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Zomaar wat vragen … 
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Vraag 4 

Hoeveel managers geven aan dat in hun organisatie 
management ervaring belangrijker is dan data 
gedreven besluitvorming? 

A. 85% 

B. 65% 

C. 45% 

D. 25% 

Vraag 3 

Hoeveel % van de Nederlandse medewerkers 
denken dat zij beter presteren als manager dan hun 
eigen leidinggevende? 

A. Een derde 

B. Ongeveer de helft 

C. Driekwart 

D. Meer dan 90% 

Vraag 1 

Wat is ca. de omvang van management- en 
leiderschapsprogramma’s wereldwijd? 

A. $50-60 miljoen 

B. $500-600 miljoen 

C. $5-6 miljard 

D. $50-60 miljard 

Vraag 2 

Hoeveel bedrijven weten wat hun MD activiteiten 
daadwerkelijk opleveren (in €)? 

A. 16% 

B. 31% 

C. 47% 

D. 63% 

Quiz 
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Hoezo MD? 



© 2015 Bron: Deloitte (2014) 

Gevraagd: sterke managers (in NL!) 



© 2015 Bron: McKinsey (2014) 

Capability ontwikkeling is topprioriteit! 

…want de buitenwereld vraagt erom 
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Bersin by Deloitte Research Shows US Leadership 
Development Spending Up Again 14 Percent to 
More Than $15 Billion in 2013 

We steken er veel geld in 

Bron: Bersin, Forbes © 2015 
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Maar weinig vertrouwen in resultaat 

Bron: McKinsey (2015), DDI (2014) 

“43 percent of CEOs are confident 
that their (leadership) training 

investments will bear fruit” 



Waar staan we? 

 

 Leadership Capability Gap 

 

 $60.000.000.000 

 

 < 50% gelooft in ROI 

 
 

Oops … 
© Bright & Company | HR Strategy 2015 
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Weten we eigenlijk wat het precies kan opleveren? 

Bron: NVP/NFMD (2010) 
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Het goede nieuws! 

Bron: TvHRM (2009), Bersin (2013) 
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Het echte nieuws … 

Bron: NVP/NFMD (2010), © 2015 
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Omdat… 

Bron: CIPD (2014) 

= Gebrek aan prioriteit &  
juiste data! 
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Aan de slag met MD Analytics 

1. Wat is de relatie tussen deelname aan MD-programma’s en financieel 
resultaat van het betreffende team/afdeling/business unit? 
 

2. Wat is de impact van managementtraining XYZ op de 
klanttevredenheid? 
 

3. Bestaat er een verband tussen het volgen van MD-programma’s en de 
prestaties van de deelnemers? 
 

4. Behalen managers die via MD-programma’s zijn opgeleid betere 
prestaties dan managers die geen MD programma’s hebben gevolgd? 

Een kwestie van de juiste vragen stellen. 
Bijvoorbeeld, 
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Van Inspanning naar Impact? 
 

Mwoah … 
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MD? 
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De hamvraag:  
voegt Management 
 (nog) waarde toe? 
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“ ‘If we look at the data sideways, we come to a very 

alarming observation, that about 50 percent of the 

people in management leadership positions aren't 

adding value in anyone's point of view. Another 20-30 

percent may be adding value in one person's point of 

view.  

 

That means that you could take 70-80 percent of the 

people in management jobs in your organization out 

of their management role and the organization would 

function more smoothly.” 

Richard Boyatzis (professor Emotional Intelligence , Case 
Western Reserve University) over toegevoegde waarde van 
management 
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“Ik ben beter dan mijn baas!” 

Bron: Monsterboard (2014) 
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Hebben we ‘ze’ niet meer nodig? 
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"We trust that employees will know what needs to 
be accomplished and then figure out the best way to 
make that happen." Tony Hsieh - CEO Zappos 

© 2015 
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© 2015 Bron: HBR (2011) 
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UNBOSS is geschreven in samenwerking met 100 visionairs uit de hele wereld. Het is 
een boek dat een revolutie op gang wil brengen. 

 

De 10 principes van Unboss: 

1. Concentratie op het doel, meer dan op winst. 

2. De oude hiërarchie opheffen en iedereen aanmoedigen om samen te werken. 

3. De ondernemingen omvormen tot een onbegrensd sociaal netwerk. 

4. Een buitengewone werkplek worden om zo talent aan te trekken. 

5. Jezelf als baas op afstand zetten en werknemers het initiatief laten nemen. 

6. Klanten transformeren tot partners en ambassadeurs van je bedrijfsdoel. 

7. Afstand doen van rigide salaris- en bonussystemen, en ook van egoïstische 
werknemers die zich vooral voor geld interesseren. 

8. Mensen van buiten bij de onderneming betrekken – ook bij onderzoek en 
ontwikkeling. 

9. Fouten tolereren en daar open over praten. 

10. De dialoog in de hele organisatie versterken, met gebruikmaking van sociale 
media. 

Bron: Unboss (2014) 

Het antwoord 
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Van Happy Few naar Happy All? 
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MD? 
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Wanneer draaien ze zich om? 



© 2015 Bron: Korn/Ferry (2013) 

Andere management competenties 



© 2015 Bron: Korn/Ferry (2013) 

Verschuiving in leiderschap- en denkstijl 



© 2015 Bron: McKinsey (2015) 

“Four kinds of behavior account for 89 
percent of leadership effectiveness.” 

Wat is succesvol gedrag? 

Gezonde mix tussen hard én zacht! 
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Management 1.0 kan écht niet meer 

Management 1.0 is zóóóó 2014 
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“ ‘Modern’ management is one of humanity’s 

most important inventions. But it was developed 

more than a century ago to maximize 

standardization, specialization, hierarchy, control, 

and shareholder interests.  

 

Zero-sum thinking, profit-obsession, power, 

conformance, control, hierarchy, and obedience 

don’t stand a chance against community, 

interdependence, freedom, flexibility, 

transparency, meritocracy, and self-

determination. It’s time to radically rethink how 

we mobilize people and organize resources to 

productive ends.” 

Bron: Management Innovation eXchange (2011) 

Gary Hamel over 
‘The Future of Management’ 



© 2015 

WHAT  
ABOUT  
YOU? 
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http://www.brightcompany.nl 

https://twitter.com/Bright_Company 
 

https://twitter.com/marcelknotter 

http://www.scoop.it/t/hr-strategy-and-leadership 
 

http://www.scoop.it/t/hr-analytics-and-more 

Slides op: 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=cq8T4bLLLvj8fM&tbnid=T03ZhyU6zBZ-5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.dieponderzoek.nl/alles-wat-bedrijven-moeten-weten-over-big-data/&ei=8AW_UYXhCunV0QWEuoHwCw&bvm=bv.47883778,d.d2k&psig=AFQjCNEUWejktHsngBwnJBejWq0grxDt-Q&ust=1371559754845429
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Office 
 

Kerkweg 31a 
3603 CL Maarssen 
The Netherlands 

 
 www.brightcompany.nl  

Dank voor uw aandacht! 


