
De High Performance 

Robert Benninga en Rudi de Graaf ontwik-
kelden een nieuwe scorecard (HPL) die u 
revolutionaire inzichten geeft in hoe u op 
een praktische wijze draagvlak producti-

viteit en leadership kunt verbeteren.

Als je resultaten wil, eis ze dan.
De prestatie verbeterprogramma’s van de meeste be-
drijven hebben in de praktijk net zoveel impact op 
de resultaten als een ooievaar op de geboorte. De 
meeste van deze initiatieven hebben de focus meer 
op middelen en activiteiten in plaats van op doelen en 
concrete high performance resultaten. Een ooievaar 
kondigt tenminste het voorjaar nog aan…. 

De high performance begint met leadership van 
managers die de betere prestaties daadwerkelijk eisen 
en daar een resultaat- en mensgerichte aanpak aan 
koppelen. Welke deze specifiek voor uw bedrijf moeten 
zijn hebben wij onderzocht bij de best presterende 
ondernemingen ter wereld. 

HPL biedt u de gelegenheid om alle aspecten die voor 
andere bedrijven zo succesvol blijken te zijn, direct 
en daadwerkelijk in uw organisatie op te nemen en
toe te passen. Zonder onnodig tijdsverlies. HPL maakt 
daarbij gebruik van een op leadership en direct 
resultaat gerichte scorecard. De scorecard werd ooit 
ontwikkeld als instrument voor het concreet vastleg-
gen en volgen van afspraken en actiepunten. 

De HPL-Scorecard is nu de perfecte leidraad naar high 
performance met een menselijk gezicht. Hij biedt een
concreet handvat aan alle lagen van de organisatie. 
Men heeft iets tastbaars in handen (de eigen scorecard)
en is door co-creatie betrokken bij de implementatie 
van verbeteringen. Vanuit de eigen omgeving geven 
medewerkers aan wat nodig is om een high perfor-
mance resultaat te realiseren. Op deze manier is er 
draagvlak en zal het ook gebeuren.  

Het aanbod
Op basis van een eerste gratis scan kunt u (eveneens) 
gratis een eerste gesprek met ons aangaan om te 
ervaren of de HPL goed bij u past. 

Hierna kunnen wij u aangeven;
A. 

B.

C. 

Robert Benninga 
  

MANAGEMENT

Bij Speakers Academy® kunt u een gratis test aanvragen

waarmee u uw bedrijf en leadership kunt meten ten 

opzichte van ‘s werelds meest succesvolle bedrijven. 

Voor nadere informatie: 

robertbenninga@speakersacademy.nl

óf Speakers Academy®: 010 433 33 22
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Leadership-Scorecard

wat de nog onbenutte mogelijkheden zijn in uw 
organisatie;
wat hier door u op korte termijn aan gedaan kan
worden en
wat u realistisch gezien kunt verwachten in 
de eerste 6 tot 10 weken.
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