Doe mee met de tweedaagse opleiding Regie & Demand Management
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Wat heb je aan deze handleiding voor het gesprek met je manager?

Wij snappen het
Deelnemen aan de opleiding Regie & Demand Management
is een investering in tijd en geld.
Zo’n investering van tijd en geld is meestal geen individuele beslissing.
Je hebt een partner of een manager om mee te overleggen.

Zij kunnen niet altijd op dezelfde trein springen als waar jij zo
enthousiast van wordt.
We hebben een aantal van de meest voorkomende bezwaren van
managers geschetst en hoe je daar op kunt reageren.
Hoe krijg je je manager mee en hoe behandel je bezwaren tegen de
opleiding Regie & Demand Management?
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Zijn wij bevooroordeeld?
Zeker weten.

Als de opleiding geschikt voor je is, willen we dat je gaat
deelnemen, dat je je aanmeldt, omdat we weten dat dit jouw
bedrijf en jouw loopbaan kan veranderen.
We willen echter ook dat jij je volledig gesteund voelt in je
ambitie om op een effectieve wijze Regie & Demand
Management neer te zetten.
Dus pak een stoel, print eventueel deze handleiding. In het
vervolg gaan we een aantal gemeenschappelijke zorgen
doornemen.
‘Als je het licht ziet, zie je de mogelijkheden
Gebaande paden zijn er niet voor niets. Geprefereerde
manieren van denken-en-doen ontstaan door het succes van
een bepaald patroon. Als iets werkt, werkt het.
Toch loop je af en toe tegen dingen aan en voel je dat het tijd
wordt om verandering aan te brengen. Tijd voor onderzoek,
ontdekking en verwondering.’
- Quo tendis
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Bezwaar nummer 1

‘Het is te duur’
Wat kun je zeggen:
Deze opleiding is zonder meer een investering, maar als ik wil dat onze
organisatie waar voor haar geld krijgt, dan kan ik aan uitbesteding
gerelateerde management methoden niet links laten liggen.
De wereld van uitbestedingen, Outsourcing, SSC, BPO en GR is relatief
jong. De methoden die hierbij horen zaten tot voor kort nog niet in
HBO en Academische opleidingen. Nu deels wel. Ik wil mee in die
ontwikkeling.
In vergelijking met andere bedrijfsopleidingen, is dit eigenlijk een van
de meest redelijk geprijsde trainingsprogramma’s.
De kosten van bedrijfskunde opleidingen die ook nog veel overbodige
ballast bieden, ballast die ik niet nodig heb, kunnen oplopen tot
10.000,- of meer.
En als ik eenmaal de opleiding heb gevolgd, kan ik nieuwe informatie
en methodieken blijven ontvangen zolang het programma bestaat,
gratis.
Wie bieden nog meer levenslange toegang tot al hun
trainingsmateriaal en lessen?
Last but not least, ik geloof echt in onze organisatie en wil dat onze
uitbestedingen een succes worden. Dit is echt belangrijk voor mij. Kun
je me hierin steunen?
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Bezwaar nummer 2

‘Ik ken dit soort trainingen. Het gaat ons meer
geld kosten straks, omdat we hen moeten
inhuren voor bepaalde kennis of
methodieken’
Wat kun je zeggen:

Koos Overbeeke, de docent op deze opleiding, is compleet anders en
onderwijst niets dat niet gedaan kan worden met hard werk, enige
strategie en een bereidheid om te leren.
Wij zullen misschien enkele hulpmiddelen moeten aanschaffen die we
nu niet bezitten en die we wel nodig hebben. Dat moeten we dan toch
doen, of ik deze opleiding volg of niet.
Daarbij ontmoet ik ook mensen uit andere organisaties op de
opleiding. Daarmee kan ik natuurlijk ook ervaringen uitwisselen.
Ik krijg alle tools en leerstrategieën die Slagkracht Outsourcing bezit en
ik kan ze meteen gebruiken. Hoe verfrissend is dat?

Koos Overbeeke heeft veel ervaring en kennis op het gebied
van Outsourcing. Een groot voordeel van deze training is dat
ik de kennis die ik heb opgedaan direct in de praktijk kan
toepassen.
- Desiree Koenders
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Bezwaar nummer 3

‘Maar wat doen we als het in de praktijk
brengen van die opleiding te veel van je tijd
vergt en je huidige werk in de knel komt?’
Wat kun je zeggen:
Ik geef het toe: ik kan me voorstellen dat ik meer tijd ga investeren in
het opzetten van Regie & Demand Management, omdat dat voordelen
voor ons gaat opleveren.
Maar Koos heeft een structuur uitgewerkt die maakt dat ik dit soepel
kan invlechten in mijn huidige activiteiten.
En omdat ik toegang houd tot alle nieuwe materialen en bestaande
documentatie, kan ik de tijd nemen die wij nodig hebben.

Ik zal er zijn voor al bestaande activiteiten en ik zal waarschijnlijk
productiever en meer voldaan in mijn werk zitten, omdat ik meer
controle over het werk heb. Zie dat laatste als een belofte.

Koos Overbeeke is zeer bekwaam en zijn opleiding heeft mij
geholpen om mijn functie beter in te vullen. Zeer aan te
bevelen voor eenieder die met Demand Management te
maken krijgt of heeft.
- Derk Scherpenhuijsen
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Bezwaar nummer 4

‘Gaat deze opleiding echt opleveren wat ze
beloven?’
Wat kun je zeggen:
Ik ben goed genoeg bekend met de reputatie van Koos Overbeeke om
te weten dat hij een ethisch en eerlijk leider in de Outsourcing branche
is.
Bekijk de honderden beoordelingen van mensen die hem kennen en
die de opleiding hebben doorlopen.
Om nog maar te zwijgen van het feit dat ik nu al elke week bruikbare
informatie en handleidingen krijg. Ik kan me daarom alleen maar
voorstellen wat ik tijdens een intensieve tweedaagse training krijg.
Ik heb geen enkele aarzeling over de kwaliteit van deze opleiding, dus
als je het goed vindt, zou ik me willen gaan aanmelden, omdat de
registratie binnenkort wordt afgesloten.
Koos is een expert en ervaringsdeskundige op het gebied van
Demand Management, Outsourcing en aanverwante
gebieden. Hij kan de materie goed relateren aan de
omgeving en aan de vele ervaringen uit zijn praktijk. Kritisch
en constructief tegelijk, hetgeen helpt om valkuilen in de
praktijk van Demand Management te ontwijken. Kortom een
expert op zijn vakgebied, die zijn ervaringen graag deelt.
- Rachid Maghnouji
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Bezwaar nummer 5

‘Je hebt al eerder geïnvesteerd in opleidingen.
Die hebben nog niet allemaal hun geld
opgebracht!’
Wat kun je zeggen:
Elke investering in bedrijfs- en persoonlijke ontwikkeling is een
berekend risico. Het merendeel van mijn opleidingen heeft zijn
vruchten afgeworpen en ja, soms schiet je mis.
Overigens beschouw ik zelfs de trainingen die geen vruchten hebben
afgeworpen als zeer nuttig omdat ik ervan leerde wat niet bij me past,
wat ik niet moet doen.
Met de opleiding Regie en Demand Management van Slagkracht
Outsourcing krijg ik een tevredenheidsgarantie. Als ik toepas wat ik
heb geleerd en wij krijgen daar geen waarde voor terug, kan ik een
volledige terugbetaling krijgen.
Bijna alle trainingen die ik in het verleden volgde, boden die garantie
niet.

Als je met Outsourcing te maken hebt, heeft de Opleiding
Regie, Supply & Demand Management zeker toegevoegde
waarde.
- Albi Breemer
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Bezwaar nummer 6

‘Op die site hebben ze het ook over Holistisch
Demand Management. Wordt het allemaal
niet te soft?’
Wat kun je zeggen:
Holistische Regie en Demand Management betekent hier dat alle
aspecten en alle betrokkenen in beeld komen bij het besturen van het
uitbestede werk.
Dus enerzijds (1) van denken over uitbesteding naar (2) het doen van
uitbesteden naar (3) contractherziening of inbesteding of retransitie
naar een andere leverancier.
Anderzijds wordt de invloed van de uitbesteding op de gehele keten
bekeken, gemonitord en bestuurd. Van ‘zand tot eindklant.’
Dat klinkt alsof er heel veel werk op ons afkomt, maar dat is niet zo.
Hoe je dat doet? Daar gaat deze opleiding nu juist over.
Koos is een rustige manager die als geen ander
veranderingen weet door te voeren binnen organisaties
en mensen daarbij op een totaal andere manier laat
kijken naar datgene waar ze eigenlijk mee bezig (zouden)
moeten zijn en hij krijgt ze in beweging. Hiermee bereikt
hij de door de organisatie gewenste resultaten.
- Luc Boon
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Bezwaar nummer 7

‘Wie is die Koos Overbeeke trouwens?’
Wat kun je zeggen:
Goed dat je dat vraagt.
Koos is een gewone jongen met een
verandermanagement loopbaan van dertig jaar achter de rug in
werkvelden zoals Financiën, Logistiek, ICT, HRM en Facilitaire diensten.
Hij is al tien jaar de beste Regisseur - Demand Manager van Nederland.
Hij heeft dit vak in het buitenland geleerd en naar Nederland gebracht.
Hij is een gewaardeerd schrijver en spreker over Regie en Demand
Management. In diverse vakbladen kun je publicaties van hem vinden.

Ik kan mij de eerste kennismaking met Koos nog goed
herinneren. Dat is twintig jaar geleden. Ik deed een
assessment in Roosendaal. Wij hebben een gesprek gehad
dat ik niet meer vergeet. Koos is een van de mensen die mij
richting hebben gegeven!
- John Kuijt
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