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BMA GROEP 

 

 

 

Arbeidsorganisatie: BMA Groep BV 

Sector:      Opleider en subsidieadvies 

Aantal medewerkers: 10-49   

Naam project:    Trainer 2.0 

Tijdvak:     1 

Thema:     Slimmer werken, nieuwe arbeidsverhoudingen 

     

Inleiding 

BMA Groep is in 1990 opgericht als organisatieadviesbureau. Inmiddels is het  een 

organisatie die zich bezig houdt met advisering, kennisoverdracht en projectuitvoering op 

tal van gebieden. BMA is onder andere een ESF erkend opleider. Via www.easycursus.nl 

biedt de organisatie trainingen en cursussen aan op het gebied van arbo & veiligheid, 

gezondheidsmanagement, commerciële vaardigheden, management & organisatie, 

coaching & communicatie en vaktechniek. Daarnaast is BMA Subsidiemanagement in 

het leven geroepen. Hier kan men terecht voor subsidieonderzoek en subsidiebegeleiding. 

 

Achtergrond 

Ten tijden van de ESF aanvraag zat BMA in een enorme groeifase. Deze groei wilde Cor 

Baars, directeur en oprichter van BMA, benaderen vanuit het perspectief van sociale 

innovatie. “Groei kan met een groep creatievellingen alle kanten op, met het project op 

het gebied van sociale innovatie wilden we meer structuur geven aan de groei en de 

organisatie”, aldus de heer Baars.  

 

Het project Trainer 2.0 was de eerste concrete activiteit op het gebeid van sociale 

innovatie. Wel had BMA al eens meegedaan aan een onderzoek van de Erasmus 

Universiteit uit Rotterdam, waar uit kwam dat BMA op papier veel innovatie potentieel 

had. Het onderwerp leefde dus wel al voor dit concrete project werd opgestart. De 

subsidie bood de kans het innovatie potentieel verder te onderzoeken.  

  

Inhoud  

Een belangrijk doel van het project was het verhogen van de arbeidsproductiviteit. Uit 

een analyse bleek deze de afgelopen jaren al gestegen en BMA wilde deze lijn graag 

voortzetten. Daarnaast was een belangrijk doel om het bedrijf meer structuur te geven en 
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een stevige organisatie te creëren. Naast de analyse op het gebied van arbeids-

productiviteit is dan ook een analyse gemaakt van het sociale innovatie potentieel van het 

bedrijf, om te achterhalen waar kansen liggen om de organisatie verder te verbeteren en 

de continuïteit van BMA te waarborgen. Bij deze analyse is gekeken naar de 

onderwerpen functies en taken, competenties en communicatie.  

 

Een belangrijk knelpunt bleek de afhankelijkheid van de DGA (directeur groot 

aandeelhouder) en o.a. 1
e
 administratief medewerker. Zij waren overbezet en droegen de 

verantwoordelijkheid voor te veel belangrijke taken. Door een te grote afhankelijkheid 

van deze twee mensen zou de continuïteit van het bedrijf in gevaar kunnen komen. Als 

één van de twee (tijdelijk) uit zou vallen, zou er niet voldoende back-up zijn. Om de 

afhankelijkheid van de DGA en de 1
e
 administratief medewerker te beperken en hun 

belasting op een aantal terreinen te verlichten zijn een aantal nieuwe mensen 

aangenomen, waaronder een controller en een commercieel medewerker. Ook zijn deze 

nieuwe medewerkers goed op de hoogte van de taken van de DGA en administratief 

medewerker, waardoor ze mee kunnen denken en bij afwezigheid eventueel taken kunnen 

overnemen.  

 

Ook de functies van de overige van de medewerkers zijn onder de loep genomen. BMA is 

aan de gang gegaan met de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van 

medewerkers. Deze zijn duidelijker gedefinieerd per medewerker en ook hebben 

sommige medewerkers taken erbij of juist meer focus gekregen. Hierbij is ook aandacht 

besteed aan de competenties van medewerkers waardoor medewerkers op de juiste plek 

terecht zijn gekomen. Daarnaast worden medewerkers meer op hun eigen 

verantwoordelijkheden aangesproken doordat medewerkers de mogelijkheid hebben 

gekregen om zelf te roosteren en hun tijd meer flexibel te benutten door zo nu en dan 

thuis te werken.  

 

De medewerkers zijn bij alle fases van het project betrokken, van het ontwikkelen van de 

projectaanvraag, tot de einddeclaratie. Het bespreken van de voortgang is geïntegreerd in 

het wekelijkse werkoverleg. “Omdat medewerkers meer verantwoordelijkheden hebben 

gekregen was het erg belangrijk om iedereen zoveel mogelijk bij het project te betrekken. 

Iedereen moest zich er prettig bij voelen”, aldus mevrouw Wolff. Een drietal 

medewerkers bleek toch niet zo goed bij de gekozen nieuwe route van het bedrijf te 

passen en heeft besloten elders aan de slag te gaan.  
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Op het gebied van communicatie bleek dat medewerkers wel worden betrokken bij 

ontwikkelingen die hen direct aangaan, maar niet voldoende geïnformeerd werden over 

(middel)lange termijn plannen en strategie. Hierdoor konden zij moeilijk zelf inschatten 

hoe ze een bijdrage kunnen leveren aan het behalen van die doelen. Om de interne 

communicatie te verbeteren is een communicatieplan opgesteld. Er is afgesproken dat 

ieder kwartaal een gezamenlijk overleg zal plaatsvinden waarin de ondernemingsdoelen 

en resultaten met de medewerkers worden besproken.  

 

Resultaten  

Volgens de heer Baars heeft het project Trainer 2.0 echt een kantelpunt gegenereerd. 

Vooral op het gebied van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn resultaten 

behaald. “We maken nu veel meer gebruik van de competenties van medewerkers en het 

heeft ons bewust gemaakt van ieders mogelijkheden. We hebben veel meer talenten dan 

dat we ons bewust zijn”, zo vertelt Baars. Mariëtte Wolff,  adviseur bij BMA, voegt daar 

aan toe: ”Taken zijn behoorlijk gewijzigd. Ook weet iedereen nu duidelijker welke taak bij 

wie hoort en daarom kun je mensen er ook beter op aan spreken. Er is nu meer besef dat 

iedereen een belangrijke rol speelt in de organisatie, tot de werkster aan toe. We hebben 

geleerd om onze talenten verder te ontwikkelen, meer samen te werken en te delen”.  

 

Door de duidelijke rollen, vergrote verantwoordelijkheden en doordat medewerkers meer 

geïnformeerd worden over de (middel)lange termijn doelen is de werksfeer plezieriger 

geworden. “Mensen voelen zich nog meer gehoord dan voorheen en zijn op alle vlakken 

betrokken”, aldus mevrouw Wolff. Daarnaast voelen medewerkers zich nu op alle 

vlakken nog sterker betrokken bij de organisatie.  

 

Ook in economische zin heeft het project Trainer 2.0 resultaten voor BMA opgeleverd. 

De omzet is sinds het project bijna verdubbeld en ook de arbeidsproductiviteit is 

gestegen. Met hetzelfde aantal mensen wordt veel meer werk verricht. Door het evalueren 

van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, is het duidelijk geworden wie 

waar het aanspreekpunt voor is. Hierdoor kan er efficiënter gewerkt worden omdat het 

gelijk duidelijk is bij wie je moet zijn als je met een vraag zit. “Vroeger beantwoorde 

iedereen vragen, nu zit de juiste man op de juiste plaats”, aldus mevrouw Wolff.  

 

Een bijeffect van het project is dat BMA nu ISO 9001-2008 gecertificeerd is. ISO 9001 is 

een internationale norm op het gebied van kwaliteitsmanagementsystemen. Dit was geen 

doelstelling vooraf maar wordt door BMA wel gezien als bevestiging dat ze op de goede 

weg zijn.  
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 Uitstralingseffecten 

BMA is erg enthousiast over het project en dat enthousiasme over sociale innovatie 

proberen zij ook over te brengen binnen hun relatiesfeer. Vooral bij klanten van de 

subsidieadviseurs wordt verteld over het project Trainer 2.0 en sociale innovatie in het 

algemeen, zodat de kennis die is opgedaan ook anderen ten goede kan komen. 

 

Met dank aan: 

Cor Baars, directeur BMA Groep 

Mariëtte Wolff, adviseur bij BMA Groep 


