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Participerend leiderschap toverwoord
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KAM IS NIET VOOR IEDER BEDRIJF WEGGELEGD
De laatste weken van het jaar lijken iets magisch te

Het in deze nadagen van de crisis en zo aan het

hebben. De voorbereidingen voor de feestdagen maar

einde van het jaar laten meetellen van KAM-criteria
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gezonde lei aan het nieuwe jaar te kunnen beginnen.

In het FD van 2 januari is een artikel opgenomen van
Rotra uit Doesburg. Na jarenlang uitzoekwerk en

Ik merk zelf vooral dit jaar op dat dit op KAM-vlak ook
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van de KAM-manager.

de mogelijkheid te geven om efficiëntere aan- en afvoer
van hun goederen mogelijk te maken.

Bij deze eindejaarsbeslissingen kan je als buitenstaander mooi het kaf van het koren scheiden: welke bedrij-

Ik hoop dat u de mogelijkheid heeft te mogen werken in

ven hebben KAM echt in hun hart en nieren opgenomen

een bedrijf zoals Rotra waar KAM meetelt, ook aan het
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einde van een jaar in deze nadagen van de crisis.

ook KAM ten goede komen? Ter verduidelijking: dit kan
ook betekenen dat het ontslaan van een KAM-manager

Mijn allerbeste wensen voor uw KAM-rol binnen uw

een positieve invloed heeft op de KAM-prestaties.

bedrijf, voor u en uw familie.

Sjors Witjes
Sjors is adviseur Duurzame
bedrijfsvoering bij BMD
Advies. Daarnaast is hij als
docent en promovendus verbonden aan het Copernicus
Instituut voor duurzame ontwikkeling van de Universiteit
Utrecht. Na zijn gezin ligt
zijn grootste passie in het
ondersteunen van mensen
bij het duurzamer maken
van bedrijven.
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