Klantcase Delta Lloyd
Aard van de dienstverlening
Delta Lloyd is een brede financiële dienstverlener waar zowel zakelijke als particuliere klanten terecht kunnen
voor onder meer verzekeringen, vermogensbeheer en pensioenproducten. Delta Lloyd heeft vier bekende
merken: Delta Lloyd, ABN AMRO Verzekeringen, BeFrank en OHRA. Delta Lloyd werkt intensief samen met
onafhankelijke assurantieadviseurs. ABN AMRO Verzekeringen bedient de klanten via de ABN AMRO
Bankkantoren. BeFrank werkt nauw samen met pensioenadviseurs. Bij OHRA kunnen klanten rechtstreeks
verzekeringen of financiële diensten afsluiten.
Vraag
Wij hebben een zeer ruim aanbod aan faciliteiten voor medewerkers om aan de slag te gaan met hun
duurzame inzetbaarheid, maar we merken dat daar te weinig gebruik van wordt gemaakt. We zien graag dat de
bewustwording rondom het thema en daarmee de actieve inzet en deelname aan activiteiten van de
medewerkers op dit thema wordt vergroot. Daarnaast bieden we graag de leidinggevenden de juiste
handvatten om met hun teamleden in gesprek te gaan over het onderwerp ontwikkeling en duurzame
inzetbaarheid.
Looptijd
Vanaf maart 2015 tot heden
Medewerkers werkzaam in diverse functies
 Callcenter medewerkers
 Relatiebeheerders
 Schadebehandelaars
 Systeem ontwikkelaars
 Acceptanten verzekeringen
 Projectmanagers
 Administratief medewerkers
 Functioneel beheerders
 Consultants
Werk- en denkniveau: MBO+ en hoger
Evaluatie
8,3

Resultaat
Aantoonbaar meer zelfinzicht en zelfvertrouwen om stappen te zetten in de loopbaan. Een duidelijk resultaat
op het gebied van loopbaanoriëntatie, een vergroting van de deelname aan activiteiten aangeboden op het
gebied van duurzame inzetbaarheid, interne stages, kennis- en ervaring deling, training en (interne)
sollicitaties.
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Ik heb invloed op de ontwikkeling van mijn loopbaan
Ik weet welke mogelijkheden ik heb binnen de organisatie om mijzelf en mijn loopbaan te ontwikkelen
Ik heb het vertrouwen in mijzelf dat ik stappen kan zetten in mijn loopbaan

Geert Wernaart HR Development Adviseur Delta Lloyd
Resultaat
“Bij Delta Lloyd werken we samen met Molijn Training op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Wat ik
waardeer in de samenwerking met Molijn Training is de kritische blik waarmee ze met ons mee denken. Ze
proberen niet zomaar hun trainingen te slijten, maar zien hun aanbod als middel om daadwerkelijk resultaat te
bereiken bij onze medewerkers. Dat resultaat maken ze ook inzichtelijk. Inmiddels hebben we genoeg
succesverhalen van medewerkers die daadwerkelijk in beweging zijn gekomen dankzij de aanpak van Molijn
Training. Lang niet iedere opleidingsleverancier weet zo laagdrempelig deze resultaten te behalen bij onze
medewerkers”.
Organisatie
“Daarnaast worden de trainingen standaard goed beoordeeld, werken we met vaste trainers die onze
organisatie inmiddels goed kennen en vindt er goede nazorg plaats in het online coachingstraject. De
individuele deelnemer gaat niet op in de groep, maar krijgt persoonlijke aandacht. Ook de praktische
organisatie eromheen verloopt soepel. Zowel naar ons als Learning & Development afdeling als naar de
individuele deelnemer stelt Molijn Training zich zeer flexibel op en denken zij constructief mee bij het maken
van een planning”.
Monique Schrijver, Administratief medewerker Delta Lloyd april 2016
“Sparren” met collega’s die tegen vergelijkbare zaken aanlopen is héél prettig. Wat in mijn hoofd zit is veel
concreter geworden, daarmee is deze training voor mij een echte energiegever! Ik zie nu kansen waar ik eerst
bedreigingen / beperkingen zag. De training ‘Regie over je leven en loopbaan’ is daardoor een echt aanrader!

