Essentiële leiderschapsvaardigheden
bij OSRAM.
Voor OSRAM, wereldmarktleider op
de verlichtingsmarkt, is continue
innovatie van levensbelang. Dankzij
het ‘Essentials of Leadership’programma van Schouten &
Nelissen leren hun managers
leidinggeven in een veranderende
omgeving, passen ze nieuwe
vaardigheden direct toe en
ontwikkelen ze een nieuwe mindset.

Waarom heeft OSRAM een
leiderschapsprogramma
geïntroduceerd?
‘We gaan door een enorm
transformatieproces dat enkele jaren
geleden begon. De verlichtingsindustrie
wordt gedomineerd door snelle en
ontwrichtende veranderingen. Nieuwe
onbekende concurrenten komen
op de markt. Volatiele en onzekere
marktomstandigheden zijn de norm.
En de complexiteit van het bedrijf is
toegenomen. Daarom is het belangrijk om
onze nieuwe managers voor te bereiden
op de uitdagingen waar we nu en in de
komende jaren voor staan’, aldus Georg
Bachmaier – Senior Director Talent
Acquisition & Development.
Mindset gericht op verandering
‘Op dit moment draait alles om
verandering bij OSRAM. We staan
voor uitdagingen die vragen om
een innovatieve mindset en nieuwe
leiderschapsvaardigheden, zoals
besluitvorming, conflicthantering,
omgaan met verandering en het motiveren
van medewerkers. We willen onze nieuwe
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managers versterken om deze uitdagingen
aan te gaan en onze concurrentiepositie
te verstevigen, ‘ zegt Susanna SchmidElsaesser, Senior Consultant Leadership
Development bij OSRAM.
Nieuwe vaardigheden direct
toepasbaar
OSRAM koos voor een programma
dat hun toekomstige leiders traint in
nieuwe managementvaardigheden. ‘Het
is van vitaal belang voor OSRAM dat de
deelnemers hun nieuwe vaardigheden
direct kunnen toepassen in hun
werk.’ Het Essentials of Leadership
(ELP) -programma van Schouten &
Nelissen sloot goed bij deze wens aan.
Uitgangspunt van het programma is het
versterken van intrinsieke motivatie en
de visie dat inzicht in je eigen ambities en
vaardigheden het bereiken van je doelen
makkelijker maakt.
Trainingsmodules en digitale
leerplatformen
Het ELP-programma is opgebouwd uit
drie trainingsmodules, met opdrachten via
het digitale leerplatform en tussentijdse

intervisiebijeenkomsten. Elke module duurt tweeënhalve
dag en vindt plaats in een landelijke omgeving, ver weg van
kantoor. ‘Zo kunnen managers zich volledig concentreren
op de training.’ Inmiddels hebben meer dan 500 deelnemers
het programma doorlopen in zowel Europa, Azië/Pacific
als Noord- en Zuid-Amerika. De doorlooptijd van het
programma bedraagt 6 maanden.
Resultaat: proactieve ‘can-do’-houding
‘Onze managers pikken de nieuwe
leiderschapsvaardigheden snel op. De deelnemers zijn
scherp, alert en bereid om uit hun comfortzone te stappen.
Ze worden uitgedaagd én dagen elkaar uit. De sfeer is
daarbij ontspannen en vol vertrouwen. We merken direct
het effect ervan ten opzichte van de oude manier van
werken. De proactieve ‘can-do’-houding maakt het grootste
verschil.’
Waarom Schouten & Nelissen?
‘Op aanbeveling van onze Amerikaanse divisie bracht
Schouten & Nelissen een voorstel uit. Dit voorstel
overtuigde ons dat Schouten & Nelissen een op maat
gesneden programma kon leveren, dat precies aansloot op
onze wensen en behoeften. Vooral met betrekking tot de
directe toepasbaarheid van de nieuwe vaardigheden in de
praktijk. En misschien dat de Nederlandse open mindset
ons ook overtuigde.’
ATD Award: Excellence in Practice Award
OSRAM en Schouten & Nelissen hebben een ATD
(Association for Talent Development) Award gewonnen
voor dit succesvolle programma. Susanna over het succes:
‘Basis voor het succes van ELP was een goed doordacht
concept dat voldoet aan de behoeften van onze organisatie
en onze leiders in onze tijd. Dit hebben we kunnen bereiken
door een goede co-creatie met Schouten & Nelissen in de
ontwikkelingsfase van het programma’.
‘Collega’s van OSRAM business units en HR werken zeer
effectief samen met ervaren ontwerpers en facilitators van
Schouten & Nelissen. Door het programma continu te
optimaliseren via een nauwe samenwerking zorgen we voor
een actuele programmastructuur en inhoud. En de ervaren
trainers zorgen voor de hoge kwaliteit en effectiviteit in de
uitvoering.’
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“De proactieve
‘can-do’ houding
maakt het
grootste verschil.”

