
Hoe zag de training Effectief vergaderen
eruit?
Boekee:“Dit was een training van een dag.De theorie
van effectief samenwerken, gespreksdoelen, rollen en
soorten vergaderingen kwam aan bod. Sterk gekoppeld
aan de praktijk van de deelnemers. Zij konden daardoor
oefenenmet hun gedrag en ook van elkaar leren.Wij
vinden het belangrijk dat het geleerde ook in de praktijk
wordt doorgevoerd. Samenmet hun leidinggevende
makenmedewerkers afspraken omnog verder te
oefenenmet het geleerde uit de training.”

Vergaderen jullie intern nu beter?
Glaser:“Het exacte effect van zo’n training is lastig
meetbaar,maar ik heb zeker het idee dat het niveau van
vergaderen al direct verbeterd is. Bijvoorbeeld doordat
de planning beter wordt nageleefd en het vergader-
proces soepeler verloopt. Ik ben er ook van overtuigd
dat de koppeling van de training aan onze HR-cyclus
het effect van trainingen flink intensiveert.”

Hoe is de link naar de praktijk gelegd in
de training?
Boekee:“Deelnemers vulden vooraf een formulier in
waardoor de trainer goed kon aansluiten bij hun leer-
behoefte en praktijk.Met theorie,maar ookmet oefe-
ningen, opdrachten, rollenspellen en ervaringsuitwisse-
lingen. Uit de evaluatie bleek ook dat de wisselwerking
tussen theorie en praktijk erg gewaardeerd werd.
De theorie werd zelfs speels genoemd.Dat is ook een
verdienste van de trainer.

A&O Services is het ‘eigen huis’ van pensioenfondsen en
klanten van de sector Afbouw en Onderhoud.Vanuit
Rijswijk worden circa 4.600 ondernemingen (30.000
medewerkers), bijna 9.300 zelfstandige ondernemers
en nog eens 34.400 gepensioneerden bediend.Onder
anderemet premie-inning en uitkering van pensioen-,
vakantie- en aanvullingsregelingen en een vorstverlet-
regeling. A&O biedt haar diensten op het gebied van
pensioenadministratie, bestuursondersteuning en
pensioencommunicatie ook aan bij pensioen- en
CAO-fondsen buiten de sector Afbouw en Onderhoud.

Waarom een talentontwikkelplan?
“Na een strategische koerswijziging zijn we hier in 2006
mee gestart. Zo kunnenwe competenties doelgericht
ontwikkelen.Het vergroot ook onze internemobiliteit.
Jaarlijks brengenwij de Ontwikkelgids uit die steeds
van aanbodwisselt.Daaruit kunnenmedewerkers een
opleiding kiezen. Eenwerkgroep - samengesteld uit ver-
schillendegeledingen vanonze organisatie - kiest het aan-
bodopbasis vanonze organisatiestrategie,kernwaarden,
input van leidinggevenden en de ontwikkelbehoefte
vanmedewerkers”,zegtmanager P&OGabyGlaser.

Hoe belangrijk is de vrijwillige basis?
P&O-adviseurMargreet Boekee:“Dat is een groot succes.
Wij willenmedewerkersmeenemen in de organisatie-
ontwikkeling. Hiervoor wildenwij de drempel om een
opleiding te volgen zo laagmogelijk houden.Trainingen
zijn daarom zoveel mogelijk incompany en op vrijwillige
basis.Dit maaktmedewerkers verantwoordelijk voor hun
eigen ontwikkeling.Dat past bij onze bedrijfscultuur.
Het zorgt ook voor veel enthousiasme enmond-tot-
mondreclame.Dat werkt drempelverlagend richting
collega’s die eerst wat terughoudender zijn.”

Dienstverlener A&O Services is specialist in pensioenuitvoering, in een sector waar pensioenen en CAO-regelingen voortdurend
in de belangstelling staan.De ruim 230 eigen medewerkers kunnen voor hun ontwikkeling vanuit een talentontwikkelplan
jaarlijks kiezenuitwisselende incompany opleidingen en trainingen.Waaronder afgelopen jaar een training Effectief vergaderen
van IMK Opleidingen.“Als deelnemers vooraf nadenken over hun leerdoelen voor een training, halen ze er veel meer uit.”
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