
TVH lifts your 
leadership  
potential

Road to Leadership: ontwikkeltraject 
voor én door TVH-medewerkers

TVH is regelmatig op zoek naar nieuwe Teamleaders 
Logistiek om de groei van het bedrijf te ondersteunen 
en de grootte van de teams beheersbaar te houden. 
We vinden echter geen geschikte kandidaten op de 
arbeidsmarkt. 

Daarom beslisten we om volop te investeren in eigen 
potentieel en d.m.v. het nieuwe ontwikkeltraject ‘Road 
to Leadership’ de knelpuntfunctie van Teamleader 
Logistiek in te vullen.

Goede people skills zijn absoluut een must-have 
bij de teamleaders van TVH. Een duidelijk doel dus 
voor Road to Leadership: ontwikkeling van people 
skills, zodat logistieke medewerkers de sprong naar 
Teamleader kunnen maken. Om dit te bereiken 
combineert Road to Leadership verschillende 
leermethodieken: klassikale opleiding, individuele 
coaching en zelfreflectie.

De resultaten overtreffen de verwachtingen: de 
deelnemers zijn intussen succesvol doorgegroeid 
naar de rol van teamleader. Dit werkt inspirerend voor 
andere afdelingen, want er worden volop plannen 
gemaakt om gelijkaardige projecten op te starten 
binnen andere departementen.

Key van dit succes? Road to Leadership was geen 
project van de HR-dienst. Het was een project in de 
echte “We Are One”-spirit van TVH: ontwikkeld door 
een samenwerking van HR en de logistieke afdeling. 
Vorm gegeven door HR en de trainer, maar ook door 
de coaches uit de Logistiek en de deelnemers die 
zelf actief hun eigen leerproces in handen genomen 
hebben.

Over TVH
TVH is wereldleider in onderdelen en accessoires 
voor material handling, industriële voertuigen 
en landbouwmachines. Het bedrijf focust op 2 
domeinen: TVH Parts is een one-stop-shop waar 
de klant terecht kan voor de aankoop van al zijn 
machineonderdelen of andere toebehoren. TVH 
Equipment is actief in de verkoop en verhuur van 
machines. 
Opgericht in 1969, telt TVH vandaag meer dan 6000 
medewerkers en 145 locaties wereldwijd.
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