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Speedy,  
een holistische 

kijk op ‘enhance 
productivity for 

white collars’  
bij Paulig

Als we nadenken over efficiëntie in een productie-
bedrijf, zijn we vaak geneigd om na te denken over 
machines, productieprocessen … In een continu 
groeiend bedrijf word je ook in ondersteunende 
functies uitgedaagd om na te denken hoe je effici-
enter en beter kan werken. Paulig engageerde zich 
om hen te begeleiden.

We onderzochten de grootste tijdrovers en stelden 
aan de hand daarvan een vragenlijst op over 3 the-
ma’s: mailcultuur, time- en  taskmanagement & ver-
gaderen. Deze lijst werd bevraagd, zo kregen we 
een zeer gedetailleerd beeld van wat onze grootste 
leernoden waren.

Het plan om hen aan te pakken was ambitieus: een 
tweejarenplan vol leermomenten. Het omvatte een 
bedrijfstheater over de valkuilen bij mailverkeer, 
workshops over hoe je Outlook nog beter kan ge-
bruiken, wekelijkse mailtips, een blended leertraject 
over persoonlijk time- & taskmanagement en een 
worldcafé over goede vergaderhygiëne.

De voorafgaande analyse, de schaal, goede com-
municatie en na elk onderwerp een retentiecam-
pagne waren de sleutels tot succes. Dit traject was 
een hefboom om kritisch stil te staan bij onze manier 
van werken en kleine veranderingen te maken die 
samen opgeteld een grotere impact hebben op het 
welzijn van onze mensen.

Natuurlijk staat of valt zo’n project met goede part-
ners. Dankjewel aan KleinBarnum, MasterYourEmail, 
Amelior, Bean Machine & Notice the Difference. Sa-
men hebben we dit traject vormgegeven.

Over Paulig
Bij Paulig hebben we een gemeenschappelijk doel - 
Voor een leven vol smaak. Wij zijn een familiebedrijf, 
een internationale groep in de voedingsindustrie; 
opgericht in 1876 en bekend om onze hoogwaardi-
ge producten zoals koffie, foodconcepten, specerij-
en, plantaardige producten en snacks. Ons portfolio 
omvat sterke merken: Paulig, Santa Maria, Risenta, 
Gold&Green, Liven en Poco Loco. De groep heeft 
ongeveer 2.300 medewerkers in 14 landen.

spreker: Robbert Flypo | Senior Learning & 
Development Specialist 

coach: Ann Sophie Deprez | marbl

www.pocoloco.be | www.pauliggroup.com/nl


