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Cezur Bayrakci: Doorgroeimogelijkheden op 2 manieren bekeken

Persoonlijk

Hoe? Door te interviewen 

en vragen te stellen



MaatschappelijkHoe? helicopterperspectief: 

Door samen discussies te voeren

+ argumenten & voorbeelden 

         te bespreken 

Cezur Bayrakci: Doorgroeimogelijkheden op 2 manieren bekeken



Wat is een goede teamleider?

Marco Verkaaik: Groeien van monteur tot teamleider



Oplossing: toekomstig teamleiders 

lopen mee met monteur om de 

praktijk te leren kennen

Marco Verkaaik: Groeien van monteur tot teamleider



Jeffry Stuivenberg: Stapsgewijs doorgroeien!

Waarom vinden wij 

dat zo belangrijk?



Vodafone Ziggo als voorbeeld dat het wel kan!

De belangrijkste voordelen:● Persoonlijk opleidingsplan, door e-learning in eigen tempo

● Diverse ontwikkelings-mogelijkheden

● Op de hoogte blijven van de veranderingen en innovaties in ons 

netwerk● Creëren van eigen technici in tijden van tekort aan technici

● Zorgt voor motivatie en plezier in het werk

● Talentenpool: ruimte voor de technici die meer willen

(zelf trainer of begeleider worden)



Wat als je niet

 als monteur bent begonnen?

Remco Lens: Levelen & Communiceren



Remco Lens: Levelen & Communiceren

Luisteren, Doorvragen

& ‘Out of the box’ denken



Het is belangrijk werkdruk in de gaten te houden: • Omdat het ernstig mis kan gaan! • Omdat het veel impact heeft op de mensen om je heen 

(gezin, familie, vrienden, collega’s)• Omdat je met te veel werkdruk je niet kan ontwikkelen of 

doorgroeien

Joeri Kosters Belang van Werkdruk bij doorgroeien & ontwikkelen



Hoe zorgen we samen voor een gebalanceerde werkdruk?

● Wat kan de werkgever hierin betekenen?

● Wat kun je hier zelf in betekenen?



Hoe kan ik teveel werk voorkomen?
• Hoe komt het dat er teveel werkdruk is?

• Kun jij er zelf voor zorgen,dat je werkdruk voorkomt?



Als operator
krijg ik dagelijks te maken 

met diverse afdelingen & disciplines

Richard v/d Kooy: Meelopen op een andere afdeling om beter   
beeld te krijgen



Waarom loop ik dan niet eens mee 

bij een andere afdeling?

Richard v/d Kooy: Beter beeld van andere afdeling door meelopen


