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“Veranderingsprocessen in bedrijven mislukken vaak door 
slechte afstemming tussen directie en medewerkers” 
 
Veranderingsprocessen die in bedrijven worden doorgevoerd, mislukken vaak doordat de 
bedrijfsstrategie en de werkwijze van medewerkers, niet met elkaar overeenstemmen.  
 
Zo komt het regelmatig voor dat trainingen en begeleidingstrajecten van medewerkers – bijvoorbeeld 
voor het boeken van een beter bedrijfsresultaat – onvoldoende worden ondersteund vanuit de directie. 
Het effect van zulke trainingen is dan maar tijdelijk: zodra de opleiders de deur uit zijn, zakken de 
prestaties weer in. 
 
Andersom komt het ook regelmatig voor dat directies een nieuwe koers uitzetten, terwijl er op de 
werkvloer niets verandert omdat de medewerkers onvoldoende worden opgeleid. De nieuwe koers 
staat dan op papier, maar in de praktijk komt er weinig van terecht. 
 
Aldus Sjoerd de Vries, directeur van ISA Training en Coaching bv, en drs. Bart Wolters, associate 
partner van Aventure Consultants & Managers. ISA Training en Coaching bv en Aventure 
Consultants & Managers gaan samenwerken bij het trainen en coachen van medewerkers en 
het adviseren en begeleiden van het management van ondernemingen. De samenwerking moet 
ervoor zorgen dat trainingen op de werkvloer beter worden geborgd in de directiekamers. En dat 
beleidswijzigingen die door directeuren worden bepaald, leiden tot daadwerkelijke gedragsverandering 
bij alle medewerkers. 
 
“De neuzen moeten dezelfde kant op staan”, luidt de simpele redenering van De Vries en Wolters. Het 
wijzigen van een bedrijfstrategie en het coachen van medewerkers om betere resultaten te bereiken,
gaan hand in hand. Het een kan niet zonder het ander. 
 
ISA Training en Coaching is ervaren in het trainen en begeleiden van medewerkers op alle niveaus. 
Getraind wordt op het bereiken van een beter resultaat, door medewerkers bewust te maken van hun 
eigen kracht en capaciteiten. De trainingen zijn altijd maatwerk en vinden soms op individuele basis 
plaats maar meestal in groepen. 
 
Aventure Consultants & Managers houdt zich onder andere bezig met strategische organisatie op 
directieniveau. Op welke wijze wordt de markt benaderd, welke organisatiestructuur en 
bedrijfsprocessen passen daarbij? Moeten bedrijfsonderdelen wellicht worden afgestoten of 
verzelfstandigd, of juist een andere ondernemingen worden overgenomen? Aventure is vaak 
betrokken bij bedrijven die in een sterk veranderende markt noodzakelijke aanpassingen doorvoeren 
om hun marktpositie te versterken. 
 
ISA Training en Coaching bv en Aventure Consultants & Managers vullen elkaar uitstekend aan. 
Vanaf 1 september 2008 werken beide bureaus daarom samen. Ze roepen elkaars hulp in waar dat 
wenselijk is. Door de samenwerking zijn de trainingen van ISA beter geborgd op directieniveau, en 
worden de strategische adviezen van Aventure nog beter op de werkvloer geïmplementeerd. 
 
Meer informatie vindt u op www.isatraining.nl en www.aventure.nl.

Nijkerk, 1 september 2008. 
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