
Waarom een training?
“Sinds augustus 2010 ben ik Hoofd Verkoop bij Deli XL Noord in Groningen. Een vestiging waar een goede basis zit en 
die een groot aantal klanten bedient, maar ook te maken heeft met veel concurrentie. Wat me al snel opviel, was dat er te 
weinig werd gedaan aan sales, terwijl dat juist nodig was, omdat de omzet terugliep. Er moesten nieuwe klanten worden 
geworven. Intern bleek een aantal zaken niet goed geregeld te zijn waardoor medewerkers dingen deden, die niet tot hun 
takenpakket behoorden. Kortom: er kon veel efficiënter worden gewerkt. De regiodirecteur nam het besluit een deel van 
mijn team - zeven verkopers uit de buitendienst en vier uit de binnendienst – met mij een training van Exxenta te laten 
volgen om de neuzen weer dezelfde kant op te krijgen en betere resultaten te behalen.”

Hoe verliep de training?
“De training duurde drie dagen. Het doel was te analyseren waar we stonden en waar we naartoe wilden. Het was goed 
om eens buiten de ‘werksetting’ te bekijken hoe we nu eigenlijk werkten en waarom we het op die manier deden. Iedereen 
had al snel het idee dat er iets moest veranderen. Tijdens de training kwam naar voren dat er slecht werd samengewerkt. 
Bovendien waren de binnen- en de buitendienst als twee kampen tegenover elkaar komen te staan. Ze hielpen elkaar niet, 
waardoor bijvoorbeeld buitendienstmedewerkers op kantoor hun eigen administratie moesten doen. Het gevolg hiervan 
was dat ze te weinig op pad waren en er minder werd verkocht. Aanvankelijk zou de training twee dagen duren, maar dit 
bleek onvoldoende. Juist op de derde dag kwamen er heftige reacties los. Toen durfde iedereen alles te zeggen wat hem 
dwarszat en dat ging gepaard met veel emoties. Een cruciale dag dus.” 

En nu?
“Een training van Exxenta leert je anders naar je werksituatie te kijken. Het daadwerkelijke veranderingsproces begint pas 
na de training. Dat was bij ons niet anders, want ná de training moet je de doelen die je jezelf als team hebt gesteld in de 
praktijk brengen. We hebben actiepunten, gekoppeld aan deadlines, vastgelegd. Inmiddels hebben we één evaluatiedag 
bij Exxenta gehad. Daarnaast heb ik nog regelmatig contact over de voortgang. Ik had al eens ergens anders een training 
gevolgd, maar daarbij vond nadien geen contact met het trainingsbureau plaats. Juist dát is zo belangrijk. Exxenta blijft 
ons volgen en houdt, samen met ons, de vinger aan de pols. De begeleiding van de mannen van Exxenta is erg prettig. We 
merken al dat de omzet iets verbetert. De neuzen staan bij ons weer dezelfde kant op. Een training van Exxenta is zeker aan 
te raden als je vastloopt met je team.” 

‘We merken al dat de omzet verbetert!’
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