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Beste Margriet, 

Relan Arbo, waar ruim 450 medewerkers werkzaam zijn vanuit een hoofdkantoor en 11 vestigingen, heeft eind 
vorig jaar een ontwikkelingstraject ingezet om de performance en dienstverlening structureel te verbeteren. 

Voor het succesvol realiseren van dit traject is nadrukkelijk onderkend dat de ontwikkeling van het 
management een essentiële voorwaarde zou zijn . De vo lgende kernthema 's speelde n hierb ij ee n ro l: 

• ontwikkeling persoonlijke effectiviteit en gedrag van de manager, 

• 	 wijze van leidinggeven aan kantoren en stafafdelingen, 

• 	 kwal iteit van besluitvorm ing binnen de organ isat ie, 

• 	 vaststellen van gemeenschappelijke waarden en normen. 

Door Fit For Thought - denkadvisering (FFT) is een opleidingsprogramma ontwikkeld, dat een forse bijdrage 
heeft geleverd aan de realisatie van eerdergenoemde kernthema's. Op basis van het afgeronde 
opleidingsprogramma kunnen wij het volgende opmerken met betrekking tot de rol die FFT heeft gespeeld. 

1. 	 In de ontwikkelingsfase van het programma heeft FFT blijk gegeven snel inzicht te krijgen in de vragen 
die bij de organ isa ti e leefden. FFT heeft ook bli jk gegeven fee li ng te hebben voor de zakelijke 
dienstverlening in het algemeen en voor Arbo-dienstverlening in het bijzonder. 

2. 	 FFT heeft het voortouw genomen om met uitgewerkte voorstellen te komen, waarin zowel de individuele 
ontwikkeling van de managers als de ontwikkeling van de organisatie op een evenwichtige wijze zij n 
meegenomen. 

3. 	 Deelnemers zijn uitermate positief over de bijdrage die het programma heeft geleverd aan hun eigen 
ontwikkeling en dus die van de organisatie. 

4. 	 Opzet van tra iningen, stud iemateriaal en gehe le organisatie is uitermate profess ioneel : afspraken 
worden zeer goed nagekomen, pro-actieve rol FFT, gevoel voor bijstelling programma's, aansprekende 
t rainers . FFT houdt deelnemers bij de les. Is positief confron terend. 
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Gegeven de zeer positieve bijdrage van FFT aan voornoemd ontwikkelingstraject heeft Relan Arbo FFT gevraagd 

ook aan andere veranderingstrajecten haar professionele bijdrage te leveren. Momenteel verzorgt FFT een 


. intensieve professionaliseringstraining voor onze Office Managers. Verder traint FFT onze Consulenten in het 
effectief voeren van reïntegratiegesprekken. Last but not least, voorziet FFT op individuele basis in persoonlijke 
coaching. 

Onze positieve ervaringen in 2001 met FFT recapitulerend gaan wij er vanuit een stevige aanzet te hebben 

gemaakt voor een langdurige samenwerking tussen Relan Arbo en FFT. Naar wij verwachten zullen in de 

toekomst ook onze klanten de vruchten plukken van deze samenwerking. 


Hoogachtend, 

Relan Arbo BV 


( 

M.J.l.M. van 't Hooft /1 Ple' 


Hoofd Personeel & Organisatie fDircLLeur Operations 
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