFrans.Managerisdaarvanouds‘lesoigneurd’uncham-

pion’,deverzorgervaneenkampioen.Dezebetekeniskomtuitdepaarden-

sport.Demanagerzorgtervoordateenpaardonderidealeconditieskanleven

enpresterenopdatheteenkampioenwordt.

Zozienweookdemanagerineenorganisatie:hijcreëertalleconditiesvoor

eengunstigklimaatwaarinzijnmedewerkershuncapaciteitentenvollekun-

nenbenutten.Hijzorgtervoordatzeinhunwerkallemaalkampioenenkunnen

worden.

Managenisdus:hetscheppenvanvoorwaardenwaardooranderendegewenste

resultatenkunnenbehalen.

Voorbeeldenvandergelijkevoorwaardenzijn:

■ Hetformulerenvaneenvisie/uitzettenvaneenkoers:‘Jongens,daarmoe-

tenwenaartoe,datisdekoers!’

■ Hetuitstippelenvaneenstrategieenbeleid:

 ‘Ikzaljullieduidelijkzeggenwatikwil.’

■ Hetontwerpenenonderhoudenvaneenorganisatiestructuurwaarinmen

 efficiëntkanwerken:

 ‘Wierapporteertaanwie?’

■ Hetformulerenvandoelstellingen:

 ‘Ikverwachtditvanje...’

De  resu l t aa tge r i ch te  managemen ts t i j l
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■ Hetbeschikbaarstellenvanmiddelen:

 ‘Natuurlijkhebiktijdvoorje.’

■ Hetplannenvanwerkzaamheden:

 ‘Volgensmijishetbeterdatjediteerstdoet.’

Ditwerkboekhelptuomuwmedewerkersdergelijkeconditiestebieden.Van

belangisdatwijonzeaandachtrichtenopeenbelangrijkmaarookbeperktdeel

vandiecondities,namelijk:

■ Hetgoedinrichtenvandefunctievandemedewerker.

■ Hetgoedenefficiënt(aan)sturenvandepraktischeuitvoeringvanhetwerk.

■ Hetbiedenvaneengoedemanagementstijl.

Bepaaldevoorwaardenophetgebiedvanalgemenevisieenorganisatie-inrich-

tingkomeninditboeknietofslechtszijdelingsaanbod.

Opdracht: welke managementproblemen herkent u?

Een benadering als RGM is natuurlijk alleen zinvol als u daar zelf wat in 

ziet. Daarom graag aandacht voor uzelf.

Tegen wat voor onduidelijkheden of energievreters loopt u aan?

Welke managementproblemen herkent u?

Neem de mensen in gedachten die direct verantwoording aan u verschul-

digd zijn. Ziet u ze voor u? Het zijn de mensen met wie u een lijnrelatie 

hebt; dat wil zeggen de mensen van wie u de direct leidinggevende bent.

Vraag 1

Hebtueenduidelijkinzichtinhettakenpakketvanuwmedewerkers,ofmerkt

usomsdatzijmetdingenbezigzijndienietmetuzijnbesproken?

Vraag 2

Hoevaakkomthetvoordatudooruwmedewerkerwordt‘lastiggevallen’,om-

datafsprakenvoorafnietgoedgemaaktzijn?

Vraag 3

Hoevaakkomthetvoordatwerkopdeafgesprokentijdnietafis,zonderdat

ergewaarschuwdis?

Vraag 4

Komthetvoordatuuwwerknauwelijksafkrijgt,terwijluwmedewerkerswerk

uitvoerenvoormensendielagerofhogerindeorganisatiezitten?

De  resu l t aa tge r i ch te  managemen ts t i j l
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Vraag 5

Weetiederemedewerkerwaaropuhemkuntaanspreken?Weetiedereenwatu

vanhemwilt?Hoezekerbentudaarvan?



Vraag 6

Weetuzelfprecieswatuaanhetjaarresultaatwiltbijdragen?Weetuwlei-

dinggevendedat?Hoezijndeafsprakentotstandgekomen?Hebtueenhelder

gesprekgehadoverdemiddelenenzorgthijdaarookvoor?Ofbentueen‘Jan

zonderland’(datwilzeggeniemandmetveelplichtenenweinigbevoegdhe-

den)?

Vraag 7

Bepalenuwmedewerkerszelfwatzedoen?‘Halen’zewerkhogerindehië-

rarchieofgaanzeopeigeninitiatiefaandegangmetzakendieanderenhen

vragen,tenkostevanhuneigendirectetaken?

Vraag 8

Heefthetfunctioneringsgesprekbijuinhoud?Wordterovergedragofover

resultatengesproken?

Vraag 9

Wievanuwmedewerkerszoueenuitdagend,duidelijkdoelkunnengebruiken

ominslapentevoorkomen?

Vraag 10

Isuweigenverantwoordelijkheidsgebiedduidelijk?

Vraag 11

Wordtuweleens‘lastiggevallen’doormensendiezeggendatumeerzoumoe-

tenmanagen?Watishunverwijt?

De  resu l t aa tge r i ch te  managemen ts t i j l
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Vraag 12

Hebbendemanagersinuworganisatiedezelfdeopvattingoverhoeergema-

nagedmoetworden?

Alsuditboekverderactiefvolgt,krijgtudeantwoordendieuzoekt.Ganu

vooruzelfnawatuwdoelismetditboek.

Opdracht: wat wilt u met dit werkboek?

Welk doel wilt u bereiken met het doorlezen en doorwerken van dit boek?

Op welke concrete vragen wilt u aan de hand van dit boek een concreet 

antwoord krijgen?

Resultaatgericht managen: uitgangspunten

RGMiseenvormvanmanagenwaarbijhetgewensteresultaatuitgangspuntis

bijhetmakenvanwerkafspraken.RGMiseenbenaderingdieduidelijkheidwil

scheppenoverwatervaneeniederconcreetwordtverwacht.

Aanresultaatgerichtmanagenligteenduidelijkemens-enorganisatievisieten

grondslag.Dezevattenwijinvierpuntensamen.

1 Mensenzijnvannaturegemotiveerdzolangzijhetgevoelhebbendatzij:

 ■ doelenbereiken

 ■ ietsdoen/kunnenlatenzienwaarzegoedinzijn

 ■ bijdragenaanietswatzebelangrijkofwaardevolachten

 ■ ietslerenofbeterwordeninwatzedoen/kunnen.

2 Mensenwerkenhetbesteenhetmeestgemotiveerdals:

■  huntaakgebiedenhelderafgebakendzijnenelkaarnietoverlappen

■  zijduidelijkeopdrachtenkrijgenendeverwachtingentenaanzienvan

hunprestatieskennen

■  zijbetrokkenwordenbijhetvaststellenvandoorhenterealiseren

doelstellingenenzijdezezelfookhaalbaarachten

■  zijderuimtekrijgenomzelfstandig(aldannietsamen)tewerkenaan

hetrealiserenhiervan

■  zijduidelijkefeedbackkrijgenoverhunresultatenengedrag.

3 Verantwoordelijkheidgeveniseennoodzakelijkevoorwaardeom‘kam-

pioenen’tekweken.Ermoetzoveelmogelijkgedelegeerdworden.

Communicatieishetmiddelhiertoe.Wanneermensenplezierkrijgeninhet

bereikenvanwaardevolleresultaten,nemenzevanzelfverantwoordelijkheid.

4 HetbereikenvanresultatenisniethetenigedoelvanRGM.Deduidelijk-

heidoverdoelstellingenenmiddeleniserprimairtenbehoevevaneen

optimalehorizontaleenverticalesamenwerking:ermogengeenmisverstan-

De  resu l t aa tge r i ch te  managemen ts t i j l
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denontstaanoververantwoordelijkheden,zodatdieookgenomenkunnen

worden.

 Deduidelijkheidiserdusnietindeeersteplaatsommensentekunnen

aansprekenophuneventuelefalen.Anderzijdsmoetwelverantwoording

gevraagdkunnenwordenoverhetuitblijvenvanduidelijkvastgesteldeen

afgesprokenresultaten,ookomvandeoorzaakdaarvantekunnenleren.

 Deverantwoordelijkheidsontwikkelingdienodigisomtotzelfstandigheid

enzelfsturendvermogentekomen,staatvoorop.

BijRGMstaatdemensduscentraal.Uiteindelijkgaatheterommenseninhun

werkteontwikkelentotzelfsturende,verantwoordelijkemedewerkersenniet

alleentotgoedevakmensenen/ofregelvolgers.

Vergelijking van managementstijlen

Resultaatgerichtmanagenvertegenwoordigteenbepaaldemanagementstijl.Als

managerishetbelangrijkomuweigenstijltekennenendezetevergelijkenmet

dievananderen.Hetmooisteisalsdeleidersineenorganisatieéénendezelfde

stijlontwikkelen.Maarvaakzieje(somsgrote)verschillen.Endatheeftgevol-

gen.Wijnodigenuuitomoponderzoekuittegaanenuteverdiepenindestijl

vanuzelfendievancollega-managers.

Wijzullenhierdrieverschillendestijlenvergelijken:

■ managementbyexception(MBE)

■ managementbyprescription(MBP)

■ resultaatgerichtmanagen(RGM).

Inhetschemaopdevolgendepaginawordendezestijlenvergeleken.

Vergelijkingsgrondslag ManagementBy
Exception(MBE)

Resultaatgericht
Management(RGM)

ManagementBy
Prescription(MBP)

Nederlandse
omschrijvingvan

denaam

Managenopbasisvan
uitzonderingsmomenten

Managenopbasisvan
eindresultaat

Managenopbasisvan
voorschriften

Waaropisdemanager
vooralgericht?

Middelen/voorwaarden
(input)

Eindresultaaten
middelen/voorwaarden

(output)

Procedures,voorschrif-
ten(proces)

Waarliggenmachten
invloedvooral? Bijdemedewerker

Bijdemanagerende
medewerker

Bijdemanagerende
specialistischestaf

Hoeisdestijlvan
leidinggeven?

Sterkdelegerend.Alleen
bijproblemen:directief/

coachend

Situationeelbepaald.
Nadrukopdelegeren

Voorschrijvend,directief

Watwordtvastgelegd? Weinig,nadrukop
persoonlijkeafstemming

Verantwoordelijkheden
doelenenmiddelen

Plichten,regelsen
procedures

Hoewordtvoortgang
bewaakt?

Niet,piepsysteembij
calamiteit,danvraagt
medewerkeroplossing

aanmanager

Medewerkerinformeert
regelmatigovervoort-

gangvanhetbehalenvan
resultaten(voorkoppe-

ling)

Medewerkerrapporteert
stelselmatig,manager
controleert,ookonge-

vraagd

Hoewordter
beoordeeld? Oppersooneninzet

Opbehalenresultaat
eninzet

Opjuistnalevenvan
regels/procedures

Aandachtvoorklant? Groot,ongericht Groot,gericht Bijelkeregelkleiner

Motivatieprincipet.o.v.
medewerkers

Medewerkermotiveert
zichzelf

Managermotiveert
middels

uitdagendedoelen

Managermotiveert
middelsdwang

Hoeveeltijdmoetik
bestedenaanmanagen?

Weinig,zekerinbegin.
Laterbijproblemenmeer
dooropwaartsedelegatie

Inhetbeginveel,laterbij
duidelijkheidoververant-
woordelijkheid,doelenen
middelensteedsminder

Veel,voorcontroleen
makenvannieuweregels

bijnieuweproblemen

Grootstevoordeelvan
dezestijlvoordemede-

werker

Jekuntonbevangenen
vrijimproviserenopelke

nieuwesituatie

Jeweetwaarjeaantoe
bentenjehebtveeleigen

speelruimte

Allesisduidelijk,proble-
menschuifjenaarboven

door

Grootstenadeelvandeze
stijlvoordemedewer-

ker?

Jeweetnooitwanneer
jeechtsuccesvolbent

omdatsuccesnietgede-
finieerdis

Vergtveelzelfdiscipline,
jemoetverantwoording

afleggen

Creativiteiteninventivi-
teitpassenhiermoeilijk

in

Schema1:Vergelijkingdriemanagementstijlen

De  resu l t aa tge r i ch te  managemen ts t i j l
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Management by exception 

MBEiseeninput-ofmiddelen-georiënteerdestijlvanmanagen.Dezerichtzich

sterkopwatergedaanmoetwordenenopheteenmaligenvoorafrealiseren

vandebenodigdemiddelen.Demanagerishiergerichtophetrealiseren

vanallevoorwaardenomdeuitvoeringtekunnenstartenencontinueren.

Bijvoorbeeldhetinhurenvangoedemensen.Demanagerdievolgensdezestijl

aanstuurt,bemoeitzichdoorgaanspasmetdeuitvoeringalszichcalamiteiten

voordoen.Hijlaatdusergveelruimteaandemedewerker:‘Laatzehungang

gaan'.Devraagisofdandegewensteresultatenbereiktworden.Dezemanager

komtpasinactiealshetmisgaat.

Dezestijlpasthetbestbijgoedgemotiveerde,taakvolwassenmedewerkersdie

nietvanelkaarswerkafhankelijkzijn.Nietteminlooptuhetrisicodaterresul-

tatenkomenvananderedanverwachteaard.

Management by prescription

MBPiseenproces-ofuitvoering-georiënteerdestijlvanmanagen.Dezerichtzich

hoofdzakelijkophetregulerenvanallewerkactiviteiten.Dezemanagerzalzich

vooralbezighoudenmetdevraaghoehetwerkwordtuitgevoerd.Hijdoetdit

vanuitonzekerheid:‘Alszehetmaargoeddoen...’Hetsturengaathierdoor

middelvanhetvastleggenvanwatermoetgebeurenomtoteengoedresultaat

tekomen.Voorelkestapwordtbeschrevenhoedeuitvoerderdienttehandelen.

Ditwordtgeformuleerdinregels,proceduresofeenhandboek.Dezeregels

wordenvaakgeproduceerddoorstafdiensteninopdrachtvanhetmanagement.

Toezichthoudenopdenalevingvanderegelsrekentdemanagertotzijnbe-

langrijkstetaken.

Dezestijlverondersteltdatmedewerkersstelselmatiggecontroleerdenge-

motiveerdmoetenwordenenlijktindemeestesituatiesachterhaaldtezijn.

Modernekenniswerkerswillenandersaangestuurdworden.

Resultaatgericht managen

Eenoutput-ofeindresultaat-georiënteerdestijlvanmanagenrichtzichvooralopde

vraagofalleactiviteitentothetgewensteresultaatzullenleiden.Dezemanager

isvooralgerichtophetaangevenvandeeindresultatenvaneenbepaaldeactivi-

teit.Hijomschrijftaanwelkeeisenhetgewensteresultaatmoetvoldoen,zodat

hetgoedgetoetstkanworden:‘Alszemaarwetenwatikvanzeverwacht.’

Vervolgenszaldemanagerzijnaandachtrichtenophetbestuurlijkvolgenen

eventueelbijsturenalshetresultaatnietgehaalddreigtteworden.

Dezestijlnoemenwemanagenopbasisvandoelstellingen,resultaatgerichtma-

nagement(RGM)(inhetEngels:managementbyobjectives,MBO.Ziebijlage1

(blz.99)vooreennadereuitwerkingvanderelatietussenRGMenMBO).

Waarom kiezen voor RGM?

Voordelenvoordeorganisatie:

■ doelgerichtheid:groteresucceskansdoorduidelijkerafspraken

■ betereplanning:afstemmingdoelen/middelen,verschillendedoelstellingen

tenopzichtevanelkaar

■ groterleereffectdoordoelbewustervoor-endoor-denkenvanactiviteiten

(mitsopgevolgddoorcontroleenevaluatie)

■ hogeremotivatiedoorgroterebetrokkenheidenmeereigenverantwoordelijk-

heid.

Voordelenvoordemedewerker:

■ middelenmeerafgestemdopdoelen:beterzichtopwathaalbaarisen

 reëleretaakstellingen,benodigdemiddelenbeschikbaar

■ motivatiedoorleren,succes

■ meerruimtevooreigenaanpak,eigencreativiteit,meerzelfstandigheid

■ beoordelenverloopt‘eerlijker’,objectiever,aandehandvangeblekenpresta-

ties.

De  resu l t aa tge r i ch te  managemen ts t i j l
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Opdracht: feitelijke en wenselijke managementstijlen

In schema 1 is een vergelijking gegeven van de drie managementstijlen. 

Kijk eens naar het schema en probeer telkens de typische stijl te herken-

nen van uw leidinggevende en van uzelf als leidinggevende. Geef dan aan 

hoe de feitelijke en de wenselijke managementstijl eruitzien. Dat doet u 

door voor beide, de feitelijke en de wenselijke managementstijl, 100 pro-

cent te verdelen over de drie stijlen, zowel voor uw leidinggevende als voor 

uzelf als leidinggevende.

Een voorbeeld: 

zomanagetmijn
chefmij

zomanageikmijn
medewerkers

MBE RGM MBP MBE RGM MBP

feitelijk 70 10 20 20 30 50

wenselijk 30 50 20 10 60 30

Vul nu zelf de vakjes in:

zomanagetmijn
chefmij

zomanageikmijn
medewerkers

MBE RGM MBP MBE RGM MBP

feitelijk

wenselijk

Welke  conclusies trekt u hieruit?

1 

2

3

Een schets van een resultaatgestuurde organisatie

Stel:uzelfofuwheleorganisatiewerktvolgensdestijlvanRGM.

■ Waaraanmerktudat?

■ Watsteltuvast?

■ Watzietu?

Resultaatgerichtmanagenis,zoalseerdergezegd,eenstijlwaarbijdegewenste

outputuitgangspuntisbijhetmakenvanwerkafspraken.Iederemedewerker

weetwateropeenbepaaldtijdstipvanhem/haarwordtverwacht.Diever-

wachtingisnietgesteldintermenvan:‘Ditmoetjedoen’,maarinoutput-

termen:‘Dithebjebereikt.’

Zittendonderdekerstboombliktiederemedewerkerterugensteltop31

decembervastofhijdatgenewatvanhemverwachtwerdookbereiktheeft.

Daaroverkan,alshijtemiddenvandegezelligheideenbeetjebijzijnpositie-

venblijft,absoluutgeenmisverstandbestaan.Watvanhemverwachtwerd,

isimmersvastgelegdinduidelijke,resultaatgerichteafspraken.Diezijnook

De  resu l t aa tge r i ch te  managemen ts t i j l


