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1. Zoals het het directieteam vergaat, zo vergaat het de rest van de organisatie.
� ! Teamleden begrijpen elkaars verschillen, prioriteiten en stijlen.
�  ! Het team vergadert regelmatig (idealiter wekelijks) over strategie en vernieuwing.
�  ! Het team doet aan doorlopende educatie (maandelijks is aanbevolen).
� ! Het team is in staat om constructieve discussies te voeren en alle teamleden voelen zich comfortabel om deel te nemen.

2. Iedereen zit op één lijn met de nr. 1 prioriteit voor dit kwartaal om de organisatie vooruit te laten gaan.
� ! Het cruciale getal is geïdentificeerd en afgestemd op de nr. 1 prioriteit.
� ! 3-5 prioriteiten (Rocks) zijn geïdentificeerd en op prioriteit gerangschikt voor het kwartaal.
 ! Een kwartaalthema, de viering van het succes en beloning zijn vastgesteld. Dit is aan alle medewerkers gecommuniceerd   
   om het kritische getal tot leven te brengen.
� ! Het thema / cruciale getal zijn zichtbaar door het gehele bedrijf en alle medewerkers zijn elke week bewust van de voortgang.

3. Communicatieritme is vastgesteld. Informatie gaat accuraat en snel door de organisatie.
� ! Alle werknemers nemen deel aan een ‘Daily Huddle’ die minder dan 15 minuten duurt. 
  ! Alle teams hebben wekelijks een tactisch overleg (Weekly).
  ! Het top- en middelmanagement heeft maandelijks een strategisch meeting (Monthly - idealiter 1 dag) voor het adresseren 
   van grote vraagstukken, om van elkaar te leren en de overdracht van DNA. 
� ! Het top- en middelmanagement hebben ieder kwartaal en jaar een overleg (idealiter 2 dagen) om aan de 4 Beslissingen te werken.

4. Binnen iedere afdeling is één persoon verantwoordelijk voor het behalen van de gestelde doelen.
� ! Het ‘Overzicht Functies en Verantwoordelijkheden’ is ingevuld (de juiste mensen doen de juiste dingen goed)
� ! Inkomsten (Winst/Verlies), kasstroom en jaarbalansposten hebben personen toegewezen gekregen voor iedere activiteit.
� ! Voor elk van de 4-9 processen op het ‘Overzicht Processen en Verantwoordelijkheden’ is iemand verantwoordelijk.
� ! Voor elke 3-5 Kernactiviteiten is een expert aangesteld in de adviesraad, indien deze expertise intern niet aanwezig is.

5. Gestructureerde en continue terugkoppeling van medewerkers wordt gebruikt voor het identificeren van   
 obstakels en kansen.
 ! Het topmanagement (en het middelmanagement) heeft wekelijks een ‘Start/Stop/Continue’-gesprek met minimaal 1 medewerker.
 ! De inzichten, voortkomend uit de gesprekken met medewerkers, worden wekelijks gedeeld tijdens de topmanagementmeeting.
 ! De input van medewerkers (ten aanzien van obstakels en kansen) wordt wekelijks verzameld.
 ! Een middelmanagementteam is verantwoordelijk voor het gehele proces van het identificeren en aanpakken van obstakels en kansen.

6. Rapportage en analyse van feedback van opdrachtgevers is net zo frequent en accuraat als die van de   
 financiële gegevens.
 ! Alle topmanagers (en middelmanagers)  hebben een ‘4Q’ gesprek met minimaal 1 opdrachtgever / eindgebruiker per week.
 ! De inzichten van de gesprekken met opdrachtgevers / eindgebruikers worden wekelijks gedeeld tijdens de topmanagementmeeting. 
 ! Alle medewerkers zijn betrokken bij het verzamelen van klantgegevens.
 ! Een middelmanagementteam is verantwoordelijk voor het proces van het verzamelen en oppakken van de feedback van opdrachtgevers. 

7. Normen, kernwaarden en missie ‘leven’ binnen de organisatie.
 ! Normen, kernwaarden en missie zijn gedefinieerd en bekend bij alle medewerkers.
 ! Alle topmanagers en middelmanagers verwijzen naar de kernwaarden en missie als ze complimenten en feedback geven. 
 ! Processen en activiteiten rondom personeelszaken zijn in lijn met de kernwaarden en missie (werving, beoordeling-  
  en functioneringsprocessen, erkenning etc.)
 ! Elk kwartaal zijn er acties opgesteld en uitgevoerd om de kernwaarden en missie te versterken binnen de organisatie.

8. Medewerkers kunnen de volgende kerncomponenten van de bedrijfsstrategie nauwkeurig verwoorden:
 ! Big Hairy Audacious Goal (BHAG®) – vooruitgang wordt gemeten en is zichtbaar;
 ! De Kernklant(en) – hun profiel in maximaal 25 woorden;
 ! 3 Merkbeloften – en de bijbehorende KPI’s worden wekelijks gerapporteerd;
 ! ‘Elevator Pitch’ – een overtuigend antwoord op de vraag “Wat doet uw bedrijf?”.

9. Alle medewerkers kunnen kwantitatief rapporteren of ze een goede dag of week hebben gehad  
 (kolom 7 van het One-Page Strategic Plan)  
 ! 1 of 2 KPI’s worden wekelijks gerapporteerd voor elke rol / persoon. 
 ! Elke medewerker heeft 1 cruciaal getal dat in lijn is met het Cruciale Getal van de organisatie, voor dat kwartaal. 
 ! Ieder individu / team heeft 3-5 Kwartaal Prioriteiten / Rocks die in lijn zijn met die van het bedrijf.
 ! Alle top-en middelmanagers hebben een coach (of peer-coach) aan wie ze verantwoordelijkheid afleggen omtrent gedragsveranderingen.

10. De bedrijfsplannen en resultaten zijn voor iedereen zichtbaar.
 ! Een ‘Situation Room’ is in het leven geroepen voor de wekelijkse vergaderingen (fysiek of virtueel).
 ! Normen, kernwaarden, missie en prioriteiten zijn door het hele bedrijf verspreid.
 ! Er zijn overal scoreborden om de huidige voortgang op KPI’s en Cruciale Getallen visueel weer te geven.
 ! Er is een systeem voor het bijhouden en beheren van de trapsgewijze Prioriteiten en KPI’s.


