Deze tekst over leren & veranderen is u ter
beschikking gesteld door Personae. Partner in
Human Resource Development.
Wilt u meer weten over Performancegericht Lerend Veranderen,
de meest succesvolle manier om organisaties en mensen
te (laten) veranderen; bel dan met Personae:
06 - 18570654 (adviseur Jan den Breejen)
of stuur een mail naar info@personae.nl
of kijk op onze website www.personae.nl
of koop ons nummer 1 bestseller boek, waarin de visie, methode en
instrumenten voor Performancegericht Lerend Veranderen
beschreven staan bij Uitgeverij Thema:

Rendement van Leren en Veranderen.
Een resultaatgerichte aanpak in een ExcelLerende Organisatie,
door drs. Jan D. den Breejen CM, CT
ISBN 90.5871.274.5
O.a. te bestellen bij www.thema.nl

"Waarom lezen? Den Breejen betrekt een aantal gezaghebbende
theorieën uit p&o en opleidingsland op elkaar, met als resultaat een
overtuigend nieuw model waarin opleiden nauw verweven is met het
bedrijfssucces. Waarom zouden we het nog anders doen?"
Beoordeling: 5 sterren.
Pauline Bakker in: PW Vakblad, 12 maart 2005.

Meten = Weten = Sturen
Een objectief beeld van de performance van uw
team, afdeling of organisatie met de Performance
Gap Scan van Personae.
Wat is een Performance Gap Scan?
De Performance Gap Scan is een meetprocedure
die de verschillen aangeeft tussen verwachte
prestaties en waargenomen prestaties. Dus kort
gezegd: hebben we (bedrijf, afdeling, team) wel
gedaan wat we ons hadden voorgenomen? Dit
onderzoek gebeurt door een survey via internet.
Hoe ontstaan die performance gaps?
Dat kan verschillende oorzaken hebben: op
managementniveau kan het zijn dat het
management geen goed beeld heeft van de
verwachtingen van de in/externe klanten en andere
belanghebbenden. Ook komt het voor dat de
verwachtingen niet goed zijn omgezet in
actieplannen of die actieplannen worden niet goed
uitgevoerd. En soms zie je een groot verschil
tussen wat er gerapporteerd wordt en wat werkelijk
gerealiseerd is.
Hoe kom ik er achter welke performance gap de
crisis in mijn organisatie veroorzaakt?
Door met de Performance Gap Scan de gaps in uw
organisatie in kaart te brengen. De Performance
Gap Scan geeft een volledige diagnose van
verbeterpunten en kansen voor een organisatie ( of
een afdeling, een project of bedrijfsproces).
Dat klinkt eenvoudig.
Het klinkt iets eenvoudiger dan het is. Performance
gaps kunnen namelijk op allerlei plekken in of
buiten uw organisatie zijn ontstaan. Een heldere
diagnose is daarom van groot belang. Een adviseur
van Personae kan u daarbij helpen. Wij maken met
de Performance Gap Scan inzichtelijk waar de
performance gaps zich voordoen en maken een
analyse van de achterliggende oorzaak.
Welke oorzaken kan een dergelijke performance
gap hebben?
Tot nu zijn we grofweg vijf soorten gaps
tegengekomen. Gaps op strategisch niveau komen
voor als het management niet goed op de hoogte is
van de verwachtingen die er leven. Je ziet ook
vaak gaps op tactisch niveau: dan loopt de
vertaling van strategie naar beleid verkeerd. Ook
op operationeel gebied kunnen er gaps ontstaan
die vaak weer te herleiden zijn naar gebrekkig
competentieniveau. Wat ook nog wel eens wil
gebeuren is dat het in de rapportages beschreven
beleid totaal niet overeenkomt met de feitelijke
situatie. En de ergste is de “het moment van de
waarheid gap”, dat is een combinatie van alle gaps
bij elkaar.

Goed, we hebben de gap boven water, kunnen
we dan gelijk aan het werk?
Ja, dan gaan we op zoek naar de oorzaak van de
gap. De Performance Gap Scan maakt daarbij
gebruik van gereedschappen als het visgraatmodel
en de mindmapmethode. Als de oorzaken op
competentieniveau van het personeel liggen dan is
opleiden of trainen een mogelijke oplossing. Maar
voor hetzelfde geld vinden we een technisch of
organisatorisch probleem en ligt daar de gap die de
medewerkers kunnen dichten. Meestal gaat het om
een combinatie. Vandaar dat we spreken van een
‘werkleertraject’.
Zie
voor
een
praktisch
stappenplan om aan het werk te gaan het artikel
‘Leer het ze zelf aan te pakken’ hierboven.
Hoe kunnen we jullie inschakelen?
Het door ons laten uitvoeren van een Performance
Gap Scan voor uw team, afdeling of organisatie
kan al vanaf 245 euro (excl. 19% BTW). Eventueel
kunnen wij voor u het hele leer- en verandertraject
begeleiden.
Neem voor meer informatie contact op met
adviseur drs. Jan den Breejen; tel. 06-18570654.

