
beelden en opdrachten gekoppeld aan onze praktijk.
Deelnemers droegen hiervoor zelf praktijkvoorbeelden
aan,nadat ze het boek vooraf al konden lezen."

Wat betekent de training voor jullie manier
van communiceren?
"Het is nu - enkele weken na de training - nog te vroeg
om alle resultaten al te kunnen zien.Welmerkte ik al
snel dat gesprekken anders beleefd werden.Wat eerder
feiten leken, bleken verhalenmet een subjectieve
beleving.Door dat bewustzijn kunnenwe nu beter
omgaanmet de echte feiten.Dat moet de komende tijd
en in de toekomst zeker rendement opleveren, intern
maar ook in onze gesprekkenmet klanten.Doormeer
begrip enmenselijke aandacht wordenwij een betere
dienstverlener.We gaan de training uitrollen in de hele
organisatie en twee eigen trainers opleiden, voor de
uitrol en borging in de organisatie."

Wat kunnen anderen van jullie traject leren?
"Zorg vooraf voor een goed draagvlak. Die voedings-
bodem is essentieel voor de uiteindelijke oogst.Wij zaten
al in een situatie waardoor er snel draagvlak was.Maar
als veel in een organisatie goed loopt, zul je wellicht
extra aandacht moeten besteden aan de voedings-
bodem. De betrokkenheid van het management is daar-
bij essentieel. Als dat niet meedoet, kun je er net zo goed
niet aan beginnen.Het geloof en de goede voorbeelden
moeten daar beginnen."

Vitalsmart Benelux blijft de ontwikkelingen 
volgen bij MOL Logistics.Wordt vervolgd!

MOL Logistics is onderdeel van dewereldwijd toonaan-
gevende transporteurMitsui O.S.K. Lines.De Nederlandse
kantoren inTilburg,Rotterdam en op Schipholmaken
deel uit van eenwereldwijd netwerkmet duizenden
collega’s.De logistieke dienstverlener in Nederland
(170medewerkers) beschikt over een eigenwarehouse en
verzorgt vrachtvervoer over land,over zee endoor de lucht.

Wat was de aanleiding voor een training?
"Onze sales en operations kregen last van gevolgen van
de economische crisis met als hoofdgevolg het sluiten
van een extra huur-warehouse.Hierdoor ontstond een
negatieve voedingsbodem op dewerkvloer. Halverwege
2011 zijn we hierover in gesprek gegaanmet onsmana-
gement enmiddenmanagement om het tij te keren."

Waarom Crucial Conversations?
"We stelden zelf vast dat op belangrijkemomenten
intern vaak niet goed gecommuniceerd werd. Emoties
kregen de overhand, het gespreksdoel verdween uit het
oog ofmensen hielden hunmond.Dat is 'dodelijk',want
wij willen juist een open gesprekscultuur. Een extra
factor in ons dagelijks werk is dat de druk flink kan
oplopen om een klant snel te helpen.Wij zagen in de
training een belangrijk hulpmiddel om bij deze proces-
sen onzemanier van communiceren te verbeteren."

Hoe zag de training eruit?
"In december 2011 heeft bij ons een inspiratiesessie plaats-
gevonden voor een groep van 16 leidinggevenden.Hier is
zeer goed op gereageerd.De trainingwerd echt herkend
alsmogelijke oplossing voor ons. In januari volgde een
incompanytraining van tweeënhalve dag voor dezelfde
groep.De theorie is hier besproken enwerdmet voor-

MOL Logistics communiceert
beter met Crucial Conversations

Om intern beter te communiceren, is de logistieke dienstverlenerMOL Logistics begin 2012 actief
aan de slag gegaanmet de training Crucial Conversations.Vooral ommeer inzicht en vaardig-
heden te krijgen zodatmoeilijke en belangrijke gesprekken goed gevoerdworden. "De eerste
resultatenwerden al snel zichtbaar", vertelt Joop van der Loo, general manager administration.

‘ Wij worden een betere dienstverlener ’

"Het is dodelijk als mensen
hun mond houden"




