
authentieke wijze de juist klik met de deelnemers.
Dat is al bijna de helft van het succes.”

Waarom de nieuwe opleiding?
“Om onze leidinggevenden intern scherp te houden
en verder op weg te helpen, zijn we gestart met een
training voor het voeren van beoordelings- en functio-
neringsgesprekken. Na een succesvolle pilot bij onze
vestiging in Rotterdam in 2010, is dit vanaf september
2011 landelijk geïntroduceerd voor tien groepen.Vooral
mensen in hogere functies zoals bedrijfsleiders, hoofden
uitvoering en senior uitvoerders.”

Wat leveren de opleidingen op?
“Als organisatie zijnwij aantrekkelijker geworden voor
personeel doordatwemeer loopbaanperspectief bieden.
Met de trainingen kunnenwijmedewerkers goedonder-
steunenbij hun functioneren enontwikkeling.Ook zorgt
het dat er internbeter gecommuniceerdwordt.Dat ver-
sterkt de kwaliteit vanonzedienstverlening.”

Heb je een tip voor andere organisaties die
hiermee aan de slag willen?
“Zorg zelf ook voor goede communicatie vooraf. Zodat
deelnemers weten wat er gaat gebeuren,waarom en ook
wat ze mogen verwachten.Dat voorkomt dat het gezien
wordt als ‘iets van bovenaf’of ‘iets van P&O’.Daardoor
staan deelnemers vanaf het begin open voor de nieuwe
bagage die ze meekrijgen.Dat hebben wij inmiddels wel
geleerd.Goed communiceren betekent voor ons vooral:
meer communiceren, langs meerdere kanalen.”

De Reym Groep is een grote vooruitstrevende dienst-
verlener ophet gebied van industriële reiniging, transport
en afvalmanagement.“Een echte no-nonsensmannen-
wereld”, typeertWilmaVis, stafmedewerker P&O.“Alle
communicatie is informeel en direct.”Erwerken ruim
500medewerkers bij vestigingen door heel Nederland.

Hoe kwamen de opleidingen op de agenda?
“Er ontstond intern behoefte aan senior functies voor
machinisten en voormannen.Medewerkers kregen
hierdoor intern meer loopbaanperspectief. Dat biedt
ons meer mogelijkheden om hen te binden en boeien.
Met de introductie van de twee nieuwe functies,wilden
wij medewerkers wel goed faciliteren voor hun nieuwe
rol. Allereerst met een opleiding in 2009 voor effectief
leidinggeven.Deze training is sindsdien een belangrijke
voorwaarde wanneer iemand senior voorman of senior
machinist wordt.”

Hoe ziet deze opleiding eruit?
“Het is een tweedaagse training met deelnemers van
meerdere vestigingen.Via rollenspellen, uitwisseling en
veel praktijkvoorbeelden krijgen deelnemers nieuwe
kennis en vaardigheden mee. Er wordt goed bij de dage-
lijkse praktijk aangesloten doordat de twee trainers zich
vooraf hebben georiënteerd op onze bedrijfscultuur.Dat
gebeurde door gesprekken en observaties bij ons intern.”

Hoe is de aanpak bevallen?
“Zeer goed.Uit de evaluaties met de deelnemers blijkt
dat zij vaak eerst even moesten wennen,maar het daar-
na heel leuk en zinvol vinden.Ook blijkt dat ze er in de
dagelijkse praktijk echt wat mee kunnen.De sterke link
met de praktijk is erg belangrijk en waardevol. Dat doet
IMK Opleidingen erg goed.De trainers maken zo op

De landelijke ReymGroep - gespecialiseerd in industriële reiniging - biedt mede-
werkers sinds 2008meer loopbaanperspectief sinds de introductie van nieuwe

leidinggevende functies. Daarbij worden leidinggevenden goed gefaciliteerd. Eerst met de training effectief leidinggeven.
In september 2011 volgde een aanvullende training voor het voeren van beoordelings- en functioneringsgesprekken.
“De sterke linkmet de praktijk is cruciaal.”

Trainingen helpen
leidinggevenden
Reym Groep vooruit

Betere dienstverlener en aantrekkelijker
voor personeel

“ De trainers hebben zich vooraf goed verdiept
in onze praktijk en bedrijfscultuur ”


