
Het beste uit  
jouw team halen...
Hoe dan?



Waar kun je tegenaan lopen
‘ Ik wil een verandering doorvoeren.  
Hoe betrek ik mijn team daarbij?

‘ Hoe moet mijn team in de werkplaats  
er over vijf jaar uitzien?’

‘ Welke opleiding hebben mijn mensen  
nodig in de veranderende markt?’

‘ Wat is de optimale samenstelling  
van mijn team?’

‘ Hoe maak ik mijn bedrijf aantrekkelijk  
voor jonge (technische) mensen?’

Als leidinggevende ben je vaak degene 
die antwoorden moet hebben voor 
anderen. Maar zelf loop je ook wel eens 
ergens tegenaan. Bijvoorbeeld over het 
werven en behouden van technisch 
talent, of hoe je mensen meekrijgt als je 
een nieuwe koers gaat varen. Schakel 
kosteloos een OOMT-coach in en neem 
een voorsprong in de markt.



Of vragen van persoonlijke aard

‘Ik ben ondernemer maar ik geef als werkgever 
ook leiding aan mijn medewerkers. Hoe pak ik  
dit het beste aan?’ 

Zijn dit vragen die je herkent?

En heb je behoefte aan advies of een klankbord? 
Bel een OOMT-coach via onze Servicedesk op 
0800 0155 of mail naar servicedesk@oomt.nl

Soms zijn er ook praktische zaken 
rond het werkgeverschap

‘Een functioneringsgesprek, hoe doe je dat?’

‘ Betere samenwerking in mijn team, hoe  
krijg ik dat voor elkaar?’

‘ Een van mijn medewerkers is regelmatig ziek. 
Hoe ga ik hiermee om?’

‘ Ik heb hulpmiddelen aangeschaft om veilig en 
gezond te werken maar mijn medewerkers 
gebruiken het onvoldoende. Wat kan ik doen?’



Onze coaches gaan met jou en/of je team in gesprek over 
de uitdagingen waar jij mee te maken hebt. Afhankelijk 
van je vraag geven ze bijvoorbeeld advies, of inzicht in  
de talenten van je medewerkers. Ze kunnen ook een  
workshop houden of de opleidingsmogelijkheden in kaart 
brengen. Met zowel jou als je medewerkers kunnen ze  
een ontwikkelingsplan maken, waarmee je snel je doelen 
bereikt. De coaches zijn gespecialiseerd in de 
mobiliteits sector, dus ze weten wat er speelt in de 
branche. Zij kennen de financiële stimuleringsmogelijk-
heden die er in de branche zijn voor leidinggevenden en 
medewerkers.

Wat doet een coach voor mij?



Meld je aan. Mail onze 
Servicedesk via  
servicedesk@oomt.nl  
of bel 0800 0155.

Het plan is klaar. Je kunt  
ermee aan de slag. De 
coach neemt later contact 
op om te kijken of er nog 
vragen zijn. Indien je 
medewerkers betrokken 
zijn bij het actieplan, dan 
kan de coach langer 
betrokken blijven. Totdat 
het doel is bereikt.
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Samen maak je een 
ontwikkelingsplan.
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Met je coach bepaal je 
wat je doel is en welke 
stappen je gaat zetten.

Een coach neemt contact 
met je op om een 
afspraak met je te  
maken.
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Stappenplan

Wat houdt een coachingstraject in?

OOMT-coaching kost niets voor bedrijven die zijn aangesloten  
bij OOMT. Als op de kwartaalnota van MN ook een bedrag voor  
SFMvT vermeld staat, dan kun je vandaag nog een coach inschakelen.  
In overleg met de OOMT-coach kun je ook in aanmerking komen voor  
een loopbaancheque. Hiermee krijg je financiële ondersteuning van  
OOMT voor het volgen van een training, opleiding of cursus, als  
aanvulling op jouw coachingstraject.



Twee praktijkvoorbeelden

Liesbeth is al 25 jaar receptioniste in jouw bedrijf.  
Een trouwe kracht die alle klanten kent. Sinds vorig  
jaar zit haar man ziek thuis en is ze vaker afwezig.  
Daarom heb je een parttime medewerkster aangenomen. 
Helaas gaat de samenwerking niet zo goed. Wat nu?

Frans is een geweldige fietsmonteur. Hij moet weinig  
hebben van de nieuwe e-bikes, maar je ziet dat hij er zich 
meer in moet verdiepen. Steeds meer klanten komen juist  
voor de elektrische fiets. Je hebt het al ter sprake gebracht, 
maar Frans houdt voet bij stuk. Hoe kun je er toch voor  
zorgen dat Frans mee gaat met de toekomst?



Maak een afspraak!

Onze coaches zijn waardevolle gespreks-  
partners. Ze helpen onder meer bij de optimale  
samenstelling van je team, begeleiden bij  
re-integratie van een zieke medewerker en  
brengen opleidingsmogelijkheden in kaart. 
Geen hoogdravende theorieën maar vooral  
praktische adviezen waarmee je snel  
resultaat boekt.

Mail onze Servicedesk via servicedesk@oomt.nl  
of neem telefonisch contact met ons op.

OOMT is een samenwerking tussen:

Dit project is mede tot stand gekomen met financiëring  
door het Europees Sociaal Fonds.


