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Veel organisaties zijn ervan overtuigd dat als ze hun mensen ruimte bieden om 

zelfsturend te zijn, ze ook in staat zijn om zelfstandigheid te tonen en hun rol te 

pakken. Echter, in de praktijk blijkt dit niet altijd haalbaar. Veel ondernemingen 

worstelen ermee, merken ze bij ze bij EarlyBridge: “Ambities omvormen naar 

prestaties, vergt aandacht en een slimme aanpak. Mensen hebben ondersteuning 

nodig om de juiste keuzes te maken in hun dagelijkse werk met klanten.”

“Er is een wezenlijke gedragsverandering nodig om effectieve 
verbeteringen te realiseren in klantcontact, sales, efficiency, 
de NPS-score of welke doelstelling dan ook. Dat geldt 
vooral als de organisatie met zelfsturende teams wil werken. 
‘Turning thought into action’, noemen wij dat proces”, zegt 
Christiaan Pothoven, partner bij EarlyBridge. “Mensen anders 
leren denken waardoor zij hun werk beter kunnen doen, is een 
van de expertises van EarlyBridge. Maar we zijn veel meer 
dan een trainingsinstituut. Onze expertise in klantinteractie 
vormt de basis voor strategisch advies dat deel uitmaakt van 
onze dienstverlening. De trainingen en workshops die we 
aanbieden, vormen de stap waarbij klantgerichtheid in de 
genen van de organisatie wordt verankerd.”

Verbindingen maken
“Medewerkers met direct klantcontact moeten op het 
juiste moment alles bij elkaar laten komen”, vervolgt 
Pothoven. “De klantverwachting waarmaken, de klantvraag 
beantwoorden, de interne organisatie tevredenstellen door 
verkoop of een hoge NPS te realiseren en noem maar op. 
Dat is een hele uitdaging. In onze trainingstrajecten maken 
we de verbinding tussen het merk, de authenticiteit van de 
medewerker en de klant. Hiermee zetten we de medewerkers 
in hun eigen kracht en dat voelt de klant. Van oorsprong 
zijn we een adviesorganisatie voor customer experience 
en klantinteractie. Vanuit deze expertise ontwikkelen we 
programma’s die rekening houden met de ‘learning journey’ 
van de medewerker. Vragen die we ons hierbij stellen zijn: 
welke interventie past op een zeker moment het best, wat 
is de beste aanpak en hoe kunnen we de leerdoelstellingen 
laten samenvallen met  de organisatiedoelstellingen. De 
verscheidenheid in trainingen is groot want we verzorgen 
zowel korte als langere trajecten, voor 10 tot 5000 mensen. 
Voor elk traject geldt dat we meer willen zijn dan een 
leverancier; het is onze ambitie om samen met de klant te 
werken aan het realiseren van de doelstellingen.

Van tevoren motiveren
Als de training is ontwikkeld, is het zaak om bij de 
medewerkers de intrinsieke motivatie te activeren om te 
leren. Pothoven: “Bereidheid tot leren komt vaak pas als 
bewuste onbekwaamheid wordt aangetoond. Zo zetten we 
bijvoorbeeld video/audio rollenspellen in met behulp van 
Traintool om medewerkers voorafgaand aan de training te 
laten ervaren hoe ze overkomen in klantgesprekken. Door 

mensen een spiegel voor te houden, komen ze gemotiveerder 
naar een training dan wanneer de werkgever ze daartoe 
uitnodigt of verplicht. Hoe ervaren je ook bent in je vak, er 
is altijd een volgende stap in je ontwikkeling. Het voortraject 
maakt dit heel snel duidelijk.”

Vaardigheden ‘inslijten’
Pothoven licht de aanpak van EarlyBridge toe aan de 
hand van een praktijkvoorbeeld: “Een grote financiële 
dienstverlener stond voor de uitdaging om de NPS-score 
omhoog te brengen. Een belangrijk aspect van deze score 
is klantvriendelijkheid en dan vooral ‘beter aansluiten bij 
de klantvraag en meer empathie tonen’. De uitdaging voor 
EarlyBridge was om een programma te ontwikkelen dat 
invulling geeft aan de wensen van de klant middels maximaal 
één dag klassikale training voor meer dan 5000 mensen. 
Omdat de training uit slechts één sessie mocht bestaan, 
hebben we gekozen voor een voor- en na traject. Hierbij 
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kregen de medewerkers voorafgaand aan de training online 
video rollenspel-oefeningen. De trainingsdag stond in het 
teken van nieuwe vaardigheden leren en ermee oefenen 
en werd gevolgd door een intensief opvolgtraject van een 
maand waarbij middels video/audio rollenspellen de nieuwe 
vaardigheden ‘inslijten’.

Sleutelrol voor managers
Onderdeel van het traject ná de trainingssessie(s) is 
‘training reinforcement’. “Dat betekent de opgedane 

Samenwerking beloond
De samenwerking tussen de KPN Academy en 
EarlyBridge is vorig jaar bekroond met de NCCA-
Partnership Award. Rutger Barczuk, woordvoerder bij 
KPN: “Werken met EarlyBridge is alsof je tijdens je 
vakantie je beste vrienden op je huis laat passen: als 
je terugkomt is de post gesorteerd en staan er verse 
bloemen op tafel.”

kennis steeds opnieuw te activeren”, legt Pothoven uit. 
“Wij gebruiken hiervoor de app Mindmarker, een online 
trainingsversterkingstool in de vorm van een mobiele app. 
In het geval van de financiële dienstverlener zijn deelnemers 
gedurende zes maanden na afloop van de training getriggerd 
om het geleerde in de praktijk te brengen met behulp van 
deze app, waarvan EarlyBridge overigens de officiële 
Nederlandse partner is. Maar ook managers hebben een 
sleutelrol in het proces van gedragsverandering”, benadrukt 
Pothoven. “Zij kunnen coachen op het nieuwe gedrag. Om 
dat goed te kunnen doen, is het van belang dat ook zij de 
training of trainingssessies volgen en na afloop een ‘plan 
van ondersteuning’ maken. In de case van de financiële 
dienstverlener die ik aanhaalde, was dat ook de aanpak. Het 
gebruik van de apps en het deelnemen aan klassikale training 
leidt tot informatie die leidinggevenden kunnen gebruiken 
om medewerkers gericht te coachen. Zij kunnen op grond 
van de data, bijvoorbeeld over de frequentie van oefenen 
en resultaten, de dialoog aangaan met de medewerker. Dat 
kan resulteren in praktische oplossingen zoals het aan elkaar 
koppelen van actieve en minder actieve medewerkers.”

Nieuwe kennis borgen
Het eindsignaal van trainingen is dus niet het moment waarop 
EarlyBridge afscheid neemt. “Dan begint ons werk pas echt”, 
zegt Pothoven. “Het menselijk brein is van nature ‘lui’: de 
dag na een training heeft 70% van de opgedane kennis zich 
al verschanst in een donker hoekje van de hersenen. Het 
brein werkt volgens vaste patronen en een daarvan is dat 
het 90 dagen duurt om blijvende veranderingen in gedrag 
te realiseren. Dit geldt voor zowel het aan- als afleren 
van gedrag. De bedoeling is om de gedragsveranderingen 
zodanig te laten inslijten in de hersenen dat ze natuurlijk 
worden. En dat is de reden dat onze dienstverlening al vóór 
de praktijktraining begint en daarna voortduurt . Want door 
de nieuwe vaardigheden uit ‘het donkere hoekje’ te houden, 
brengen we mensen in beweging – in de juiste richting.”

Meer weten?
Meer informatie over EarlyBridge en cases is te vinden op 
www.earlybridge.nl


