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De opdracht

Develop
Stakeholdermanagement is key in dit project. Eén dossier doorloopt verschillende fases in
meerdere teams. Niet alleen in Nederland, maar ook bij 400 Indiase collega’s.  

Vanuit Ormit Talent volgde Michelle
relevante trainingen rondom
communicatie, stakeholdermanagement
en effectief samenwerken. Daarnaast
werd zij gecoacht op haar opdracht zodat
ze optimaal leert en presteert.

Trainingen

Michelle versnelde en verbeterde het
proces door een operationeel
ketenoverleg te introduceren waarin
performance en issues besproken
worden.

Processen

Hoofdtaak: 
Issue- en procesmanagement 

Must haves:
Overzicht houden, flexibel inspelen op
veranderingen, snel schakelen,
internationaal samenwerken,
relatiebouwer, daadkracht.

Een spin in het web die voor het KYC
Outsourcing team binnen Detecting
Financial Crime alle issues en processen
kan managen. Fungeert als direct
aanspreekpunt voor de offshore partij.
Motiveert collega’s in Nederland én India
in dit complex en maatschappelijk
relevant project.

Als issue- en processmanager ben ik vooral veel met mensen in gesprek. Ik
houd het overzicht over de issues en zorg ervoor dat die opgelost worden. De
issues variëren van heel groot naar heel klein. Of het nu 10 of 1000 dossiers zijn
die vastzitten in het proces, op het moment dat die weer doorgang kunnen
vinden is het een goede dag! - Michelle (Ormit Talent)

Deliver

Michelle heeft veel zaken nieuw opgezet binnen onze organisatie. Met haar
sprankelende persoonlijkheid is ze snel opgenomen in het team. Ook heeft ze
veel problemen helpen oplossen en een goede relatie opgebouwd met onze
offshore partij en het interne stakeholderveld. Dat is bewonderingswaardig in
zo’n relatief korte tijd. - Robert Lourens (Head of DFC Robotics & Orchestration
and Outsourcing)

Weten wat wij kunnen betekenen voor jouw
organisatie? Bespreek het met één van onze
experts. 

Curious about more? Contact Ormit Talent

Neem contact op

Dankzij een gezonde dosis daadkracht
én oprechte interesse bracht Michelle de
juiste mensen samen. Heel belangrijk
voor relatiemanagement binnen het
interne stakeholderveld.

Mindset

https://ormittalent.nl/voor-bedrijven/boek-een-1-op-1/?utm_campaign=Businesscase&utm_source=case&utm_medium=abnamro
https://ormittalent.nl/voor-bedrijven/boek-een-1-op-1/?utm_campaign=Businesscase&utm_source=case&utm_medium=abnamro

