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ACHTERGROND ONTWIKKELPROGRAMMA

¡ De roep om passend personeel wordt steeds groter en grilliger. Het onderscheidende vermogen van bedrijven is 
erg belangrijk voor het vinden en aantrekken van medewerkers. 

¡ Onderscheiden gaat verder dan een goed salaris, juist het goed onboarden, training en opleiding en 
ontwikkelen/verzilveren van talenten in de organisatie en daarmee het creëren van kansen is essentieel. Goed 
werkgeverschap en perspectief bieden zijn hier integraal onderdeel van.

¡ Vanuit Boostlogix en Relations Work hebben we de handen ineen geslagen om bedrijven te ondersteunen in deze 
uitdaging middels een uitdagend ontwikkelprogramma waar talenten zich snel in zullen herkennen en thuis zullen 
voelen.

¡ We begeleiden studenten al in het 2de en 3de leerjaar van hun opleiding en hebben daarmee snel toegang en 
inzicht in een passende ‘match’ met bedrijven en talent.

¡ Een ontwikkelprogramma dat ervoor zorgt dat talenten en waardevolle werknemers kiezen voor jouw 
organisatie.
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TALENT VOOR LOGISTIEK (SAMENGEVAT)

¡ Talent voor Logistiek is een uitdagend ontwikkelprogramma voor (toekomstige) medewerkers actief in Logistieke ketens. 
Specifiek voor talenten met minimaal HBO denk en werkniveau, waarbij ze in een periode van 2 jaar volle bak aan de slag gaat 
met hun eigen ontwikkeling.  Dit kunnen zowel starters als talenten tot 5 jaar ervaring zijn.

¡ Het programma kent 3 kernthema’s: persoonlijke ontwikkeling, project werk en sector brede kennis & ontwikkelingen. Niet 
alleen de ‘hard’ skills maar juist de ‘soft’ skills krijgen veel aandacht. Hoe haal je het beste uit jezelf en de mensen waar je mee 
werkt. Hoe communiceer je, stuur je aan en betrek je anderen bij de trajecten/projecten waar jij aan werkt en maak je daarmee
meer impact. Bovendien werk je met anderen (externen) uit de sector samen en verbreedt je je blik en kennis over de sector. 
De projecten leveren direct een bijdrage aan het bedrijf waar je werkt en waar mogelijk voor de regio.

¡ Elke maand wordt er dus gewerkt aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling. In ruim 15 trainingsdagen, 6 
bedrijfsbezoeken, 14 intervisie momenten, individuele coaching en 6 expertsessies werkt een talent aan de beste versie van 
zichzelf. 

¡ Het talent werkt in de functie binnen de organisatie en krijgt begeleiding ‘on the job’ vanuit het programma, zodat deze snel 
thuis is in het organisatie en gaat renderen. Een win-win voor bedrijf en talent.

¡ Niet alleen het talent maar ook het bedrijf ontwikkelt zich hierdoor.
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OVERZICHT PROGRAMMA

¡ Jaar 1:

¡ 7 trainingen a 4 uur

¡ 3 expert sessies

¡ 3 bedrijfsbezoeken (gluren bij de buren)

¡ Elke 2 weken persoonlijke begeleiding / coaching

¡ 7 reflectie / intervisie sessies

¡ 10 uur bedrijfsbegeleiding

¡ 1 bedrijfsbrede presentatie / workshop

¡ Jaar 2:

¡ 8 trainingen a 4 tot 8 uur

¡ 3 expert sessies

¡ 3 bedrijfsbezoeken (gluren bij de buren)

¡ Elke 2 weken persoonlijke begeleiding / coaching

¡ 7 reflectie / intervisie sessies

¡ 10 uur bedrijfsbegeleiding

¡ 1 bedrijfsbrede presentatie / workshop

¡ 1 afsluitende workshop
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AANMELDEN

¡ Meer informatie en aanmelden kan via:

¡ Talentvoorlogistiek.nl 

¡ Boostlogix.com

¡ Nicolien Hendrickx

¡ nicolien@relations.work

¡ 0653947916

¡ Eric Oomen

¡ Eric.oomen@boostlogix.com

¡ Talent voor logistiek is een traineeship en wordt in 
samenwerking met Boostlogix en Relations Work
uitgevoerd. 

¡ Boostlogix is een gerenommeerd kennis & advies 
bureau in de logistiek.

¡ Relations Work verbindt kennis en mensen om 
innovatie en verandering vorm te geven in de 
logistieke en agrifood sector.

EIGENDOM VAN RELATIONS WORK

6

mailto:nicolien@relations.work
mailto:Eric.oomen@boostlogix.com

