
tussen beide trainingsdagen omervaringen te verwerken
en onze vaardigheden verder te ontwikkelen.De tweede
trainingsdag kondenwij vragen stellen over zaken die
we tegenkwamen. Enwe gingen verder de diepte in.
Bijvoorbeeld over hoe je goed kunt omgaanmet lastige
of ongeduldigemensen of klanten die zelf slecht Engels
spreken.”

Wat heeft de training jullie opgeleverd?
“We hebben onze Engelse vaardigheden flink verbeterd.
Daardoor zijn wij klantvriendelijker geworden enwe
werken ookmeer op dezelfdemanier. Bijvoorbeeld
doordat wij nu zo'n dertig vaste zinnen hebben die heel
handig zijn. Iedereen is daardoor een stuk zekerder
geworden.Veel deelnemers hebben een stukje schroom
om Engels te spreken van zich afgegooid en durven nu
beter. Hierdoor blijken ze ook veel meer te kunnen dan
ze vooraf dachten.Dat is enormewinst.”

Hoe kijken jullie terug op de training?
“Zeer positief. Het was niet alleen heel leerzaam en
zinvol,maar ook heel leuk om samen te doen.De trainer
heeft ons op een plezierige, haast speelsemanier over
een drempel geholpen.Dat werkte ook als een soort
teambuilding.De deelnemers hebben de training zeer
positief beoordeeld. Belangrijk is dat iedereen vooraf
goedwist wat er ging gebeuren.Goede voorbereiding
maakt zo'n training extra waardevol.Wewillen de
training ook zeker een vervolg geven.We hopen in 2012
verder te gaanmet een nieuw thema.”

“Deelnemers blijken veel meer te
kunnen dan ze vooraf dachten"

Telefonistes STC zijn na training
verlost van schroom om Engels te spreken

“Wij durven nu beter”

Acht telefonistes en receptionistes van het Scheepvaart
en Transport College (STC) in Rotterdam hebben begin
2011 de trainingDe professionele telefoniste & receptioniste
gevolgd. Speciaal toegespitst om hun Engelstalige
vaardigheden verder te ontwikkelen.“De training
was echt op ons lijf geschreven”, zegt leidinggevende
Suzan Noordzij.

Het STC is wereldwijd toonaangevend
op het gebied van opleidingen in de
scheepvaart-, haven- en transport-

sector. Van gesubsidieerd onderwijs (VMBO,MBO en
Hoger Onderwijs) tot bedrijfsopleidingen en trainingen.
De onderwijsinstelling heeft ook vestigingen in Zuid-
Afrika,Vietnam,Korea,Oman en de Filippijnen. In totaal
werken bij de organisatie bijna 900medewerkers,waar-
van 600 in Nederland.

Vanwaar deze training?
“Door onze internationale activiteiten krijgt onze front
office van acht personen regelmatig telefoon uit het
buitenland.Hierbij moet vaak Engels worden gesproken.
Niet iedereen voelde zich daar altijd even prettig bij.
Wij wilden onze Engelse vaardigheden verbeteren en
ookmeer op elkaar afstemmen.Door onze totaal ver-
schillende opleidingsachtergrond,was het best even
zoeken naar de juiste trainingsvorm.”

Hoe hebben jullie de juiste insteek gevonden?
“We hebben onze doelstellingen besprokenmet onze
trainer en zo de koers bepaald. Een standaardtraining is
voor ons opmaat gemaakt en bleek uiteindelijk echt op
ons lijf geschreven.Naast onze doelstellingen, heeft IMK
Opleidingen vanuit hun ervaring voor extra aanvullingen
gezorgd en ook dewensen van deelnemers zijnmee-
genomen. Zo is uiteindelijk bijvoorbeeld ook gesproken
over de etiquette in andere landen.Daar haddenwij voor-
af niet aan gedacht,maar datwaswel heelwaardevol.”

Hoe zag de training eruit?
“Het was een incompany training van twee dagen voor
ons hele team,met veel praktijkgerichte opdrachten,
rollenspellen en ervaringsuitwisseling.Met een periode


