
Best Practices 
HUB in Transition 

 



Roadmap Het leukste van Best Practices:  
“geen opleiding en nu coach van mezelf, m’n collega’s én HOF 
 
Ik ben met de mensen/mijn collega’s aan de slag 
Vanuit  visie samen bedenken hoe we iets gaan 
implementeren binnen de flow 
 
Best Practice sessie in het Aviodome: er kwamen zaken naar 
voren waar we al jaren last van hadden , we werden 
geholpen ons gameplan te presenteren 
Eerst stond je te beven, maar nu is het meer dan gewoon 
 
De spelletjes: eerst zelf ontdekken, dan ervaren, denken en 
doen 
 
De hotelweek van dag 1 naar dag 7: klaar voor de start 
 
Confrontatie met de fouten en deze zelf (laten) oplossen” 
 









Rol van de HOF in leidinggeven aan  Continuous 

Improvement – 8 basis activiteiten 

Scoor elke activiteit volgens de volgende schaal: 

1 Wordt helemaal nog niet gedaan.. 

2 Beginnen dit te doen maar doen het nog niet goed of niet altijd. 

3 Wordt nu gedaan maar behoeft behoorlijke verbetering om effectief te zijn. 

4 Wordt nu redelijk effectief gedaan. Maar moet nog worden fijn-geslepen. 

5 Wordt heel efficient.gedaan. Wij vinden ons het voorbeeld hoe het gedaan zou moeten worden. 

Missie  • Teamleden hebben een missie-statement gemaakt wat het voornaamste doel van hun team aangeeft en de 

verantwoordelijkheden die zij aangaan t.a.v. hun klanten en hun bedrijf. 

Verantwoorde- 

lijkheden 
• Teamleden hebben besproken en begrepen wat het bedrijf bedoelt wanneer zij hun vragen verantwoordelijk 

te zijn voor hun resultaten. 

Meten (KPI’s) • Er zijn eenduidige metingen gedefinieerd en ingevoerd, die de teamverantwoordelijkheid zichtbaar maken. ( 

team score kaart) 

Feedback • Teamleden krijgen regelmatig feedback over de door hun geleverde prestatie’s. De feedback wordt 

vastgelegd, zichtbaar gemaakt en wordt door iedereen begrepen. 

Problemen 

herkennen 
• Teamprestatie’s worden regelmatig gereviewed en de problemen die daarbij te voorschijn komen worden 

herkend, beschreven en vastgelegd voor verdere behandeling. 

Problemen 

oplossen 
• Aan de vastgestelde problemen worden prioriteiten gegeven, ze worden systematisch onderzocht en 

opgelost door teamleden in starpoint’s of door project-teams. 

Doelen stellen • Overall HUB, Flow en teamprestatie’s worden gereviewed (maandelijks en per kwartaal) en de teamleden 

stellen verbeterdoelen voor de volgende periode. 

Erkenning/ 

Waardering 
• Binnen de teams en binnen de flow worden prestatie’s herkend en gewaardeerd. Belangrijk om verdere 

verbeteringen in de prestatie’s van teams en flows  te bereiken. 

  Totaal gemeten Score 













Belangrijke elementen 

• Visie 
• Planning 
• Enthousiasme 
• Coaching 
• Fouten! 
• Wachten op de eigen leercurves 
• Flowprincipe ; processen nieuw ingericht 
• Starprincipe 
• Teamconcept, met elkaar werken ipv taakgericht 
• Team overdrachten 
• Platforms = tafels (operatieperformance, continue 

verbetering, teamontwikkeling) 



Proactief handelingsvermogen 
initiëren 

• Functieprofielen allen naar T24 

• Iedereen doet mee 

• Coach the coach 

– Duidelijkheid teamrollen 

– Ontwikkelen empowermentplan - gameplannen 

– Relatie met andere groepen 



Focus op plaatsbepaling 

• Assessment 

• Waar komen we vandaan – waar gaan we 
naartoe 

• Coach the coach 

– Persoonlijk commitment 

– Teammissie 

– Ontwikkelen gezamenlijke basis 

– Integratie van een nieuw teamlid 

 

 



Attitude, Awareness 

• Coach the coach 

– Bouwen aan gezamenlijk vertrouwen 

– Begrijpen persoonlijke stijlen 

– Effectieve teambijeenkomsten 

 

“Als je ergens last van hebt, moet je zorgen dat 
je er gemak van krijgt!” 



Geïnformeerde cultuur 

• Coach the coach 

– Effectief communiceren 

– Geven en krijgen van feedback 

– Conflicthantering 

 



Operatie en prestatie 

• Coach the coach 

– Besluitvorming met een team 

– Problemen oplossen 

– Verbeteren werkproces 

– Teamomgeving in kaart brengen 

– Klanttevredenheid 

 


