
From teaching to ‘Learning by doing’

De financiële crisis, de intrede van de digitalisering 
en het ‘nieuwe werken’ hebben ertoe geleid dat 
de consumptie van alle producten op en rond 
de werkplek per hoofd van de bevolking sterk is 
gedaald. Dit betekent concreet dat marktspelers 
in de werkplekoplossingen zich hebben moeten 
aanpassen in continue beweging om hun 
bestaansrecht voor de toekomst zeker te stellen: 
door nieuwe productcategorieën toe te voegen, 
andere distributiekanalen aan te bieden, nieuwe 
track & trace - technologieën en bestelprocessen te 
gebruiken etc. …
Door al deze ontwikkelingen sloot het bestaande 
trainingspakket niet meer aan bij de huidige eisen 
van deze zeer concurrentiele markt. De hele 
salesforce moet de slag maken naar “van salesman 
naar businessman”.
Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van een nieuw 
intern salesprogramma, geïnd op het principe 
‘learning by doing’. 
Een 7-tal ervaren salespersonen zijn opgeleid tot 
gecertificeerd ‘Very Lyreco Trainers’, onder de 

begeleiding, expertise van een externe partner, 
Mercuri International. 
De feedback van de deelnemers aan het ‘VLT-
salesprogramma’ is lovend en heeft al geleid tot het 
behoud van enkele belangrijke retenders en het 
winnen van deals in nieuwe markten (persoonlijke 
beschermingsmaterialen).
Een bijkomend voordeel is dat de verworven nieuwe 
kennis en vaardigheden voor langere tijd geborgen 
zijn voor de organisatie: interne specialisten geven 
de trainingen en niet een externe partij, wat naar 
toekomst toe zal leiden tot een positief effect op  
de kosten.
Nieuwsgierig geworden? We nodigen je graag uit  
om eens een kijkje te komen nemen.

Over Lyreco
Al ruim 90 jaar is Lyreco actief als distributeur van 
werkplekoplossingen in de business to business 
markt. Met een ploeg van ruim 9000 medewerkers 
behoort Lyreco tot een van de grootste distributeurs 
ter wereld. 
Lyreco Benelux is marktleider in de Benelux en wordt 
in de markt geroemd door haar unieke logistieke 
dienstverlening. Over heel de wereld helpt Lyreco 
haar klanten ‘te ontzorgen’, zodat zij in staat worden 
gesteld om hun doelstellingen te behalen.
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