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Door het inzetten van ‘hypercare’ zijn
alle issues bij de betrokken partijen
snel inzichtelijk gemaakt. Zo was het
voor Liz mogelijk problemen in een
vroeg stadium te tackelen. 

Hypercare

Een belangrijk onderdeel van de
integratie was het migreren van
Scholten klanten naar Mediq. Daarbij
zijn veel afdelingen en teams
betrokken. Voor sommige mensen
hield het een verandering van hun
werk in.

Verandering

Verandering heeft tijd nodig, leerde
Liz. Een transitie doe je dan ook
gezamenlijk. Desondanks lukte het
om het grootste deel van de klanten
te migreren in slechts 2 maanden. Liz
deed dit door te schakelen met alle
afdelingen binnen Mediq en Scholten.

Tijd

Het kunnen inschatten van de sensitiviteit bij
een overname. Structuur aanbrengen onder
hoge druk in een snel veranderende omgeving.

Mediq (groothandel in zorgmiddelen) heeft
Scholten overgenomen, met als doel een
grotere markt bedienen. Geef deze integratie
als projectmanager van het SMIT project
(Scholten Mediq In Transitie) zo goed mogelijk
vorm.

“Ik stroomde in het project toen de druk hoog was, dit was goed
voelbaar. Daarnaast begon ik en mocht ik collega’s direct vertellen
dat hun werk zou gaan veranderen. Dat leverde natuurlijk wel eens
weerstand op. Het maken van progressie en dit delen met alle teams
was het hoogtepunt van de week. Ik vind het belangrijk dit te vieren
en iedereen mee te nemen in de positieve momenten.” - Liz (Project
Manager Transition bij Ormit Talent)

Deliver

De gevolgde trainingen van Ormit Talent kon Liz in deze opdracht effectief
toepassen: change management, situationeel leiderschap en communicatieve
vaardigheden.

Daarnaast wordt zij gecoacht op haar opdracht zodat ze optimaal leert en
presteert.

“Liz weet goed in verbinding te blijven, brengt veel structuur en
daardoor ook veel rust. Ze luistert ook heel goed, en komt zo snel tot
resultaten. Ormit talenten weten zich snel nieuwe omgevingen eigen
te maken.” - Gerben Douma (Director Customer Operations, Mediq
Benelux

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

Curious about more? contact Ormit Talent
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Neem contact op.
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