
Hoe kies je de juiste opleider?
“Vanuit onze wensen zijn wij gaan kijken naar het aan-
bod op de markt. IMK onderscheidt zich van andere aan-
bieders door hun ervaring met werken aan persoonlijk
ondernemerschap.Na vergelijking van drie offertes was
de keuze snel gemaakt en konden we direct beginnen.”

Hoe bevalt de opleiding?
“Na de eerste twee modules hebben we een evaluatie
gehouden onder de deelnemers en zij waren erg
enthousiast. Zij gaven de opleiding gemiddeld een acht
en waren opvallend enthousiast over de docent. Er was
direct een goede klik en dat is een belangrijke basis
voor succes.We gaan door met de klas en ik kan me zelfs
voorstellen dat we dit vaker gaan doen.De belang-
stelling is er zeker.”

Wat levert dit jullie organisatie op?
“Medewerkers leren veel meer aan te haken bij de
ontwikkelingen van onze klanten. Zij kijken meer naar
de ware behoefte achter een klantvraag.Dat is voor
onze klanten waardevol en goed,maar voor ons net zo.
Daardoor kan bijvoorbeeld ook sneller inzet van onze
andere bedrijfsonderdelen aan de orde komen.”

Hoe reageren jullie klanten?
“Zeer positief. De totale impact voor hen kan ik nog niet
overzien,maar de reacties van onze stagebedrijven zijn
al veelzeggend.Het bleek een hele opgave om hun
medewerking te krijgen. Als commerciële bedrijven
waren zij eerst toch wat terughoudend om drie ‘leerlin-
gen’ over de vloer te krijgen voor een driedaagse stage.
Achteraf reageren zij echter zeer positief. Zij krijgen
vanuit ons lesmateriaal gratis advies voor hun bedrijfs-
voering en zien dat wij hun organisatie beter leren
kennen.Dit is echt een prachtig traject.”

Empatec is met zo’n 1800 werknemers één van de groot-
ste werkgevers in het westen van Friesland. Als onder-
neming met een maatschappelijke en sociale doel-
stelling biedt Empatec werk, training, coaching en werk-
ervaringsplaatsen aan mensen die – om wat voor reden
ook – (nog) niet in een reguliere baan kunnen functione-
ren. De ondernemersklas is opgezet voor de circa hon-
derd medewerkers van de ondersteunende organisatie.

Wat was de aanleiding voor de opleiding?
“Door veranderende wet- en regelgeving en toenemende
bezuinigingen vonden onze directie, bedrijfsleiders en
afdeling HRM het verstandig om het persoonlijk
ondernemerschap van medewerkers te stimuleren.
Eerst hebben wij zelf goed gekeken wat wij wilden
ontwikkelen. En daar de juiste opleider bij gezocht om
de ondernemersklas samen in te vullen.”

Hoe ziet de opleiding eruit?
“Deelnemers volgen vier modules van twee theorie-
dagen en drie praktijkdagen,waarbij zij stagelopen bij
bestaande klanten en daar praktijkopdrachtenuitvoeren.
De vier modules gaan over: in de huid van een klant
kruipen, ontwikkelen van een business-case,marketing
en verkoop.Ook de theorie is door de trainer sterk
vertaald naar onze praktijk. Dat werkt heel goed.
Het past bij ons als doe-organisatie.”

Was er veel animo voor de ondernemersklas?
“Absoluut.We werkten met open inschrijving en konden
binnen 24 uur wel twee klassen vormen.Toch wilden we
starten met een klas van twaalf deelnemers.We hebben
een selectie gemaakt op basis van de verdeling over ons
bedrijf. De groep brengt de lessen in
alle bloedbanen van onze organisa-
tie.Wij zijn erg positief over de open
inschrijving.Het zorgt voor grote
betrokkenheid en enthousiasme bij
deelnemers.”

Ompersoonlijk ondernemerschap vanmedewerkers verder te ontwikkelingen, introduceerde
reïntegratiebedrijf Empatec in 2011 intern een eigen‘ondernemersklas’.Na open inschrijving
zijn twaalfmedewerkers uit de hele organisatie via eenmaatwerk opleiding aan de slag
gegaanmet hun persoonlijk ondernemerschap.“Na de animo bleek ook het enthousiasme
over de opleiding groot”, zegt HRM-adviseur Jesler Kiestra.

“Zeer waardevol
voor onze klanten
en onszelf ”

“Open inschrijving zorgt voor grote
betrokkenheid van deelnemers”


