
 
 
Delta Light versterkt logistieke werking met PvO 
 
 
Delta Light is een Belgisch familiebedrijf en trendsetter op het gebied van 
verlichtingsconcepten. Het bedrijf groeit nog elke dag, en dat brengt zowel 
uitdagingen als kansen met zich mee. Om die kansen volop te kunnen benutten deed 
Delta Light een beroep op PvO om een project met zelforganiserende teams op te 
starten. 
 
“We stelden ons tot doel om de processen 
en werkorganisatie binnen Delta Light te 
optimaliseren, en zo ook onze mensen de 
kans te geven om te groeien in hun job”, 
vertelt Tom Compernolle, verantwoordelijke 
Inkoop, Planning en Logistiek. “We willen 
onze collega’s triggeren om slimmer en 
efficiënter te werken, én daar ook 
voldoening uit te halen.” 
 
“Dankzij een subsidie van het Europees 
Sociaal Fonds (ESF) was het makkelijker om 
de buy-in van de directie te krijgen, en 
konden we dieper ingaan op onze 
processen en werkmethodes. Toen we op 
zoek gingen naar externe begeleiding, 
hadden we meteen een goede klik met PvO”, 
vult HR Manager Caroline Sevenhant aan. 
 
Plan van aanpak 
 
Een zichtbaar en meetbaar resultaat was 
belangrijk voor Tom & Caroline. Daarom 
kozen ze voor een duidelijk afgebakend 
project binnen de logistieke afdeling. “Het 
plan van aanpak deelden we op in twee 
verbonden stromen”, vertelt Joost Van Driessche, associate partner bij PvO. “Enerzijds 
focusten we op de ontwikkeling van de medewerkers, met aandacht voor sociale vaardigheden 
zoals leiderschap, omgaan met feedback en luisteren naar collega’s.”  
 
“Anderzijds namen we de werking van Delta Light als organisatie onder de loep en analyseerden 
we de verschillende logistieke processen. Tijdens een mini-scan van de organisatie legden we het 
verband tussen de aanwezige knipperlichten en de wijze van organiseren. Daarna stonden 
verschillende workshops, coaching-momenten en procesanalyses op het programma.” 
 
Betrokkenheid = cruciaal 
 
“Ook op de werkvloer hadden we meteen vertrouwen in PvO”, vertelt teamverantwoordelijke 
Mario Garsy. “Dit is duidelijk een duurzame aanpak, waarbij we zullen blijven groeien. Ook 
andere afdelingen binnen Delta Light komen spontaan vragen om onze werkwijze toe te passen.” 
 



 
 

“Maar je moet het tijd geven”, vult 
teamverantwoordelijke Mario Piario 
Da Mota aan. “De ene collega is er 
sneller mee weg dan de andere, al zie 
je wel dat iedereen elkaar op 
sleeptouw neemt. De 
betrokkenheid van iedereen op de 
werkvloer is een cruciale factor. 
Mensen verantwoordelijkheid geven 
en hen zelf laten beslissen, daardoor 
groeien ze.” 
 
“Ons team is vandaag sterker dan 
ooit”, besluit Mario Garsy. “De heldere 

aanpak zorgt voor een betere sfeer, waardoor we efficiënter werken en er extra tijd vrijkomt voor 
andere zaken. Het werk is overzichtelijker en beter verdeeld, ondersteund vanuit de praktijk. 
Onze vooruitgang is fenomenaal, en de aanpak, coaching en tools van PvO vormden daarbij 
een cruciale factor.” 


