
‘GOUD IN HANDEN’  is een programma van Cherish  en is door 
Ronald Kersseboom en Ferdi van den Bergh in de praktijk ontwikkeld.

Scan de QR-code voor meer informatie
of neem contact op via cherish.nu
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Ferdi werkt als strateeg en marketing consultant 
continu aan de ontwikkeling en het succes van het 

internationale MKB. Zijn inzicht in markttrends en zijn 
betrokkenheid bij de mens achter de formule,

maakt hem tot een gevierde visionair. Samen met 
Ronald ontwikkelde hij GOUD IN HANDEN tot een 

effectief en aantrekkelijk 
toerustingprogramma.

Ronald heeft als trainer en manager bijgedragen
 aan het succes van Kaars Koffie en aan diverse 

succesvolle initiatieven met jongeren en volwassenen. 
Zijn enthousiasme en inzicht in mensen maakt hem 
een gedreven en gepassioneerde spreker en coach. 
Ronald ontwikkelde een doeltreffend raamwerk om 

afdelingen naar (persoonlijk) succes te leiden.

toerustingsprogramma voor medewerkers
maak jouw medewerkers de Gouden formule van je succes

koester visie, koester mensen
CHERISHCHERISH
in partnerschap met Reboot Specialists 



DE UITDAGING MET PERSONEEL
In een cultuur waar duidelijke KPI’s, efficiëntie 

en margeverbetering centraal staan, lijkt het 
personeelsvraagstuk steeds moeilijker te worden. 

Wat doe je met een succesformule als je geen 
gekwalificeerde en betrokken mensen kunt vinden?

Onderzoek laat zien dat betrokken medewerkers 
essentieel zijn voor de klanttevredenheid. Een 

onderneming kan alleen slagen als het personeel dát 
begrijpt en weet hoe we daar samen komen. 

Samen met managers, teamleiders én het uitvoerende 
personeel gaan we op zoek naar het succes in jullie 
eigen organisatie. Iedere organisatie bezit over het 

potentieel om succesvol te zijn.

HET TOERUSTINGSPROGRAMMA 
VOOR MEDEWERKERS  

‘GOUD IN HANDEN’ HELPT 
ONDERNEMERS MET:

◊ Gezonder management
◊ Gelukkigere medewerkers
◊ Hogere klanttevredenheid
◊ Hogere productiviteit
◊ Hoger rendement
◊ Lagere doorloop van  
          personeel

“Van alleNederlandse
werknemers doet 80% precies

wat van hem of haar 
wordt gevraagd en

geen stap meer. “

“Door dit programma heb ik gezien dat we met de grote groep medewerkers echt goud 
in handen hebben. In deze groep zit enorm veel creativiteit.   

Als je die eruit weet te halen... dan is dat fantastisch!“

Jim Koster - supermarktondernemer

80%

DE UITDAGING: HOE BEHAAL JE SAMEN Goud?


