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Incompany Training Balanced Scorecards

Ace! trainers investeren permanent in vakkennis en
zijn daardoor trendzettend in:


















Accountmanagement en acquisitie
Burn-out preventie
Call centers, inbound en outbound
Commerciële slagkracht
Communicatievaardigheden
Competentiemodellen
HRM en personeelsmanagement
Internet als commerciële tool
Management en leiding geven
Marketing en webmarketing
Persoonlijke effectiviteit
Productmanagement
Projectmanagement
Salesmanagement
Train de trainer
Verkoopvaardigheden

Ace! Business Training®

Incompany Trainingsprogramma Managementtrainingen

Balanced scorecards
Training
Categorie
Soort training
Duur
Investering
Opvolgdag
Doelgroep
Trainingsfocus
Interactie
Opmerking

Balanced scorecards
Managementtraining
Incompany groepstraining, meerdaags
2 dag(en)
€ 3450,- excl. BTW per groep
Vast onderdeel van het programma, 1 opvolgdag na 2-3 maanden, € 1325,- excl. BTW
Directie en management
Ontwikkelen mindset, aanleren vaardigheden en werkwijze
40% theorie, 30% oefening en 30% eigen praktijk
Inclusief intake interview, maatwerkaanpassingen en managementrapportage

Balanced scorecards geven ondernemingen een zeer krachtige tool om doelstellingen:





Correct en nauwkeurig te ontwerpen en te plannen
Af te stemmen op uw organisatie en medewerkers
Te behalen met een toename in kwaliteit van de organisatie

Ze voorzien in een grote verscheidenheid aan behoeften bij managers, medewerkers en leidinggevenden om de
prestaties van de onderneming daadwerkelijk te kunnen managen en resultaat te laten opleveren. Balanced
scorecards stellen ondernemingen blijvend in staat:








De resultaten af te stemmen op de doelen van de onderneming (en niet andersom!)
De activiteiten altijd gericht te houden op de bedrijfsstrategie
De inspanningen van de medewerkers in overeenstemming te brengen met de doelstellingen
De prestaties van het bedrijf in zowel omzet als kwaliteit continu verder te verbeteren
Aan te geven welke richting de onderneming zal moeten inslaan
De resultaten op evenwichtige wijze over de diverse groepen van belanghebbenden te verdelen

In deze training komen de volgende onderwerpen aan de orde:






Het prestatieprobleem van ondernemingen
De voorbereiding van het project
Projectmanagement bij de implementatie van scorecards
De fasen van balanced scorecards:
o Inventariseren: in deze fase verzamelt u de gegevens. Dat doet u aan de hand van de
strategische doelstellingen van uw organisatie en de maatregelen en zakelijke doelstellingen
van de hoogste leiding van uw onderneming. Daarnaast kijkt u naar de resultaten van uw eigen
werkgroep, de operationele kernprocessen, de verwachtingen van de klanten en de eisen die
bijvoorbeeld aan de leveranciers worden gesteld.
o Ontwerpen: in de loop van een aantal scorecardsessies ontwerpt u samen met uw
managementteam een scorecard, waarbij u de belangrijkste resultaatcategorieën en daarmee
samenhangende maatstaven vaststelt. De belangrijkste resultaatcategorieën zijn ontleend aan
uw bedrijfsstrategie en zijn uniek voor uw organisatie. Ze bestrijken in de regel gebieden als:
financieel succes; loyaliteit van de klant; marktleiderschap; personeelsontwikkeling;
operationele effectiviteit en gevolgen voor de gemeenschap. Tevens begint u met het
vaststellen van een minimumniveau voor de scorecardmaatstaven en zorgt u voor een
drijvende kracht in de richting van uw eisen en doelstellingen.
o Fine tuning: in deze fase gebruikt u de scorecard systematisch als middel om de zakelijke
prestaties te kunnen volgen en verbeteren. U verzamelt daarvoor gegevens en bepaalt de juiste
eisen waaraan moet worden voldaan. Tevens verfijnt u de doelstellingen en maatstaven zodanig
dat de relevantie en de resultaatgerichtheid ervan toenemen.
o Top down implementatie: de watervalmethode. In deze fase versterkt u koppelingen, verbetert
u de zichtbaarheid van de prestaties op zakelijk terrein, en brengt u de inspanningen op
uitvoerend niveau die tot de zakelijke doelen moeten leiden, op één lijn. In deze fase voert u
werkgroepscorecards in en beziet u uw managementscorecards op mogelijke overkoepelende
maatregelen.
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Scorecards koppelen: in deze fase koppelt u doelstellingen en maatstaven aan de afzonderlijke
medewerkers. Dat doet u door individuele prestatieplannen op te stellen, persoonlijke
gesprekken met de medewerkers te voeren en te zorgen voor permanente coaching. De
medewerkers koppelen hetgeen zij doen aan hun resultaten op de scorecards en gebruiken de
feedback die zij daarop krijgen om te komen tot verbeteringen en resultaten die tot het
bedrijfsresultaat leiden.
o Meerwaarde van scorecards versterken: in deze fase beoordeelt u de effectiviteit van uw
maatstaven op hun validiteit. Daarnaast gaat u na of u wel de juiste maatstaven aanlegt en of u
wel over het juiste aantal daarvan beschikt. U gaat nu inzien hoe bepaalde maatstaven op uw
scorecard met elkaar verband houden en hoe u aan de touwtjes moet trekken om de gewenste
resultaten te krijgen.
Weten en meten hoe de organisatie presteert
Verdere prestatieontwikkeling en -verbetering in de toekomst
Persoonlijk actie- en leerplan

o





Optioneel:



Coachingsessies na 3 en 6 maanden.

Naast de in de inhoudsopgave genoemde taakspecifieke competenties, komen in deze training ook de volgende
gedragscompetenties uit het Ace! Competentie Ontwikkelingsmodel® aan de orde:








Interactie: samenwerken, overtuigingskracht.
Ondernemen: ondernemerschap, marktgerichtheid, klantgerichtheid.
Leiding geven: taakgericht leidinggeven, plannen en organiseren, groepsgericht leidinggeven,
delegeren, voortgangsbewaking.
Persoonlijkheid: aanpassingsvermogen, flexibiliteit, vasthoudendheid.
Motivatie: resultaatgerichtheid, zelfmanagement, organisatieloyaliteit, discipline.
Analyse en besluitvorming: probleemanalyse, oordeelsvorming, besluitvaardigheid,
organisatiesensitiviteit, cognitief en interactief leervermogen, innovatie, visie.

Desgewenst kan deze training worden afgesloten met een schriftelijk examen of een examenpresentatie.
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Ace! Incompany Training®
De Ace! trainers investeren permanent in vakkennis en zijn daardoor altijd trendzettend...!
Investeren in taakvolwassenheid en skills is investeren in resultaten. Ace! helpt organisaties te ontwikkelen en
te groeien. Want bieden mindset, taakvolwassenheid, helikopterview, het perspectief van uw cliënten en
anticipatie op verandering immers geen kansen om constant beter te presteren? Een Ace! Incompany
Training® is nooit standaard. Onderwerpen en trainingsvormen kunnen we combineren naar heel specifieke
trajecten. Exact conform uw wensen en niveaueisen, en met uw doelstellingen altijd scherp op het netvlies.
Altijd maatwerk
Voor de training is er een intake interview met de leidinggevende en enkele cursisten, waarin we een goede
aansluiting realiseren tussen de training, uw vraagstelling en de kennis en ervaring van de deelnemers. We
kunnen voorbereidende individuele opdrachten voor de cursisten formuleren en de trainingsdoelen stellen. Er
vindt dus een nauwkeurige fine tuning op de praktijksituatie en het niveau van de cursisten plaats, ook bij
niveauverschillen binnen één groep. De inhoud van de training wordt aangepast aan uw vraagstelling:
onderwerpen of modules worden weggelaten of toegevoegd en maatwerk is mogelijk.
Flexibele planning
U kiest zelf de data waarop de groep de training gaat volgen, van maandag tot en met zaterdag.
Aaneengesloten dagen, in blokken van bijvoorbeeld twee dagen of juist bewust gespreid over een langere
periode. Trainingstijden 0830-1530 of 1300-2000, losse avondsessies zijn ook mogelijk (1730-2030). Er is geen
meerprijs voor training in avonden of op zaterdagen.
Een inhaalsessie voor cursisten die plots verhinderd zijn kan ad hoc gepland worden in de vorm van Ace!
Personal Training®.
Kenmerken incompany training





















Bij de voorbereiding, uitvoering en opvolging wordt het Ace! Competentie Ontwikkelingsmodel® toegepast
Incompany trainingen kennen een flexibele groepsgrootte van 3-15 personen
Er is een vrije keuze van de trainingsfocus: mindset, vaardigheden, werkwijze of een combinatie daarvan
Er is een vrije definitie van trainingsdoelen en deze doelen worden achteraf ook gemeten
Ace! trainingen kennen een hoog interactieniveau met de groep: rondvragen, discussie over de leerstof zelf,
oefening van de leerstof in de groep en aandacht voor de toepassing van de leerstof in de eigen praktijk
In een trainingstraject kunnen een aantal evaluatiemomenten met de opdrachtgever ingepland worden
Er is een specifieke trainingsrol voor de manager mogelijk, met eigen input
Een incompany training kan worden afgesloten met een examenpresentatie of een schriftelijk examen
Er kunnen voorbereidende opdrachten voor de cursisten gedefinieerd worden
Voor de periode tussen trainingsdagen kunnen opdrachten geformuleerd worden
Er kunnen praktijkopdrachten voor na de training geformuleerd worden
Deelnemers ontvangen een syllabus in kleur (print of PDF)
In de meeste trainingen zijn rollenspellen (zonder videocamera) opgenomen
Bij een training kan een trainingsacteur ingezet worden
Ook de manager van de cursisten kan de rol van acteur desgewenst op zich nemen
Deelnemers ontvangen een certificaat
Koppeling met een (informeel) event is mogelijk
Er is een vrije locatiekeuze voor de training
Jaartrajecten zijn mogelijk
De trainingen worden gegeven door gecertificeerde trainers

Trainingsniveaus
Elke Ace! Incompany Training® kan gegeven worden op 3 verschillende niveaus:




Directie
Management en teamleiding
Operationeel niveau.

Combinatie van meerdere niveaus in 1 programma is mogelijk, zie Ace! Multi Level Training®.
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Managementrapportage
Na een training volgt er een rapportage. Hierin evalueert de trainer de training, de resultaten en
verbeterpunten per cursist en de resultaten met betrekking tot de trainingsdoelen. Ook wordt er een advies
gegeven voor vorming van een interne learning community en coaching door de eigen manager.
Ace! Multi Discipline Training®
Combinatie van meerdere afdelingen in één trainingsprogramma, waarbij teams deels gezamenlijk en deels
apart de verschillende modules volgen. Voorbeeld: sales en marketing volgen gezamenlijk de module acquisitie
en volgen gescheiden de op elkaar afgestemde modules operationele sales en marketing.
Ace! Multi Level Training®
Combinatie van meerdere organisatieniveaus in één programma, waarbij teams en managers deels gezamenlijk
en deels gescheiden de van toepassing zijnde modules volgen. Voorbeeld: zowel de teams als de managers
volgen de module teamwork, en alleen de managers volgen tevens de daarop afgestemde module leiding geven
aan teams.
Ace! Coachingpanel®
Cursisten en leidinggevenden kunnen tot 6 maanden na de training kosteloos vragen stellen over de toepassing
van de leerstof in het Ace! Coachingpanel op de website. De vragen worden beantwoord door de trainer die de
bewuste groep getraind heeft. Cursisten krijgen ook permanente toegang tot de Ace! Kennisbase op de
website. U ontvangt de toegangscode tijdens de training.
Drie tot zes maanden na de training kan er een optionele updatesessie ingepland worden.
Condities incompany training
De in offertes, flyers en datasheets genoemde prijzen zijn inclusief: intake interview, voorbereiding,
managementsrapportage, syllabus in kleur, trainingscertificaten en de reiskosten van de trainer. De prijzen zijn
exclusief: eventuele externe locatiehuur, catering en drankjes, reis- en overnachtingkosten van de cursisten,
kosten voor informele activiteiten of events, opvolgende coachingsessie(s) en 19% BTW. Op alle transacties
zijn gedeponeerde leveringsvoorwaarden van toepassing. Op uw verzoek sturen we u deze graag toe.
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