STURINGSADVIES

ZOMER
REFLECTIE
Boek een inspirerende blik op de
sturing van uw organisatie zodat u
na de zomer de aandacht kunt
richten op wat echt belangrijk is!

REFLECTIE OP VERSCHILLENDE
STURINGSTHEMA'S TEGEN EEN
KENNISMAKINGSTARIEF

Maak een vrijblijvende afspraak voor een intake gesprek

ZOMERREFLECTIE
WAAROM?
“Wat je aandacht geeft groeit”. Gaat de
aandacht in uw organisatie naar de juiste
dingen uit?

Het antwoord op die vraag stelt u in staat
om goed (bij) te sturen. U gebruikt
waarschijnlijk meerdere manieren om te
‘sturen’ (de aandacht te richten), zoals
doelstellingen (in het verlengde van een
missie/ visie/ strategie), prestatieindicatoren, bedoelingen, sleutelprincipes,
kernwaarden, thema’s, gedragsinterventies, voortgang op acties en
projecten, et cetera. Maar hoe bewust
bent u zich van die mix van hard controls
en soft controls en het effect ervan?

De zomer is een mooie tijd: u gaat wellicht
een deel van de zomer op vakantie. Maar
verder is het werk dan waarschijnlijk iets
rustiger. Dat geeft tijd om even te
reflecteren. Daarom heb ik een voorstel
voor u: zomerreflectie op verschillende
sturingsthema’s. Allemaal met een eigen
accent en allemaal deel uitmakend van de
grotere sturingspuzzel. Als expert in
sturingsvraagstukken binnen de overheid,
met 25 jaar advieservaring, krijgt u van mij
een persoonlijk reflectiegesprek (incl. een
beknopte samenvatting).

PAUL-JAN LINKER
DIRECTEUR

STURINGSADVIES

ZOMERREFLECTIE
HOE WERKT
HET?

We hebben een intakegesprek om kennis te maken en
uw vragen in hun context door te nemen
Ik neem door u aangeleverde relevante documenten
door
Ik spreek (desgewenst) met een aantal functionarissen
in uw organisatie
Ik laat dat op mij inwerken en laat u in een persoonlijk
gesprek door mijn bril naar de sturing van uw
organisatie kijken

WAT
LEVERT HET
U OP?

WAT KOST
HET?

Een frisse inspirerende blik op de sturing van uw
organisatie, waarmee u na de zomer de aandacht in uw
organisatie nog beter kan richten op zaken die er echt toe
doen.

Bijgaand vindt u de verschillende reflectiethema’s en hun
prijsstelling. Combinaties zijn mogelijk. De prijzen heb ik
laag gehouden omdat ik u graag wil laten kennis maken
met mijn manier van reflecteren en de toegevoegde
waarde ervan.

INTERESSE?

Boek nu een vrijblijvend kennismakingsgesprek door te

pjlinker@sturingsadvies.nl of te bellen naar
06 38070890 . Meer informatie over Sturingsadvies en de
mailen naar

samenhang tussen de sturingsthema’s vindt u op

www.sturingsadvies.nl .
Hopelijk tot binnenkort en ik wens u sowieso een fijne
zomer!

STURINGSTHEMA 1:
STRATEGIE EN HARD CONTROLS
REFLECTIE OP
De mate waarin de strategie duidelijk en
onderscheidend is
De logica en duidelijkheid waarmee de strategische
doelen, op verschillende niveaus, zijn vertaald naar
hard controls (o.a. prestatie-indicatoren)
De mate waarin de verschillende
organisatieonderdelen ‘in lijn’ (aligned) zijn met
deze doelen en prestaties
De wijze waarop met dit instrumentarium wordt
omgegaan (voor zover mogelijk in te schatten op
basis van het materiaal en de gesprekken)

TE BEKIJKEN DOCUMENTEN
In overleg te bepalen, maar bijvoorbeeld:
(meerjaren)strategisch plan/agenda, jaarplannen,
managementcontracten en periodieke rapportages (op
verschillende niveaus), jaarverslag, relevante
onderzoeken (klanttevredenheid,
medewerkerstevredenheid, HPO, et cetera)

INTERVIEWS
In overleg te bepalen, maar doorgaans:
CEO/ Algemeen directeur, CFO/ Financieel directeur/
concern controller, enkele lijnmanagers

KENNISMAKINGSPRIJS

€ 2,500

STURINGSTHEMA 2:
RELATIES EN SOFT CONTROLS
REFLECTIE OP
Stakeholdermanagement (sturen op c.q. de kwaliteit
van de relaties met belanghebbenden)
Aanwezigheid, logica, gebruik en werking van
passende soft controls (diagnoses zoals HPO of
cultuurmetingen, kernwaarden, sleutelprincipes en
andere soft controls)
Naast reflectie op het bestaande kunnen ook
suggesties worden gedaan voor het verder
vormgeven van sturen op relaties en soft controls

TE BEKIJKEN DOCUMENTEN
In overleg te bepalen (kan sterk verschillen per
organisatie), maar bijvoorbeeld:
soft control diagnoses, zoals HPO,
vertrouwensmetingen of andere uitgangspunten voor
cultuur en gedrag, alsmede metingen daarvan,
waarderingsonderzoeken, stakeholder analyses,
kernwaarden en sleutelprincipes

INTERVIEWS
In overleg te bepalen, maar doorgaans:
CEO/ Algemeen directeur, COO/ Hoofd P&O/HRM,
enkele lijnmanagers

KENNISMAKINGSPRIJS

€ 2,500

STURINGSTHEMA 3:
ORGANISATIEONTWIKKELING
REFLECTIE OP
De manier waarop de organisatie zich ontwikkelt en
continu verbetert (de effectiviteit van
verbeteracties)
Het toepassen van de succesfactoren voor een
transformatie naar een High Performance
Overheidsorganisatie (HPOO)
De mate waarin bewust aan de voorwaarden van
‘gezonde druk’ en ‘open stand’ wordt gewerkt
Naast reflectie op het bestaande kunnen ook
suggesties worden gedaan t.a.v.
organisatieontwikkeling en effectiever verbeteren

TE BEKIJKEN DOCUMENTEN
In overleg te bepalen, maar bijvoorbeeld:
organisatieontwikkelplan, rapportages over de
voortgang op organisatieontwikkeling/ belangrijkste
verbeterprojecten, trends in de belangrijkste prestaties,
medewerkerstevredenheidsonderzoek en/of HPOdiagnoses

INTERVIEWS
In overleg te bepalen, maar doorgaans:
CEO/ Algemeen directeur, COO/ Hoofd P&O, CIO,
verandermanager, enkele lijnmanagers

KENNISMAKINGSPRIJS

€ 2,500

STURINGSTHEMA 4:
INTEGRALE STURING
COMBINATIE THEMA'S 1 T/M 3
Zie beschrijvingen van de eerste drie sturingsthema’s:
Strategie en hard controls, relaties en soft controls en
organisatieontwikkeling

Aanvullend wordt ook gereflecteerd op de
sturingsfilosofie en/of -visie (gegeven de context van
de organisatie) en de samenhang tussen de
verschillende sturingsthema’s

KENNISMAKINGSPRIJS

€ 7,000

STURINGSTHEMA 5:
SAMENWERKINGSVERBAND
REFLECTIE OP
De duidelijkheid van de gezamenlijke bedoelingen/
doelen, alsmede de vertaling hiervan naar de
verantwoordelijkheden van de verschillende
samenwerkingspartijen (incl. afspraken)
De logica en kwaliteit van de informatie op basis
waarvan samen gestuurd wordt
De mate waarin belangen en wederzijdse
verwachtingen inzichtelijk zijn gemaakt met elkaar
De mate waarin gewerkt wordt aan succesfactoren
voor goede samenwerking (High Performance
Partnerships)
De logica en werking van de governance van het
samenwerkingsverband

TE BEKIJKEN DOCUMENTEN
In overleg te bepalen, maar bijvoorbeeld:
visie op de samenwerking, samenwerkingsovereenkomst, plannen en werkafspraken, governance
beschrijvingen, voortgangsrapportages en andere
relevante documenten

INTERVIEWS
In overleg te bepalen, maar doorgaans:
leider(s) van het samenwerkingsverband,
programmamanager, stuurgroepleden, sleutelspelers

KENNISMAKINGSPRIJS

€ 2,500

UW PARTNER IN HET (BE)STUREN EN
ONTWIKKELEN VAN
OVERHEIDSORGANISATIES
VOORBEELDEN VAN OPDRACHTEN
Sturingsrelaties tussen departementen en
taakorganisaties optimaliseren
Optimaliseren en goed gebruiken sturingsmodellen
Samenwerkingsverbanden beter laten lopen
Reflecteren op sturingsvisie in de context van de
organisatie
Managementinformatie (dashboard) ontwikkelen en
goed gebruiken
Organisatieontwikkeling & effectief verbeteren
HPO-diagnoses (High Performance Organisaties)
Verantwoording nieuwe stijl/ wederzijdse
waarderingen
Inspiratiesessies
Reflectiesessies bestuurders en managers
Ontwikkelen Financiële Functie
Platform Finance Rijksbrede Benchmark Groep

CONCEPTEN EN BOEKEN
De High Performance Overheidsorganisatie
Sturing in de Rijksdienst
Het besturen van de betekenisvolle organisatie
(Multi Dimensionaal sturen)
Publieke verantwoording nieuwe stijl
Natuurlijk ontwikkelen

VOORWAARDEN
Bedragen exclusief BTW en inclusief reiskosten
Per thema (m.u.v. thema 4) 5 interviews, verdeeld over
twee dagen
Maatwerk en meerwerk in overleg

