4DX OS: Een methode om met
jouw eigen team te werken volgens
de 4 Disciplines van Uitvoering.
De 4 Disciplines van Uitvoering (4DX) helpen een team om
te blijven focussen op de topprioriteiten tijdens de waan van
de dag met alle afleidingen.
De leiders van FranklinCovey’s Strategie Uitvoering
Practice en coauteurs van het boek De 4
Disciplines van Uitvoering, Chris McChesney en
Jim Huling nemen jou en jouw team mee in een
stap-voor-stap proces dat is voortgekomen uit meer
dan 2,000 strategische implementaties. Je kunt je
eigen doel- en gedragsmetingen ontwerpen, online
scoreborden bouwen en je wekelijkse ritme
uitvoeren op een duidelijke en transparante manier.
Maak kennis met 4DX Operating System!

Met dit nieuwe besturingssysteem kun je in je eigen tempo een
cultuur van uitvoering bouwen en met de 4 Disciplines van
Uitvoering gaan werken. Elke discipline kan worden benaderd op
vier verschillende manieren die op elkaar voortbouwen.
LEREN

TOEPASSEN

Je kunt 4DX snel leren, niet
alleen de basis! Jij en je team
leren de nuances en de
belangrijkste inzichten rondom
de universele principes van
uitvoering.

Op basis van 15 jaar ervaring
met meer dan 2,000 4DX
implementaties, is dit waar het
echt gebeurt. Voor elke
discipline volgen we 4-stappen
om de complexiteit uit strategie
uitvoering te halen.

FACILITEREN

CREËREN
Het hebben van een geweldig
uitvoeringsplan is één ding,
het hebben van een werkplan
voor de echte uitvoering is iets
anders. In het “Creëren” deel
neem je het werk mee uit
“Toepassen” en “Faciliteren”
en stopt dit in een wekelijks
ritme met je team.

Een van de meest krachtige
aspecten van 4DX is het
betrekken van het team. In dit
deel voeren jij en je team een
aantal opdrachten uit die zullen
leiden tot de beste antwoorden
en de hoogste mate van
betrokkenheid.
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Het 4 Disciplines van Uitvoering Besturingssysteem
“We hebben het 4 Disciplines van Uitvoering Besturingssysteem gebouwd omdat we meer
wilden doen dan je alleen de concepten aanleren. De echt belangrijke lessen gaan over hoe je
de disciplines in de praktijk toepast. In 4DX OS, nemen we je mee van het concept naar het
werken met je eigen uitvoeringssysteem …terwijl we je de 15 jaar van vallen en opstaan
besparen waar we zelf doorheen zijn gegaan.”
— CHRIS McCHESNEY

Waarvoor kies jij?
4DX OS Team
Voor zelf-implementatie van 4DX door individuele teams.
4DX OS Organisatie
Voor implementatie van 4DX in een
afdeling of hele organisatie met
ondersteuning door FranklinCovey.

4DX OS is gebaseerd op het meest
bekende boek over strategie uitvoering
(Nederlandse vertaling)
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