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Voorwoord
Marco Feijen

SPIE gelooft
in de groei van waarde
Met het wereldkampioenschap voetbal nog vers
in herinnering durf ik de stelling aan dat SPIE een
hecht team is. Een team, in welke tak van sport of
op welk economisch gebied dan ook, is méér dan
de som van der delen. Eén excellente speler alleen
maakt in de regel niet het verschil. SPIE is voor mij
inmiddels uitgegroeid tot het schoolvoorbeeld van
een goed functionerend en op elkaar ingespeeld
collectief. SPIE bevindt zich in een winning mood.
Het enthousiasme onder de collega’s is ongekend
groot. SPIE leeft. Het gist, bruist en borrelt aangenaam in de organisatie. Het gezamenlijke geloof
in de dynamiek, slagvaardigheid en het servicebewustzijn van SPIE is ongekend groot. Dat geloof
geeft vleugels en tilt ons boven onszelf uit. Ik zie
veel bevlogen mensen op de diverse werkvloeren
van de organisatie. Met bevlogenheid komen we
ver. We doen het samen!
Maar buiten de kracht van een bevlogen team speelt
er binnen SPIE nog iets. We zijn een verantwoordelijke organisatie. Zaken als maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaam ondernemen staan
hoog op onze agenda. Het bewustzijn dat iedere
medewerker, ongeacht zijn of haar functie, kan bijdragen aan een betere, toekomstbestendige wereld
zit diep in ons systeem. We zijn ambitieus als het op
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ons werk aankomt, maar minstens even ambitieus
als het om zaken als de vermindering van CO2uitstoot gaat en maatschappelijke verantwoordelijkheid. SPIE is een levend team. We zijn een mensenorganisatie en opereren midden in de maatschappij.
SPIE is een ondernemend team. Om onze ambities
op het gebied van MVO ook planmatig in te vullen
hebben we met Anita Holst-Schillemans de vacature van Corporate Social Responsibility Manager
(CSR ) ingevuld. Een andere belangrijke stap is de
certificering volgens de CO2-prestatieladder. We
staan inmiddels fier op de hoogste trede: niveau 5.
Deze richtlijn helpt ons om concreet en onderbouwd
invulling te geven aan duurzaam ondernemerschap. We stellen ons daarbij ten doel om ons eigen
CO2-uitstoot en energieverbruik, waar mogelijk, te
verlagen. Evenwel willen we op dit gebied ook de
samenwerking met onze leveranciers en opdrachtgevers aangaan. Dit vereist dan ook de volledige
betrokkenheid van alle medewerkers van SPIE. En
net die betrokkenheid vormt onze beste troefkaart.
SPIE groeit in waarde. Mensen vinden elkaar binnen
de organisatie. De samenwerking binnen en tussen
divisies wordt steeds beter. Op projectleidersdagen
heb ik dat zelf kunnen ervaren. De bevlogenheid
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binnen SPIE komt van binnenuit. En net dát aspect
maakt ons anders dan andere organisaties. Onze
intrinsieke bevlogenheid is ons grootste Unique
Selling Point. Zelfs in crisistijd zijn we tegen de storm
in gegroeid. Ook toen het economisch moeilijker ging,
stuwde de SPIE-organisatie vooruit. Wat ons verder
onderscheidt in de markt zijn onze opvattingen over
sales leadership. We vertalen hiermee heel expliciet
onze kernwaarden naar elkaar en naar onze klanten.
We werken er gedreven aan. Niet voor niets gooien
we tevens hoge ogen met ons TOP-programma. We
willen niet alleen nieuwe toptalenten een kans bieden, maar ook onze reeds binnen de organisatie aanwezige potentie en ambitie uitbouwen. SPIE focust op
talent. We geloven in de kracht van de mens. SPIE is
immers een mensenorganisatie, een team.
We opereren dicht bij de klant en dicht bij elkaar.
SPIE werkt met hart en verstand. Dat betekent dat
we passie weten te verbinden aan weloverwogen
en verantwoordelijk werk. De behoefte om beter te
worden, om vanuit kwalitatief oogpunt te groeien
is groot. SPIE gelooft in de groei van waarde. We
zijn een waardevolle organisatie en een groot team
met oog voor talenten, verantwoordelijkheden én
innovatieve kansen in de markt. De winning mood
zet door!
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Hem een energieke man noemen, betekent hem
tekortdoen. Met zijn gedrevenheid is hij in staat
veranderingen te bewerkstelligen. Niet voor
niets heet zijn bedrijf DRIVE7. Wilco van Roessel is
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op commercieel gebied gepokt en gemazeld.
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Sales
Leadershipprogramma
blĳkt kip met
gouden eieren

willen oplossingen. Het resultaat van dit
nieuwe gedachtegoed zijn bestendige klantrelaties”, zegt Wilco. “Via Sales Leadership
brengen we commercie tot leven op een
manier die past bij SPIE.”

BEWUSTWORDING
Het kan niet worden ontkend dat Sales
Leadership een mentaliteitsshift heeft veroorzaakt. Het contact met klanten is en blijft
mensenwerk, wat uiteindelijk veel leuker is
als je het spel beheerst, zegt Wilco overtuigd.
“SPIE heeft mij als extern projectleider aangezocht voor de implementatie (advies, training en coaching) van het Sales Leadershipprogramma. Wat me meteen opviel is dat
SPIE, als gezond bedrijf, in de diverse Divisies
en Business Units geen duidelijk commer-

cieel beleid had ontwikkeld. Vreemd, maar
dit uitgangspunt bood voor SPIE wel veel
perspectief. De aanpak van SPIE ontbeerde,
om het hard te stellen, een duidelijke commerciële structuur. We zijn begonnen met
een noodzakelijk bewustwordingsproces
voor de voltallige directie en en het voltallige
divisiemanagement in de vorm van een kickoff programma. Dit was een schot in de roos.
Het management onderschrijft het nut en de
noodzaak van Sales Leadership.”

ACCOUNTMANAGEMENT
“Door een grotere bewustwording wordt het
plezier in het werk met klanten groter en de
relatie dieper. Het is van groot belang dat alle
medewerkers van SPIE zich realiseren dat ze
ambassadeurs zijn van de organisatie.
>
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Hij heeft een enorme drive om commercie een
volwaardige positie binnen SPIE te geven. Hij
heeft in 2012 van de volledige SPIE-directie
het commitment gekregen voor de implementatie van Sales Leadership. “Ik werk nauw
samen met het Sales Leadership Programma
van de Rotterdam School of Management, de
business school van de Erasmus Universiteit.
Het draait bij Sales Leadership niet om nodeloze theorievorming, maar om de pragmatische toepassing in de dagelijkse praktijk.
Men kan er als organisatie direct voordeel
mee behalen. En hoe? Dat is even simpel
als uitdagend: door de klant écht centraal te
stellen. Op een oprechte manier je verdiepen
in de klant. SPIE leert nu dat techniek geen
doel maar een middel is. Klanten staan niet te
wachten op de nieuwste technieken; klanten
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Dat kun je alleen maar zijn als je je echt grondig wilt
verdiepen in je klant. Je kent dan zijn zorgen en zijn uitdagingen, waardoor je hem beter van dienst kunt zijn. Het
eindresultaat is een (persoonlijke) relatie met diepgang.
Met dit besef was het tijd voor accountmanagement. SPIE
heeft geen blik vol accountmanagers opengetrokken. De
medewerkers die in de loop van de jaren het vertrouwen
van klanten hebben verdiend, veelal projectmanagers,
hebben deze rol op zich genomen. Managers van klanten
waren zelfs graag bereid om een actieve rol in te nemen
bij de trainingen voor deze accountmanagers in spé.”

MAATWERK VOOR DE KLANT
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Wilco vervolgt: “Sales Leadership is de klant centraal
zetten en zorgen voor maatwerk. Middels zogenaamde
accountplannen wordt alle relevante klantinformatie
verzameld. Dit leidt tot kennis en inzicht, zodat je de klant
kunt helpen bij de verwezenlijking van zijn doelen. SPIE
opereert dan als een volwaardig partner die ontzorgt,
gebruikmakend van het inmiddels omvangrijke SPIEdienstenpakket. Het programma werkt twee kanten op.
Het is relatiemanagement en tevens een verdieping van
kennis over de eigen SPIE-organisatie. De Divisie Industry
loopt voorop wat de implementatie betreft. Maar de
andere divisies volgen. De nadruk die SPIE legt op Sales
Leadership maakt duidelijk dat men een eigen koers vaart
in de wereld van technische dienstverleners. Een bezoek
bij klant LyondellBasell illustreert hoe belangrijk het is
om een dergelijk programma te implementeren. De klant
echt kennen, daar komt het op aan.”
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Dat SPIE er serieus werk van maakt om haar algehele
dienstverlening op een (nog) hoger peil te brengen, is ook
aan het management van LyondellBasell niet voorbijgegaan.
Toegegeven, het was volgens Site Manager Moerdijk Harm
Dijkstra van Basell Benelux B.V. wel vijf voor twaalf.
“Maar dat heeft SPIE voortreffelijk opgepakt. We ontvingen signalen dat de jarenlange samenwerking aan het verslijten was en dat
bepaalde processen niet (meer) goed liepen. In een open en eerlijk
gesprek hebben we ervaringen uitgewisseld. SPIE is direct daarna
met een concreet verbetertraject gekomen. Ik was sceptisch, nu
ben ik enthousiast.” Business Unit Manager Joop Hekkelaan van de
Divisie Industry te Schiedam en Manager Contracts Arnoud van de
Merwe glunderen. “Onze inzet op het gebied van Sales Leadership
is niet onopgemerkt gebleven”, zegt Joop tevreden. “Het brede
verbeter traject vergt wel een blijvende zorg en commitment. Het
past volledig in de door ons ingezette weg van Sales Leadership”,

Accountplannen uit Sales Leadership-programma treffen hun doel

Verbetertraject van SPIE
werpt vruchten af bĳ
LyondellBasell Benelux in Moerdĳk

VERBETERTRAJECT
Het chemieconcern LyondellBasell in Moerdijk
werkt al jaren samen met SPIE. Dan ligt een
zekere relationele ‘metaalmoeheid’ op de
loer, vertelt Harm Dijkstra. “Als de technisch
dienstverlener niet continu op de hoogte blijft
van de ontwikkelingen bij zijn klant, ligt een
ingesleten werkwijze op de loer. Ik geloof dat
de fut er een beetje uit was; SPIE leunde te
veel op het verleden. Gelukkig heeft men dit
samen met ons voortvarend opgepakt. Joop
kwam naar me toe en we hebben toen open
kaart gespeeld. Hij is hierna met een uitgewerkt plan gekomen. Samen hebben we het
verbetertraject ingezet. Ik was aanvankelijk
sceptisch; inmiddels zijn we positief.”

KLANT ECHT LEREN KENNEN
“We voeren een dialoog”, stelt Joop. “Het
betreft een proactief proces waarbij we
samen met de klant optrekken. Ik denk dat we
onze klant niet voldoende kenden. De Divisie
Industry was juist bezig met de implementatie
van het Sales Leadership-programma. We
zijn allemaal in de leer geweest bij DRIVE7
van Wilco van Roessel. Het heeft ons geen
windeieren gelegd, dat is zeker. We zijn onze
klanten beter gaan kennen in het besef dat
iedere SPIE-medewerker een commerciële

rol vervult en tevens een ambassadeur is
van deze organisatie. Bij LyondellBasell
konden we de door ons opgedane kennis en
kunde in de praktijk brengen. Dat was fantastisch. Het was voor ons een bevestiging dat
het Sales Leadership-programma van grote
waarde is.”

BESTENDIGE RELATIE
“In accountplannen leggen we alles vast
wat te maken heeft met onze klant”, zegt
Arnoud enthousiast. “Het Sales Leadershipprogramma leert ons relatiemanagement
planmatig aan te pakken, oog voor mensen
te houden. Het draait om beleving, emotie en
bewust wording. Dat houdt ons scherp en geeft
positieve energie. Ik merk dat dit afstraalt
op de hele organisatie. Het maakt de relatie
met de klant bestendiger en ook onze interne
band hechter. Sales Leadership betekent
winst voor iedereen. Aan de top komen is
gemakkelijker dan er te blijven. Wij zijn van
plan er te blijven.”

GOEDE WEG INGESLAGEN
Harm Dijkstra is alleszins tevreden met de
koers die door SPIE is ingezet. “Het belangrijkste is het contact tussen ons en SPIE.
We weten elkaar te vinden. Ik merk dat de
organisatiegraad omhooggaat. Ze spelen nu
veel beter in op hetgeen wij wensen: werkvoorbereiding, planning en terugkoppeling
verlopen nu soepeler. Dit proces moeten we
vasthouden. Er is een goede weg ingezet.”
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vervolgt Joop. “We groeien op die manier
samen met onze klant naar een nog betere
servicegerichtheid en daardoor naar een beter
eindresultaat”, zegt Arnoud.
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