
IN HANDEN

Medewerkers toerusting programma

Maak jouw medewerkers
                                                       de GOUDEN formule.

www.rebootspecialists.nl



Het succesvolle medewerkers toerustingprogramma 
GOUD IN HANDEN helpt ondernemers om hun beloftes aan 
de klant waar te maken. Een onderneming waar de klant 
centraal staat, kan alleen maar slagen als het personeel 
begrijpt waarom dat belangrijk is en hoe daar te komen.

Dit is een bedrijfscultuur die zorgt voor een lage Dit is een bedrijfscultuur die zorgt voor een lage 
betrokkenheid van het personeel, terwijl onderzoek juist 
laat zien dat betrokken medewerkers essentieel zijn voor 
de klanttevredenheid. 

“80% van alle Nederlandse werknemers doet precies wat van 
hem of haar wordt gevraagd en geen stap meer.”

Het modulaire programma 
wordt naar de behoefte van de 
onderneming ontwikkeld. Het 
betreft een minimale 
investering van zes weken 
(verschillende sessies) - tot en 
met een totaal ontzorg-traject.

In een cultuur waar duidelijke KPI’s, 
efficiëntie en margeverbetering centraal 
staan, lijkt het personeelsvraagstuk steeds 
nijpender te worden. Wat doe je met een 
succesformule als je niet de mensen kunt 
vinden om die formule uit te voeren?

GOUD IN HANDEN gaat samen met GOUD IN HANDEN gaat samen met 
managers, teamleiders en uiteindelijk het 
uitvoerende personeel op zoek naar het 
succes in de eigen organisatie. Iedere 
organisatie bezit over het potentieel om 
succesvol te zijn. De uitdaging is echter, 
hoe bepaal je wat succes is? Hoe maak je 
het visueel en hoe ga je er uiteindelijk met het visueel en hoe ga je er uiteindelijk met 
elkaar voor knokken?

GOUD IN HANDEN zorgt voor:

Gelukkigere medewerkers!
Hogere productiviteit
Hoger rendement
Hogere klanttevredenheid
Lagere doorloop van
personeel
Gezonder managementGezonder management



Voor meer informatie of een persoonlijke toelichting 
kunt u contact opnemen met Ronald Kersseboom.

ronaldkersseboom@rebootspeciaists.nl
06-51217786 

____________________

GOUD IN HANDEN is een programma van Reboot Specialists
www.rebootspecialists.nl    |    info@rebootspecialists.nl

Ronald heeft als trainer en manager bijgedragen 
aan het succes van Kaars Koffie en aan diverse 
succesvolle initiatieven met jongeren en 
volwassenen. Zijn enthousiasme en inzicht in 
mensen maakt hem een gedreven en 
gepassioneerde spreker en coach. Ronald 
ontwikkelde een doeltreffend raamwerk om 
afdelingen naar (persoonlijk) succes te leiden.afdelingen naar (persoonlijk) succes te leiden.

Ferdi werkt als strateeg en marketing consultant 
continu aan de ontwikkeling en het succes van het 
internationale MKB. Zijn inzicht in markttrends en 
zijn betrokkenheid bij de mens achter de formule, 
maakt hem tot een gevierde visionair. Samen met 
Ronald ontwikkelde hij GOUD IN HANDEN tot een 
effectief en aantrekkelijk toerustingprogramma.

Het medewerkers toerustingprogramma GOUD IN HANDEN 
van Reboot Specialists is door Ronald Kersseboom en Ferdi 
van den Bergh in de praktijk ontwikkeld.

Bekijk hier het
verhaal van supermarkt
ondernemer Jim Koster.
      rebootspecialists.nl/cultuur
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