Ontwikkeltrajecten LMI voorzien
in groeiende behoefte
‘Het draait om leiderschap, samenwerken en effectiviteit’
De groei zit erin bij LMI, een formule voor resultaatgerichte persoonlijke en professionele
ontwikkeling. Zeker nu de economie weer flink op toeren raakt. “Door COVID zijn
veel mensen en organisaties zich gaan bezinnen op wat er allemaal verandert”,
aldus franchisegever Edwin Hoek van LMI Nederland. “Vraagstukken rond strategie,
motiveren, persoonlijk leiderschap en productief zijn met de aanwezige medewerkers.
Precies het soort vraagstukken waarbij LMI ze kan begeleiden.”
‘Er wordt een steeds groter beroep gedaan op leiderschap’
LMI is een internationale formule met ontwikkeltrajecten die de
prestaties van ondernemers, leidinggevenden en ondernemingen
verbeteren. Met resultaatgarantie. LMI is actief in meer dan 80
landen. De franchisegever van LMI in Nederland, Edwin Hoek, ziet
dat de groei in 2021 verder is opgeveerd na het afbouwen van
COVID-beperkingen.
In Nederland heeft LMI nu 6 franchisenemers, sommigen van hen
hebben ‘managing partners’. Zij hebben volop werk. “Bedrijven zijn
hard bezig hun business weer op te starten”, ervaart Hoek. “Er zit
veel in de pijplijn. De markt is beter dan ik ooit in 20 jaar heb gezien.
Voor onze ondernemers is het zaak om relaties op te bouwen en
beschikbaar te zijn wanneer de vraag komt. En die vraag komt nu
steeds vaker en sneller.”
“Er wordt steeds meer een beroep gedaan op het leiderschap van
managers en directieleden. Ze moeten zorgen dat ze de juiste
mensen krijgen en vasthouden. In een wereld die zo complex en
in beweging is, is een vorm van ‘gedistribueerd leiderschap’ nodig,
waarin verantwoordelijkheden worden gedeeld. Met mensen die
meer zelfstandig werken, initiatief nemen, goed communiceren en
samenwerken, en productief zijn.”

Om die garantie te kunnen blijven geven, blijven we onze
materialen verbeteren en zijn onze Nederlandstalige
ontwikkelprogramma’s tijdens de pandemie bijvoorbeeld
weer helemaal up-to-date gebracht.”
“De behoefte is goed merkbaar”, stelt Hoek, “Organisaties
bezinnen zich op de manier waarop ze samenwerken. Op
bedrijfsniveau, maar ook op persoonlijk niveau. Hoe speel
je in op veranderingen? Door onze ontwikkelprogramma’s
te volgen, ontwikkelen mensen zich echt als leider, gaan
ze op een andere manier denken en doen, en staan
ze sterker in de continu veranderende wereld. Op dit
moment lijkt de pandemie bijna voorbij maar spelen de
klimaatmaatregelen en hoge energieprijzen op. Dingen
veranderen en ze veranderen steeds sneller.”

Fysiek en online
Begeleiden op de werkplek, waar die ook is
De franchisenemers-bijeenkomsten van LMI vinden soms online
plaats. “Sinds medio 2021 komen we ook weer écht samen, want
het is zinvol om elkaar ook af en toe fysiek te ontmoeten. Dat
merken we ook bij klanten. Hoewel we klanten ook volledig online
kunnen begeleiden en onze producten daarop zijn ingericht, doen
we dat nu nog weinig. Het heeft echter soms duidelijke voordelen,
dus de online begeleiding gaat zeker toenemen.”
Bewezen concept
“Er is altijd behoefte aan onze dienstverlening. LMI heeft een
wereldwijd ruim bewezen concept; in meer dan 80 landen en 28
talen. We zijn daarmee sterk onderscheidend omdat we echte
groei faciliteren en ook tastbare zakelijke resultaten garanderen,
waardoor klanten verzekerd zijn van een uitstekend rendement.

“Wij worden vaak in het
hoekje van cursussen en
trainingen gestopt”

“Wij worden vaak in het hoekje van cursussen en
trainingen gestopt”, is de ervaring van LMI-franchisegever
Edwin Hoek. “Ten onrechte. Met een training of cursus
ben je een dag of een paar dagen weg van je werkplek,
en als je terugkomt wordt het geleerde meestal weinig
of niet gebruikt. Wij begeleiden mensen op de werkplek,
tijdens hun werk, en gaan met ons proces een stuk
dieper. Wij ontwikkelen mensen in organisaties zodat
er meetbaar betere resultaten en rendement worden
geboekt.”
Maar hoe doen je dat dan met deelnemers die gedeeltelijk
of helemaal vanuit huis werken? Hoek: “Onze methoden
en materialen zijn er helemaal op voorbereid om ook
online uit te voeren. We begeleiden mensen ook via
Zoom. Natuurlijk blijft het fijner om fysiek over de vloer
te komen, want dan heb je een ander soort contact. Met
online werken mis je contactmomenten die terloops
plaats vinden. Dat is ook een uitdaging voor ondernemers
bij het leiden van hun thuiswerkende mensen. Onze
doelgerichte aanpak helpt hen om medewerkers
zelfstandig te laten werken, duidelijke voortgang te
boeken en gemotiveerd en betrokken te blijven.”

Leiding op afstand
Een van de LMI-franchisenemers is Evert Lassche. Zijn LMIvestiging in Noord-Holland is in zeven jaar flink gegroeid. Er zijn
drie managing partners en het aantal opdrachten blijft groeien.
Daarnaast publiceerde Lassche het e-book ‘Leidinggeven op
afstand’. “Veel leidinggevenden zijn gewend om alleen maar
op de werkvloer leiding te geven. Hoe doen ze dat als de
medewerkers vanuit huis werken? Mensen zijn soms onzeker
over hun werk en minder creatief. Ze worden eerder afgeleid
door onderbrekingen van buitenaf. Kleine conflicten worden
sneller groot gemaakt. Dat heeft in de basis te maken met: hoe
ga je met elkaar om, en hoe geef je elkaar vertrouwen.”
‘De franchise waar franchisenemers écht samenwerken’

worden veel gezamenlijke dingen gedaan. Je doet op die manier
nieuwe inspiratie op en je staat er niet helemaal alleen voor.”
Gesprek met kandidaten
LMI is altijd geïnteresseerd in mogelijke nieuwe franchisenemers.
Hoek: “In België, in Midden-Nederland en Noord-Brabant zijn we
op dit moment in gesprek met mogelijke nieuwe collega’s. In de
gesprekken die we voeren, kijken we of een kandidaat waarden
en normen hanteert die bij de onze passen. En of ze echt de
passie hebben om mensen en organisaties in hun ontwikkeling
te ondersteunen. We zoeken collega’s die van aanpakken weten
en die zich niet alleen voor klanten maar ook voor elkaar willen
inzetten. Daarnaast mikken we op een team met diverse
kwaliteiten. Door de verschillende invalshoeken kunnen we
elkaar en klanten nog meer versterken.”

Bij LMI ben je als franchisenemer natuurlijk zelfstandig ondernemer. Maar je wordt ondersteund in je persoonlijke groei en er
staan altijd collega’s met raad en daad klaar wanneer dat nodig
is.
“We werken samen aan de ontwikkeling van LMI, en
franchisenemers helpen elkaar door het delen van ideeën
en ontwikkelingen”, vertelt franchisegever Edwin Hoek.
“Momenteel werken we samen aan een update van onze
website. We houden interne verkooptrainingen en onze
wereldconferentie van 2021 was een uitgebreid meerdaags
online evenement.”
Het gaat om de mensen
Met 20 jaar praktijkervaring in de retailsector en groothandel
begon Kees van der Wal in 2019 als managing partner bij LMI.
“Je hebt 80% van het succes in eigen hand. LMI is geweldig
gereedschap om mee te werken, maar het gaat ook om een
persoonlijke klik. Mijn klanten kopen dus ook mij. Wanneer je
goede resultaten boekt, levert dat referenties op waarmee je
verder kunt.”

Evert Lassche, franchisenemer LMI Nederland.

“Als leidinggevende in een bedrijf moet je van je mensen
houden”, stelt Van der Wal. “Succes gaat niet om de
aandeelhouders, maar om de mensen. Je moet de uitdagingen
in het bedrijfsleven kennen en de taal spreken. Het ontwikkelen
van mensen op dat gebied is heel boeiend. Een van mijn klanten
is een bedrijf dat in chemicaliën handelt. Ik ben daar begonnen
met het begeleiden van 1 persoon, maar stap voor stap komen
er steeds meer mensen bij. Succes praat zich snel rond.”
Drempel is laag
Franchisenemer Evert Lassche (Noord-Holland): “Mensen die
willen ondernemen zijn van harte welkom bij ons. Je voelt altijd
drempelvrees als je de stap naar zelfstandig ondernemerschap
maakt. De drempel bij LMI is laag, omdat alles geregeld is. Je
krijgt een hele opleiding, we leren je te verkopen, en we werken
in de formule veel samen. Je kunt altijd een collega bellen, er

Kees van der Wal, franchisenemer LMI Nederland

Activiteit Het breed en doelgericht ontwikkelen van personen en organisaties op het inspirerende vlak
van Leiderschap.
Type samenwerking Franchise
Startjaar 1966
Entreegeld € 9.500 (MP) of € 19.000 (FN) eenmalig (voor materialen, opleiding en (veld)training)
Franchisefee € 180 (MP) of € 360 (FN) per maand (voor support)
Benodigd eigen vermogen Afhankelijk van individu (zie totale investering)
Totale investering Entree, maandbijdrage en persoonlijke tijd om proces te leren en klantenbestand te
ontwikkelen.
Gem. omzet per vestiging Wordt bij nadere kennismaking besproken.
Locatie omschrijving Vanuit huis / klein kantoor
Verzorgingsgebied Nederland
Training/opleiding Training & Coaching worden van begin tot eind in Nederland verzorgd en waar opportuun in
het buitenland.
Neem contact op via www.lmi-franchise.nl
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