‘Wij, directie van familiebedrijf
Van Raam (fabrikant van
aangepaste rijwielen), hadden
moeite om het kersverse MT aan
te laten haken.
We hebben Chenta in de arm
genomen om ons en onze mensen
op een hoger plan te krijgen en
binnen een half jaar waren de
vorderingen van ons als DT maar
zeker ook de groei van de leden
van het MT merkbaar;
voor het eerst in jaren een
zomerperiode zonder stress en
strubbelingen, terwijl de omzet
i.p.v. begroot 5% met 25% was
toegenomen!’

‘Ons team kreeg de kans om door
Chenta begeleid te worden bij de
start van mijnKroeg.nl
De consultant hielp ons erg goed
bij het inzicht in hoe ons MT was
opgebouwd en welke kwaliteiten
er nog nodig waren om onze
doelen te bereiken.
Vervolgens werd de focus op ons
bedrijfsplan gelegd en werden de
sterke en zwakke punten duidelijk
aangegeven.

Marjolein Boezel
Eigenaar Van Raam BV

Tim de Kraker
CEO @Barplanet.com

Met de hulp van Chenta waren we
in staat onszelf de juiste vragen te
stellen om de focus te vernieuwen
en de juiste stappen in de
concept-ontwikkeling te maken.’

‘In de zeer geschikte eigen
trainingsruimte ontstonden onder
Chenta’s leiding open en
constructieve gesprekken.
Vanuit deskundige benoeming van
sterktes en zwaktes, kansen en
bedreigingen kregen we
praktische handvatten om te
kunnen werken aan groei van
zowel individu alsook het bedrijf.

‘Ik kan Chenta aanbevelen als
een zeer betrokken en
resultaatgerichte programmamaker, die alles in het werk stelt
om de kern van behoeften in
kaart te brengen en deze weet
om te zetten in een aansprekend
MD-programma. Zeer flexibel en
sterk in de planning en
organisatie van het programma.

Wij vonden de coach/trainer
professioneel ; de eigen kennis en
ervaring werd goed in gebracht
zonder onze werkpraktijk uit het
oog te verliezen.’

Het Chenta team met deskundige
trainers weet een veilige en
uitdagende omgeving te creëren,
waardoor de deelnemers
optimaal kunnen groeien. Ze
hebben bovendien een sterk
gevoel voor wat er onbewust
speelt.’

De training heeft veel meer
opgeleverd dan we verwacht
hadden en de terugverdientijd is
meer dan gehalveerd. Bij deze wil
ik Chenta dan ook mijn
complimenten geven over de
behaalde resultaten.’

Ed van Nieuwamerongen
Plv. Directeur Logitech

Marc de Vries
HR Manager Rabobank A&V

Marcel Koster
Directeur Service Delivery CCS

10% trainen, 20% coachen +
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‘Chenta heeft voor ons het BIZZ
programma ontworpen. Het
onderlinge vertrouwen is gegroeid
en collega’s zoeken elkaar weer op
bij vragen. Het zelfvertrouwen van
de consultants is zover gegroeid,
dat hun omzetgroei de
programmakosten allang heeft
ingehaald. Ook de
klanttevredenheid is over de hele
linie met ruim een punt gegroeid.
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