FIELD MANUAL

VOOR DE WINNENDE MINDERHEID.

HET PROBLEEM
Mensen werken op hetzelfde moment in hetzelfde gebouw aan dezelfde taken,
maar ze werken steeds minder samen.
Des te meer de techniek onze levens beheerst,
des te minder beheersing we hebben over onszelf en onze dagen.
We werken steeds harder en doen steeds meer,
terwijl we steeds minder vaak het gevoel hebben iets te bereiken.

DE OPLOSSING
In een wereld die steeds harder draait, zijn er twee opties: steeds harder meehollen of terug
naar de kern. Met Operatie Mankracht kiezen we voor dat laatste: sterke individuen, verbonden
door dezelfde kernwaarden, op dezelfde missie. Een eenheid.
Weerbaar & Wendbaar.
Samen voor de winst.
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Operatie Mankracht Manifesto
Ik pak verantwoordelijkheid voor álles dat ik belangrijk vind. Ik denk alleen in
mogelijkheden. Ik regel mijn shit. Ik laat me niet aﬂeiden door mijn telefoon.
Ik doe elke dag een klein beetje in plaats van af en toe heel veel. Ik kies er voor
om een paar dingen heel goed te doen in plaats van heel veel half. Ik blijf
inzetten op groei. Ik zorg dat ik overloop van winst, waardoor ik anderen
kan laten winnen. Het ligt aan mij. Het is aan mij. Het draait niet om mij.
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CODE OF CONDUCT

I

ECHT

II

COMPETENT

III

VASTBERADEN

IV

MET AANDACHT
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We leven in een wereld waarin alles kan.
Dus kiezen we niet meer.
Waardoor we verliezen.
We doen heel veel half.
Waardoor we niks super goed doen.
En toch zijn er bedrijven die nu aan het winnen zijn.
Clubjes mensen die afwijken van de massa.
Leiders die kiezen.
Teams die als eenheid opereren.
Gedreven door een brandende missie.
Verbonden door gedeelde principes.
Gestructureerd door de juiste processen.
Waardoor winnende gewoonten ontstaan.
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Tactische Bedrijfsvoering
Van theoretische strategie naar winnende gewoonten

4 principes, 3 prioriteiten, 2 processen en 1 plan
voor winst op alle fronten.

Ehh…Wat is
Tactische Bedrijfsvoering?
Als je succesvol wilt doorschalen heb je 3 dingen
nodig:
1. Winnende Spelers
2. Een Winnende Positie
3. Winnende Gewoonten
Tactische Bedrijfsvoering is een nieuwe manier
van werken waarbij de winnende principes van
special forces worden gecombineerd met de
succesvolle strategiën van start-ups en de oude
wijsheden op het gebied van persoonlijk
leiderschap.

Er ligt een focus op het ontwikkelen van sterke
individuen. Met zwakke onderdelen bouw je
moeilijk een sterk geheel. Die sterke individuen
worden vervolgens met elkaar verbonden door
een gemeenschappelijke, meetbare missie. Die
missie wordt tenslotte geborgd in slimme
processen en duidelijke procedures.

Dit leidt tot de juiste spelers in een winnende
positie met succesvolle gewoonten.

Met als gevolg: Winnende Patronen.
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Winnende Spelers
Winnende Positie
Winnende Gewoonten

Elite Teams
Voor het bouwen van een elite team heb je 2
zaken nodig:
1. Sterke individuen
2. Sterke verbinding
Je bouwt sterke individuen door het versterken en
optimaal benutten van krachten.
Het is vele malen makkelijker om het resultaat van
je krachten te verdubbelen, dan het resultaat van
zwaktes met 10% te verbeteren.
Die sterke individuen verbind je met elkaar
door gedeelde kernwaarden, een
gemeenschappelijke missie en continue
communicatie.
Zo wordt 1+1=11

Elite Leiderschap
Een elite team zonder targets is als een hamer
zonder spijkers.
Elite leiders geven hun teams concrete doelen,
duidelijke kaders en daarbinnen veel vertrouwen.
Elite leiders zorgen dat elk teamlid zo veel
mogelijk in zijn ‘zone of genius’ werkt: die taken
waar de medewerker 800% productiever is dan
gemiddeld.
Matige leiders kiezen niet en creëren zo
onduidelijkheid. Met matige prestaties als gevolg.
Elite leiders hebben de moed om koers te kiezen
en knopen door te hakken.
Dit geeft richting, aandrijving en aantrekking.
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Winnende Spelers
Winnende Positie
Winnende Gewoonten
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Soepel door de

De 3 Prioriteiten

ondernemerscyclus

hebben 3 prioriteiten die op orde moeten zijn:
strategie, innovatie en marketing.

Net zoals elk ander organisme in de natuur,
doorlopen bedrijven een voorspelbare cyclus.
Elke fase in de cyclus kent zijn eigen bekende
problemen. Gelukkig zijn ook de oplossingen
voor die problemen bekend.

Bedrijven die in winnende positie willen komen

De strategie is vaak wazig of volledig afwezig. Er
wordt nauwelijks geïnvesteerd in het innoveren
van het concurrentievoordeel. En het lukt niet om
de verschuiving naar de nieuwe
marketingplatformen te maken.
Hierdoor ontstaan 3 bottlenecks:

Niet weten waar je zit in de cyclus, zorgt er voor
dat je onnodig lang in een bepaalde fase blijft
hangen.
Binnen elke fase ontdek je in elke industrie een
duidelijke hiërarchie: de top 20% pakt 80% van
de marktomzet. En de bodem 80% moet de
resterende 20% omzet met elkaar verdelen.
Het is dan ook essentieel om in winnende
positie te komen: de top 20%.

1. Een gebrek aan RELEVANTIE
2. Een gebrek aan AANWEZIGHEID
3. Een gebrek aan SUPERIORITEIT
Als je slecht aanwezig bent in de wereld van je
klanten, met weinig relevante oplossingen van
middelmatige kwaliteit, wordt groeien lastig.
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Innovate or die
Alles verandert steeds sneller. Waaronder de
wereld van je klanten. En daarmee hun frustraties,
behoeften en verlangens.
In een wereld van prijsvergelijkers, korte-termijn
behoefte bevrediging en oneindig veel
mogelijkheden, is het succes van vorig jaar de rem
van dit jaar.
Dat wat vorig jaar een unique selling point was, is
nu achterhaald.
En in de stortvloed van pitches en reclameuitingen, lukt het maar bar weinig bedrijven om
een memorabele indruk achter te laten.
De meeste bedrijven roepen dan ook exact
hetzelfde: algemene oplossingen
van vorig jaar.
Met als gevolg dat steeds minder
mensen luisteren, waardoor zaken
doen lastig wordt.

1. Wees relevant
De meeste bedrijven zien de markt als een stuk
land waar ze tussen de drukte zich moeten zien
te onderscheiden voor hun klanten.
Dat proberen ze door steeds harder te werken of
steeds harder te schreeuwen.
Steeds meer. Van hetzelfde.
Wat je wil is een eigen eiland creëren, weg van dat
drukke vaste land. En als jouw bedrijf als enige de
frustraties, behoeften en verlangens van je
klanten kent en benoemt, zwemmen ze met
liefde naar je toe (of gaan ze zoals bij apple in een
slaapzak voor je winkels liggen).
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Marketing is moeilijk
Er is meer concurrentie dan ooit. Goed zijn in wat
je doet is niet meer goed genoeg. Er wordt dan ook
ontzettend veel tijd en geld verspild in het jagen op
nieuwe klanten en deals.
Waarbij voorheen het geld zat in gemiddelde
producten voor gemiddelde mensen, zit de winst
nu in bijzondere producten voor speciale klanten.
Zowel in de B2B als in de B2C zie je dat klanten
maatwerk eisen. In ieder geval in de manier
waarop ze benaderd worden.
Wat je wil is aanwezig zijn op de plekken
waar je speciﬁeke doelgroep ‘hangt’.
Denk daarbij aan fysieke locaties en online
platformen. Maar uiteindelijk wil je vooral
op één plek aanwezig zijn:
In hun gedachten.
En dat lukt alleen als je gebruik
maakt van de nieuwe vormen
van marketing.

2. Wees aanwezig
Niks zo treurig als het beste restaurant waar nog
nooit iemand van heeft gehoord.
Nu, meer dan ooit, is het essentieel om aanwezig
te zijn bij je doelgroep.
Zowel oﬄine als online.
Daarbij is generieke aanwezigheid (zoals een
advertentie in de krant) al lang niet meer
voldoende: alleen persoonlijke aanwezigheid valt
nog op.
De combinatie van geautomatiseerde, intelligente
marketingprocessen enerzijds en een
persoonlijke, memorabele benadering anderzijds,
zorgt voor krachtige klantrelaties en voorspelbare
cashﬂow.
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Mensen zijn gedoe
Het sprookje is dat hoe groter je groeit des te
makkelijker het wordt.

3. Wees superieur

De realiteit leert ons dat mensen voor gedoe zorgen.
Wijzelf natuurlijk niet. Maar anderen wel!

Als je wil scoren, heb je een doel nodig. Als
je het spel wil spelen, lukt dat alleen met
duidelijke regels.

En dit is de groeiparadox: als het bedrijf groeit, neemt
de complexiteit exponentieel toe. En hoe groter de
complexiteit, hoe groter het verschil tussen de
A-spelers en de B-spelers in je bedrijf.

De kwaliteit van je strategie bepaalt de
eﬀectiviteit van je bedrijf en het
personeel.

Uit een grootschalig onderzoek van McKinsey
blijkt dat de A-spelers 800% productiever zijn
dan het gemiddelde op de werkvloer.
Of anders gezegd: de rest laat dag in dag
uit 700% liggen. Hierdoor worden
deadlines niet gehaald, onnodige fouten
gemaakt en gigantisch veel kosten
verspild.
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Een goede strategie levert 6 zaken:
1. Één thema (Businessmodel Canvas)
2. Duidelijke targets
3. Meetbare KPI’s
4. Simpele procedures
5. Zichtbare scoreborden
6. Ritmische feedback-loops
Je hoeft niet voor iedereen de beste te
zijn in alles. Je moet wel de beste zijn in
iets, voor een speciﬁeke groep mensen.

Een Winnende Positie
Winnende Positie
Samenvattend: als je wilt doorschalen zijn er 3
prioriteiten die je op orde moet krijgen:
• Strategie
• Innovatie
• Marketing
Als je dat doet is je bedrijf aanwezig, relevant
en levert je personeel superieure kwaliteit.
Met als gevolg een winnende positie in de
markt.
Eenmaal in die winnende positie bepalen de
gewoonten binnen het bedrijf of er ook
daadwerkelijk gescoord en gewonnen gaat
worden.

>> Doe de intake onderaan deze pagina <<

Winnende Spelers
Winnende Positie
Winnende Gewoonten

S.F. Habits
Special Forces doen al jaren waar wij in het
bedrijfsleven jaloers op zijn: onder continu
wisselende omstandigheden, duurzaam topprestaties leveren. Dit doen ze door het
ontwikkelen van 4 winnende gewoonten.

1. EENVOUD
-1 Thema
-1 kerncijfer
-3 KPIs

3. PROCEDURES
-Acquisitie
-Kernproces
-Communicatie

2. ZICHTBAARHEID
-War Room
-Manifest
-Scorebord

4. RITME
-Daily Huddle
-Weekly Huddle
-Kwartaal- en jaar oﬀsite

1. EENVOUD
Alleen dat wat simpel is wordt structureel
uitgevoerd. Alleen dat wat structureel wordt
uitgevoerd maakt een verschil.
2. ZICHTBAARHEID
Je kunt alleen maar wat veranderen aan dat
wat je ziet. En dat wat je niet ziet, kan je te
grazen nemen.
3. PROCEDURES
Vaste kaders geven ruimte voor vertrouwen.
Duidelijke procedures brengen snelheid en
kwaliteit.
4. RITME
Elke dag een klein beetje wint het altijd van af
en toe heel veel. Consistentie=Koning.
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Wees een koning

Vrouwelijke selectie

De natuur is vrouwelijk. De natuur selecteert.
Oftewel: het vrouwelijke selecteert.

Er is in Nederland een chronisch gebrek aan
volwassen masculiene energie. De gemiddelde
testosteron spiegel ligt 30% lager dan 30 jaar
geleden.
Succes toegewenst aan de dames die over 60 jaar
een vent proberen te vinden…
Sommige (luidruchtige) stemmen roepen dat
agressie, verslaving en verdoving het gevolg zijn van
masculiene energie. Het tegendeel is waar:
die zaken zijn een gevolg van een gebrek aan
volwassen masculiene energie.
Net zoals zelftwijfel, passieloze relaties en
burn-out.
Echte masculiene energie is als een
koning: competent, krachtig en liefdevol.
Met zijn shit op orde.

Wat selecteert de vrouwelijke natuur?
Wie er door mag naar de volgende ronde.
Degene die aan de eisen voldoet wordt
beloond met gezondheid. Een gezond lijf.
Gezonde relaties. Gezonde gedachten en een
gezonde cashﬂow.
Voldoe niet aan de selectiecriteria en je
krijgt ziekte. In je lijf. In je relaties. In je
gedachten en op je bankrekening.
Tijdens Operatie Mankracht ontdek je wat de
4 selectiecriteria zijn, en zorgen we er voor dat
je die zaken op orde krijgt.
Met gezonde groei als gevolg.

DOE DE INTAKE

Het Manifest

DATUM:

DE MISSIE

DE VISIE

(Waarvoor we staan)

(Waarvoor we gaan)

DE KERN

(Onze werkwijze)

1.
2.
3.
4.
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De Opdracht

DATUM:

DE OPDRACHT

GOED

(12 maanden)

(Wat is ons geheime wapen?)

Goed

GELD
(Wat wordt onze winstoptimalisatie?)

Geld

Gaaf

OMZET:

EFFICIËNCY:

WERKVREUGDE:

NPS:

GAAF

(Waarom/waarvoor doen we het?)
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36

37

SitRap

DATUM:

SUCCES AFGELOPEN WEEK?

KERNCIJFER

FOCUS AANKOMENDE WEEK?

SCORES

GROOTSTE OBSTAKEL?

KPI #1:

KPI #2:

KPI #3:
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De Life Assessment

DATUM:

JE KARAKTER

JE BIG 5
E-Score:

Gev

:
r
e
i
z

en:

e
l
P

JE BEHOEFTEN
Primair:

V-Score:
Z-Score:
N-Score:

Secundair:

Ge

We
rk

:

O-Score:

ld:

5

JE REGELS
5

5

Succes:

oei

:

:
e
fd

Geluk:

Gr

e
i
L

5

Geld:

Liefde:

Soc

iaal

leve

n:

:
s
es

Ik ben goed genoeg als:

n
t
i
F
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Duur: 5 dagen + 100 dagen accountability &
terugkomdag
Investering: €6.995
Aantal deelnemers: 10 pax
Locatie: Barcelona

Operatie Mankracht is gericht op mannelijke DGA’s
en CEO’s die willen winnen in het leven. De helft
van de tijd ben je bezig met het verder
doorschalen van je bedrijf. Dit doe je onder
begeleiding van meerdere ervaren investeerders
en internationaal best-seller auteurs op het gebied
van ondernemen en leiderschap.
De andere helft van de tijd ben je bezig met het
groeien als mens en als man. Oud instructeurs en
leden van speciale eenheden zorgen voor het
fysiek- mentale gedeelte (met die eerste helnacht
als kennismaking). Daarnaast ontdek je alles over
vastberadenheid, daadkracht en masculiniteit.

“De retreat in Barcelona was echt super. Met een
mooie groep gemotiveerde ondernemers werden we
eerst getrakteerd op een zware maar (achteraf) zeer
leerzame helnacht. De workshops en 1 op 1
coachingsessies gedurende de week hebben er voor
gezorgd dat ik steeds beter in kaart heb kunnen
brengen wat het fundament/kern van ons bedrijf is en
welke koers we moeten varen om het succesvol te
maken. De persoonlijke inzichten die ik uit de week
hebt gehaald gaan er, mits ik ze goed in de praktijk
weet te brengen, 100% voor zorgen dat ik succesvoller
en met meer voldoening in het leven ga staan. Ik ben
Tibor, Mark en de overige coaches dan ook zeer
dankbaar. De retreat en de coachingstrajecten zijn een
absolute aanrader.”
Sylvester van Bakkum
Mede-eigenaar Physicum.nl

Wat anderen zeggen…

Vincent Schot
CEO Soulve Innovations
"Ik heb de afgelopen jaren vele euro’s
stukgeslagen op coaching. Vaak waren dit
charlatans, huisvaders en mensen met de beste
bedoelingen. Dit leidde alleen niet tot de
resultaten die ik als mens en ondernemer nodig
had. Ik kan Tibor van harte aanbevelen als
coach. Hij is een no-nonsense coach die in twee,
drie vragen tot de kern komt. Hij heeft mij op alle
vlakken: relaties, persoonlijk, gezondheid en als
ondernemer vooruit geholpen. Het is ook de
eerste en enige coach waar ik een beetje ‘bang’
voor was, ik had namelijk meteen door dat hij
mij doorzag en ik niet met bullshit ging
wegkomen."

Jurjen Tegelaar
Directeur fysioeﬀ ect keten
"Tibor.nl is voor mij de essentie BV van
Nederland.
Ik ben dit jaar:
- beter mijn team gaan leiden
- beter gaan ondernemen
- beter gaan investeren
-beter gaan leven
-en zijn al mijn zakelijke doelen behaald
Onwijs bedankt team tibor, tot zo ver is het een
feest om met jullie te werken aan de verdere groei
van mijn bedrijf.”

Rogier Schulmeister
CEO ETSspoor
“Energieke coaches die snel weten te analyseren
waar remmen zitten en weten hoe de blokkades
eraf kunnen.
Door hun systematische aanpak krijg je inzicht
en middelen om structuur aan te brengen,
waardoor doelstellingen bereikt worden.
Zowel de eﬀectiviteit van ons team als mijn eigen
leiderschap is de afgelopen periode enorm
gegroeid, net als de omzet.”

CASH OP DE BANK.
KRACHT IN JE LIJF.
RUST IN JE KOP.
ZIN IN JE DAG.
DOE DE INTAKE

Legacy is not leaving something for people.
It’s leaving something in people.
Peter Strople

