
 "Bevlogen medewerkers  
onmisbaar voor onze  

ontwikkeling"
S M A L L S T E P S

 "Onze medewerkers voegen  
waarde toe aan de klantreis"

C W S

 "Van gemiddelde  
performer naar  
topperformer"

T E B O D I N

I N T E G R O N  M A G A Z I N E

 "Foodconcepten met een verhaal  
verrijken de wereld van de klant"

A L B R O N
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Daar waar Integron in 1993 begon als 
een afstudeer project op de zolder
kamer is het bedrijf anno 2018 uit
gegroeid tot een toonaangevende 
organisatie op het gebied van klant, 
medewerker en facility beleving. We 
begonnen ooit als onderzoeksbureau, 
maar inmiddels helpen we organisa
ties ook met advies en training om 
het beste uit klant en medewerker te 
halen. 

The next step 
In 25 jaar hebben we als Integron veel 
ontwikkelingen doorgemaakt en we 
staan niet stil. Onze visie én passie 
om het beste uit jezelf, klanten en me
dewerkers te halen staat als een huis. 
We bewegen nu naar de echte verbin
ding tussen klanten en medewerkers.
Het vertrekpunt zijn onze klant en 
medewerkersonderzoeken waarin uw 
ambities en doelen centraal staan. 
De inzichten leiden tot verbetering, 
innovatie en ontwikkeling waarbij ge
drag positief beïnvloed wordt. Via het 
informeren, adviseren en activeren 
van directie, management, leidingge
venden en medewerkers bouwen we 
samen met u aan onze ambitie; het 

beste uit uw klanten en medewerkers 
halen. Samen met u, uw organisatie 
naar een topperformer brengen is het 
doel. 

Veel plezier met het lezen van de in
spirerende succesverhalen van een 
aantal van onze opdrachtgevers. 

COLOFON

TEKST

Rob Hoekstra

DESIGN

JSBdesign

INTEGRON B.V.

K.P. van der Mandelelaan 90

3062 MB Rotterdam

www.integron.nl

info@integron.nl

010 411 59 66

"Het startpunt voor Integron 
was de stage in Duitsland  
bij General Motors, de  
afstudeeropdracht bij Opel 
Nederland voor een 
tevredenheids-onderzoek en 
de vraag vanuit Opel naar 
meer onderzoeken. Op een 
regenachtige vrijdag  
schreven wij ons in bij de  
Kamer van Koophandel.  
Direct met de inschrijving 
naar de ABN AMRO op de 
Coolsingel en ons bedrijf 
was een feit."  
-  STEPHAN VAN GELDER EN  

CEES PIETER DEN HARTOG

Stephan van Gelder

Directie Integron

Arjen Maliepaard

Egbert Engelfriet
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Stage General Motors 

in Duitsland. 

Afstudeeropdracht Opel Nederland 

tevredenheidsonderzoek naar het  

snel service concept Masterfit 

Verhuizing naar Wijnhaven 65 

2e verdieping, 3 kamers en een balie

Koerswijziging

Van onderzoek naar verrassend 

inzicht en gericht verbeteren tot het 

enthousiasmeren en inspireren van 

uw medewerkers en klantenEerste locatie

Houtlaan te Rotterdam

Naast KTO nu ook MTO

Januari: Groo continu klant en 

medewerkerfeedback in eigen 

platform Customer Heartbeat

Juni t/m September:  

Nieuwe workshops Customer  

Journey Mapping en Continu 

onderzoek

April: Nieuwe  
huisvesting  

Brainpark Rotterdam

31 Mei: GROOT FEEST!  

25 jaar Integron,  Beleving 

Awards in de Efteling!

Integron International

Naast Nederland nu ook focus  

op de internationale markt

Naast KTO en MTO ook ITO

Integron (KTO) is een feit 
Diploma op zak, inschrijving KvK 

Stephan van gelder en Cees Pieter 

den Hartog

Integron 25 jaar!

Eerste landelijke onderzoek 
naar klanttevredenheid en 
medewerkertevredenheid 
Focus op de kennisautoriteit op deze 

gebieden 

De eerste editie van  
de Beleving Awards 

in het Zalmhuis Splitsing Integron 
en Yorizon
Nieuwe directie

Integron 15 jaar!

Integron 20 jaar!

Lancering oplossing 
continu klantfeedback
Groo.nl

Nieuwe visie en huisstijl
'Het beste uit klant en  

medewerker halen'

Facilitybeleving.nl

1e Dag van de  
Gastbeleving 
voor de facilitair professional

Lancering onderzoeksplatform  
Customer Heartbeat
Van excel spss naar eigen platform

INTEGRON INTERNATIONAL
e n t e r p r i s e  fe e d b a c k  m a n a ge m e n t

Haal het beste uit uw facilitaire team

1 9 9 3

1 9 9 7

1 9 9 9

2 0 0 1

2 0 0 3

2 0 0 6

2 0 0 8

2 0 0 9

2 0 1 0

2 0 1 0

2 0 1 1

2 0 1 3

2 0 1 5

2 0 1 6

2 0 1 7

2 0 1 8

6 7
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03 -  Voorwoord van de directie 

25 jaar Integron

05 -  Integron 25 jaar 
Een terugblik op 25 jaar Integron

08 -  Inhoudsopgave 
Wat kunt u verwachten in dit magazine?

 10 -  Foodconcepten met een verhaal  
verrijken de wereld van de klant 
Interview met Corno Stam en  

Jacob-Jan Bos van Albron

14 -  Onze medewerkers maken het  
verschil 
Interview met Karin van den Burg en  

Marjolein Somers van Avans Hogeschool

18 -  Met onderzoek en ondersteuning  
het leven van mensen met een  
stoma beter maken 
Interview met Luuk van Eijken van  

Coloplast

22 -  Van gemiddelde performer naar 
topperformer 
Interview met Pieter Schell en Marijke  

Jurgens van Tebodin

26 -  Team Integron 
Wie zijn wij

28 -  Met meer inzicht een betere dienst-
verlening en meerwaarde creëren 
Interview met Hans van Hoek van POSG

32 -  Proactief bijdragen aan het succes 
van onze klanten 
Interview met Marjan van der Zee van CB

36 -  Met kwaliteit en eigenwijsheid  
de beste hogeschool willen zijn 
Interview met Edith Lensen en  

Jorik Huizinga van Iselinge Hogeschool

42 -  Bevlogen medewerkers onmisbaar 
voor onze ontwikkeling 
Interview met Adrie Tija en Claudia ten 

Rouwelaar van Smallsteps

46 -  Onze medewerkers voegen waarde 
toe aan de klantreis 
Interview met Tom Manders en Han Strijbos 

van CWS

52 -  Onze medewerkers zijn en blijven 
het goud van onze organisatie 
Interview met Bram van de Langenberg en 

Bjarne Lof van IVT

56 -  Meerwaarde creëren voor de klant  
dankzij ‘Wasteless Supply Chain’ 
Interview met Roderick de la Houssaye  

van Nedcargo

60 -  Transitie naar een open organisatie 
waar verbinding centraal staat 
Interview met Paul Deriks en Martijn  

Schilders van Hallmark

64 -  Continu verbeteren en slim digitaal 
gemak creëren voor onze klanten  
Interview met Jan Schuller van  

Flash Group

68 -  Tevreden klanten door tevreden 
medewerkers  
Interview met Joos Brinkhuis van Asito

72 -  De Beleving Awards halen het beste 
in mensen naar boven  
Verslag van de Beleving Awards 2017

40 48

INHOUD

6414
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“Ons logo, de ananas, 
staat internationaal 
voor gastvrijheid”

10

Corno Stam 

Commercieel directeur 

Catering

Jacob-Jan Bos

Manager Sales &  

Business Projects

De geschiedenis van Albron gaat  
ver terug. Op 2 januari 1899 om 
05.00 uur ‘s ochtends opent het eer
ste koffie  huis van de voorgangers  
van Albron haar deuren: ‘in ons goed 
verwarmde schaftlokaal vindt de 
werkman tegen een zeer lagen prijs 
koffie, gekookte melk, brood, choco
lade, limonade en in den winter 
erwten soep’. Dat was het eerste 
wapen feit voor het bedrijf dat anno 
2018 is uitgegroeid tot de groot
ste foodserviceorganisatie van  
Nederland. Samen met aandeel
houder Facilicom en via gecombi
neerde activiteiten met Prorest werkt 
het bedrijf aan verdere groei, vooral  
in de sectoren Bedrijfsleven  
& Overheid, Zorg en Horeca & Leisure. 

Klanten kunnen zowel voor ‘single 
services’ als ‘multi services’ bij het 
bedrijf terecht. “Wat in al die jaren 
overeind blijft staan, is ons streven 
naar gastvrijheid. Ons logo, de ananas, 
staat inter nationaal voor gastvrijheid.  
Het creëren van een warm welkom 
vinden wij dan ook enorm belang
rijk. Dat begint bij betrokkenheid van 
onze medewerkers. Die krijgen alle 
aandacht, en we trainen en leiden ze 
op om het beste uit zichzelf te halen 
en zich optimaal in te zetten voor  
gasten, partners en andere betrok
kenen. Albron moet gewoon altijd en 
overal een positief gevoel oproepen”, 
aldus JacobJan Bos, manager sales  
& business projects bij Albron. 

Over meerdere jaren gemeten is Albron een van de grootste stij-
gers op het gebied van klanttevredenheid. Van een 7,4 in 2011 
naar een 7,9 in 2016 én 2017. Ook de NPS is de laatste jaren sterk 
gestegen tot + 13%. Vandaar de nominatie in de nieuwe catego-
rie ‘grootste stijger’ van de Beleving Awards 2017. Het bedrijf 
bedenkt, bouwt en beheert foodconcepten met een verhaal voor 
bedrijven, overheden, scholen, zorginstellingen, evenementen en 
in dag- en verblijfsrecreatie. “Onze enthousiaste medewerkers 
brengen die foodconcepten tot leven en verrijken daarmee de 
wereld van alle betrokkenen; van gast tot leverancier. Maar we 
willen graag stappen zetten naar een nog hogere klant- en gastte-
vredenheid en de identiteit van onze klanten verder versterken”, 
aldus Corno Stam, commercieel directeur Catering bij Albron.

Food concepten met een verhaal 
verrijken de wereld van de klant
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nu eenmaal een bedrijf, meer winst 
worden gemaakt. Dat doen we door 
simpelweg keihard te werken, vast te 
houden aan onze kernwaarden, onze 
identiteit te bewaken en vooral een 
stapje meer te zetten voor gasten, 
opdracht gevers en hun medewerkers. 
Als we ons vanuit al deze gedachten 
verder kunnen verbeteren, staat er 
nog veel moois te gebeuren bij Albron 
en voor onze klanten.”
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ADVIES & TRAINING

GASTTEVREDEN-
HEIDSONDERZOEK

Beter dan we zelf denken
Waar wil Albron naartoe? Volgens 
Stam zegt de ananas feitelijk al  
genoeg. “We willen dat niet alleen 
onze gasten, maar ook partners,  
leveranciers, medewerkers en alle 
andere betrokkenen het goed hebben 
Nu en in de toekomst. 

Gasten moeten met een positief  
gevoel bij Albron weggaan, aan ons 
terugdenken én terugkeren. Daar
naast staan we voor lef, maar dan net 
even anders. Lef met realisme, zou 
ik het willen noemen. Wij zijn geen 
schreeuwers, maar we mogen wel wat 
vaker van ons laten horen. We zijn  
beter dan we zelf denken. Terwijl  
anderen denken dat ze beter zijn, 
maar dat niet zijn. Als Albron maken 
we waar wat we zeggen. 

We hebben ’hogere’ doelen opgesteld; 
die zijn gewaagd en ambi tieus, zoals 
we zijn. Deze linken we aan de bran
ches Bedrijfsleven & Overheid, Zorg 
en Horeca & Leisure. Bij Bedrijfsleven 

& Overheid willen we  een doorbraak 
creëren: een gezond, lekker en duur
zaam aanbod. Hiermee willen we vita
le brandstof leveren aan organisaties, 
zodat onze klanten gezondere, vitale
re medewerkers krijgen. In de zorg is 
het ’De kracht van eten’, die belang
rijk is. Wat kan eten bijdragen aan het 
gezond blijven en het sociale aspect 
voor bij voorbeeld ouderen? Dit is 
iets wat Albron wil uitbouwen. In de 
Horeca & Lei sure zijn we een steeds 
grotere speler en hebben we flinke 
ambities om te groeien. Het contract 
met Center Parcs draagt daar absoluut 
aan bij.”  

Terug naar de basis
Albron wil meer laten zien waar  
het voor staat en wat het kan. Dat  
betekent vaak ook terug naar de  
basis. Bos: “De medewerkers die 
actief zijn bij onze klanten leveren  
de belangrijkste toegevoegde waarde 
voor onze klanten. Zo bereiden we 
het eten weer vers ter plekke bij onze 
klanten in de keuken. Dit concept heet: 
‘De Keuken van…’. Dit is een open 
en transparant concept waarin gas
ten zien hoe en waar hun eten be
reid wordt en krijgen ze een prettig  
gevoel bij het (bedrijfs)restaurant.  
Dit maakt het voor de medewerkers 
ook leuker om hun werk te doen. 

KLANTONDERZOEK

Waar vijf jaar geleden bij catering
bedrijven medewerkers een zak soep 
mochten openknippen, leert Albron 
hen nu weer echt koken. Hierdoor is 
er meer vrijheid en draait het weer 
om het echte eten en drinken. Zo  
creëer je blijere medewerkers en hap
py customers. Het is geen kunstje, dit 
komt echt voort uit ons DNA.”

Grote stijger
Dat Albron een grote stijger is op het 
gebied van klant tevredenheid komt 
volgens Stam deels door de nieuwe 
aanpak die sinds enkele jaren terug 
in gang is gezet. “Een klanttevreden
heidsonderzoek moet ook geen hard 
rapport zijn, maar een basis voor een 
nieuwe weg.” “Het start moment om 
continu te verbeteren”, vult Bos aan. 
“Zo kunnen we samen met de klant 
gericht verbeteren. Waar het eerst 
meer als een score voor het manage
ment werd gezien, gebruiken wij het 
in onze organisatie nu veel meer 
om een continue verbetering van 
onze dienstverlening te realiseren.   
De uitkomsten worden open in de 
organisatie gedeeld, van directie, tot 
klant en met alle collega’s die bij onze 
klanten en gasten op de locaties aan 
het werk zijn. Het is daarom ook veel 
meer een score voor iedereen bin
nen Albron geworden. En natuurlijk 
kan het altijd beter. We mogen bij
voorbeeld nog wel wat meer gebruik
maken van het dashboard (Customer 
Heartbeat). Wat vooral uit het onder
zoek naar voren komt,  is dat de mede
werkers het bedrijf  maken, zij zijn de 
identiteit van Albron. Daarom zie je 

"We hebben ’hogere’  
doelen opgesteld; die zijn 
gewaagd en ambi tieus, 
zoals we zijn."

“Een klanttevredenheids- 
onderzoek moet ook  
geen hard rapport zijn, 
maar een basis voor  
een nieuwe weg”

“We zien een sterke relatie 
tussen klant- en gast-
tevredenheid. De klant- 
tevredenheid is sterk  
gestegen naar een 7,9.  
Onze ambitie is een 8 halen! 
Dit alles willen we ook voor  
gasttevredenheid realiseren.”

ALBRON CREËERT IEDERE DAG WAARDEVOLLE MOMENTEN

Albron bedenkt, bouwt en beheert foodconcepten met een verhaal. Voor 
bedrijven en overheden, op scholen en universiteiten, in ziekenhuizen en 
zorginstellingen, op evenementen en in dag- en verblijfsrecreactie. Iedere dag 
creëert het bedrijf waardevolle momenten voor alle betrokkenen. Albron is 
de grootste foodservice-organisatie van Nederland. Het bedrijf telt zo’n 4.500 
medewerkers die op bijna duizend locaties in Nederland werken. Met als basis 
een groot gevoel voor gastvrijheid, lekker, gezond en duurzaam eten en drin-
ken, aantoonbare betrokkenheid, het vertrouwen in stevige samenwerkingen 
en de durf om dingen anders te doen. 

ook dat de mede werkers hoog scoren 
en zo hoort het ook. Daarnaast zien 
we dat de opdrachtgever zich steeds 
meer laat leiden door het oordeel 
van de eindgebruiker. Vandaar dat de 
gasttevredenheidsonderzoeken, die 
Integron ook voor ons uitvoert, steeds 
belangrijker worden, waarbij de feed
back wordt terug gekoppeld naar de 
opdrachtgever.” 

Toekomstige uitdagingen
Volgens Stam zijn er nog wel wat  
uitdagingen voor de toekomst.  
“We zien een sterke relatie tussen 
klant en gast tevredenheid. De klant
tevredenheid is sterk gestegen naar 
een 7,9. Onze ambitie is een 8 halen!  
Dit alles willen we ook voor gast
tevredenheid realiseren. Daarnaast 
wensen we onze identiteit te verster
ken door meer het verhaal te vertel
len wie we zijn, wat we doen en wat 
we goed doen. Ook moet er, we zijn 
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Marjolein Somers &  

Karin van den Burg 

HR-beleidsadviseur &  

adjunct-directeur HR  

bij Avans Hogeschool
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“We zijn echt trots op  
de uitkomsten maar 
tegelijkertijd willen we  
de lat iedere keer wat  
hoger leggen”

Volgens Somers neemt het werk
belevingsonderzoek bij Avans een 
heel prominente plaats in. “We 
werken nu voor de tweede keer met 
het Tevredenheid Instrument Mede
werkers (TIM) dat door Zestor en Inte
gron is ontwikkeld. Hiermee wordt de 
werkbeleving in het hbo in Nederland 
in kaart gebracht en geeft inzichten 
hoe we ervoor staan. Leidinggeven
den, maar ook medewerkers onder
ling, stimuleren elkaar om het on
derzoek in te vullen. De respons is 
hoog en zowel leidinggevenden als 
medewerkers zien uit naar de resul
taten. Daaraan merk je dat het leeft.” 
Karin van den Burg, adjunctdirecteur 
HR a.i. bij de Dienst P&O van Avans, 
herkent dat. “Ik heb bij verschillende 
organisaties gewerkt die allemaal wel 
een soort werkbelevingsonderzoek 
hebben. Elders is zo’n onderzoek 
vooral een feestje van de afdeling 
HR, maar hier is het van iedereen.  

Dat vind ik echt uniek. Onze mede
werkers maken het verschil.” 

Trots op uitkomsten 
Avans scoort dus uitstekend in het 
werkbelevingsonderzoek. Medewer
kers beoordelen de hogeschool als 
werkgever met gemiddeld een 8. De 
gemiddelde tevredenheid bedraagt 
een 7,4 en 85 procent van de mede
werkers is dus (zeer) tevreden over 
het werk. Somers: “Het is belangrijk  
om bij zulke positieve uitkomsten stil 
te staan. We zijn er echt trots op. Maar 
tegelijkertijd leggen we de lat iedere 
keer weer wat hoger en willen we graag 
van een 8 naar een 9. De score op som
mige kernverwachtingen is maar licht 
gestegen. We hebben ons daarop dus 
niet substantieel verbeterd. Daarover 
gaan we het gesprek met elkaar aan. 
Ook stimuleren we het leren van elkaar 
door het onderling delen van ‘best 
practices en worst cases’.”

Avans behoort tot de best scorende hogescholen in het 
benchmark onderzoek ‘Werkbeleving in hogescholen’ dat Integron 
heeft gehouden in samenwerking met Zestor. Medewerkers geven 
de instelling gemiddeld een 8. Bovendien is 85 procent van hen 
(zeer) tevreden over het werk. “We zijn echt trots op zulke 
uitkomsten. Maar tegelijkertijd willen we graag van een 8 naar  
een 9”, zegt Marjolein Somers, HR Beleidsadviseur bij Avans 
Hogeschool én projectleider van het onderzoek. 

Onze medewerkers 
maken het verschil

14
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Balans tussen werk en privé steeds 
belangrijker
Verbeterpunten zijn de open en  
eerlijkheid van de communicatie in de 
teams en de werkdrukbeleving. 
“Klopt”, zegt Somers. “Maar ter relati
vering: de rapport cijfers op de onder
liggende indicatoren van werkdruk

beleving liggen tussen de 6,5 en de 
7. Geen cijfers om over naar huis te 
schrijven, maar ook geen onvoldoen
des. Tegelijkertijd is er een flink verbe
terpotentieel. 

We hebben in het verleden al veel 
acties ondernomen om de werkdruk
beleving te verbeteren en blijven 
dat doen. In onze academies wor
den bijvoorbeeld allerlei workshop
sessies gehouden om de resultaten  
met elkaar te bespreken, te zoeken 
naar oorzaken en te kijken wat er 
beter kan.” Van den Burg: “Werkdruk
beleving draait om méér dan alleen 
werk. De balans tussen werk en pri
vé wordt steeds belangrijker. Daarom 
benadrukken we dat Avans veel kan 
doen, maar dat werkdrukbeleving ook 
de verantwoordelijkheid is van men
sen zelf.”

Passie voor het onderwijs
Hoewel er wat verbeterpunten zijn, 
blijft fier overeind staan dat Avans 
tot de best scorende hogescho
len behoort. Op zoek naar een ver

10
>29.000 2.800

9 3
Interessegebieden

Studenten Medewerkers

Locaties Steden

AVANS MAAKT HET VERSCHIL

Avans Hogeschool verzorgt hoger beroepsonderwijs in tien interessegebieden. Op negen locaties. In drie steden: 
Breda, Tilburg en ’s-Hertogenbosch. Studenten, docenten, lectoren en professionals creëren kennis en dragen bij aan 
een duurzame samenleving. Het verschil maken, dat wil Avans Hogeschool. Door wat ze doen en door hoe ze het doen. 
Niemand uitgezonderd: studenten, alumni en medewerkers. De hogeschool daagt studenten uit om het maximale uit 
zichzelf te halen. In 2016 telde de hogeschool meer dan 29.000 studenten en 2.800 medewerkers. Daarmee is het een 
van de grotere hogescholen van Nederland. 

klaring kijkt Van den Burg naar het  
verleden. “Avans is in 2004 ontstaan 
uit een fusie van verschillende tradi
tionele hogescholen, zoals een heao, 
pabo en hts. De vraag is: zijn wij een 
grote school of een verzameling kleine 
scholen in verbondenheid? Mis
schien wel het laatste en wellicht ligt 
daar ook onze kracht.” Somers vult 
aan: “De uitdaging luidt steeds: hoe  
behouden de afzonderlijke opleidin
gen hun eigen identiteit in het grote 
geheel, terwijl we wel een corporate 
identity uitdragen en de voordelen 
daarvan benutten? Avans heeft geko
zen voor een platte besturingsfiloso
fie met slechts twee lagen: het college 
van bestuur en de academiedirecties. 
Deze tweelagenstructuur zorgt voor 
korte lijnen en veel professionele 
ruimte. Medewerkers hechten daar 
veel waarde aan. Het zijn allemaal  

“Werkdrukbeleving  
draait om méér dan alleen 
werk. De balans tussen 
werk en privé wordt steeds 
belangrijker.”

betrokken professionals, met passie 
voor het onderwijs, die graag hun 
stempel drukken op het curriculum. 
Ik denk dat de kleinschaligheid, de 
betrokkenheid en de vrijheid voor 
een groot deel het succes van Avans 
bepalen.” Van den Burg: “Ik zie ook 
een sterk samenspel tussen krachtige 
docenten die staan voor hun vak, een 
directie die open en toegankelijk is, en 
een college van bestuur dat weet wat 
het wil en daarop stuurt.”

Niet achterover leunen
Ondanks de fraaie resultaten, is 
achter over leunen er niet bij. De maat
schappij verandert nu eenmaal en 
Avans verandert mee. Van den Burg: 
“We willen studenten afleveren die 
midden in de maatschappij staan, die 
hun normen en waarden gebruiken 
om de samenleving mooier te maken. 

Dat vraagt voortdurende vernieuwing 
van je lesprogramma en docentenbe
geleiding. Een paar jaar geleden zijn 
we begonnen met pilots, waarbij we 
ons besturingsmodel in een andere 
vorm gieten. Die pilots moeten nog 
geëvalueerd worden, maar de kans is 
groot dat we overgaan op zelforgani
satie.” Somers: “Sommige academies 
zijn er al heel ver mee. Wij willen daar
in zelf ook stappen maken. Een hogere 
tevredenheid, meer betrokkenheid en 
stijging van de kwaliteit van het on
derwijs: daar doen we het voor. Alle 
acties die we ondernemen, zijn gericht 
op het verbeteren van het onderwijs 
voor de student.”

MEDEWERKER 
ONDERZOEK

ADVIES & TRAINING
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Coloplast won in 2014 de Klantbeleving Award. Het bedrijf wil  
graag een topperformer blijven en werkt dan ook continu aan 
het verbeteren van de klantbeleving- en tevredenheid. Coloplast 
biedt mensen met blaas- of darmproblemen innovatieve hulp-
middelen en ontwikkelt educatie en services. “We willen men-
sen met een stoma helpen om een actief en volwaardig leven te 
leiden”, aldus Luuk van Eijken, Senior Market Manager Ostomy 
Care bij Coloplast. “Onze klanten, de patiënten, staan altijd cen-
traal. Vandaar dat we graag, onder meer via klantbelevingson-
derzoeken, willen weten of onze dienstverlening en producten 
worden gewaardeerd.”

Van Eijken werkt zes jaar voor Colop
last. Hij heeft verschillende functies 
vervuld. Nu is hij inmiddels twee jaar 
verantwoordelijk voor de afdeling 
stomazorg. “Coloplast is voortgeko
men uit een initiatief van de Deen
se verpleegkundige Elise Sørensen. 
Haar zus Thora kreeg in 1954 een 
stoma vanwege darmkanker. De stank 
en het ongemak zorgden ervoor dat 
Thora een teruggetrokken leven leid
de. Elise zag dit met lede ogen aan 
en dacht: ‘wat zou het fantastisch zijn 
om een plastic wegwerpzakje te ont
wikkelen dat het leven van mijn zus 
makkelijker maakt!’ Wat we dus wil
len, is het leven van iemand met een 
stoma teruggeven. Daarom stellen 
we onszelf continu de vraag: ‘maken 
we het leven van iemand met een 

stoma beter?’. Als dit niet het geval 
is, moeten we er als Coloplast nog 
eens goed over nadenken. We zijn nu 
eenmaal een fabrikant die kwaliteit
sproducten ontwikkelt, maar dit ook 
in samenwerking doet met zorgpro
fessionals en eindgebruikers wereld
wijd.”

Educatie en evenementen
Goede stomazorg begint bij de  
start in het ziekenhuis, daarom biedt 
Coloplast ook educatie aan zorg
professionals. “Juist die ondersteu
ning is belangrijk, daarom bieden 
we verpleegkundigen gratis educa
tie, zodat ze de patiënten optimaal 
kunnen helpen”, zegt Van Eijken. 
“Verder organiseren we jaarlijks 
verschillende evenementen, waar

Luuk van Eijken

Senior Market Manager 

Ostomy Care

Met onderzoek en ondersteuning  
het leven van mensen met een 

stoma beter maken

I N T E G R O N  M A G A Z I N E  | 

“Onze klanten, de  
patiënten, staan altijd  
centraal. Daarom willen 
we graag weten of onze 
dienstverlening en  
producten worden 
gewaardeerd.”
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onder een Stomasymposium voor 
zorg professionals. Hiermee kunnen 
ze op de hoogte blijven van de ont
wikkelingen en daarop inspelen. 
Voor de tweede keer hebben we 
dit jaar Day at the Beach georgani
seerd voor mensen met een stoma. 
Een evenement waar stomadragers, 
zo nodig geadviseerd door een fy
siotherapeut, kunnen ontdekken 
wat er wél mogelijk is. Zo konden 
mensen dingen doen als zwemmen, 
brandingraften, bootcamp en yoga.  
Dat is toch mooi, dat we mensen  
op die manier hun leven weer terug
geven en zo goed mogelijk onder
steunen en informeren. Dat is ons 
bestaansrecht als Coloplast.”

Onderzoek biedt inzicht in  

informatiebehoefte stomadragers
Bij alles wat Coloplast doet, draait  
het om het welbevinden van de klant;  
de patiënt. “Naast het goede hulp
middel is het belangrijk in beeld te 
krijgen welke uitdagingen mensen 
met een stoma tegenkomen. Ba
sis van het onderzoek is het delen 
van ervaringen van mensen met een 

stoma en stomaverpleeg kundigen. 
Hierdoor kregen we een beter in
zicht in de hulpvragen van mensen 
met een stoma en via welke we
gen zij aan informatie komen. Om te  
kijken wat de benodigdheden zijn van 
mensen met een stoma, zowel voor 
gebruik voor korte duur als langere 
duur, is een kwalitatief onderzoek ge
houden via panelgesprekken met 
verpleegkundigen en patiënten.  
Dat gaf een goed inzicht. Vervol
gens is nog aan tweeduizend 
stoma patiënten gevraagd om 
een korte, kwantitatieve vra
genlijst in te vullen. Ruim 
40% heeft dit gedaan. Een 
goede score”, aldus Van 
Eijken. Uit de opeenvol
gende onderzoeken bleek 
verder dat de verpleegkun
dige nog steeds de belang
rijkste bron voor informatie 
is en ook erg hoog wordt 
gewaardeerd. Van Eijken: 
“Je ziet wel dat patiënten 
steeds meer online gaan zoe
ken naar informatie, maar dat 
deze informatie niet altijd even 
betrouwbaar wordt bevonden. 
Dat was deels al bij ons bekend, 
maar het is goed om dat beves
tigd te krijgen en ook nog eens 
goed onderbouwd door de patiën
ten. Op basis van de opeenvolgen
de onderzoeken gaan we vanuit 
een cocreatie met patiënten en 
verpleeg kundigen aan de slag om 
oplossingen vorm te geven.”
Kwalitatieve onderzoeksopzet 

“Dat is toch mooi, dat we 
mensen op die manier hun 
leven weer teruggeven en 
zo goed mogelijk onder-
steunen en informeren.  
Dat is ons bestaansrecht 
als Coloplast.”

Coloplast: voor een betere kwaliteit van leven
Coloplast wil het leven van mensen met een stoma beter maken door 
producten, advies en ondersteuning. Het bedrijf is 1957 opgericht in 
Denemarken, waar ook het hoofdkantoor is gevestigd. Coloplast is we-
reldwijd vertegenwoordigd in 53 landen, waaronder Nederland.

groot succes
Coloplast kijkt naar de toekomst, 
hoewel de stip aan de horizon nog 
niet definitief gezet is. Van Eijken:  
“We wilden aan de hand van het 
klantbelevingsonderzoek kijken wel
ke kant het opging. Dit zorgde voor 
de nodige dynamiek en was ook niet  
duidelijk of Coloplast links of rechts 
zou uitkomen. Zo groeide het onder
zoek uit naar wat het uiteindelijk is 
geworden. Soms is het ook goed om 
zaken even los te laten. Dit maakte 
het leuk, maar was boven dien een uit
daging. Echter bleek deze kwalitatieve 
onder zoeksopzet wel goed te werken. 
In andere landen zijn er andere 
(kwantitatieve) onder zoeksopzetten 
gebruikt met minder succes.
Daarom was en is er veel interesse 

naar de manier waarop we het hier 
in Nederland hebben aangepakt. Er is 
bij de presentatie van de resultaten 
door Integron zelfs nog een aantal 
mensen van het Deense hoofdkan
toor geweest. Een aantal andere lan
den gebruikt nu de onderzoeksopzet 
van Integron en Coloplast Nederland. 
Sowieso werken we goed samen met 
Integron. Ze hebben autoriteit, bewa
ren het overzicht en stemmen zaken 
goed af met de klant. Ook het proces
matige gedeelte van Integron is sterk. 
Daarnaast heeft Integron ons continu 

geprikkeld om voor het maximale te 
gaan en zaken in een keer goed aan te 
pakken. Integron kijkt niet alleen naar 
het doel, maar ook naar de reis. En dat 
vinden we belangrijk. We hebben veel 
geleerd van het onder zoek, zowel als 
het gaat om onze interne organisatie 
als de rol van de zorg professional. We 
weten nu dat de kracht van de oplos
sing schuilt in samenwerking en opti
male ondersteuning.”

Goede balans
Onderzoek is een goede manier om 
te kijken waar je als organisatie staat 
en of je dienstverlening en producten 
aansluiten op de klantwensen en 
–behoeften. Van Eijken: “Maar onder
zoek hoeft geen doel op zich te worden. 
Onderzoeks resultaten zijn relevant en 
mooi, maar cijfers hoeven niet ten kos
te van alles omhoog. Hier moet een 
goede balans in gevonden worden. De 
beleving van de patiënten verandert 
continu, simpelweg omdat er ieder jaar 
nieuwe patiënten bijkomen. Hierdoor 
is de sample iedere keer weer anders. 
Verschillende patiënten hebben nu 
eenmaal verschillende behoeften, af
hankelijk van de reden waarom ze een 
stoma hebben. Ook spelen factoren als 
leeftijd een rol.” 

Niettemin geeft Van Eijken aan graag 
verder te willen met onderzoek: 
“Daarbij kunnen we interne metingen 
uitbreiden of ook meer kijken naar an
dere doelgroepen, bijvoorbeeld sta
keholders zoals verzekeraars en over
heden. Ook zou er met de data van 
het huidige onderzoek een grondige 
analyse gedaan kunnen worden om 
mogelijke complicaties te voorkomen. 
Dit zou erg waardevol kunnen zijn. 
Maar alles op een doordachte manier 
en met een doel. Dan is het resultaat 
vaak veel relevanter.” 

“We wilden aan de hand 
van het klantbelevings- 
onderzoek kijken welke 
kant het opging. Dit zorgde 
voor de nodige dynamiek 
en was ook niet duidelijk of 
Coloplast links of rechts zou 
uitkomen. Zo groeide het 
onderzoek uit naar wat het 
uiteindelijk is geworden.”

KLANT  
ONDERZOEK

ADVIES & TRAINING

CUSTOMER JOURNEY 
MAPPING
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“De grootste 
toe gevoegde waarde van 
het onderzoek is dat we  
konden zien wat de minst  
scorende onderdelen waren  
en wat de medewerkers het  
belangrijkste vonden”

Pieter Schell 

Hoofd HR

Marijke Jurgens 

Manager Marketing  

& Communicatie

De component ‘human resource’ is 
evident voor Tebodin. De factor ‘men
selijk kapitaal’ moet dan ook zijn 
plek krijgen binnen de ver nieuw de 
strategie. “Om dit te realiseren, is het 
natuurlijk belangrijk dat we weten 
hoe onze medewerkers tegen het 
bedrijf aankijken en hoe verbonden 
ze zijn en zich voelen”, aldus Schell. 
“Waar liggen hun behoeften en hoe 
kunnen we dit faciliteren, zodat de 
performance beter wordt? Via het  
onderzoek hebben we input ver
zameld om verder invulling te geven 
aan de strategie.”

Stip aan de horizon
Tebodin heeft vooruitgekeken en  
langetermijndoelen geformuleerd. De  
'stip aan de horizon' bestaat uit  
vijf pijlers (zie volgende pagina).

Volgens Schell zijn de vijf compo
nenten vooral bedoeld om dichterbij 
de waarden van Tebodin/Bilfinger te  
komen. “Hieruit moet substantieel 
meer omzet en meer opbrengsten 
voortkomen. We hebben onze stra
tegie in december 2016 gelanceerd 
en daarna zijn we gestart met het  
communiceren ervan binnen de orga
nisatie. Hiertoe hebben we een speci
aal programmamanagement opgezet 
dat stuurt op de vijf pijlers. Er is op 
het gebied van executie ook genoeg 
te leren en ontwikkelen. Zeker in een 
bedrijf waarin veel hoogopgeleide 
technici zitten die het een uitdaging 
vinden om na te denken hoe zaken 
verbeterd kunnen worden. Maar dat 
mag de uiteindelijke implementatie 
niet vertragen.”

Tebodin is een van de grotere advies- en ingenieursbureaus en 
telt in Nederland zo’n 750 medewerkers. Die medewerkers zijn het 
belangrijkste kapitaal binnen de organisatie. Het bedrijf wil dan 
ook graag stappen maken op weg van gemiddelde performer naar 
topperformer als het gaat om medewerker- en klant tevreden heid. 
“We hebben de laatste jaren te maken gehad met de nodige ver-
anderingen, zowel in de markt als intern door de overname door 
Bilfinger. Onze medewerkers wilden graag weten waar ze aan toe 
waren en wat onze stip aan de horizon is. Dat was voor ons een van 
de redenen om een medewerkeronderzoek te laten uitvoeren door 
Integron”, zegt Pieter Schell, hoofd HR bij Tebodin.

Van gemiddelde performer  
naar topperformer
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Zorgen dat medewerkers  
zich kunnen ontwikkelen tot 
high performing en engaged 

professionals.

De vijf pijlers van  
Tebodin

Continu blijven verbeteren op 
het gebied van engineering en 

consultancy.

Digitalisering een boost geven, 
sneller kunnen inspelen op de 
behoeften van klanten.

Contractvorm waarin meer risico 
genomen wordt. Dit is wat de 
markt vraagt en dit is ook in lijn 
met wat moederbedrijf Bilfinger 
doet (synergie).

Commercial awareness -  
toegang tot de markt: dit  
behelst meer dan alleen  
naamsbekendheid.
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Marijke Jurgens, manager marke
ting en communicatie bij Tebodin:  
“De medewerkers moeten ermee aan 
de slag met het uiteindelijke doel dat 
we klanten het beste bieden door effi
ciënter te werken en continu te werken 
aan verbetering. We willen ons profi
leren als oplossers, vooral voor grote 
complexe problemen. Maar we willen 
ook uitvoerder zijn. Daarnaast worden 
onze stakeholders steeds belangrijker.  
Al met al hebben we hoge ambities, 
waarbij de klant vooropstaat.”

Toegevoegde waarde onderzoek
Het medewerkertevredenheidsonder
zoek heeft voor Tebodin gewerkt als 

eyeopener. Schell: “De grootste toe
gevoegde waarde van het onderzoek 
is dat we konden zien wat de minst 
scorende onderdelen waren en wat 
de medewerkers het belangrijkste 
vonden. De zaken die goed gaan,  
blijven we uiteraard in de gaten hou
den. Aan de items die lager scoorden, 
gaan we hard werken, zodat er bij een 
volgende meting verbetering zicht
baar is.” Volgens Jurgens gaat het niet 
alleen om het onderzoek en de resul
taten zelf, maar is ook communicatie 
cruciaal. “De strategie die we volgen, 
moet draagvlak krijgen binnen de  
organisatie en breed worden  
gecommuniceerd. Dat doen we op 

een toegankelijke manier, onder meer 
via video’s en vlogs.” Schell vult aan: 
“Mede werkers motiveren en betrokken  
maken, is  belangrijk. Vergelijk het 
met de piramide van Maslow; eerst 
moet de basis op orde zijn. Daarna 
kan je verder kijken. Zo maken wij ge
bruik van het 5Smodel op basis van 
‘Lean’ (Sustain, Sort, Straighten, Shine,  
Standarize). Dit is een methode ge
richt op het verbeteren van de orga
nisatie met de werkplek als uitgangs
punt, maar deze kan ook uit gevoerd 
worden op productie niveau. Alles 
met het doel om verspillingen tegen 
te gaan en te zorgen voor een goede 
kwaliteit van de basis.”

Tebodin in veel markten actief  
Tebodin B.V. is een multidisciplinair advies- en ingenieursbureau en biedt 
opdrachtgevers wereldwijd onafhankelijke services op basis van de kennis 
en ervaring van 3.200 werknemers in de volgende marktgebieden: industrie, 
gezondheid en voeding, olie en gas, chemie, infrastructuur, vastgoed, energie 
en milieu. De onderneming beschikt over een netwerk van kantoren verspreid 
over West-, Centraal- en Oost-Europa en het Midden-Oosten. Tebodin is on-
derdeel van de internationale, industriële serviceprovider Bilfinger SE. 

Verschillende trajecten in gang 
gezet 
In het kader van de vernieuwde  
strategie zijn er inmiddels al verschil
lende trajecten in gang gezet, waar
onder een boost geven aan digitalise
ring. Hiermee wil Tebodin processen 
verbeteren. Ook als het gaat om de 
interne organisatie heeft het bureau 
al stappen gemaakt. Schell: “Een voor
beeld daarvan is de lancering van een 
nieuw declaratiesysteem. Dit moet 
het eenvoudiger maken om te decla
reren, onder meer via een app. Verder 
pakken we het functiehuis aan. Dit 
was wat onder gesneeuwd, maar we 
richten het nu zo in dat het voldoet 
aan de verwachtingen en eisen in 
lijn met de organisatieveranderingen.  
Het zijn al deze zaken samen die er
voor zorgen dat de stip aan de horizon  
bereikt kan worden. De basis eerst op 
orde en dan kan er nog beter gewerkt 
worden.” Jurgens: “En ook hier is  
communicatie weer belangrijk. We 
willen op een zo duidelijk mogelijke 
en vaak ook humoristische manier 
dingen communiceren en uitleggen. 
Bijvoorbeeld aan de hand van car
toons. Humor is een kataly sator en 
creëert enthousiasme onder de me
dewerkers. Ook maken we radiocom
mercials waar medewerkers erg trots 
op zijn. Dat levert veel positieve reac
ties van familie, omgeving en klanten 

op en geeft een  positieve invloed. 
Dat werkt dan ook weer inspirerend 
voor de sales. We leggen de nadruk op 
innovatie en anders denken. Zo willen 
we iets extra’s bieden aan de klant.” 

Vooruitgang in 2018 
De tien belangrijkste scores uit het 
medewerkertevredenheidsonderzoek 
leverden opgeteld en gemiddeld een 
7,2 op. “Uiteindelijk willen we naar 
een 8 toe”, zegt Schell. “Dat betekent 
dat we in 2018 vooruit gang willen 
zien. Die 8 is geen bittere noodzaak, 
maar er moet wel verbetering zicht
baar zijn. Integron kan ons daarbij 
helpen. Ze verrichten niet alleen goed 
onderzoek, maar leggen de resultaten 
ook duidelijk uit en weten wat wij 
als klant willen. Vaak vinden externe 
partijen het moeilijk om zich te ver
plaatsen in onze engineers die op 
managementniveau opereren. Onze 
engineers zijn kritisch en kunnen 
diep ingaan op details. Integron heeft 
aangetoond hier mee om te kunnen 
gaan, vandaar dat het onderzoek 
ook zo goed is geland onder onze  
medewerkers. Voldoende reden om in 
2018 een herhaalmeeting en –meting 
te doen met Integron. We kunnen dan 
dezelfde zaken meten  en vergelijken 
met 2016. Dan weten we precies waar 
we aan toe zijn en hoe we het nog  
beter kunnen doen.”

MEDEWERKER 
ONDERZOEK

ADVIES & TRAINING



2726

T E A M  I N T E G R O N  |  I N T E G R O N  M A G A Z I N EI N T E G R O N  M A G A Z I N E  |  T E A M  I N T E G R O N

Stephan van Gelder

Directeur/eigenaar

Alex van Oord

Manager Projectcoördinatie

Tim Bernards 

Projectcoördinator

Iris van Dorsselaer

Projectmedewerker

Robert Mentink

Consultant

Mirela Kahrimanovic

Consultant

Egbert Engelfriet

Managing Director

Thirza van der Weijde 

Projectmedewerker

Monique Zevenbergen

Projectcoördinator

Sharina van Putten

Projectcoördinator

Christian Crauwels 

Presales

Kay Sijbrandij

Consultant
Elise Kamhoot

Projectmanager

Arjen Maliepaard 

Managing Director

Liesbeth Pons 

Projectcoördinator

Rianne Nederhoff 

Projectcoördinator

Daan Wuite

Marketing Coordinator

Benjamin de Mooij  

Senior Consultant

Raoul Kleij 

Projectmanager

Frank Madlener

Senior Consultant

Marit Luijten

Consultant

Patrick van Amen

Projectcoördinator

Merel van Jaarsvelt

Projectcoördinator

Carol Rijnenberg 

Office Manager

Markus Huibrechtse

Senior Consultant

Maartje Nollen

Projectmanager

De gezichten 
achter Integron



29

I N T E G R O N  M A G A Z I N E  |   I N T E R V I E W  P O S GI N T E G R O N  M A G A Z I N E  |  I N T E R V I E W  P O S G 

“Wat wil je doen, waar 
wil je naartoe en hoe ga je 
daar komen?”

Volgens Van Hoek hebben de diepte 
interviews laten zien dat opdracht
gevers voor POSG kiezen vanwege het 
vergroten van de betrokkenheid van 
hun medewerkers. 
“Dat is eigenlijk precies wat wij hoop
ten, maar eerlijk gezegd niet had
den verwacht terug te krijgen. We  
waren vooral in de veronderstelling 
dat klanten met ons in zee gaan, 
omdat ze ons goed vinden en we 
een fatsoenlijke prijs en meerwaar
de bieden op een goed niveau. Maar 
des te mooier is natuurlijk dat ze het 

beste voor hun medewerkers willen.  
Dat sluit prima aan op onze kern
activiteit: mensen verder brengen.”

Duurzame loopbaanontwikkeling
POSG bestaat als sinds 1999 en 
heeft de wereld, de maatschappij 
en de arbeidsmarkt in de loop der  
jaren zien veranderen. Dat vraagt om 
aanpassingsvermogen en inspelen 
op ontwikkelingen. Van Hoek: “Maar 
onze bestaansgrond is en blijft de 
maatschappelijke relevantie van onze 
dienstverlening: duurzame loopbaan

POSG wil mensen verder brengen. Het bedrijf is marktleider op 
het gebied van arbeidsmobiliteit en sparringpartner van overheid 
en politiek. “Als mensen om wat voor reden niet verder kunnen 
in hun werk, gaan wij graag in opdracht van hun werkgever het 
gesprek met hen aan. Wat wil je doen, waar wil je naartoe en hoe 
ga je daar komen? Dat zijn de kernvragen die wij stellen, waarbij 
we vervolgens onze kennis en kunde inbrengen om concrete stap-
pen te maken. Vanzelfsprekend willen we onze dienstverlening 
continu verbeteren en meerwaarde creëren. Daartoe hebben we 
meer inzicht nodig, zowel als het gaat om onze klanten als onze 
medewerkers. Vandaar dat we Integron op verschillende fronten 
onderzoek laten verrichten: KTO, MTO en PTO (professionals)-pe-
riodiek. Verder hebben ze diepte-interviews gehouden met onze 
adviseurs, tips gegeven en ondersteuning geboden”, aldus Hans 
van Hoek, directeur van POSG.

Hans van Hoek 

Directeur van POSG

Met meer inzicht een betere 
dienstverlening en meerwaarde 

creëren

28



3130

I N T E G R O N  M A G A Z I N E  |   I N T E R V I E W  P O S GI N T E G R O N  M A G A Z I N E  |  I N T E R V I E W  P O S G

ontwikkeling. Daarmee halen mensen 
het maximale uit zichzelf en hun  
carrière. Bovendien vergroten ze zo 
hun personele mobiliteit en werk  
neembaarheid en kunnen ze meer 
betekenen voor hun naaste omgeving, 
hun werkgever en de samenleving. 
En over betekenen gesproken… we 
willen steeds meer toe naar een si
tuatie waar medewerker en klant bij 
elkaar komen. 

Zo gebruiken we het klanttevreden
heidsonderzoek om medewerkers 
klantfeedback te geven. En volgens 
mij draagt dit bij aan de medewerker
tevredenheid, omdat hij/zij zich veel 
meer bewust is van ‘dit is hoe ik 
ben en dit is hoe ik functioneer’. Dat 
is toch een ander perspectief dan 
dat een baas vertelt wat hij/zij van  
iemand vindt. En dat is ook wat meer  
in het straatje past van de mede  
werker van nu. De moderne werk 
nemer bepaalt steeds meer zijn eigen 
levensloop en is regisseur van zijn  
eigen loopbaan.” 

Betere interactie adviseur en klant 
POSG doet het niet slecht, gekeken naar 
de resultaten van de tot nu toe ge
houden onderzoeken. De gemiddelde 
score is boven de acht. En NPS is 
bijna altijd positief. Van Hoek: “Wat 
kan beter? Onder meer de interactie 
tussen onze adviseur en de klant. 
Soms is hij geneigd te denken: ‘deal, 
klaar’. Maar uit onderzoek blijkt dat 
de klant vaak nog behoefte heeft om 
erna contact te hebben. Zonder dat er 
iets te verdienen valt. Dat is een inte
ressant gegeven. Wij zeggen normaal 
gesproken tegen onze adviseurs dat 
ze de klantrelatie moeten bewaken 
en na zoveel tijd contact moeten op
nemen met de desbetreffende klant. 
Maar nu zegt die klant eigenlijk het
zelfde, dus dat hij behoefte aan ex
tra contact heeft. Dat zijn pas echte 
relaties! Ik hoef nu ook niet meer te 
zeggen: ’heb je die klant al gebeld’. 
Zo’n twintig adviseurs hebben dus  
absoluut baat bij feedback via het 
online intelligence dashboard van 
Integron en leren daarmee omgaan  
en hoe ze de resultaten kunnen inter
preteren. We zijn ook bezig met een 
commerciële training, waarin onze me
dewerkers leren hoe ze nog beter de 
verwachtingen van de opdrachtgever 
kunnen vertalen naar ons diensten
aanbod. Verder merken we in de fase 

van offreren tot aan contracteren dat 
we onze verwachtingen moeten blij
ven waarmaken. We geven mensen 
veel hoop voor het vinden van een 
nieuwe toekomst. Maar we kunnen de 
verwachtingen ook te groot maken. 
Daar moeten we voor waken dat dat 
niet te veel gebeurt.”

Doorontwikkelen
Uiteindelijk draait het toch ook om 
passie en waardering. Van Hoek:  
“Ja, ik vind het echt leuk wat we 
doen. En er is geen groter compli
ment wanneer wij afscheid nemen 
van een klant en dat hij zegt tegen 
mij of een medewerker: ‘bedankt,  
je hebt mij geholpen!’ Hoe vaak 
je dat ook hoort, het geeft iedere  
keer weer kippenvel. 

Per jaar helpen wij zo’n 250 men
sen die bij hun bedrijf verder kun
nen bouwen aan hun toekomst. En 
wij doen dat op onze beurt door 
onszelf te blijven ontwikkelen. Zo 
creëer je voorsprong door ontwikke
ling. De richting van de ontwikkeling 
kan variëren en is afhankelijk van 
allerlei factoren, maar de noodzaak 
ervan herkennen en erkennen we. 
Daarom zeggen we: ‘beste adviseur, 
je bent een van de beste adviseurs 
van POSG. Waar sta je over drie jaar? 
Wat zijn jouw drijfveren? Wat zijn 
jouw doelen en op welke manier 
wil je daar invulling aan geven?’.  
Soms is dat best lastig, omdat veel 

“We willen steeds meer toe 
naar een situatie waar  
medewerker en klant bij 
elkaar komen”

POSG creëert kansen en oplossingen als het gaat om  
arbeidsmobiliteit

De persoonlijke groei en werkneembaarheid van mensen duurzaam ontwik-
kelen. En zowel voor hen als voor organisaties kansen en oplossingen creëren 
op het gebied van loopbaanmobiliteit. Dat doet POSG, marktleider op het 
gebied van arbeidsmobiliteit en sparringpartner van overheid en politiek. 
Vanuit haar hoofdkantoor in ‘s-Hertogenbosch werkt POSG met ongeveer 
zestig medewerkers voor verschillende opdrachtgevers; van gemeenten en 
provincies tot waterschappen en ministeries. Naast mobiliteitsdienstverband 
is POSG gespecialiseerd in mobiliteitsadvies, loopbaancoaching en interim 
dienstverlening.

mensen heel tevreden zijn met wat 
ze nu doen en weinig met hun toe
komst bezig zijn. Maar je blijven ont
wikkelen is een must.”

Op de goede weg
Van Hoek constateert dat POSG op de 
goede weg zit. De onderzoeken wij
zen dat uit of bevestigen dat. “We zijn 
goed bezig als het gaat om ontwikke
ling, als het gaat om meerwaarde van 
de mening van klanten te verwerken 
in de ontwikkeling van onze adviseurs 
en dienstverlening. Wat wij zelf doen, 
is in onze academie er trainingen 
en opleidingen aan koppelen. En in 
onze HRsystematiek, er feedback in  

"Je blijven ontwikkelen is 
een must."

“Er is geen groter compli-
ment wanneer wij afscheid 
nemen van een klant en dat 
hij zegt: ‘bedankt, je hebt 
mij geholpen!’ Hoe vaak 
je dat ook hoort, het geeft 
iedere keer weer kippenvel.”

verwerken waar we ook onze eigen 
mensen mee verder brengen. Om 
te zien waar we staan en wat onze 
inspanningen hebben opgeleverd, 
laten we ook dit jaar weer een klant
tevredenheids en medewerkertevre
denheidsonderzoek uitvoeren door 
Integron. Ook bekijken we waar de 
onderlinge dynamiek is tussen klant 
en medewerker.” 

MEDEWERKER 
ONDERZOEK

KLANT
ONDERZOEK

PERIODIEK  
ONDERZOEK ONDER 

PROFESSIONALS

DIEPTE  
INTERVIEWS

CONTINU KLANT 
FEEDBACK
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“Of het nu gaat om  
innovatie, serviceontwikke-
ling of de dagelijkse gang van 
zaken; we trekken steeds meer 
samen op met klanten. ”

Van der Zee werkt vijf jaar bij CB.  
“Ik ben hier gekomen toen het nog 
Centraal Boekhuis was en er een 
nieuwe strategie was geformu
leerd, waarbij ook andere markten 
dan alleen de boekenmarkt werden  
bekeken. Het volume van fysieke  
boeken zou waarschijnlijk gaan  
afnemen en de infrastructuur die 
we hadden, moest wel intact blijven,  
anders kun je niet meer concurreren. 
We hebben een zeer goed logistiek 
systeem dat zich iedere dag bewijst. 
In de boeken markt leveren we niet 
alleen aan retailers, maar ook steeds 
meer rechtstreeks naar consumen
ten in opdracht van web winkels. 
Dat is een belangrijke ontwikkeling.  
Afgelopen jaar was 20% van de  
bestellingen ecommerce, dus dat 
groeit alleen maar.”

Innovatie
CB bestaat al 145 jaar en kenmerkt 
zich door innovatie. Zo maakt het 
bedrijf gebruik van print on demand, 
waarmee het in staat is om direct 
een boek te produceren en vervol
gens snel te leveren. Van der Zee:  
“We zijn continu aan het ontwikke
len om beter aan te sluiten op de 
consu menten  behoeften. Zo doen we 
ook de distributie van het eboek en 
dat is prettig voor onze klanten. Een 
andere belangrijke ontwikkeling is 
dat we data, die loskomt door onze 
werkzaamheden en klantcontacten,  
kunnen omzetten in relevante 
sturings   informatie voor onze klanten. 
Zij kunnen met deze informatie bete
re keuzes maken, bijvoorbeeld over 
voorraden, distributiekanalen en in
koopbeleid.” 

“Of het nu gaat om innovatie, serviceontwikkeling of de dagelijkse 
gang van zaken; we trekken steeds meer samen op met klanten. 
We vragen dus ook actief wat ze van ons vinden en wat we kunnen 
verbeteren. Alles met het doel bij te dragen aan het succes van 
onze klanten”, zegt Marjan van der Zee, manager marketing en 
communicatie bij CB, de logistiek expert voor Media, Healthcare 
en Fashion. Het bedrijf telt duizend professionals die zich dag in 
dag uit inzetten op het gebied van logistiek, e-fulfilment, e-book-
distributie en financiële diensten, informatie- en communicatie-
diensten. “De klant staat daarbij honderd procent centraal.” 

Marjan van der Zee 

Manager marketing & 

communicatie

Proactief bijdragen aan  
het succes van onze klanten
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handels belang en volledig onafhan
kelijk van product of leverancier.  
We zijn een echte partner die diep  
in de organisatie kan meewerken,  
meedenken en voortdurend kan  
inspelen op ontwikkelingen. Een 
voorbeeld. We werken samen met 
thuiszorgorganisatie Buurtzorg. Zij 
hebben 10.000 verpleegkundigen in 
Nederland die zorgen dat mensen 
zorg aan huis krijgen. Via ons bedrijf 
'Hulpmiddel bezorgd.nl' kunnen de 
verpleegkundigen hun wondzorg 
producten bestellen. Het assortiment 
heeft Buurtzorg met een aantal 
inhoudelijke specialisten be paald; 
dit is het basis assortiment waarmee 
we heel goed onze klanten/cliënten 
kunnen bedienen. En wij kunnen op 
afroep direct aan de cliënt leveren.”

Het verschil maken
Bij alles wat CB doet, is de essentie 
het succesvol maken van de klant. 
“Door het proces van de klant echt 
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Zorg en fashion
Naast boeken koos CB in 2012 voor  
nog twee markten om actief in te 
zijn: zorg en fashion. Van der Zee: 
“Fashion is over het algemeen goed 
te combineren met boeken als je 
het hebt over logistiek en distribu
tie. Naast een boekwinkel zit vaak 
een kledingwinkel. Ook de zorg is 
een andere tak van sport. We doen 
geen farmaceutische producten, maar  
voor de rest alles wat van belang is 
voor zorginstellingen en hun cliënten, 
zoals zorghulpmiddelen als inconti
nentiemateriaal, verbandmiddelen, 
katheters en operatiesets. Onze logis
tieke infrastructuur kunnen we daar 
prima voor inzetten, dat heet Synergie.
  
Echte partner 
Van der Zee geeft aan dat CB voor 
de zorg een nieuw logistiek model 
heeft geïntroduceerd: “In tegen
stelling tot de medische groothandel 
en speciaal zaken werken we zonder 

goed te kennen en proactief te zijn, 
kun je echt het verschil maken. 
En daar willen we ons graag verder 
in ontwikkelen. Dat betekent nog 
meer samen optrekken met klanten 
en inzicht krijgen in wat ze belangrijk 
vinden en hoe zij onze performance 
waarderen. Het Klanttevredenheids  
 onder zoek dat wij samen met Integron 
doen, is daarbij zinvol. Je krijgt dan  
van veel klanten tegelijk feed
back. We zagen onder andere dat 
je niet altijd weet wat de klant echt 
belangrijk vindt en dat dat ook 
binnen verschillende markten en 
segmenten kan verschillen. Een van 
de zaken die we toen hebben in
gericht, is het zoeken naar een 
betere verbinding met de klant, 

“Door het proces van de 
klant echt goed te kennen 
en proactief te zijn, kun je 
echt het verschil maken”

“Het is fijn om zulke  
betrokken klanten te  
hebben”

CB: de logistieke schakel in Media, Healthcare en Fashion

CB heeft 145 jaar ervaring als integrale logistieke dienst verlener. CB biedt  
oplossingen in de vorm van logistieke diensten, digitale distributie,  
e-commerce logistiek, financiële diensten en informatie- en communicatie-
diensten. Met een fijnmazig distributienetwerk bedient CB de hele Neder-
landse en Belgische markt in de sectoren Media, Healthcare en Fashion. 

ook al staat er geen commercie 
op je kaartje. Juist kleinere klanten 
bezoeken we nu vaker, ook als je 
manager IT of P&O bent. Dat levert 
nieuwe inzichten op, en de klant 
waardeert het vaak als we bij hem 
op bezoek komen. Verder hebben 
we alle teams gevraagd wat zij zelf 
kunnen doen om de klanttevreden
heid te verbeteren. Soms zit dat 
in kleine dingen. Een voorbeeld?  
Als een pakket onverhoopt niet is  
geleverd, kun je wachten tot die klant 
belt, maar je kunt natuurlijk ook zelf 
bellen met de vraag of we direct  
moeten naleveren of dat het ook 
morgen kan. Wat heel positief is, is 
dat er in alle lagen van de organisatie 
veel goede ideeën zijn die mensen 
ook graag uitvoeren. Zoals het 
ontwikkelen van een nieuw systeem 
voor ordermanagement waar we 
continu feedback vragen aan klanten 
en steeds verbeteringen door voeren 
op basis van hun ervaring. 

Overigens werd in het onderzoek met 
Integron heel duidelijk dat de klant 
ook graag wilde dat dit systeem werd 
verbeterd. Daarnaast gaven zij aan 
graag meer betrokken te willen zijn 
bij dit soort nieuwe ontwikkelingen. 
Het is fijn om zulke betrokken klanten 
te hebben.”  

Ruimte voor verbetering  
Binnen de logistiek is CB continu aan 
het verbeteren. “Dit kunnen we niet 
doen zonder gedreven, betrokken en 
enthousiaste medewerkers. Er zit veel 
trots en loyaliteit in dit bedrijf. Het 
medewerkertevredenheidsonderzoek 
laat zien dat het met de werkbele
ving wel goed zit. Maar er is natuur
lijk altijd ruimte voor verbetering.”  

Hoe ziet de toekomst eruit voor CB? 
Van der Zee: “Onze missie  bij dragen 
aan het succes van onze klanten – is 
heel breed. In de zorg zie je urgentie: 
hogere kwaliteit voor minder kosten. 
Daar kunnen wij aan bijdragen. Onder
aan de streep zijn zorgstellingen 
vaak beter af met een andere inrich
ting van de logistiek. Wij verdiepen 
ons echt in de klant, hoe is het nu bij 
jou geregeld, wat kan beter en hoe 
sluiten wij met onze dienstverlening 
daar naadloos op aan? Waar we in 
2020 staan? In ieder geval willen 
we groeien in de zorgsector en nog 
steeds van toegevoegde waarde zijn 
in de mediabusiness. Er is bijvoor
beeld nog veel toegevoegde waar
de te behalen bij de samenvoeging 
van boekproductie en logistiek. Daar  
willen ons heel graag verder in ont
wikkelen. Wanneer het gaat om klant 
onderzoek willen we meer insteken 
op continumetingen, zodat we beter 
een vinger aan de pols hebben en 
sneller kunnen schakelen om de klant 
tevredenheid verder te verhogen.”

KLANT
ONDERZOEK
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“We zijn de kleinste  
hogeschool van Nederland, 
maar we gaan altijd voor  
de hoogste kwaliteit”

De hogeschool, met slechts zestig  
medewerkers en vier honderd stu
denten, leidt leraren op voor het  
basisonderwijs. De opleiding staat 
voor Eigen Wijs Samen Werken, 
waarin zelfstandigheid, durf, inte
graliteit, professionaliteit en eigen 
visie de boventoon voeren. De ho
geschool kiest daarbij bewust voor 
een platte organisatie. “Omdat we 
meer horizontale aansturing willen 
en procesgericht willen werken”, zegt 
Jorik Huizinga, onderwijsmanager 
bij Iselinge Hogeschool. “Binnen de  
regio verkrijgen we een steeds  
belangrijkere positie en daar zijn  
we ons ook steeds meer van door
drongen. Zo hebben we bijvoor
beeld enkele bestuurslagen afgepeld 
om zodoende meer zelfstandig te  
kunnen opereren.”

De beste willen zijn
De instelling richt zich feitelijk op 
twee type klanten: de basisscholen 
en de studenten zelf. “Maar de basis 
is altijd kwaliteit en de medewerkers 
dragen daar dagelijks hun steen aan 
bij”, aldus Huizinga. Hoewel de school 
een kleine speler in het veld is, weet 
ze zich steeds nadrukkelijker te profi
leren. “We durven nu veel meer”, zegt 
Lensen. “We hebben bijvoorbeeld een 
poster met de tekst: ‘de beste Pabo 
van Gelderland’. Dat durfden we een 
tijdje terug nooit naar buiten toe te 
communiceren. We doen dit nu ook 
niet voor niets. Het past in de geest 
van onze medewerkers en onze  
organisatie en sluit aan op onze  
doelstelling om de beste te willen 
zijn in Gelderland en misschien wel in  
heel MiddenNederland. 

Het professioneel opleiden van leraren die leerlingen uitdagen 
het beste uit zichzelf te halen. Dat kunnen ze als geen ander  
bij Iselinge Hogeschool. “We zijn de kleinste hogeschool van 
Nederland, maar we gaan altijd voor de hoogste kwaliteit. Daarbij 
leggen we de lat hoog voor onze medewerkers. De werkbeleving 
is er niet minder om”, zegt Edith Lensen, HR-manager bij Iselinge 
Hogeschool. Sinds 2012 laat de school medewerkerstevreden-
heidsonderzoeken uitvoeren door Integron en heeft het oplei-
dingsinstituut een grote sprong in performance gemaakt: van 
topperformer naar excellent performer. En dat in een sector  
die kampt met professionaliseringsvraagstukken en piept en 
kraakt onder de werkdruk… 

Edith Lensen

HR-manager

Jorik Huizinga

Onderwijsmanager

Met kwaliteit en eigenwijsheid  
de beste hogeschool willen zijn
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Die visie en het kwaliteitsstreven 
worden gewaardeerd door onze 
medewerkers. Ze vinden het fijn om 
bij deze organisatie te horen. Daar
naast leiden we docenten op die on
derscheidend zijn. Ik hoor vaak terug 
dat onze alumni pedagogisch erg sterk 
zijn. Dus dat ze echt gevoel hebben 
voor de kinderen. Dat zit ook al een 
beetje in ons DNA. Dit komt natuurlijk 
ook, omdat we klein qua omvang zijn, 
waardoor er kortere lijntjes zijn en er 
meer persoonlijk contact is. Zo ken
nen wij onze studenten allemaal bij 
naam. Ze worden gemist als ze er niet 
zijn. Ik denk dat ze dit cultuur gevoel, 
dus wat ze hier beleven, gelijk toepas
sen op de basisschool. En dit wordt 
enorm gewaardeerd.”

Eigenwijs samen werken
De missie ‘Eigen Wijs Samen Werken’ 
is dwars door de hele organisatie  
terug te vinden. Huizinga: “Onze alum
ni kenmerken zich ook wel door een 
tikkeltje eigenwijs te zijn. Wij streven 
ernaar om op een eigen wijze manier 
samen te werken. Daar bedoel ik mee 
dat we de dingen wat anders doen. 
We kiezen altijd voor  vakintegratie 
en altijd voor een ander type onder
wijs dan dat mensen gewend zijn.  
We richten ons dus ook op een  
ander type kinderen dat zich wat meer  
bezighoudt met wetenschap en  
technologie, en waarin het onder wijs 
zich ook meer richt op het zelf leren 
ontdekken.” Lensen: “Dit hoor je ook 
van onze docenten terug. Als ze 

medewerkers van andere pabo’s 
ontmoeten, komen ze terug met de 
opmerking dat wij bij Iselinge het 
toch wel heel anders doen. Meer on
derzoekend, meer lerend en meer 
vakoverschrijvend. Maar er wordt in 
ieder geval veel meer samengewerkt 
tussen de verschillende vakgebieden. 
Ik denk dat hierin ook wel de uit
daging zit voor veel docenten.  
Op zo’n integrale manier met je vak 
bezig zijn,  wordt dan ook eigenlijk 
als heel erg leuk beschouwd. Zo kijk 
je vanuit een andere invalshoek naar 
het leerproces van kinderen, met 
meer focus op onderzoekend leren.  
In de Achterhoek is er bijvoorbeeld 
een enorm gebrek aan technisch  
opgeleide studenten. Door op de  
basisschool al op een andere manier 
bezig te zijn met onderzoekend leren, 
kunnen we de interesse voor techniek 
aanwakkeren. Per slot van rekening 
hebben we niet alleen een educatie
ve, maar ook een  maatschappelijke 
functie in de regio.” Huizinga: “We 
werken ook heel intensief samen met 
veel basis scholen. Onze studenten 
worden voor 60% intern opgeleid 
en de overige 40% wordt extern ver
zorgd door de (partner)scholen.”

Meer tevredenheid en minder 
werkdruk
Net als veel andere onderwijs
instellingen had Iselinge Hogeschool 
te kampen met een hoge werkdruk.  
“In 2012 voerden we voor het  
eerst een medewerkertevredenheids

onderzoek uit. We scoorden toen 
hoger dan gemiddeld op algemene 
tevredenheid. Alleen de werkdruk 
werd toen negatief beoordeeld. Daar
na hebben we heel erg ingezet op 
het verminderen van die werkdruk.  
Gekeken naar het meest recente on
derzoek is dat grotendeels gelukt. 
Werkdruk speelt amper meer een rol. 
Niet dat er helemaal niet meer over 
wordt geklaagd, maar het is niet meer 
zo’n belangrijk punt”, zegt Lensen. 

“We hebben aan de preventieve kant 
heel veel maatregelen genomen, 
maar ook aan de organisatorische 
kant van het werk. Jorik is bijvoor
beeld met een aantal collega’s echt 
in gesprek gegaan over de vraag waar 
zij individueel tegenaan lopen en 
hoe ze ervoor zorgen dat ze niet om
vallen. Wat zijn nou dingen waar je 
stress van krijgt? De uitkomsten hier
van zijn bijna allemaal gerealiseerd. 
We zijn ook, door dingen horizontaal 
te organiseren en door niet meer in 
detail voor te schrijven hoe je de ta
ken vervult, geslaagd in het behalen 
van dit doel.” Huizinga vult aan: “We 
hebben ook veel meer oog gekregen 
voor verschillen. Nu maken we meer 
verschillen in de verschillende werk
gebieden, leeftijd en achtergronden, 
maar ook in verschillende kwaliteiten 
en capaciteiten. Hierdoor ontstaat 
er ook een betere samenwerking.  
Daarnaast wordt iedere werknemer 
gestimuleerd om zijn eigen kwaliteiten 
goed neer te zetten. En daar plukt  
de hele organisatie uiteindelijk de 
vruchten van.”

Op weg naar een lerende organisatie
Iselinge wil de beste hogeschool 
zijn waarin er aandacht is voor 

Iselinge Hogeschool: klein maar professioneel fijn 
Iselinge Hogeschool in Doetinchem is opgericht in 1984. Het is een gespe-
cialiseerde hogeschool die zich richt op de opleiding van leraren voor het 
basisonderwijs. Zij staan voor Eigen Wijs Samen Werken om het onderwijs te 
voorzien van professioneel opgeleide leraren die de leerlingen uitdagen het 
beste uit zichzelf te halen. Het is de kleinste hogeschool van Nederland en 
telt 400 studenten en 60 medewerkers.

een continu leerproces. Lensen: 
“We hebben uitge sproken dat we echt 
een lerende organisatie willen zijn,  
maar tussen het uitspreken van deze 
wens en het echt zijn zit nog wel een 
verschil. Ik denk dat we al aardig in die 
richting gaan, maar dat we hier nog 
wel stappen in kunnen maken. Daar
naast ben je nooit uitgeleerd; niet als 
medewerker en ook niet als student 
aan deze opleiding. We benoemen 
vaak dat de student startbekwaam is 
als deze afgestudeerd is aan Iselinge. 
Dit betekent dus dat je er nog niet 
bent. Je bent bekwaam om de start de 
maken, maar hierna kun en zul je je 
verder moeten dooront wikkelen. 

Je bent immers nooit klaar met leren. 
Als je dit van je studenten verwacht 
dan moet je dat als medewerker 
ook bekrachtigen. Van de 35 onder
wijskundige medewerkers binnen  
Iselinge, kun je zeggen dat twee der
de  hiervan al zover is. De rest moet 
nog wat grotere stappen maken.  

En over stappen gesproken.  
We zijn op dit moment ook met de 
herinrichting van de docentenfunc
tie bezig. Zo gaan we meer werken 
met functiefamilies waarbij we veel 
minder specifieke taken beschrijven. 
Verder willen we de functioneringsge
sprekken en beoordelingsgesprekken 
aanpassen en vernieuwen. Genoeg te 
doen dus, maar als je de beste wilt zijn 
en blijven, moet je daar dus continu 
in investeren. Om excellent te blijven 
scoren, willen we ook de  medewer
kerstevredenheidsonderzoeken meer 
frequent en op mogelijke verbeter
thema’s laten inrichten.” 

"Iedere werknemer wordt 
gestimuleerd om zijn eigen 
kwaliteiten goed neer te 
zetten. En daar plukt de 
hele organisatie uiteinde-
lijk de vruchten van.”

"Werkdruk speelt amper 
meer een rol.”

MEDEWERKER 
ONDERZOEK

ADVIES & TRAINING
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“We willen natuurlijk  
graag dat onze medewerkers 
- en onze klanten - ons 
aanbevelen bij anderen.”

Elke dag staan op zo’n 250 locaties 
in Nederland in totaal 2.800 mede
werkers klaar voor 20.000 kinderen.  
Continu de beste zorg en juiste uit
daging biedend voor ieder kind, waarbij 
veel aandacht is voor pedagogische en 
verzorgende aspecten. Ten Rouwelaar:  
“Bij alles wat we doen, staan de kin
deren uiteraard centraal. Wij geloven 
in de kracht van kinderen en geloven 
in de kracht van ieder kind. Smallsteps 
wil een kwalitatief sterke en herkenba
re kinder opvang organisatie zijn, die  
financieel gezond is en waar trotse en 
kundige medewerkers werken.” 

Interessante resultaten
Met de komst van de nieuwe CEO, 
Jeanine Lemmens, ontstond voorjaar 

2016 de behoefte om de tevreden
heid en betrokkenheid van medewer
kers helder in kaart te brengen. 

“Als basis voor strategische beslis
singen,” zegt Ten Rouwelaar. “Maar 
ook om gevoel te krijgen bij de  
loyaliteit van medewerkers (Net 
Promotor Score), omdat we natuurlijk 
graag willen dat onze medewerkers  
en natuurlijk klanten  ons aanbevelen 
bij anderen.” De resultaten van het 
betrokken heids onderzoek onder me
dewerkers koppelde Smallsteps aan 
de uitkomsten van een tevreden
heids onderzoek onder klanten. Dat 
leidde tot nieuwe inzichten en helpt 
om de juiste besluiten te nemen. 
“De resultaten van het mede werker

Aan ambitie geen gebrek bij Smallsteps. Deze betrekkelijk jonge 
onderneming wil zich ontwikkelen tot de beste kinderopvang-or-
ganisatie van Nederland. Bij Smallsteps ontstond afgelopen 
voorjaar de behoefte om de tevredenheid en betrokkenheid van 
zowel medewerkers als klanten helder in kaart te brengen. “Als 
basis voor strategische beslissingen,” zegt Claudia ten Rouwelaar, 
manager HR & Training bij Smallsteps. “En omdat we natuurlijk 
graag willen dat onze medewerkers en klanten ons aanbevelen bij 
anderen. Vandaar dat we de samenwerking hebben gezocht met 
Integron voor een nulmeting.” 

Adrie Tjia 

Programmamanager

Claudia ten Rouwelaar 

Manager HR & Training

Bevlogen medewerkers  
onmisbaar voor onze  

ontwikkeling
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tevredenheidsonderzoek waren deels 
voorspelbaar en deels verrassend, 
vertelt Ten Rouwelaar. “Met een aan
tal uitkomsten zijn we direct aan  
de slag gegaan. Nog niet alle mede
werkers voelen zich bijvoorbeeld 
sterk betrokken bij Smallsteps. Vaak 
wel bij de locatie waar ze werken, 
maar nog niet bij de organisatie als 
geheel. Ook missen ze vaak aandacht 
voor hun persoonlijke ontwikkeling.” 

Medewerkers willen zich  
ontwikkelen
Een grotere betrokkenheid en het 
‘Smallstepsgevoel’ over brengen is 
niet van de ene op de andere dag 
geregeld. “Dat kost tijd en gaat stap 
voor stap, vertelt Ten Rouwelaar. 
“Het mooiste voorbeeld van de 
stappen die we zetten is het mede   
werkersevent dat we begin dit 
jaar organiseerden. Zo’n tweeduizend 
 medewerkers kwamen  op hun vrije 
zaterdag!  samen om te delen in de  

visie en toekomstplannen van 
Smallsteps. En om te vieren dat we 
fantastisch werk doen. Een  
ander voorbeeld is de focus op 
persoonlijke ontwikkeling die we  
faciliteren door het Smallsteps College. 
Zodat ze kunnen werken vanuit actuele 
inzichten en leren van elkaar.” 

Ouders horen graag wat hun  
kinderen precies doen
“Ook met onze klanten zoeken we  
nu meer verbinding,” vult Adrie Tjia,  
programmamanager bij Smallsteps  
aan. “De pedagogisch medewerkers 
zijn daarin natuurlijk een belangrij
ke schakel. Ouders horen graag wat 
de kinderen overdag doen en hoe ze 
zich ontwikkelen, blijkt uit het onder
zoek. Dus ook daar gaan we mee aan 
de slag. Zo willen we de band tussen 
ouder en pedagogisch medewerker 
versterken. Die onderlinge band is 
heel belangrijk. Ouders zien onze 
pedagogische medewerkers echt als  
partner in de opvoeding. Om meer  
uit die band te halen, hebben we op 
elke locatie een klantarena georgani
seerd. Dit is een open hartig gesprek 
tussen ouders en locatieteams die  
er op gericht zijn om de opvang op de  
locatie nog beter te maken.”  
Ten Rouwelaar: “We werken toe naar 
meer betrokkenheid van de  

"Zo’n tweeduizend  
medewerkers kwamen  
- op hun vrije zaterdag! -
samen om te delen in de 
visie en toekomstplannen 
van Smallsteps."

"Het helpt ons om te  
toetsen of we ons werkelijk 
ontwikkelen zoals we voor 
ogen hebben.”"

Smallsteps: kinderopvangorganisatie met een  
duidelijke missie

Smallsteps is een betrekkelijk jonge kinderopvangorganisatie met 2.800  
medewerkers en  250 locaties in Nederland. De onderneming, die is gestart  
in 2014, heeft een duidelijke missie: de allerbeste kinderopvang bieden.  
Dit doen zij vanuit het ‘geloof in de kracht van ieder kind.’ Elke dag staan 
teams van creatieve en pedagogische medewerkers klaar voor zo’n 20.000 
kinderen. Zij maken Smallsteps. 

MEDEWERKER 
ONDERZOEK

medewerkers, verbinding met de klant 
en validatie van strategische keuzes.  
Onderzoek vormt daarin een startpunt 
en continu evalueren en ver beteren 
helpt onze ambitie te verwezenlijken. 
Het helpt ons om te toetsen of we ons 
werkelijk ontwikkelen zoals we voor 
ogen hebben.” 

De verwachtingen 
Smallsteps is organisatiebreed aan 
de slag gegaan met de resultaten 
van het onderzoek. Om te peilen 
wat goed en minder goed gaat,  
is een volgend meetmoment van 
belang. Ten Rouwelaar: “Ik verwacht 
dat de respons van de medewer
kers dan hoger komt te liggen en 
de medewerkers zich meer betrok
ken voelen bij en beter kunnen 
identificeren met onze organisatie.” 
Het volgende medewerkerwerker 
betrokkenheid onder zoek vindt  
plaats in deelonder zoeken. Hierdoor 
heeft  de organisatie een continu  
inzicht in de werkbeleving en is het 
minder statisch. 

CONTINU 
FEEDBACK

ADVIES & TRAINING
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“Het is belangrijk om dit  
jaar de invloed op de klant- 
tevredenheid zo goed  
mogelijk in kaart te  
brengen”

Het jaar 2018 is een jaar van transitie. 
Ook om de algemene klantmissie te 
bouwen. Door de fusie met Initial, 
dat net als CWS diensten en produc
ten biedt op het gebied van sanitai
re hygiëne, ontstaat er een bedrijf 
dat actief is in zestien Europese lan
den met ruim 10.000 medewerkers 
en een omzet van 1,1 miljard euro.  
“Het is belangrijk om dit jaar de in
vloed van bepaalde zaken op de 
klanttevredenheid zo goed mogelijk 
in kaart te brengen en het beste van 
de twee werelden samen te voegen. 
Een joint venture is ook een mooie 
kans om vastgeroeste procedures 
los te laten en flexibeler te worden 

als organisatie. Daar ligt samen met 
de onlangs aangestelde Customer  
Experience Manager een mooie taak 
voor mij en feitelijk alle medewerkers 
binnen ons bedrijf. Het eerste doel dit 
jaar is het aanbrengen van prioriteit in 
alle verschillende initiatieven”, aldus 
Manders. 

Klantdenken in het DNA
CWS streeft ernaar een continu door
lerende organisatie in te richten, 
maar in de praktijk blijkt dit soms  
lastig te zijn. “De focus is vaak per 
afdeling weer anders”, zegt Han 
Strijbos, marketing manager bij CWS 
(inmiddels marketing manager bij 

CWS is een toonaangevende serviceorganisatie die producten  
en diensten levert op het gebied van sanitaire hygiëne en 
schoonloopmatten. De markt waarin het bedrijf opereert vraagt 
om meer dan alleen maar excellente producten bieden. Vandaar 
dat de organisatie zich ook richt op het verbeteren van de klant-
beleving. Dat gaat goed. CWS was de ‘grootste stijger’ bij de 
Klantbeleving Awards 2017. Maar er zijn verschillende ontwik-
kelingen die van invloed zijn op de klantbeleving, zoals de joint 
venture met Initial in 2017 en een recentelijke lichte daling van 
de klanttevredenheid met 0,2. “Nog meer dan anders zullen onze 
medewerkers moeten beseffen dat zij belangrijke schakels zijn 
in de klant beleving en waarde toevoegen aan de klantreis. Daar 
gaan we met zijn allen de komende tijd extra stevig op inzetten”, 
zegt Tom Manders, Head of Customer Care bij CWS Benelux BV. 

Tom Manders

Head of 

Customer Care

Han Strijbos

(Voormalig) Marketing 

Manager

Onze medewerkers voegen  
waarde toe aan de klantreis
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HEYDAY Facility Management – red.). 
”Een serviceafdeling wordt bij
voorbeeld beoordeeld op het aan
tal klanten dat ze op een dag weet 
te bezoeken, maar niet perse op  
klanttevredenheid. Andere afdelingen 
hebben ook andere doelstellingen 
naast de wensen van Customer Care. 
We willen graag klantdenken nog 
meer in het DNA van de organisatie 
komt. Je bent immers zo sterk als de 
zwakste schakel! Daarin zijn al mooie 
stappen gemaakt.”

Het verschil maken
Om onderscheidend te zijn als organi
satie draait het volgens Manders om 
‘de kleine dingetjes’. “Als je goed luis
tert en begrijpt, is het mogelijk om met 

het klantcontact het verschil te maken. 
Het is belangrijk om goed om te gaan 
met de feedback van de klant om daar
uit de juiste conclusies te trekken om 
het contact te verbeteren. Dit verbe
teren is voor iedere klant weer anders. 
Klanten segmenteren is belangrijk, 
maar nog niet genoeg. Daarom moeten 
we de dynamiek van de klantwens en 
de veranderende klantbehoeften conti
nu toetsen en volgen. Het ultieme doel 
is het maken van een unieke klantreis 
per persoon. Alle werknemers moeten 
zich bewust worden van hun belangrij
ke rol in die klant reis. Daarom moeten 
we alle beschikbare data uit onder
zoek en dagelijkse contacten optimaal  
benutten. Dan kunnen we ervoor  
zorgen dat we het ieder jaar weer  
iets beter doen op het gebied van 
klant tevredenheid.” 

 

Positieve informatie terugkoppelen
CWS beseft al lang het belang van  
het meten van klanttevredenheid. 
Sinds 2010 wordt de klanttevreden
heid in kaart gebracht, maar volgens 
Strijbos bleef dat voor veel mede
werkers een ‘ver van hun bed’ show.  
“Een eenmalige meting is niet zo nut
tig. Met de meting wil je zichtbaar 
maken wat mensen zelf bijdragen  
aan de tevreden heid van de klant.  
En dat is de afgelopen jaren wel  
meer gaan leven, zeker ook bij het 
senior management. Het is be
langrijk om het zo concreet moge
lijk te maken voor de werk nemers. 
Wat gebeurt er bijvoorbeeld in hun  
specifieke geografische gebied?  
Daar kun je dan verbeteringen  
op doorvoeren, maar het blijft een 
eenmalig rapport. Daarom ook de 
keuze voor de klant feedbackmonitor, 
dan kunnen medewerkers echt zien 
dat ze het verschil kunnen maken. Zo 
worden storingen opgelost door men
sen met dezelfde uitrusting, maar lo
pen de tevredenheidscijfers wel sterk 
uiteen. Dat komt allemaal door de ma
nier van communiceren met de klant. 
Het is heel leuk om vooral de positie
ve informatie terug te kop pelen naar 
de medewerkers, zodat ook anderen 
kunnen zien waarom diegene het nou 
precies zo goed doet. Ook bleek dat 
klanttevredenheid en productiviteit 
samengaan.” 
Blijven verrassen 
“De eenopeenfeedback geeft ons 
een unieke propositie om het en
thousiasme van mensen te gebrui
ken. Ook het opzetten van acties is 

een erg handig middel”, zegt Man
ders. “Elke dag of week willen we  
beginnen met de vraag: wat ging er 
vorige week goed/fout bij de klanten 
en hoe hebben ze op ons gereageerd? 
Het is belangrijk dat dit aspect zich 
echt in de cultuur van CWS nestelt. 
En dat de cultuur zich langzaam vormt 
naar de klantwens. We zijn nu een
maal geen prijsvechter. 
Daarom is het zo belangrijk om de 
toegevoegde waarde van onze mede
werkers te benutten. Onze mensen 
maken het verschil. Daar moet CWS 
op blijven inzetten en goed blijven 

“Als je goed luistert en  
begrijpt, is het mogelijk 
om met het klantcontact 
het verschil te maken.”

“De een-op-een-feedback 
geeft ons een unieke  
propositie om het  
enthousiasme van  
mensen te gebruiken"

“Elke dag of week willen 
we beginnen met de vraag: 
wat ging er vorige week 
goed/fout bij de klanten 
en hoe hebben ze op ons 
gereageerd?"

CWS: ‘serving you – serving nature’  
CWS Nederland is een van de 16 nationale dochterondernemingen van de 
CWS-boco Group, een toonaangevende internationale dienstverlener op het 
gebied van sanitaire hygiëne, schoonloopmatten, bedrijfskleding en clean-
room services. Deze groep heeft in juni  2017 met Initial een joint venture 
in Centraal-Europa gesloten. Het bedrijf heeft circa 10.800 medewerkers in 
dienst. CWS onderscheidt zich als fullservice dienstverlener waarbij de klant 
altijd centraal staat en streeft naar een grote verantwoording en betrokken-
heid bij het milieu. Niet voor niets is de filosofie van CWS: ‘serving you – 
serving nature’.

monitoren wat de klant wil. Klanten 
écht aan je binden. Daar helpt  In
tegron bij. Daarbij is het belangrijk 
om in te spelen op veranderingen in 
de markt. Ook zou Integron een rol 
kunnen spelen in het consistent en 
vergelijkbaar meten van de klantte
vredenheid in de verschillende lan
den en bedrijven. Zeker nu we dank
zij de joint venture gegroeid zijn.  
Het belangrijkste is dat onze mede
werkers, in welk land ze ook werken, 

nu en in de toekomst via communi
catie, gedrag, houding, kwaliteit en 
servicegerichtheid de klanten blijven 
verrassen en de klanttevredenheid 
blijven vergroten.”

CONTINU KLANT 
FEEDBACK

ADVIES & TRAININGKLANT
ONDERZOEK

CUSTOMER JOURNEY 
MAPPING
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Continu klant- én 
medewerkerfeedback
Groo zorgt voor continu inzicht in de beleving 

van je klanten en medewerkers. Groo denkt out 

of the box en zoekt naar nieuwe mogelijkheden 

om de beste oplossingen voor jouw klanten en 

medewerkers te creëren. Alles gebaseerd op 

feedback en directe activatie. Samen met jou en 

je team. Are you ready to Groo?

Continu 
Inzicht

Activatie- 
management

Advies & 
Training

www.groo.nl Powered by Integron

Employee Journey 
met Groo

Customer Journey 
met Groo

Persoonlijke groei /
groei in functie

Organisatie-
veranderlingSalaris Interne 

communicatie

Verloop Ambassadeurschap 
bij vertrek

Plezier in werk, 
afleiding, ontspanning

Verzuim / ziekte

In dienst treden InwerkperiodeBranding Sollicitatieproces

Instroom

Ontwikkeling

Uitstroom

Samen op zoek naar de momenten van de waarheid voor uw medewerkers. De HR-strategie 

en uw visie op employer branding vormen het vertrekpunt van de reis waarin we samen 

ontdekken wat er écht toe doet. Leggen we de focus op het ‘instroom-proces’ omdat 

uw organisatie moeite heeft om de juiste medewerkers aan te trekken of richten we ons 

juist meer op het ‘uitstroom-proces’ omdat u geen grip heeft op de drijfveren waarom 

belangrijke medewerkers uw organisatie verlaten?
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“We hebben een 
‘Bosch tintje’ en zijn 
hier bijna een begrip.”

 Bram van de Langenberg 

Voorzitter van de Raad van Bestuur 

Bjarne Lof 

Hoofd P&O

IVT kraam en thuiszorg is in 1990  
opgericht. De organisatie heeft sinds 
die tijd veel ontwikkelingen door
gemaakt. Met ruim 27 jaar ervaring 
en totaal zo’n 550 mensen in dienst 
is het een van de grootste lokale 
zorgaanbieders in Den Bosch en  
omstreken. IVT biedt een breed zorg
aanbod bestaande uit kraamzorg, hulp 
bij het huishouden en ver pleging 
en verzorging. Sinds 1 januari 2017 
zijn de activiteiten opgesplitst in 
Stichting IVT kraamzorg en Stichting 
IVT thuiszorg. “Als organisatie in Den 
Bosch zijn we vooral in deze stad en 
regio actief. We hebben een ‘Bosch 
tintje’ en zijn hier bijna een begrip. 

Mensen spreken dan ook over ‘het 
IVT’. Mensen die hulp, (kraam)zorg  
en ondersteuning nodig hebben,  
kunnen een beroep op ons doen. 
Daarbij streven we zoveel mogelijk 
naar vaste zorg en hulpverleners 
voor onze cliënten. Ze vinden het 
fijn om geholpen te worden door 
een vertrouwd persoon”, aldus Van 
de Langenberg. “Dat we de laatste 
tijd groter zijn gegroeid, komt mede  
door de uitbreiding van onze ‘huis 
houdelijke’ tak met de overname van 
Vivent Huishoudelijke hulp. Daardoor 
hebben we 200 extra mensen binnen 
de poorten gekregen”, vult Bjarne Lof, 
hoofd P&O bij IVT aan. 

IVT kraam- en thuiszorg in Den Bosch heeft oog voor haar medewer-
kers. Dat toont de organisatie dagelijks en dat is ook terug te zien in 
de twee Beleving Awards die het in 2017 heeft gewonnen. Zo won 
het de awards voor best presterende organisatie op het gebied van 
medewerkerbeleving in de categorieën ‘(semi-)publiek’ en ‘meest 
aanbevolen door medewerkers’. “Daar zijn we natuurlijk supertrots 
op. Alle complimenten voor onze medewerkers. Zij zijn en blijven 
het goud van onze organisatie. We hebben mensen in dienst met 
hart voor de zorg en de cliënt, waarbij persoonlijke benadering en 
betrokkenheid de boventoon voeren. Maar om nog meer uit onze 
medewerkers te halen, willen we verdere stappen maken. Vandaar 
dat we Integron onderzoek laten verrichten, zodat we weten wat we 
goed doen en wat beter kan”, aldus Bram van de Langenberg, Voor-
zitter van de Raad van Bestuur bij IVT kraam- en thuiszorg. 

Onze medewerkers zijn en blijven 
het goud van onze organisatie
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Marktleider huishoudelijke hulp
Volgens Van de Langenberg was het 
ook de bedoeling om te groeien in 
de sector huishoudelijke hulpver
lening. “De kans deed zich voor door 
de over name en daardoor zijn we wel 
in één keer met 70% marktaandeel  
marktleider in de stad op het gebied 
van huishoudelijke hulp. De relatie 
met de gemeente wordt daardoor wel 
heel erg belangrijk. Die was al goed en 
die is nog steeds goed. Maar we zijn 
ons ook wel bewust van de keerzijde, 
mocht de relatie met de gemeente 
wat bekoelen.”

Op zoek naar vernieuwing
IVT zit niet stil en is op zoek naar 
vernieuwing en nieuwe vormen van 
thuiszorg. Van de Langenberg: “Vanuit 
de politiek wordt heel makkelijk ge
roepen dat mensen langer thuis moe
ten blijven wonen. Dan kun je mensen 
resoluut buiten de ver zorgings   huizen 
houden, maar daar mee waarborg je 
niet meteen de kwaliteit van leven. 
Je ziet in die transitie dat veel organi

saties daarin zoekende zijn. Waar we 
zelf eigenlijk naar op zoek zijn, zijn 
nieuwe vormen van ondersteuning. 
Van oudsher  bestaat de thuiszorg uit 
zorgverlening die persoonsgebonden 
éénopéén wordt geleverd aan cliën
ten. Wij kijken hoe we deze zorg an
ders kunnen organiseren, Bijvoorbeeld 
door het toepassen van elektronica 
kunnen ouderen of mensen met een 
handicap langer zelfredzaam blijven. 
Denk daarbij aan hulpmiddelen met 
sensoren en computertechnologie die 
ook gecombineerd kunnen worden 

met communicatie met hulpverleners
die zich op afstand bevinden. Per
soonlijk contact met mensen is en 
blijft daarbij belangrijk. We komen bij 
mensen achter de voordeur; daar 
hebben we ervaring mee. Je wilt met 
de cliënt in gesprek komen en vragen 
of bepalen welke zorg of hulpverle
ning hij/zij nu precies nodig heeft. 
Zorg en hulpverlening op maat dus.” 
Lof: “Daarbij wordt je beperkt door de 
regelgeving, door de tarieven en het  
beperkte aantal uren. En dat terwijl de 
zorg gewoon geleverd moet worden. 
Het wordt dan ook steeds zwaarder 
voor de medewerkers. Maar hoe moei
lijk het soms ook is, we houden vast 
aan onze persoonlijke benadering.” 

Betrokken medewerkers die 
meedenken
Het persoonlijke, het gemoedelijke, 
de betrokkenheid en het meeden
ken van de medewerkers zijn volgens 
Van de Langenberg aspecten die IVT 
kenmerken. “Het meedenken zit ‘m 
in de medezeggenschapscultuur. 
We werken volgens de zogenoemde 
sociocratische kringmethode, waar
bij medewerkers op hun niveau met  
hun collega’s en de leidinggevende 
praten over hun afdeling. Hoe dat is 
ontstaan? Ik ben tijdens mijn MBA 
opleiding op het sociocratisch  
beginsel gestuit en heb nagedacht  
of dat bij ons past. Op dit moment 
loopt er ook een onderzoek. Als je 
je als organisatie open en kwetsbaar 
durft op te stellen, dan versterkt 
dat de onderlinge band. Van de 550 

mensen die we in dienst hebben, 
zijn er ruim 100 die regelmatig kring
bezoeken doen in hun eigen tijd.  
Dus dan moet het wel zinvol zijn!” 

Van de Langenberg vervolgt: “De 
organisatie kent drie lagen: de  
managementtoplaag, het midden
kader (planners, teamleiders) en 
de onderste laag: de uitvoerende 
meedenkers. Zij spreken ieder op 
hun niveau over het beleid binnen 
de afdeling, waarbij de kringen met  
elkaar verbonden zijn. Er zijn er die 
meepraten in meerdere kringen,  
zodat ze weten wat de andere  
collega’s ervan vinden en dat ver
volgens ook in kunnen brengen bij  
het afdelingshoofdoverleg. Een voor
beeld: de wijziging over het opbouwen 
van verlof: meer uren die betaald 
worden, maar daardoor ook meer  
administratief werk. Uiteindelijk heb
ben we gezegd, we willen dat finan
cieel zo eenvoudig mogelijk maken. 
We hebben daartoe een plan gepre
senteerd aan de ongeveer negen 
kringen en dat met elkaar besproken.  
Medewerkers merkten daarbij op 
dat als ze meer ‘uurwerk’ hadden,  
ze ook meer vrije tijd wilden hebben,  
conform de cao. Op basis daarvan 

hebben we een voorstel gemaakt 
waar de medewerkers zelf ja of nee 
tegen konden zeggen. Zo creëer je 
een keuze die door heel de organisa
tie gedragen wordt.”

Medewerkerbelevingsonderzoek
Dat het wel goed zit tussen IVT en 
haar medewerkers is duidelijk. Van 
de Langenberg: “We weten dat onze 
kracht schuilt in het persoonlijke, 
maar je wilt toch ook graag een beter 
beeld bij de medewerkers. Wat drijft 
hen? Wat houdt hen bezig? Waar heb
ben ze behoefte aan? Hoe kijken ze 
tegen de organisatie aan? Vandaar 
dat we Integron benaderd hebben 
voor het medewerkerbelevingsonder
zoek. Daarbij is het wel even zoeken 
geweest naar de juiste methode.” 

Lof: “Het mooie aan Integron is dat het 
prioriteiten stelt door te vragen: ‘hoe 
belangrijk vind je het?’. En gekeken 
naar de resultaten van het onderzoek 
voelen mensen zich absoluut thuis bij 
deze organisatie. Niet alleen de vaste 
krachten, maar ook de payrollers.” Van 
de Langenberg: “Dat heeft ook wel met 
onze ontstaansgeschiedenis te maken. 
Ik werk hier zestien jaar; het bedrijf 
is opgericht door mijn ouders. Mijn 
moeder was van huis uit verpleeg
kundige. Daarnaast had ze een col
legaverpleegkundige die ook uit de 
zorg kwam en wel commerciëler dacht.  
De mix van het commerciële en de 
zorg zie je terug bij IVT.”    

IVT: kraam- en thuiszorg met een persoonlijke benadering
IVT kraam- en thuiszorg is in 1990 opgericht. IVT biedt een breed zorg- 
aanbod bestaande uit kraamzorg, hulp bij het huishouden en verpleging en 
verzorging. De persoonlijke benadering staat daarbij centraal. Met ruim 27 
jaar ervaring en totaal zo’n 550 mensen in dienst is het een van de grootste 
lokale zorgaanbieders in Den Bosch en omstreken.

Aan de slag met onderzoeks- 
resultaten 
Onderzoek is een, maar IVT wil natuur
lijk ook met de resultaten aan de slag. 
Lof: “Klopt. Per afdeling hebben we 
de belangrijkste resultaten verwerkt 
in een overzichtelijke infographic. 
Elke afdeling is daarmee aan de slag 
gegaan om te kijken waar er verbeter
punten zijn. Verder zijn we in gesprek 
gegaan met de verschillende teams.” 
Van de Langenberg: “Je hebt per afde
ling accentverschillen waar je mee aan 
de slag moet, maar het belangrijkste 
is dat onze medewerkers worden ge
hoord en dat wat al goed gaat dat we 
dat nog beter maken.” Lof: “Vanzelf
sprekend hebben we ook het mooie 
verhaal van de Beleving Awards ge
communiceerd naar de medewerkers 
via een nieuwsbrief en interne mails. 
Daarnaast gaan we het vermelden bij 
nieuwe vacatures. Een betere pr voor 
je organisatie dan aanbevolen worden 
door je eigen mensen is er niet.”

Toekomst
Van de Langenberg: “Gekeken naar 
de toekomst blijven we dus op zoek 
naar vernieuwing en oplossingen op 
het gebied van thuiszorg en man
telzorg. Daarbij kijken we waar we 
elkaar, de zorgverleners, maar ook 
de gemeente en andere overheden 
elkaar op dat gebied kunnen ver
sterken.” Lof: “Verder zijn we intern 
sinds twee jaar bezig met duurzame 
inzetbaarheid, waarbij we zoeken 
naar de juiste balans tussen werk, 
gezondheid en privé. Hier hebben  
we ook een projectteam voor samen
gesteld, dat onder meer via work
shops het item op de kaart zet. Verder 
zijn alle grote teams er al mee aan de 
slag gegaan en zijn er op teamniveau 
gesprekken gevoerd. Duurzame inzet
baarheid moet je zo makkelijk moge
lijk maken. We noemen het ook de  
3 G’s: gezond, goed gekwalificeerd en 

gemotiveerd. Zo wordt het ook een bé
tje concreet voor onze medewerkers.  
Die duurzame inzetbaarheid; daar blij
ven we aan werken. Daarnaast blijven 
we werken aan verbetering waar het 
kan. Zo willen we op het gebied van 
medewerkerbeleving van een 7,8 naar 
een 8. Dat is ons streven. Van de Lan
genberg: “We blijven de medewerker
beleving meten. De medewerkers heb
ben laten blijken dat ze het belangrijk 
vinden dat ze ook langs die weg wor
den gehoord. En daar geven wij dus 
graag gehoor aan.” 

“Waar we zelf eigenlijk 
naar op zoek zijn, zijn 
nieuwe vormen van  
ondersteuning.”

“Van de 550 mensen die 
we in dienst hebben, zijn 
er ruim 100 die regelmatig 
kringbezoeken doen in  
hun eigen tijd.”

“Het mooie aan Integron 
is dat het prioriteiten stelt 
door te vragen: ‘hoe be-
langrijk vind je het?’. En 
gekeken naar de resultaten 
van het onderzoek voelen 
mensen zich absoluut thuis 
bij deze organisatie.”
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Meerwaarde creëren 
voor de klant  
dankzij ‘Wasteless 
Supply Chain’
Nedcargo doet het al jaren goed op het gebied van klant beleving. 
Niet voor niets kreeg het bedrijf een nominatie voor de Klant-
beleving Award 2017. Maar de logistiek dienstverlener vereist ook 
zelf in haar missie de top met een 9+ klantwaardering. “Onze klan-
ten moeten immers met ons op willen trekken in het proces op weg 
naar optimale services en uitbreiding van onze dienstverlening. 
Hierbij streven we naar een wasteless supply chain. Dat vraagt om 
veranderingen binnen de organisatie en adequaat inspelen op ont-
wikkelingen. En dat alles in een markt die continu in beweging is”, 
aldus Roderick de la Houssaye, directeur van Nedcargo. 

Roderick de la Houssaye 
Directeur Nedcargo

Nedcargo begon ooit in forwarding. 
Vervolgens kwam daar onder meer 
containertransport via de binnen
vaart, en later ook nog eens logis
tiek bij. “De logistiek van voeding, 
drank en retail heeft onze focus en 
is onze passie”, zegt De la Houssaye. 
Inmiddels draait de organisatie 120  
miljoen omzet per jaar en heeft het 
850 man aan het werk. Het bedrijf ope
reert vanuit Nederland en België, en 
heeft ook in China een vestiging. “Met  
logistiek hebben we een duidelijke 
productdoelgroep. We doen alles met 
de beste service, tegen realistische 
kosten, maar ook met een focus.”
 
Uitdagingen
Waar Nedcargo vooral mee te maken 
heeft, is de continu bewegende (retail)
markt. “Tot nu toe loopt deze markt op 
online gebied redelijk achter. 

De la Houssaye: “We werken  
vooral met ‘brand owners’ als Nestlé, 
Red Bull, Remia en Bacardi. Zij wil
len graag met nieuwe mogelijkheden 
qua technologie en ecommerce naar 
een nieuwe ‘route to market’ om con
sumenten direct te benaderen. De 
consument is uiteindelijk altijd de 
‘eindklant’, maar er zit altijd een tus
senkanaal tussen. Vanzelfsprekend 
willen we als Nedcargo onze klanten 
daarbij optimaal helpen. Waar logistiek 
steeds meer een competitive advan
tage wordt in plaats van iets wat aan 
het eind ook nog even geregeld moet 
worden. Verder maakt digitalisering 
nu en in de toekomst een efficiëntere 
dienstverlening mogelijk. Er is voor
al winst te halen bij digitalisering en  
integratie van processen. Kortom, er  
zijn genoeg uitdagingen waar we 
mee aan de slag kunnen.” 
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Nedcargo: toonaangevend in logistieke oplossingen

Nedcargo International bv werd in 2000 opgericht door Roderick de la Houssaye en Diederik Antvelink. Het bedrijf 
groeide in korte tijd uit tot een bloeiende onderneming met een specialisatie in expeditie, internationaal vervoer en 
containertransport via de weg, de lucht en het water (binnenvaart). In 2011 nam het bedrijf Van Uden Logistiek over 
waarbij De van Uden Group een aandeel in Nedcargo nam. Zo ontstond Nedcargo Logistics, een logistiek dienstverle-
ner. De logistiek van voeding, drank en retail is de passie van het bedrijf. Nedcargo richt zich op logistieke oplossingen 
op basis van de meest recente supply chain-kennis, afgestemd op specifieke behoeften van klanten. Hierin wil het 
bedrijf toonaangevend zijn. Nedcargo telt in totaal 850 medewerkers en heeft een omzet van 120 miljoen per jaar. 



Zoveel mogelijk voor onze  
klanten doen
Duurzaamheid is ook een belangrijk 
aspect binnen de missie en visie van 
Nedcargo. De la Houssaye: “We wer
ken toe naar een ’wasteless supply 
chain’, waarbij we meerwaarde cre
eren voor de klant. Een efficiënte in
richting van de supply chain leidt tot 
aanzienlijke tijd, kosten en CO2re
ductie. Bovendien is geen verspilling 
natuurlijk heel duurzaam. De operati
onele afhandeling rondom de supply 
chain, inclusief facturatie en voor
raadbeheer, proberen we zo klein mo
gelijk te houden. Eigenlijk proberen 
we dus onze business te verminderen, 
waarbij we zo min mogelijk voorraad 
behouden, maar wel zoveel mogelijk 
voor onze klanten doen. Dat klinkt 
misschien een tikkeltje tegenstrijdig, 
maar we werken toe naar omzetgroei 
voor nieuwe en bestaande klanten 
door minder voor ze te doen. Een sim
pel voorbeeld hoe de supply chain van 
meerwaarde kan zijn: bij Remia is onze 
warehouse heel dicht tegen hun pro
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ductie aangebouwd. Als er vanuit de 
fabriekshallen van Remia producten 
internationaal gedistribueerd moeten 
worden, kan dat via één order via 
Nedcargo Logistics in één beweging 
door naar Nedcargo Forwarding. 

Van het moment dat een artikel wordt 
geproduceerd tot aan aflevering  
in bijvoorbeeld Nigeria, Turkije 
of Vietnam wordt dus in één flow  
helemaal door ons verzorgd. Op  
de lange termijn zullen we daar
in nog verder kunnen integreren.  
Dat bespaart de klant kosten en biedt 
eer efficiency. Dat vind ik nou goed 
partnership, waarbij we meedenken 
met de klant en zijn belang voorop 
stellen.”

Optimaliseren processen en  
informatietechnologie
Het draait dus om het optimaliseren 
van processen en informatietech
nologie. De organisatie moet daartoe 
veranderen. De la Houssaye: “Om de 
volledige organisatie daarin mee te 
krijgen, was en is niet makkelijk. We 
hebben nu al twee keer door Inte
gron een medewerkertevredenheids
onderzoek laten uitvoeren en ik vond 
het erg om te zien dat we niet echt 
opgeschoten waren. Als je naar het 
totale plaatje kijkt, dat vind ik dat er 
nog te veel verschil zit tussen hoe wij 
als bedrijf zijn en hoe het beleefd 
wordt door een groot deel van onze 
medewerkers. Met simpele dingen 
proberen we daar verandering in te 
brengen. Bijvoorbeeld door betere  
interne communicatie en beter te  
laten zien wie we zijn en wat we 
doen. Zo krijgen onze medewerkers 
sinds kort elk kwartaal een fysiek  
personeelsblad thuisgestuurd, waar
door ook partners van onze mede
werkers kunnen zien waar Nedcargo 

“Dat vind ik nou goed 
partnership, waarbij we 
meedenken met de klant 
en zijn belang voorop  
stellen.”
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mee bezig is en wat voor type be
drijf het is. En we vertellen ook wat 
zij van ons kunnen verwachten, dus 
niet alleen informeren wat wij doen. 
De grootste angst is dat wij vooruit 
gaan en niet iedereen daarin mee 
kan gaan. We doen er dan ook alles 
aan om onze medewerkers nog meer 
betrokken te maken”.

Waarden voor medewerkers én 
klanten
Volgens De la Houssaye helpt  
Nedcargo klanten om hun sustaina
bility goals te halen. “Met Heineken 
hebben we bijvoorbeeld een tienjarig 
contract gesloten waar duurzaam
heid een belangrijke rol speelt. Zo 
hebben we een elektrisch container
schip voor de binnenvaart ontwikkeld 
dat semiautonoom kan varen, een 
terminal gekocht, en nieuwe kranen 
aangeschaft. Daarmee helpen wij op 
een slimme manier hun CO2doel
stellingen te realiseren. Een mooi stuk 
dienstverlening en dat verkopen we 
ook naar andere klanten. 

Maar dat kan alleen als de basis op 
orde is. Dat betekent: even geen gek
ke dingen doen, geen overnames, 
zoals de overname van Van Uden 
logistiek in 2011 en Eurobrokers in 
2015. Maar alleen bezig zijn met lean 
management. De focus dus op een 
gedegen basis die op orde is. Daartoe 
hebben we vier waarden in het leven 
geroepen waaraan onze medewerkers 
(en klanten) zich kunnen vasthouden 
en ook hun werkgever mogen ‘chal
lengen’. Die waarden zijn: 

1.  'Invest in the future' (innovatie en 

duurzaamheid) 

2. 'Challenge the status quo' (lean) 

3.  'Passionly commitment' (zowel 

naar de klant als naar collega’s)

4.  'Straightforwarded' (recht door 

zee, eerlijk, transparant)

Ik wil die waardes erin krijgen bij onze 
medewerkers en laden bij de klant.  
Ik wil posters ophangen, zodat  

medewerkers ons kunnen uitdagen. 
Twee tot drie jaar tussen feedback 
MTO is veel te lang. We moeten dat 
iedere maand doen en op een gege
ven moment elke dag. Het moet een 
way of living worden. En de waarden 
moeten ook in de beoordeling zitten. 
Verwachtingen checken; niet alleen 
bij de klant, maar ook bij de mede
werkers. Dit moet structureel gedaan 
worden. Ik vind dat we daar meer aan
dacht aan moeten besteden. Daar is 
ook een mooie taak weggelegd voor 
HR. Op die manier krijgen we directer 
contact met onze medewerkers. Daar 
zijn niet alleen zij, maar ook de klant 
bij gebaat.”

KLANT
ONDERZOEK

ADVIES & TRAINING
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“Ook stimuleren wij de mede- 
werkers meer om zelf voorstellen 
te doen en initiatieven te nemen 
om onze doelstellingen te  
bereiken“

Sinds 2014 is er een nieuw manage
ment aangesteld bij Hallmark en een 
nieuwe strategie bepaald. Hierbij was 
veel aandacht voor vragen als ‘wie 
willen we zijn?’, wat willen we doen? 
en ‘waar willen we spelen?’. “Geke
ken naar onze medewerkers kwam 
veel meer naar voren dat ze vanuit 
een ‘silostructuur’ op een andere 
manier met elkaar samen dienden te 
werken”, zegt Paul Deriks, HR Direc
teur bij Hallmark Cards Continental 
Europe. “De grootste verandering 
is dat onze medewerkers meer in 
hun eigen kracht worden gezet in 
plaats van dat we ze iets opleggen. 
Dat leidt tot meer dialoog tussen 
management en medewerkers en 
afdelingen onderling. Medewerkers 
worden dus meer betrokken bij de 
richting die we opgaan als bedrijf. 

Ook stimuleren wij de medewerkers 
meer om zelf voorstellen te doen en 
initiatieven te nemen om onze doel
stellingen te bereiken. De strategie  
en doelstellingen zijn gekend door  
al onze medewerkers, zodat iedereen 
hier persoonlijk zijn/haar bijdrage aan 
kan leveren. Hierbij staat authentiek 
leiderschap centraal, waarbij er ge
probeerd wordt om groei te realiseren 
door vertrouwen en support en door 
het vormen van een eigen ‘persoonlij
ke’ missie. Dat uit zich ook in de kern 
en merkwaarden van het bedrijf, waar
bij de focus ligt op het creëren van 
waardevolle relaties via het uiten van 
emoties op een hartelijke, verrassende
en verbindende manier.”

 
 

Hallmark was in 2017 voor het derde jaar op rij genomineerd voor 
de Medewerkerbeleving Award van Integron binnen de categorie  
professionele en financiële dienstverlening. Een puike prestatie. 
Het bedrijf wil mensen inspireren hun emoties te uiten en waarde-
volle relaties te versterken via wenskaarten en gifts. Jaarlijks vin-
den miljoenen kaarten en cadeau-artikelen via winkels en online 
hun weg naar de consument. De organisatie is druk met de transitie 
van hiërarchisch naar transparant en open. Daarbij wil Hallmark het 
beste uit klant en medewerker halen. Medewerkersonderzoek en 
klantenonderzoek bieden daartoe inzicht en aanknopingspunten. 

Paul Deriks 

HR Directeur

Martijn Schilders 

Commercieel Directeur

Transitie naar een open  
organisatie waar verbinding  

centraal staat
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Verbinding als rode draad
Over verbinding gesproken. Deze is 
de rode draad in het transitieverhaal 
van hiërarchisch naar een meer open 
organisatie bij Hallmark. Het bedrijf 
heeft duidelijk gewerkt aan internal 
branding en doet dat ook goed. Niet 
voor niets heeft Hallmark onlangs de 
Dutch Marketing Award ontvangen 

voor ‘Internal Branding Company of 
the Year’. ‘Een inspiratiebron en voor
beeld voor andere bedrijven hoe je 
internal branding goed moet uitvoe
ren en tot welke resultaten dat kan 
leiden’, aldus de jury (bron: Dutch 
Marketing Awards). Het blijft zaak om 
internal branding te koppelen aan de 
medewerkers die op hun beurt ver
binding leggen naar key accounts en 
winkels tot aan de consument. Ons 
geloof in het verbindende product 
van menselijke emoties, zorgt dat 
onze medewerkers emoties verko
pen in plaats van ‘slechts’ een pro
duct. Dat zorgt voor een andere werk
beleving en past in de route die we 
als organisatie willen afleggen.” 

Martijn Schilders, Commercieel 
Directeur bij Hallmark: “Belangrijk om 
te benoemen is dat dit proces door 
de hele organisatie gedragen wordt 
en dat in alles wat we doen dat ook 
naar voren komt. Het was even zoe
ken om de juiste betekenis en invul
ling te vinden achter de merkwaar
den van het bedrijf. Bijvoorbeeld 

bij een afdeling als finance denk je 
misschien in eerste instantie niet aan 
verrassend zijn, maar eerder aan be
trouwbaarheid en consistentie. Toch 
heeft ook deze afdeling een ver
rassende rol kunnen spelen in hun 
bedrijfsvoering door bijvoorbeeld  
gebruik te maken van een ander soort 
rapportages en presentaties.”

Verschillen in werkbeleving 
De koerswijziging naar een meer 
open structuur en meer betrokken
heid van de medewerkers vraagt 
tijd en aanpassings ver mogen. Dat 
leidde bovendien tot verschillen in 
werkbeleving. Deriks: “Een aantal 
werknemers was gewend aan de di
recte vorm van leidinggeven en het 
ontvangen van directe sturing. Als er  
dan opeens een andere management 
vorm komt, waarbij er naar je mening 
wordt gevraagd en wat je ideeën zijn, 
dan is dat best even wennen. Sommi
ge medewerkers zien dit als een kans 
en staan er positief tegenover. An
deren vinden het een beetje beang
stigend nu ze zelf meer moeten gaan 
nadenken en met voorstellen moeten 
komen. Er zijn medewerkers die zich 
beter thuis voelden in de oude situa
tie. Het is dan ook goed dat we aan de 
hand van medewerkersonderzoeken 
 dat doen trouwens al sinds 2012 
 kunnen peilen wat er speelt bij al 
onze ‘Hallmarkers’. 

Schilders vult aan: “We hebben de 
ambitie om onszelf continu te verbe
teren. De juiste manier om de voort
gang bij te houden, is te onderzoeken 
of er ook echt verbetering op treedt. 
Daarnaast helpt het onder    zoek om 
bepaalde punten bespreekbaar te 
maken en hierop vervolgens actie
plannen te maken.” Deriks: “Hierbij 
gaat het niet zo zeer om de scores uit 
de resultaten, maar meer om de dis
cussies die daaruit loskomen.”

Meer als merk erkend
Hallmark bestaat al meer dan honderd 
jaar. Aan de hand van de visie en 
missie wil het bedrijf daar nog 

eens honderd jaar aan vastknopen.  
Naast wenskaarten en gifts in de  
toekomst met nieuwe producten, 
maar altijd met dezelfde waarden. 
Deriks: “We willen vooral als merk  
dat verbindt erkend worden en 
minder als product.“ 

Schilders: “Voor het moederbedrijf 
willen we een relevante partij zijn 
door de resultaten neer te zetten die 

“Een inspiratiebron en 
voorbeeld voor andere 
bedrijven hoe je internal 
branding goed moet  
uitvoeren en tot welke  
resultaten dat kan leiden” 
(BRON: DUTCH MARKETING AWARDS)

“Het onderzoek helpt  
om bepaalde punten  
bespreekbaar te maken  
en hierop vervolgens  
actieplannen te maken.”

Hallmark versterkt waardevolle relaties 
Hallmark bestaat al meer dan 100 jaar en wil mensen inspireren hun  
emoties te uiten en waardevolle relaties te versterken via wenskaarten en 
gifts. Jaarlijks vinden miljoenen wenskaarten en cadeauartikelen van Hall-
mark hun weg naar de consument, zowel via winkels als online. Hallmark is 
daarmee marktleider in Nederland en België. De Hallmark- wenskaarten zijn 
verkrijgbaar in meer dan 30 talen en in meer dan 100 landen. Het wereld-
wijde hoofdkantoor van Hallmark is gevestigd in Kansas City in de Verenigde  
Staten. Een van de dochterondernemingen is Hallmark Cards Continental 
Europe. Het hoofdkantoor hiervan is gevestigd in Capelle aan den IJssel. 

“We willen vooral als  
merk dat verbindt erkend 
worden en minder als  
product.”

van ons gevraagd worden. Dit willen  
wij bereiken door echt aansprekend 
te zijn voor de consument, waarbij de 
mede werkers de drijvende kracht zul
len zijn achter onze producten, service 
en contacten met al onze stakehol
ders. Hierbij komt ook het klantenon
derzoek van pas waar we kunnen zien 
of we als Hallmark op de goede weg 
zitten in de perceptie van de klant. 
Daarnaast worden de resultaten van 
het klantenonderzoek gebruikt voor 
het realiseren van de doelstellingen 
van het bedrijf. Bij een volgende  
editie van zowel het medewerker
tevredenheids als het klanten 

MEDEWERKER 
ONDERZOEK

KLANT
ONDERZOEK

onderzoek zou het mooi zijn  
als al onze inspanningen om de  
organisatie te verbeteren ook terug te 
vinden zijn in de onderzoeksresulta
ten. Spannend!” 
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“Dankzij het klantenonder-
zoek kunnen we ieder jaar  
zien of we nog steeds op de 
goede weg zitten“

Het vertrouwen van klanten in de 
Flash Group is groot. Haar eigen  
motto ‘we carry trust’ is dan ook  
toepasselijk. “Het zegt iets over hoe 
Flash zich onderscheidt van andere  
logistieke dienstverleners. De klant 
geeft vertrouwen als hij ons een 
kritische zending vraagt te verzorgen.  
Onze essentie is om in een ad hoc 
spoedcontext logistieke vraagstukken 
op een zeer betrouwbare manier op 
te lossen”, aldus Jan Schüller, Chief  
Strategic Development Officer bij 
de Flash Group. “Daarbij is het onze  
drive om het iedere keer beter te 
doen. Dankzij het klantenonderzoek 
dat we sinds 2013 door Integron  
laten uitvoeren kunnen we ieder 
jaar zien of we nog steeds op de 
goede weg zitten en wat we kunnen  

verbeteren. Daar hebben we een  
leveranciersonderzoek én sinds  
drie jaar een werknemerstevreden
heidsonderzoek aan toegevoegd.  
We ervaren dat juist het integraal  
bekijken van deze drie pijlers een  
grote meerwaarde heeft.”
 
Sneller en efficiënter
Tijd is geld in de wereld van de Flash 
Group. Ondersteunende processen 
sneller en efficiënter maken zijn de uit
dagingen, zonder daarbij in te boeten 
op de kwaliteit en de klanten ervaring. 
Schüller: “Dit alles wordt vooral  
gedreven door digitalisatie, omdat 
je daarmee in feite customer facing 
processes simpeler kunt maken. Ga 
je klant niet belasten met toeters 
en bellen als deze er niet toe doen.  

De Flash Group is al jarenlang een topperformer op het gebied 
van klantbeleving. Deze premium logistieke dienstverlener won 
al vier keer de Klantbeleving Award in de categorie transport & 
logistiek. Met ongekend hoge scores tot een 8,5. IT en voortdu-
rende innovatie dragen bij aan het succes. Daarnaast is er een 
constante focus op groei. De organisatie ademt ambitie, waarbij  
er een dagelijkse drang is om het allemaal nog beter te doen.  
Dit alles vanuit een integraal karakter - klanten, medewerkers  
en partners - en via digitalisatie.

Jan Schüller 

Chief Strategic Development  

Officer

Continu verbeteren en slim  
digitaal gemak creëren voor  

onze klanten
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Wat we de laatste twee jaren ook 
hebben gedaan, is het professiona
liseren van de klachtenafhandeling. 
We nemen elke klacht serieus en kop
pelen altijd terug. Daarnaast zijn we 
dan ook heel bewust bezig geweest 
met de algemene kwaliteit en het 
waar borgen daarvan in de basis van 
onze operationele dienstverlening. 
Als de kwaliteit van een dienst goed 
is, resulteert ze ook in minder klachten
en dus een hogere klantervaring. Dit 
omdat verwachtingen worden inge
vuld of overtroffen – het zogenoemde 
first time right principle.  Als er in een 
heel klein deel van de gevallen iets 
dan toch niet goed gaat, excelleer dan 
juist op dat moment in snelheid van 
communicatie en transparantie.”
 

Digitale stip aan de horizon
Gemak dient de klant en techno
logie is daarbij essentieel, zo is de 
gedachte gang bij de Flash Group. 
“Klopt, aan de hand van digitalisatie 
willen we meer easy to use featu
res aanbieden”, zegt Schüller. “Het 
moet gemakkelijker zijn voor onze  

klanten om een zending te boeken en  
te volgen (track & trace). Ook de  
keuzemogelijkheid maken we gro
ter via aanvullende diensten. Verder 
kijken we naar uitbreiding van onze 
markt. Een goed voorbeeld daarvan 
is een van onze recente acquisities, 
Upela.com. Dat is een digitaal platform, 
gespecialiseerd in prijsvergelij
king voor enveloppen, pakketten en  
pallets. Zo richten we onze digitale 
strategie op het bouwen van een mar
ketplace; een digitaal platform voor 
premium freight. Dat is onze stip aan 
de horizon. Wij gaan dus voor slimme 
en efficiënte, digitale en logistieke 
oplossingen, in functie van klant en 
steeds veranderde marktbehoeften.” 

Betrokkenheid medewerkers 
vergroten
De Flash Group is innovatief en wil 
zich dus richten op meer digitaal 
gemak voor de klant. Maar de trans
formatie van het bedrijf kan niet 
zonder betrokkenheid en drive van 
de medewerkers. Schüller: “Die  
betrokkenheid vergroten begint bij 
het management door het formule
ren van een duidelijke visie en goed 
uit te leggen wat je doormaakt als  
bedrijf en waar je naartoe wilt.  
Dat doen we door managementbij
eenkomsten te organiseren. Ver
volgens wordt de verkregen kennis 
mee genomen naar de werkvloer en 
gedeeld met de mensen in het team.  
Maar dat is niet genoeg. Je moet ook 
over de uitvoering van je digitale 

strategie communiceren. Dat kun je  
doen via training en educatie. Uit het 
mede werkertevredenheidsonderzoek 
kwam heel duidelijk naar voren dat 
ons personeel een grotere en an
dere verwachting had over de in
vulling van trainingen en educatie.  
Dus we hebben een eigen digi
tale training academy opgericht:  
Geniusacademy.eu. We bieden  
inmiddels veel online trainingen  
aan, waaronder een basistraining  
Company introduction over wie  
Flash is, wat we doen, onze visie, onze 
waarden. Zo weet iedere mede werker 
waar onze organisatie voor staat en 
wie men representeert in de interac
tie met elkaar, onze klanten en onze 
leveranciers. Bovendien wordt deze 
kennis getoetst. Het is dus niet vrij
blijvend. Wie de toets niet haalt, moet 
deze overdoen. Alles bij elkaar wer
ken we zo aan het uptodate houden 
en uitbreiden van het expertiseniveau 
van onze organisatie, en dat volledig 
remote en digitaal.” 

Multiculturele samenwerking
Samenwerking en multiculturaliteit 
zijn ook belangrijk binnen het bedrijf. 
“We opereren Europawijd en vinden 
het belangrijk dat dit terug te zien  
is in onze organisatie. Het manage
ment wordt gevormd door leden  
uit allemaal verschillende landen. 
Omdat we dat willen, omdat we  
denken dat het meerwaarde heeft, 
maar ook vanuit historisch oogpunt 
is er een evenwichtige representa

“Als er in een heel klein 
deel van de gevallen iets 
dan toch niet goed gaat, 
excelleer dan juist op 
dat moment in snelheid 
van communicatie en 
transparantie.”

“Betrokkenheid vergroten 
begint bij het manage-
ment door het formuleren 
van een duidelijke visie en 
goed uit te leggen wat je 
doormaakt als bedrijf en 
waar je naartoe wilt.”

Flash Group richt zich wereldwijd op premium logistieke 
dienstverlening  
Flash Group is opgericht in 1981 en is een autoriteit in Europa op het gebied 
van Premium logistieke dienstverlening. Het bedrijf telt in totaal bijna 500 
medewerkers en is wereldwijd vertegenwoordigd in 18 landen, waaronder 
Nederland. De Flash Group vervoert niet zelf, maar heeft toegang tot 6.000 
voertuigen en 600 vliegtuigen en helicopters.

tie van topmanagers uit eerdere be
drijfsacquisities die samen invulling 
geven aan het multiculturele karak
ter van de organisatie. Wij vinden het 
ook belangrijk dat onze medewer
kers mobiel zijn,  in termen van een 
paar jaar in het buitenland te willen 
werken voor hun eigen persoonlijke, 
internationale ontwikkeling, maar 
ook om een netwerk binnen de on
derneming op te bouwen. Wij pro
beren steeds het gedachtegoed van 
generation XYZ in onze digitale en 
snel veranderende tijd voor ons te 
houden. Wij proberen nieuwe jonge 
talenten aan te trekken en deze high 
potentials  bij change management 
of procesverbetertrajecten in bij
voorbeeld een rol als product owner 
te betrekken. De generatie die ‘con
nected is from birth’ kijkt heel anders 
tegen digitalisatie en automatisering 
aan. Deze vormt tegelijkertijd de ge
neratie die vooroploopt in mobiele 
klant ervaringen, is dus de generatie 
die digitaal aankoopt en in de front
end van de digitale revolutie staat.”
 
Hou het simpel
“Wij bouwen een ecosysteem dat 
leidt tot een digitale marktplaats 
voor premium freight”, zegt Schüller. 
“Voor onze klanten worden meer ser
vices en diensten toegankelijk. Voor 
onze medewerkers betekent dit dat 
ze moeten bijdragen aan een meer 

productieve organisatie. Het doel is 
dus om meer zendingen te kunnen 
processen met hetzelfde aantal me
dewerkers. Dus je moet werken aan 
de productiviteit om je winstmarge te 
behouden met behulp van digitalise
ring. Bedrijven moeten ook niet in de 
stress raken dat er een digitale revo
lutie speelt, maar juist nadenken over 
de mogelijkheden en toepassingen 
waartoe je beschikt om hierin mee te 
gaan; waar liggen de kansen, hoe kan 
ik mijn klantenervaring verbeteren 
met een digitale benadering? Mijn ad
vies: hou het  simpel; focus op twee 
tot drie actiepunten, die je dan ook 
wel echt uitvoert. Als die in place zijn, 
doe hetzelfde opnieuw. Verhoog de 
customer satisfaction. Als iets simpel 
en makkelijk is, en handig in gebruik, 
komt de klant bij je terug. Wat heb 
je aan een website waarmee je één 
keer iets verkoopt en niemand meer 
terugkomt? Convenience en customer 
satisfaction zijn key differentiators 
in de digitale economie. Grote bud
getten staan niet altijd garant voor 
grote successen. Juist creativiteit en 
een snelle effectieve aanpak zijn in 
het digitale tijdperk van grote waar
de. Luister naar de klant en overtuig 
je of jouw idee of visie invulling geeft 
aan een markt, conventioneel of digi
taal, die ook echt daar is. Durf actie te  
ondernemen en stappen ter verbete
ring en ontwikkeling te zetten.”

KLANT
ONDERZOEK

MEDEWERKER 
ONDERZOEK

PARTNER
ONDERZOEK
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Joost Brinkhuis

Manager kwaliteit  

& personeelsontwikkeling

I N T E G R O N  M A G A Z I N E  | 

"Wij zijn typisch een  
organisatie waar je het 
leuk vindt om te werken, 
omdat je er iets mee  
hebt.”

Asito heeft oog voor al haar mede
werkers en hun ontwikkeling. Veel 
mensen komen het bedrijf laag 
opgeleid binnen of zelfs helemaal zon
der opleiding. Daarnaast herbergt de  
onderneming maar liefst meer dan 
honderd verschillende nationaliteiten. 
Brinkhuis: “We vinden het belang
rijk om te verbinden. Dat zit diep 
geworteld in onze genen. Nog voordat  
maatschappelijk verantwoord onder
nemen (MVO) was bedacht, deden 
wij het al in de praktijk. We heb
ben het ook nooit over MVO; we 
doen het gewoon. Om een voor
beeld te noemen; we maken schoon 
in veel opvang centra in Nederland.  
Daarnaast proberen we asielzoekers  
in die centra ook op te leiden als 
schoonmaker. Insteek is dat deze  
mensen niet alleen een vak leren, 

maar ook de Nederlandse taal, zodat  
er meteen meerwaarde wordt  
ge creëerd. Dat vinden wij belangrijk. 
En wat je belangrijk vindt, gaat bijna 
vanzelf. Wij zijn typisch een organisa
tie waar je het leuk vindt om te wer
ken, omdat je er iets mee hebt.”

Voorkeurswerkgever
Asito wil de voorkeurswerkgever zijn 
in de branche. “Dat is onze stip aan 
de horizon. Daar werken we naartoe.  
Als je goed bent voor je medewerkers, 
dan zijn ze dat ook voor jou, en voor 
je klanten. En daar gaat het uitein
delijk om. Energieke medewerkers 
maken het bedrijf”, zegt Brinkhuis. 
“Om dat doel te bereiken, is het  
belangrijk om te weten wat er speelt 
en leeft onder de mede werkers, en 
vooral hoe je ze blij kunt blijven 

Bij schoonmaakonderneming Asito staat de medewerker altijd 
op één. “Onze organisatie is hierop ingericht. Winst behalen is 
slechts een resultaat. Het gaat erom wat je doet op weg ernaar-
toe. Een organisatie die tevreden, enthousiaste en betrokken 
medewerkers heeft, weet dat de klanten ook tevreden zijn”, aldus 
Joost Brinkhuis, manager kwaliteit en personeelsontwikkeling bij 
Asito. “Dankzij het medewerkeronderzoek van Integron hebben 
we goed inzicht in wat de medewerkers willen en kunnen zij zich 
op specifiek niveau gericht verbeteren. We zijn blij dat mensen 
graag voor ons willen werken. We moeten dan ook vasthouden 
aan wat goed gaat en verbeteren daar waar het nodig is.”

Tevreden klanten door  
tevreden medewerkers
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maken. Daarbij is een medewerker 
onderzoek erg belangrijk. En dan doet 
de reis er meer toe dan het scoren van 
een 7,5 of een 7,8. Wel is het belang
rijk of het een 8 of een 5 is. Onze am
bitie is om een 8 te scoren onder de 
medewerkers. Dat is nu een 7,4. Het 
bewijs dat we op de goede weg zitten. 
Maar op de tien belangrijkste onder
werpen scoren we al een 7,7. De 8 is 
dus in zicht!” 

Goede respons
De eerste meting van het mede
werker onderzoek was vorig jaar 
mei/juni. Het werd gehouden onder 
alle 10.000 medewerkers van Asito; 
schoonmakers, objectleiders en  
kantoormedewerkers. Bij de schoon
makers werd een goede respons gere
aliseerd van 23%. 

Brinkhuis: “Daar waren we zeker blij 
mee, want het is een groep die niet 
echt makkelijk te bereiken is. Niet
temin streven we bij het volgende  
onderzoek in 2018 naar een 
responsper centage van 30%. Hierbij 

“Bij de schoonmakers werd 
een respons gerealiseerd 
van 23%. Daar waren we 
zeker blij mee, want het 
is een groep die niet echt 
makkelijk te bereiken is.”

Asito: een schoon familiebedrijf!

Asito is een familiebedrijf dat in 1952 is opgericht. Destijds als afkorting van 
‘Alle Stof In Twente Opruimen’.Inmiddels staat de afkorting voor ‘Alle Stof In 
Tempo Opruimen’. De schoonmaakonderneming heeft haar werkgebied in de 
loop der jaren uitgebreid van Twente naar heel Nederland en vandaag de dag 
meer dan 10.000 medewerkers, 53 vestigingen en meer dan 3.000 klanten. 
Het is de nr. 3 schoonmaakonderneming van Nederland.

hebben de professionals van Integron 
een toegevoegde waarde. Zij weten 
precies wat we wel en niet moeten 
doen. Om meer mensen te bereiken 
en te activeren, hebben zij onder 
meer een campagne uitgestippeld, 
flyers gemaakt en de objectleiders 
van de schoonmaakploegen bena
derd. De eerste resultaten en respon
supdate waren positief. Ook is er een 
sessie met de directie geweest waarin 

prioriteiten werden gesteld. Op basis
daarvan heeft Asito besloten zich 
alleen te richten op zaken met een 
verbeterpotentieel boven de 25%. Je 
moet nu eenmaal keuzes maken. Met 
hagel schieten heeft geen zin.” 

Weten wat er leeft en speelt
Om precies te weten wat er leeft  
en speelt binnen de organisatie, was 
het zaak om alle 53 vestig ingen te 
betrekken bij het grotere plaatje. Zo 
is Brinkhuis zelf bij de vestigingen 
langsgegaan om het verhaal te ver
tellen wat de organisatie wil en in 
welke richting. “Het door Integron op 
maat gemaakte Customer Heartbeat 
dashboard was daarbij erg handig. 
Zo kun je een groot onderzoek toch 
persoonlijk maken per vestiging, za
ken duidelijk maken en makkelijker 
vergelijkingen maken. Op die ma
nier haal je de prioriteiten er op een  
simpele manier uit. Als we bijvoor
beeld kijken naar het veiligheids
gevoel van medewerkers, dan is dat 

hoog. Dit is prettig om te weten aan
gezien we veel mensen extern plaat
sen op verschillende locaties. Ook 
wordt de samen werking binnen teams 
hoog gewaardeerd door schoonma
kers. Ook dit is positief gezien het 
aantal extern geplaatste medewer
kers. De samenwerking tussen teams/
regio’s ligt wat lastiger. Daarom zijn 
we  projectgroepen gestart waarbij 
kennisdeling en interne communica
tie centraal staan. Dat vraagt om een 
actievere houding vanuit alle lagen 
van de organisatie.”

Medewerkers blijven activeren
Het medewerkeronderzoek en de  
bijbehorende processen zijn Asito erg 
goed bevallen volgens Brinkhuis. In 
2018 staat een nieuw medewerker 
onderzoek gepland en een van de  
uitdagingen in dat onderzoek is 
dus het verhogen van het respons 
percentage onder de schoonmakers. 
Dit ziet Asito graag stijgen van 23 
naar 30 procent. De andere uitdaging 
is het blijven activeren van de mede
werker. Brinkhuis: “Het verbinden met 
de medewerkers en naar ze luisteren, 
dat is waar het nu en in de toekomst 
om gaat.”

MEDEWERKER 
ONDERZOEK

ADVIES & TRAINING
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“Met vertrouwen,  
loslaten en durf kunnen 
mensen veel meer dan 
zij denken”

Droste leidt zijn bedrijf zonder vaste 
structuur of andere vastigheden.  
Dat riep de nodige vragen op uit de 
zaal, zoals: ‘hoe doe je dat dan? en ‘ben 
je niet bang dat je medewerkers van je 
profiteren?’ “Nee, zolang je mensen 
het volledige vertrouwen geeft, geven 
ze jou dat vertrouwen terug. Sommige 
medewerkers hebben de sleutel van 
het bedrijf en kunnen naar binnen 
wanneer ze maar willen. Ik geef mijn 
medewerkers zoveel mogelijk vrijhe
den en verantwoordelijkheden. Zij 
bepalen wat en wanneer iets gebeurt. 
Vaste werktijden, vaste vakantie dagen, 

een organigram, afdelingen, functie
profielen… forget it. Die hebben we 
niet. Bij ons staan de mensen centraal.” 

Winnaars in het zonnetje gezet
Vooral dat laatste paste natuurlijk 
uitstekend in de geest van het event. 
Want bij de Beleving Awards draait 
het om mensen en draait het om be
drijven en organisaties die aantonen 
dat ze het beste uit zichzelf en hun 
medewerkers halen. De afgelopen ja
ren zijn er al 250 organisaties geno
mineerd en hebben al meer dan 75 
winnaars op het podium gestaan. 
Ook in deze achtste editie werden de 
winnaars uitvoerig in het zonnetje ge
zet. Aaldering ICT, Flash Group, Falck 
Fire Academy, Sensus, Cliëntenraad 
Trombosediensten, Aviko en CWS 
waren de best presterende organisa
ties op het gebied van klantbeleving. 
En Asito, Lantor, IVT kraam en thuis
zorg en Hogeschool iPabo hebben de 
meest tevreden medewerkers.  

Verbinding klant en medewerker
Dagvoorzitter Thomas van Zijl (BNR 
Nieuwsradio) praatte de bijeen
komst op een luchtige manier aan 
elkaar. Hij opende het event en gaf 
daarna de microfoon door aan Step
han van Gelder. De algemeen direc
teur van Integron benadrukte in zijn 
welkomst woord dat het belangrijk is  
dat mensen geprikkeld worden en 
vanuit hun kracht werken. “Dan zijn 
ze tot veel in staat. En dat merken  
de klanten ook. Zelf zie ik in onze 
dagelijkse praktijk dat een klant
gevoelige organisatie met be
vlogen medewerkers leidt tot 
meer loyale klanten en dat levert  
dus meer klantwaarde op, ofwel:  
1 + 1 = 3! Daar willen we onze eigen 
klanten graag bij helpen onder meer 
via onze medewerkertevredenheids 
en klantbelevingsonderzoeken. Die 
onderzoeken leveren inzichten op 
waarmee organisaties zich gericht 
kunnen verbeteren, ontwikkelen 

“Met vertrouwen, loslaten en durf kunnen mensen veel meer dan zij denken. Weg met de vaste 
structuur! Volg je droom en richt deze in zoals je zelf ook het liefst zou werken.” Ondernemer,  

investeerder, professioneel dromer en eigenaar van metaalbedrijf Aldowa, Allard Droste, had de 
volledige aandacht te pakken van de circa 130 aanwezigen tijdens het Beleving Awards-event van 
Integron op 16 mei 2017 in Hotelschool The Hague in Den Haag. Zijn inspirerende betoog was een  

waardige afsluiter van een mooie en geslaagde dag.

VERSLAG BELEVING AWARDS 2017

Beleving Awards halen het beste 
in mensen naar boven

“Vaste werktijden, vaste 
vakantiedagen, een  
organigram, afdelingen, 
functie profielen…forget it. 
Die hebben we niet. Bij ons 
staan de mensen centraal.” 
- ALLARD DROSTE
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en innoveren. Het informeren en  
activeren van directie/management, 
leidinggevenden en medewerkers 
is de volgende stap om zo het  
beste uit klant en medewerker te  
halen. Daarbij werken we toe naar  
bewustzijn en verandering van  
gedrag. Samen bouwen we aan  
betekenisvolle en excellente organi
saties waar klanten en medewerkers 
zich thuis voelen. 

De Beleving Awards zie ik dan ook 
vooral als stimulans voor organi
saties om er nog meer uit te halen 
dan er in zit. En daar valt nog veel te 
winnen. 40% van de medewerkers 
in Nederland geeft aan dat hun po

tentieel niet optimaal wordt benut en 
slechts 30% van de klanten is echt 
loyaal en blijft klant.” 

Hospitality makes a difference
Van Gelder was trots op de genomi
neerden, trots op de winnaars en trots 
op zijn medewerkers. Hij bedankte 
de Hotelschool The Hague voor het 
prachtige podium dat ze Integron 
had gegeven om klanten en relaties 
te laten ‘shinen’. Dat bedankje nam  
Marjolein Larkens, hoofd marketing 
van de hotelschool, graag in ont
vangst. Zij vertelde dat de school  
echt een community is waar niet  
alleen de huidige studenten, maar 
ook alumni graag (blijven) komen. 
“99% van onze alumni raadt onze  
hotelschool aan. Daarnaast helpen 
veel oudstudenten jaarlijks mee met 
de selectie van nieuwe studenten. 
Betere ambassadeurs kunnen we niet 
hebben. En dat zegt iets over onze 
organisatie en de manier waarop we 
hier met elkaar omgaan. We bieden 

een uniek onderwijsconcept waar
in gastvrijheid de boventoon voert. 
‘Hospitality makes a difference’.”

Topperformers aan het woord in 
breakout-sessies
Nieuw in deze editie van het  
Beleving Awardsevent waren de  
zogenoemde breakoutsessies waarin 
top performers vertelden hoe ze het 
beste uit klant en medewerker halen.  
De deelnemers konden kiezen 
uit verschillende sessies. In een  
kleine, interactieve setting konden ze  
leren, kennis opdoen en vooral ken
nis delen. Kinderopvangorganisatie 
Smallsteps, logistiek bedrijf Flash 
Group, schoonmaakbedrijf Asito, 
Iselinge Hogeschool en Hallmark  
vertelden ieder hun succesverhaal. 
We hebben er twee uitgepikt. Zo 
draaide het in de sessie van Hall
mark om de transitie naar een open  
organisatie waar verbinding centraal 
staat. Paul Deriks, HRmanager en 
Martijn Schilders, Commercial director 

“Samen bouwen we aan 
betekenisvolle en excellen-
te organisaties waar klan-
ten en medewerkers zich 
thuis voelen” 
- STEPHAN VAN GELDER
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Slim digitaal gemak voor klanten
In de breakoutsessie van Flash Group 
stond het continu verbeteren en slim 
digitaal gemak creëren voor klanten 
centraal. Jan Schüller, Chief Strategic 
Development Officer bij Flash Group: 
“Ons motto is ‘we carry trust’. Dat zegt 
iets over hoe wij ons onderscheiden 
van andere logistieke dienstverleners. 
De klant geeft vertrouwen als hij ons 
een kritische zending vraagt te verzor

gen. Onze essentie is om in een ad hoc 
spoedcontext logistieke vraagstukken 
op een zeer betrouwbare manier op 
te lossen. Daarbij is het onze drive om 
het iedere keer beter te doen. Dank
zij het klantenonderzoek dat we sinds 

“De grootste verandering 
is dat onze medewerkers 
meer in hun eigen kracht 
worden gezet in plaats van 
dat we ze iets opleggen.”  - 

PAUL DERIKS, HALLMARK

bij Hallmark gaven in hun sessie aan  
dat het roer op een gegeven moment 
om moest. “Sinds 2014 is er een nieuw 
management aangesteld bij Hallmark 
en een nieuwe strategie bepaald. Met 
daarbij veel aandacht voor vragen als 
‘wie willen we zijn?’, wat willen we 
doen? en ‘waar willen we spelen?’. De 
grootste verandering is dat onze me
dewerkers meer in hun eigen kracht 
worden gezet in plaats van dat we ze 
iets opleggen. Ze worden dus meer be
trokken bij de richting die we opgaan 
als bedrijf”, zegt Deriks. “Dit alles sluit 
aan op onze kern en merkwaarden 
van het bedrijf, waarbij de focus ligt op 
het creëren van waardevolle relaties 
via het uiten van emoties op een har
telijke, verrassende en verbindende 
manier.” Schilders: “Belangrijk om hier
bij te vermelden is dat dit proces door 
de hele organisatie gedragen wordt en 
dat in alles wat we doen dat ook naar 
voren komt. Deriks: “We willen vooral 
als merk dat verbindt erkend worden 
en minder als product.”

2013 door Integron laten uitvoeren 
kunnen we ieder jaar zien of we nog 
steeds op de goede weg zitten en wat 
we kunnen verbeteren. Daar hebben 
we een leveranciersonderzoek én 
sinds twee jaar een werknemerstevre
denheidsonderzoek aan toegevoegd. 
We ervaren dat juist het integraal be
kijken van deze drie pijlers een grote 
meerwaarde heeft.” Schüller toonde 
tijdens de sessie aan op welke manier 
de Flash Group innovatief is en digitaal 
gemak voor de klant verzorgt.  

“Wij bouwen een ecosysteem dat 
leidt tot een digitale marktplaats voor 
premium freight. Voor onze klanten 
worden meer services en diensten 
toegankelijk. Voor onze medewerkers 
betekent dit dat ze moeten bijdragen 
aan een meer productieve organisatie. 
Het doel is dus om meer zendingen te 
kunnen processen met hetzelfde aan
tal medewerkers. Dus je moet werken 
aan de productiviteit om je winst
marge te behouden met behulp van  
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digitalisering. Bedrijven moeten ook 
niet in de stress raken dat er een  
digitale revolutie speelt, maar juist 
nadenken over de mogelijkheden en 
toepassingen waartoe je beschikt om 
hierin mee te gaan; waar liggen de  
kansen, hoe kan ik mijn klanten ervaring 
verbeteren met een digitale benade
ring? Mijn advies: ‘keep it simple’; fo
cus op twee tot drie actiepunten, die 
je dan ook wel echt uitvoert. Als die 
in place zijn, doe hetzelfde opnieuw.  
Verhoog de customer satisfaction. Als 
iets simpel en makkelijk is, en handig 
in gebruik, komt de klant bij je terug. 
Wat heb je aan een website waarmee 
je één keer iets verkoopt en niemand 
meer terugkomt? Convenience en 
customer satisfaction zijn key diffe
rentiators in de digitale economie.” 

Gezellig napraten tijdens de borrel
Na de breakoutsessies en de speech 
van Allard Droste sloot Thomas van 
Zijl het event af. Daarna was het tijd  
voor een gezellige borrel in de foyer. 
Onder het genot van een hapje en 
een drankje werd er nog nagepraat 
over de dag en hier en daar ook al 
vooruitgekeken naar de volgende  
Beleving Awards in 2018.

“Keep it simple’; focus op twee tot drie actiepunten, die 
je dan ook wel echt uitvoert. Als die in place zijn, doe 
hetzelfde opnieuw. Verhoog de customer satisfaction. Als 
iets simpel en makkelijk is, en handig in gebruik, komt de 
klant bij je terug.”
-  JAN SCHÜLLER, FLASH GROUP
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