
C A S E  S T U D Y

Crucial Conversations® zorgt bij 
internationaal chemiebedrijf voor 
een sterke relatie met de klant en 
voor meer omzet

DE UITDAGING
John Quinn wist dat er iets moest veranderen. In 2004 vertrok zijn onderneming van 
de beurs, nadat het bedrijf achttien jaar deel had uitgemaakt van een beursgenoteerde 
bedrijvengroep. Zijn directieteam moest sneller beslissingen kunnen nemen; ze zouden 
aan hooggespannen verwachtingen moeten voldoen. Hij begon met de hervorming van 
de traditionele hiërarchie in de onderneming door marktgerichte bedrijfseenheden te 
vormen. Voor sommige managers betekende dit veel onrust en voor veel anderen verlies 
van identiteit; enkelen van hen rapporteerden nu rechtstreeks aan ingehuurde buiten-
staanders of zelfs aan voormalige ondergeschikten.

“Het was nogal een cultuuromslag”, licht Quinn toe. “Sommige structuren in de onder-
neming waren zeer diepgeworteld. We moesten veel flexibeler gaan denken, meer gaan 
samenwerken en ons meer als teamspelers gaan gedragen. Je kunt je voorstellen dat 
deze veranderingen zorgden voor nogal wat spanning in de organisatie.”

Halverwege de reorganisatie moest de onderneming ook haar strategie herzien en nieuwe 
bedrijfsactiviteiten ontwikkelen. Tijdens de besprekingen daarover werd het Quinn duidelijk 
dat persoonlijke barrières gezamenlijke besluitvorming in de weg stonden.

“We slaagden erin veel dingen onbesproken te laten”, zegt Quinn. “We gingen confronta-
ties uit de weg en voerden nauwelijks zinvolle teambesprekingen.”

In plaats daarvan klaagden medewerkers tegen iedereen, behalve tegen degene met wie 
ze een conflict hadden. Quinn benadrukte dat deze ineffectieve communicatie zorgde 
voor uitstel en verwarring binnen de organisatie.

DE OPLOSSING
Quinn’s HR-manager, Florian Kete, bekeek de situatie en stelde voor iets te proberen 
waarover hij anderen had gehoord: de Crucial Conversations-training van VitalSmarts. 
Kete vertelde Quinn dat de training voor een vertrouwensbasis kon zorgen door managers 
te leren hoe ze moeilijke kwesties op een productieve manier bespreekbaar konden 
maken.

Excel Polymers nodigde een gekwalificeerde Crucial Conversations-trainer uit om over 
de training te vertellen. Quinn was meteen onder de indruk van het materiaal en zag 
direct hoe ze deze in zijn onderneming konden toepassen. Hij ging aan de slag en 
integreerde de training in het programma voor strategie en teambuilding, waaraan ze 
halverwege 2007 werkten.

Het voltallige directieteam volgde de training. “We zagen meteen dat we dit in de hele 
organisatie wilden invoeren”, zegt Quinn.

BRANCHE: Industrie 
Excel Polymers is wereldwijd de grootste producent van thermohardende 
elastomeren, rubbertoepassingen en rubberproducten. De onderneming is 
gevestigd in Solon (Ohio, USA) en stelt zich ten doel een toonaangevende 
positie in te nemen in de productie van elastomeren. Dit door de klant een 
innovatieve, oplossingsgerichte portfolio van producten en diensten aan te 
bieden.



Daarmee begonnen ze in 2008. Elke maand 
volgde één intern team de cursus, die door 
Excel Polymers’ eigen kersverse gekwalificeerde 
trainer werd aangeboden. Quinn zegt dat 
hij ermee wil doorgaan totdat tweehonderd 
professionals binnen de onderneming de training 
hebben doorlopen, waarna de training wereldwijd 
op alle productievestigingen wordt aangeboden.

HET RESULTAAT
Al voordat het directieteam klaar was met de 
training, zag Quinn dat het programma vruchten 
afwierp. “Onze naaste medewerkers, en zelfs 
anderen uit de organisatie, vroegen ons: ‘Het 
lijkt wel alsof jullie je anders gedragen. Wat is 
er aan de hand?’ Ze zagen hoe we tijdens ver-
gaderingen met elkaar omgingen; de openheid 
viel meteen op.”

De directieleden die de training hebben doorlo-
pen, passen de vaardigheden nog steeds toe; 
het verschil blijft duidelijk zichtbaar.

“Iedereen is eerlijker, de toon is veel lichter, 
onze teambesprekingen verlopen veel soepel-
er”, vertelt Quinn. Het viel hem op dat degenen 
die de training met het meeste enthousiasme 
volgden, ook degenen waren die het meest 
werden getroffen door de ingrijpende reorga-
nisatie. “Crucial Conversations hielp een leemte 
te vullen in hun zelfvertrouwen en hun commu-
nicatieve vaardigheden.”

Toen andere teams binnen de onderneming de 
training hadden doorlopen, zag de directie met 
genoegen dezelfde positieve resultaten.

“We zien verschillende gedragspatronen: meer 
samenwerking, moedige besluitvorming, hel-
dere en doelgerichte communicatie”, meent 
Quinn. “Problemen worden sneller opgelost.”

De invloed van Crucial Conversations mani-
festeert zich bij Excel Polymers op allerlei 
manieren. Dit zijn slechts drie voorbeelden:

1. Handhaving van de winstgevendheid, 
terwijl de prijzen van grondstoffen sterk  
stijgen. Aangezien de chemicaliën en het rub-
ber dat Excel Polymers gebruikt om polymeren 
te maken afkomstig zijn uit de petrochemische 
industrie, zijn de operationele kosten van Excel 
Polymers voor zo’n 70% rechtstreeks gerela-
teerd aan de prijs van ruwe olie, die in 2008 
opliep tot maar liefst 145 dollar per vat.

Toen Excel Polymers zich gedwongen zag deze 

klant Excel Polymers aansprak op een probleem 
met de kwaliteit. Excel Polymers had materialen 
geproduceerd volgens de specificaties van de 
klant. Maar een producent had het materiaal 
volgens een nieuwe methode verwerkt, waar-
door een gebrek in een van de bestanddelen 
van Excel Polymers aan het licht kwam. Die 
bestanddelen waren jarenlang zonder enige 
problemen verwerkt. Gelukkig had geen enkel 
gebrekkig product de eindgebruikers bereikt, 
maar toch was de klant van Excel Polymers ont-
stemd. De Crucial Conversations-vaardigheden 
werden ingezet om het geschil op te lossen.

“Het was heel interessant om de problemen 
te bespreken”, zegt Quinn. “Door de manier 
waarop we het hebben opgelost, beschouwt die 
klant ons als een zeer waardevolle leverancier. 
Ze hebben juist grotere orders bij ons geplaatst.”

Misschien kun je nog wel het best aan Quinn 
zelf merken hoeveel invloed de Crucial Conver-
sations-training bij Excel Polymers heeft gehad. 
Het is heel aanstekelijk.

“Crucial Conversations werkt omdat het indrin-
gend en persoonlijk is voor degene met wie je 
een gesprek voert”, zegt Quinn. “Sinds ik deze 
vaardigheden heb geleerd, ben ik veel directer 
en opener, en mijn medewerkers weten dat. Ik 
neem het trainingsmateriaal altijd mee als ik op 
reis ga, want ik wil dat Crucial Conversations 
een tweede natuur voor me wordt.”

prijsstijgingen door te berekenen, protesteerden 
de klanten, wat begrijpelijk was.

“Klanten reageren soms emotioneel”, vertelt 
Quinn. “Onze medewerkers kunnen nu veel 
effectiever met zulke situaties omgaan door 
hun Crucial Conversations-vaardigheden te 
gebruiken. Onze klanten zien meteen dat onze 
medewerkers oprecht zijn en daadwerkelijk 
willen helpen, zonder de klant onder druk te 
zetten.”

Een goede band met de klant onderhouden, een 
belangrijk partnerschap in stand houden terwijl 
de prijzen stijgen, heeft Excel Polymers gehol-
pen de omzet op een goed niveau te houden.

2. Terugkerende klanten en hogere omzet 
met een trainingsprogramma voor klanten. 
De directie van Excel Polymers in Cleveland was 
zo enthousiast over de Crucial Conversations-
training dat ze een plan opstelde om de trai-
ning samen te doen met klanten in de omgeving 
door ‘training voor half geld’ aan te bieden. Vier 
ondernemingen namen het aanbod aan en 
stuurden elk drie medewerkers om samen met 
de mensen van Excel Polymers een tweedaagse 
training te volgen.

“We hoopten dat onze klanten, door aan de 
training mee te doen, effectiever met hun eigen 
klanten konden omgaan. Ons gezamenlijke voor-
deel zou natuurlijk zijn dat wij effectiever met hen 
konden omgaan”, legt Quinn uit.

Twee van de vier bedrijven overwegen nu de 
Crucial Conversations-training aan te bieden aan 
hun eigen medewerkers.

Eén van die ondernemingen heeft sindsdien een 
miljoenencontract afgesloten met Excel Poly-
mers.

“De training die wij dit bedrijf aanboden, heeft 
zichzelf in een mum van tijd terugbetaald. Ze 
beschouwden ons als een veel waardevollere 
leverancier dan het bedrijf waarmee ze op dat 
moment zaken deden. Sinds ze samen met ons 
de training volgden, hebben ze interessante or-
ders bij ons geplaatst”, vertelt Quinn.

Quinn is van plan door te gaan met het geza-
menlijke trainingsprogramma door meer lokale 
bedrijven in de buurt van hun vestigingen uit te 
nodigen voor de training.

3. Grotere contracten afsluiten na een ge-
schil met een klant. Een onverwachte samen-
loop van omstandigheden leidde ertoe dat een 

DE RESULTATEN OP EEN RIJ:

•  Handhaving van de 
winstgevendheid, terwijl de 
prijzen van grondstoffen sterk 
stijgen.

•   Trouwe klanten plaatsen een 
miljoenenorder.

•   Grotere orders na een geschil 
met een klant.

•   Meer zelfvertrouwen onder 
medewerkers, betere 
communicatieve vaardigheden.

Over Crucial Conversations® Training — Als u er niet in slaagt de gewenste resultaten te behalen, is het zeer waarschijnlijk dat een gebrek aan goede gesprekken – Crucial Conversations – u tegenhoudt. Of 
het nu gaat om tegenvallende kwaliteit, trage doorlooptijden, afnemende klanttevredenheid of moeizame verhoudingen: als geen eerlijk gesprek kan worden gevoerd, kunt u magere resultaten verwachten. 
 
Dit bekroonde trainingsprogramma biedt een rijke leerervaring, met zeer veel oorspronkelijk videomateriaal en voorbeelden. De training verloopt in een enerverend tempo, met gestructureerde oefenin-
gen, waarin intensieve participatie centraal staat. Het Crucial Conversations-programma biedt een breed scala aan technieken en vaardigheden die samen garant staan voor een hechte teamgeest, 
sterk verbeterde onderlinge verhoudingen en een klinkend eindresultaat. De deelnemers doen kennis en ervaring op die hen in staat stelt de meest heikele kwesties voortvarend aan te pakken. 
 
Over VitalSmarts — VitalSmarts is innovator op het gebied van training en verbetering van bedrijfsprestaties. Daarmee helpen zij teams en organisaties de resultaten te bereiken waarnaar zij streven. 
Dankzij bekroonde trainingsmethoden die gebaseerd zijn op ruim 30 jaar doorlopend onderzoek, heeft VitalSmarts voor significante verbetering gezorgd. VitalSmarts heeft uiteenlopende trainingscon-
cepten ontwikkeld, waaronder Crucial Conversations®, Crucial Confrontations™, Influencer Training™ en Change Anything Training™. In elke cursus worden krachtige vaardigheden en strategieën 
aangeboden voor verbetering van de resultaten in de organisatie. De licentie voor de Benelux heeft VitalSmarts ondergebracht bij IMK Opleidingen. www.vitalsmarts.com/global.001.800.449.5989 
 
Over IMK Opleidingen — IMK Opleidingen heeft meer dan 50 trainingen en opleidingen verdeeld over de thema’s Management & Leiderschap, Informeel Leiderschap, Personeelsbeleid, Communicatie, 
Sales, Ondernemerschap en Medezeggenschap. Met 75 professionele trainers leiden wij meer dan 5.000 cursisten per jaar op. IMK Opleidingen staat bekend om haar praktijkgerichte, no-nonsense 
aanpak. De missie van IMK Opleidingen is talentontwikkeling tot de derde macht (TO³). IMK Opleidingen geeft mensen de kans om  hun talenten te Ontdekken, te Ontwikkelen en ermee te durven 
Ondernemen. www.IMKopleidingen.nl 0031 (0)172 - 42 34 56
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