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Bosch Rexroth BV
IN GESPREK MET
Aanleiding
Hoewel de knelpunten op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid
binnen de verschillende bedrijfsonderdelen enigszins verschillen,
ervaart Bosch Rexroth binnen alle units een uitdaging om mensen voor
een langere periode te binden en voor hen duidelijke ontwikkel- en
loopbaanpaden te schetsen. Zeker in een omgeving waarin beroepen
door veranderende technologie en marktomstandigheden continu aan
verandering onderhevig zijn. Ondanks dat het verzuimpercentage voor

Ingrid Breuer

de groep hoger opgeleide medewerkers onder het landelijk gemiddelde

HR Business Partner

zit, ervaart men wel een lichte stijging binnen deze groep wat mogelijk

T +31 (0)411 651 780

het gevolg is van de toegenomen mentale belasting door o.a. technolo-

E ingrid.breuer@boschrexroth.nl

gische veranderingen.
Bosch Rexroth is enkele jaren geleden gestart met een Graduate
Specialist Program (GSP) en een Junior Management Program (JMP) voor
net afgestudeerde HBO’ers en WO’ers. In een periode van twee jaar
wordt een selecte groep de mogelijkheid geboden om binnen uitdagende projecten verschillende onderdelen en divisies van Bosch (Rexroth)
te ervaren. Het GSP richt zich hierbij meer op de techniek, het JMP op de
manager van de toekomst. Het blijvend boeien van deze groep en het

Bosch Rexroth BV

bieden van voldoende uitdagingen of een ontwikkelpad blijft constan-

Bosch Rexroth BV is onderdeel van de divisie

te aandacht vragen.

Industrial Technology van Robert Bosch GmbH.
Bosch Rexroth Nederland heeft ruim 800

Aanpak

medewerkers. Het hoofdkantoor in Boxtel

Bosch Rexroth treft voorbereidingen om haar medewerkers in het

richt zich voornamelijk op de verkoop, ontwik-

kader van duurzame inzetbaarheid een Periodiek Medisch Onderzoek

keling, productie, installatie en service van

(PMO) aan te bieden. Op deze wijze probeert het bedrijf medewerkers

Drive & Control Technology voor verschillende

bewust te maken van een gezonde levensstijl, maar gelijktijdig ook

branches, waaronder maritieme technologie.

inzicht te krijgen in bijvoorbeeld de mentale belasting binnen divisies of

In Boxtel zijn vier bedrijfsonderdelen onder 1

afdelingen om preventief ondersteuning te kunnen bieden. Zo worden

dak gevestigd; een productieplant, verkoopor-

stresssignaleringstrainingen voor leidinggevenden verzorgd.

ganisatie, serviceorganisatie en projectenorganisatie.

‘Probeer mensen
op de juiste plek
te krijgen, focus
op hun kracht’

Naast het reguliere beoordelingsgesprek
vindt er elke paar jaar met medewerkers
een ontwikkelgesprek plaats. Dit gesprek
richt zich op de kernvragen: waar sta je
nu? Waar wil je over 5 jaar naartoe? Om
vervolgens vanuit de wensen en ambities
te gaan bespreken welke mogelijkheden
er zouden zijn binnen de organisatie. Ook

worden de jongeren binnen het GSP en JMP gestimuleerd om hun ervaringen te delen met de andere medewerkers. Dit heeft tot gevolg dat

medewerkers op technisch inhoudelijk vlak elkaar beter weten te vinden en zich kunnen blijven ontwikkelen. Daarnaast
maakt het een eventuele overstap in het kader van interne mobiliteit makkelijker.
Hoewel Bosch Rexroth actief inzet op het binden en boeien van Young professionals, lukt het uiteraard niet om iedereen binnen te houden. Binnen Bosch Rexroth worden jaarlijks enkele tientallen afstudeerders en stagiairs geplaatst.
Regelmatig wordt deze studenten een baan aangeboden. Om deze groep Young professionals te blijven volgen is voor
hen een speciale facebookpagina aangemaakt. Op deze manier kan Bosch Rexroth deze jongeren blijven volgen in hun
carrièrepad en kunnen zij ze op de hoogte worden gehouden van de actuele vacatures bij Bosch Rexroth.

Resultaten
De onderlinge afstemming en mogelijkheden voor interne mobiliteit zijn een mooie spin-off van de programma’s
geworden.
Deze dragen in belangrijke mate bij aan een bredere inzetbaarheid van medewerkers. Daarnaast draagt het ook bij
aan meer inzicht in elkaars expertise en verbindingen tussen afdelingen.

Tips & tricks
In onze branche ligt de toekomst in het behouden en ontwikkelen van techneuten; specialist of allround. Een programma als het GSP helpt niet alleen om jongeren aan je organisatie te binden, maar zorgt ook voor interne mobiliteit van
medewerkers en meer inzicht in elkaars disciplines en expertise.
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Damen Shipyards Bergum
IN GESPREK MET
Aanleiding
Damen Group is een familiebedrijf en kenmerkt zich als een organisatie
waar goed werkgeverschap hoog op de agenda staat in de zorg voor
werknemers. Al ruim 25 jaar geleden begon het bedrijf met het creëren
van een plek voor medewerkers die uitvielen in de productie. Rugklachten, klachten die zijn onstaan door roken en weinig beweging, waren
veelgehoord. De transitie van een werf met ontwikkeling en nieuwbouw naar een engineeringsorganisatie, zorgde voor uitdagingen.

Frouwke Breman

Voor het productiepersoneel diende een nieuwe werkplek gevonden

HR Manager

te worden, hetzij intern, hetzij bij het regionale bedrijfsleven. Tegelij-

T +31 (0)511 46 72 26

kertijd was er vraag naar meer engineers en projectmanagers. Op dat

E frouwke.breman@damen.com

gebied groeide de organisatie met vijftien personen. De moeilijkste
categorie bleek de oorspronkelijke ‘tussenlaag’ van mbo-ers, die nu het
moeilijkst mee kunnen met alle wijzigingen en gewenste opleidingsniveaus, vooral vanwege de complexiteit van de projecten. Ook de grote
hoeveelheid wijzigingen in de organisatie, functies en takenpakketten in een kort tijdsbestek zorgde ervoor dat ook het draagvlak voor
veranderingen afnam.
Damen Shipyards Bergum
Aanpak

Damen Shipyards Bergum is een werkmaat-

Om draagvlak voor organisatiewijzigingen te creëren is het essentieel

schappij van Damen Shipyards Group en

dat er op een transparante manier over wordt gecommuniceerd. De

specialist in de ontwikkeling van zeewaardige

reden / noodzaak van de wijzigingen dient steeds duidelijk naar voren

vrachtschepen met een laadvermogen tot

te komen. Het vergt een kwetsbare houding van je organisatie, maar

7200 ton en het crew & offshore segment. In

daarmee ontvouw je ook een uitnodiging voor medewerkers om mee

2013 werd de productieafdeling in Bergum

te denken. Een belangrijk aspect is het bieden van functies met een

gesloten als gevolg van moeilijke marktom-

‘Goed kijken en
luisteren, het is
eigenlijk heel
simpel’

breder takenpakket, om een relatief kleine

standigheden omdat de vraag naar vracht-

organisatie wendbaarder te maken, maar

schepen fors daalde. Het bedrijf ging, na een

ook medewerkers naar de toekomst toe

reorganisatie, verder als projectenorganisatie.

meer mogelijkheden te bieden. Maar nog

Momenteel werken er 58 werknemers met

belangrijker dan de transparante bood-

minimaal mbo+ niveau. De gemiddelde leeftijd

schap is het begrijpend luisteren naar

is 45 jaar.

medewerkers. Verder stimuleert Damen
Shipyards Bergum een gezonde levensstijl
bij de medewerkers. Enerzijds door hier
actief in beleid op te sturen (max. 4 keer per

dag op vaste tijden rookpauze conform handboek), maar ook door een
gezonder aanbod; fruit bij of na de lunch, verstelbare bureaus, skippyballen, et cetera.

Resultaten
Directe terugkoppeling van medewerkers op voorstellen voor aanpassingen/wijzigingen in de organisatie, maar
bovenal zeer betrokken/ gemotiveerde medewerkers.
Het inzetten op bredere takenpakketten zorgt dat niet alleen de organisatie wendbaarder wordt, maar ook dat
medewerkers langer uitgedaagd blijven en meer carrièrekansen zien binnen de organisatie. Het biedt verder zeker
mogelijkheden voor het binden aan het bedrijf van jongere werknemers.
Door regelmatig het gesprek aan te gaan en mensen aan te spreken op een gezonde levensstijl is de situatie
ontstaan waarin mensen elkaar hierop ook aanspreken en/of stimuleren om bijvoorbeeld even te lopen tussen
de middag.

Tips & tricks
Probeer je medewerker te begrijpen en zorg voor interactie. Dat zal uiteraard niet met iedereen lukken, maar met
openheid zorg je wel dat je weet wat mensen boeit en bindt.
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De Vries Scheepsbouw Makkum BV
IN GESPREK MET
Aanleiding
BBL studenten van een keur aan ROC’s in de regio, kwamen werken bij
De Vries Scheepsbouw Makkum BV, waardoor het overzicht ver te zoeken was. Het opleiden in een eigen bedrijfsschool biedt de mogelijkheid
BBL studenten al jong binnen te krijgen en op te leiden met de kennis
die voor De Vries Scheepsbouw Makkum specifiek belangrijk is. Het is
ook interessant voor werknemers die om- of bijgeschoold wilden worden of juist hun kennis willen overdragen aan de volgende generatie.

Alma Stuut
Hoofd Personeel en Organisatie

Aanpak

T +31 (0)515 44 57 00

Er is gezocht naar samenwerking met één ROC om te helpen bij de rea-

E a.stuut@devriesmakkum.nl

lisatie van een BedrijfsOpleidingsCentrum (BOC). Dat is gelukt met ROC
Friese Poort. Op dit moment leidt het BOC studenten op tot Jachtschil-

Sytske Noordmans

der, Interieurbouwer en Constructiewerker.

Adviseur Personeel en Organisatie & Coördinator

Er zijn gesprekken gevoerd met afdelingshoofden om hen de voordelen

BedrijfsOpleidingsCentrum

van het opleiden in eigen beheer in te laten zien. Voordelen zoals het

T +31 (0)515 44 57 00

op peil en actueel houden van het kennisniveau, maar ook zorg dragen

E s.noordmans@devriesmakkum.nl

voor een goede begeleiding van BBL-ers op de werkplek. P&O heeft de
functie van leermeester als een specifieke nevenfunctie aangemerkt.
Hiervoor bestaat een selectieprocedure. Per afdeling is er maximaal
één leermeester. Daarnaast is het mogelijk leerlingen te begeleiden
als werkplekbegeleider. Door te kiezen voor drie verschillende disciplines, maar deze naast elkaar op te leiden, krijgen studenten en passant
enige kennis van elkaars discipline.
Met het oog op de toekomst is de aandacht enerzijds gericht op het verkrijgen van schaalgrootte om de investering in tijd en geld te rechtvaardigen en anderzijds op de marketing van de opleidingen. Het animo van

De Vries Scheepsbouw Makkum BV

het mkb in de omgeving voor de opleidingen is hoog, maar de opleidin-

De Vries Scheepsbouw Makkum is onderdeel

gen zijn veelal bij jongeren niet bekend.

van de De Vries Groep en werd opgericht in
2005 als afbouwwerf van grote en exclusieve

‘Het belangrijkste
criterium is passie
voor je vak, we kijken
naar de sprankeling
in iemands ogen’

Om mee te kunnen bewegen met

custom build jachten onder de merknaam

de vraag vanuit de organisatie

Feadship. Daarnaast worden op de werf in

naar vakprofessionals wordt

Makkum refits van Feadships uitgevoerd. Op

gekeken naar uitbreiding van

de werf In Makkum werken ongeveer 265 me-

de opleidingen met keuzedelen,

dewerkers. Sinds 2011 beschikt de werf over

bijvoorbeeld voor exterieurbouw,

een eigen BedrijfsOpleidingsCentrum (BOC).

of een nieuwe mbo-niveau 4

Opleiden staat hoog in het vaandel bij de fa-

jachtschilderopleiding.

milie De Vries. Het BOC leidt BBL studenten en
eigen medewerkers op tot mbo-niveau 2 of 3.

Resultaten
Door nauwe samenwerking met één ROC is het overzicht over de leerlingen en de kwaliteit van de opleidingen
sterk verbeterd.
Door de opleidingen op de werf te organiseren, kun je ‘je eigen sausje’ aan het vaste curriculum geven. Praktijk en
theorie sluiten direct op elkaar aan en docenten hebben een zeer korte lijn naar de praktijk.
Het BOC biedt een boost aan het credo ‘een leven lang leren’. Zittend personeel ziet de mogelijkheden om diploma’s te halen en bijgeschoold te worden op nieuwe technieken. Het gemiddelde opleidings- en kennisniveau in de
productie stijgt, waardoor er sneller, efficiënter en met een betere kwaliteit gebouwd kan worden.
Afdelingshoofden zien de toegevoegde waarde en het aantal aangeboden leerwerkplekken binnen de organisatie
stijgt.
Verjonging van het personeelsbestand, de gemiddelde leeftijd binnen het BOC is 25 jaar.
Door de functie van leermeester als een formele nevenfunctie te bestempelen, is dit inmiddels een zeer gewilde
functie, wat zich ook daadwerkelijk uit in de betrokkenheid van leermeesters bij hun leerlingen.
Het BOC biedt kansen qua duurzame inzetbaarheid voor werknemers die fysiek hun functie niet meer kunnen invullen in een tweede carrière als bijvoorbeeld leermeester of voor medewerkers die hun functie willen uitbreiden
met taken als docent. Hiervoor worden omscholingstrajecten ingezet.
Doordat je in huis opleidt leer je de studenten precies wat het bedrijf belangrijk vindt. Vacatures worden veelal
ingevuld met studenten die de opleiding bij het BOC afgerond hebben. Vacatures zijn makkelijker te vervullen en je
weet al of de betreffende persoon bij de organisatie past.
Het positieve imago van het BOC straalt af op de organisatie: het spreekt jongeren aan om hier hun opleiding te
doen als ze een BBL-opleiding willen volgen. Het animo voor een leerwerkplek is momenteel groter dan het aantal
beschikbare plekken, waardoor selectie vooraf mogelijk is door middel van een sollicitatieprocedure in vier stappen om de beste kandidaten te selecteren.

Tips & tricks
Onderschat het niet en stel hier specifiek iemand voor aan! Om een dergelijke bedrijfsschool te laten slagen is intern
draagvlak van cruciaal belang. Maar ook het maken van goede afspraken met een onderwijsinstelling is doorslaggevend.
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Huisman
IN GESPREK MET
Aanleiding
De enige constante factor voor de sector in deze tijd is verandering,
zeker in moeilijkere tijden. Werknemers hebben moeite hiermee om te
gaan. In de productie zie je dat het ‘vak’ langzaam uit Nederland verdwijnt of met een flexschil ingevuld wordt. Aan de engineeringszijde
zie je dat er andere oplossingen van medewerkers gevraagd worden.
Niet meer kwalitatief en innovatief de allerbeste oplossing, ongeacht
de kosten, maar de oplossing die volstaat voor de klant en waar deze

Wendy Aendekerk

voor wil betalen. Dat vereist een mentaliteitsverandering, die ook voor

Group HR Director

de jonge TU’er moeilijk te aanvaarden is.

T +31 (0)88 0702222
E waendekerk@huisman-nl.com

Uit onderzoek binnen Huisman is gebleken dat het in een groot deel van
de gevallen ontbreekt aan het ‘goede’ gesprek tussen leidinggevende
en medewerker. Gesprekken worden vaak aangegaan op de technische
inhoud. Men durft niet eerlijk te vragen hoe het met medewerkers gaat.
Omdat dit gesprek veelal ontbreekt, is het lastig om vooraf te sturen op
de inzet van instrumenten binnen Duurzame Inzetbaarheid.
Aanpak
Binnen Huisman wordt geprobeerd het ‘goede’ gesprek tussen leiding-

Huisman

gevende en werknemer te faciliteren. De focus ligt sterk op instrumen-

Huisman, een familiebedrijf opgericht in 1929,

ten rondom leiderschap. Medewerkers moeten weten waar ze goed in

ontwerpt en produceert innovatieve grote

zijn, wat hun marktwaarde en kracht is. Hiertoe is een volledig pro-

kranen en aanverwante apparatuur om energie

gramma ontwikkeld met online assessments en POP’s voor medewer-

te winnen en te transporteren, waaronder het

kers èn gelijktijdig een programma voor leidinggevenden middenkader

boren naar fossiele brandstoffen op zee en op

om deze te trainen om medewerkers te coachen. Door deze program-

land, offshore windfarms en geothermische

‘Haal het naar
binnen en maak
het bespreekbaar’

ma’s naast elkaar te laten lopen - de

toepassingen. Het bedrijf ontwerpt vanuit de

leidinggevenden worden betrok-

visie ‘Safer, faster & greener’ en beschikt over

ken bij elke stap in het programma

productievestigingen in Nederland, China, Tsje-

van medewerkers - maak je zaken

chië en Brazilië. Huisman hanteert de filosofie

op de werkvloer bespreekbaar en

van co-creatie, om in samenspraak met werven

toepasbaar. Juist door dit intern op

en klanten de beste oplossing te bieden. Wereld-

te pakken lukt nu wat voorheen met

wijd werken er 2500 medewerkers bij Huisman,

externe bureaus en leiderschapsprogramma’s niet lukte. Het wordt

in Nederland ongeveer 270 engineers en 80

maatwerk, gebaseerd op het ‘goede’ gesprek.

mensen in de productie. De gemiddelde leeftijd
van de vestiging in Nederland ligt voor de engineers op 36-37 jaar en in de productie ligt de
gemiddelde leeftijd op eind 50.

In de gesprekken en het POP komen zaken als employability en workability terug. Medewerkers kunnen gebruik maken
van tal van mogelijkheden qua opleiding, feitelijk gecentreerd rondom de drie thema’s Leiderschap, Communicatie /
klantgericht denken en Innovatie, naast de verplichte certificaten. Huisman onderneemt ook verschillende acties op
het gebied van lifestyle. Zo wordt geprobeerd het roken te ontmoedigen. Daarnaast probeert Huisman haar medewerkers in beweging te krijgen. In samenwerking met medewerkers wordt er een breed assortiment aan sportlessen
aangeboden.

Resultaten
Duurzame inzetbaarheid en het welzijn van medewerkers is bespreekbaar!
HR is onderdeel van een driehoek geworden, zowel voor het management als de medewerkers.
Daar waar het programma wordt toegepast is de betrokkenheid bij de organisatie sterk vergroot, zowel onder
leidinggevenden als medewerkers. Het programma creëert vertrouwen in elkaar!
De inzet van instrumenten is nu gebaseerd op maatwerk.
De gekozen aanpak vergroot je kans als aantrekkelijke werkgever voor toekomstige medewerkers.

Tips & tricks
Haal het coachen en begeleiden van mensen naar binnen, want dan gaan ze zich vanzelf ook buiten verder ontwikkelen.
In een open en transparante cultuur hebben initiatieven op het gebied van duurzame inzetbaarheid veel meer kans van
slagen, dus als je werkt aan communicatie dan heb je al heel veel dossiers te pakken. Tot slot, denk goed na waarop je
inzet, zorg voor focus.
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Koninklijke De Vries Scheepsbouw BV
IN GESPREK MET
Aanleiding
De familie De Vries vindt het welzijn en de duurzame inzetbaarheid
van haar medewerkers erg belangrijk. Daarnaast zijn zeer langdurige
dienstverbanden in de bedrijvengroep eerder regel dan uitzondering.
De Vries Groep heeft zowel een Preventief Medisch Onderzoek (PMO)
onder haar medewerkers gehouden als een Medewerkers Betrokkenheid Onderzoek (2016), om te bekijken waar de belangrijkste
aandachtspunten lagen om haar medewerkers gezond, enthousiast

Madelein van Acker

en duurzaam inzetbaar te kunnen houden. De medewerkers hebben

HR Manager De Vries Groep

behoefte aan persoonlijke ontwikkeling en inzicht in loopbaanpaden.

T +31 (0)297 38 89 00

Het PMO toonde daarnaast aan dat er aandachtspunten waren op het

E

gebied van fysieke en mentale belasting en de BRAVO aspecten (Beweging, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning).
Aanpak
De directie van de scheepswerf in Aalsmeer wilde graag de medewerkers betrekken bij de aanpak van de vastgestelde aandachtgebieden
uit het PMO en verzocht elke afdeling drie medewerkers aan te leveren
die in een werkgroep op één van de drie onderwerpen mee wilden
denken. De werkgroepen stelden drie tot vijf ontwikkelpunten op, waar

Koninklijke De Vries Scheepsbouw BV

de organisatie mee aan de slag kon gaan.

De Vries Groep
Koninklijke De Vries Scheepsbouw BV werd

Eén van de ideeën, die momenteel wordt uitgevoerd, zijn de Campag-

in 1906 opgericht in Aalsmeer en is vandaag

neweken in Aalsmeer. Deze campagneweken richten zich op de onder-

de dag nog steeds een familiebedrijf, onder

werpen Beweging, Voeding, Persoonlijke Ontwikkeling en Ontspan-

leiding van de vierde en vijfde generatie De

ning. De campagneweken worden gestart met een ludieke actie om de

Vries. Koninklijke De Vries Scheepsbouw BV

aandacht te trekken.

bouwt de meest exclusieve jachten ter wereld.
Sinds 1949 maakt de organisatie deel uit van

‘Dat is de tip, mensen
uit het bedrijf blijvend
betrekken en het niet
allemaal zelf bedenken’

Zo zijn de campagneweken

het samenwerkingsverband Feadship, tevens

‘Beweging’ gestart met een

de merknaam van de jachten. In 2006 kreeg De

bootcamp waarbij ‘FEAD’ voor

Vries Scheepsbouw het predikaat ‘koninklijk’.

deze ene keer werd geïnterpre-

Koninklijke De Vries Scheepbouw BV telt circa

teerd als ‘Word Fit, Energiek,

400 medewerkers. De gemiddelde leeftijd

Actief en Durf mee te doen met

is 41,5 jaar. De Vries Groep als beheersmaat-

de activiteiten’. Daarnaast zijn

schappij ontstond na uitbreiding met Aker-

er enkele toolboxen ontwikkeld, voor onder andere productie (bukken-

boom Yacht Equipment in 1986, Scheepswerf

tillen) en kantoorpersoneel (Laat jezelf niet zitten), die tijdens de cam-

Slob in 1999, STI Engineering in 2002 en De

pagneweken gelanceerd zijn. Er is voorlichting gegeven over voeding,

Vries Scheepsbouw Makkum in 2005. In 2015

er zijn fitbitgroepen gestart onder leiding van de bedrijfsergonoom en

is De Klerk Binnenbouw aan de groep toege-

de voeding in de kantine is uitgebreid met een ‘vers’ assortiment. Ook

voegd. De Vries Groep heeft nu ongeveer 1000

zijn in de snoep- en frisdrankautomaten naast het reguliere aanbod

eigen medewerkers.

gezondere snacks en drankjes opgenomen.

Daarnaast heeft elk bedrijf in de groep een Sociaal Medisch Team (SMT) opgericht, waarin naast P&O medewerkers,
ook de bedrijfsarts, bedrijfsergonoom, arbo-milieuvertegenwoordiger en productie is vertegenwoordigd. Juist door al
deze functionarissen bij elkaar in een team te zetten bundel je de kennis op wat er speelt op het gebied van Duurzame
Inzetbaarheid binnen de organisatie, waarop vervolgens goed ingezet kan worden.
De Vries Groep gaat (in samenwerking met haar zusterwerf Royal van Lent Shipyard en De Voogt Naval Architects) nu
verder uitvoering geven aan het opleiden van haar medewerkers via de Feadship Academy. Doordat het bedrijf erg
langdurige dienstverbanden kent, is een leven lang leren één van haar speerpunten binnen Duurzame Inzetbaarheid.
De Feadship Academy omvat een groot aantal trainingen en opleidingen. Van maatschappelijk verantwoorde cursussen
zoals EHBO en AED tot een volledige hbo opleiding zoals bijvoorbeeld Maritieme Techniek. Naast de Feadship Academy
is De Vries Groep ook bezig om alle functies binnen het functiehuis zichtbaar te maken, net als de mogelijke loopbaanpaden om zo de interne mobiliteit van medewerkers te vergroten. In 2016 startte De Vries Groep al met samengestelde
engineeringteams die gedurende de opstart en enkele fasen van een project gezamenlijk binnen de verschillende
bedrijven werkzaam zijn al naar gelang de fase waarin het project verkeert. Dit versterkt de verbondenheid tussen
de medewerkers van de verschillende bedrijfsentiteiten. Binnen een samengesteld engineeringteam krijgt iedereen
een rolprofiel, los van de functie die zij normaliter uitvoeren. Alle engineeringteams, maar ook de projectteams, die de
bouwnummers aansturen, gaan deelnemen aan een projectmanagement training.

Resultaten
De campagnewerken slaan positief aan, mede doordat de input van de medewerkers is gekomen. Ook krijgt het
meer aandacht, juist door het af en toe ludiek te maken. Voor nagenoeg alle activiteiten waren er meer inschrijvingen dan plaatsen, ondanks dat de activiteiten buiten werktijd plaatsvinden en deelname op vrijwillige basis is.
Naast het inzetten op duurzame inzetbaarheid en het stimuleren van een leven lang leren biedt de Feadship Academy ook mogelijkheden tot een verbreding van je carrière. Loopbaanpaden worden straks inzichtelijk gemaakt en
samen met de Academy biedt dit medewerkers ook de gelegenheid om binnen de hele De Vries Groep of wellicht
Feadship hun carrière te kunnen voortzetten.
Medewerkers zijn positief gestemd als ze zichzelf kunnen ontwikkelen en als de werkgever betrokken is bij hun
welzijn op welke manier dan ook. Dat is uiteindelijk het doel dat we nastreven. Wij bieden de mogelijkheden, maar
steken ook in op de eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers. Zij moeten uiteindelijk actie ondernemen om
gebruik te maken van de mogelijkheden.

Tips & tricks
De tip is echt om de mensen uit je bedrijf erbij te betrekken en het niet vanuit directie of P&O zelf te bedenken en topdown te lanceren. Dat werkt niet, het moet van de mensen zelf komen.

HUMAN CAPITAL
CASE STUDY

Pon Power BV
IN GESPREK MET
Aanleiding
Pon Power BV ziet dat de gemiddelde leeftijd enigszins gedempt wordt
door de eigen bedrijfsschool, maar dat de leeftijdscategorie 45 – 55
jaar is oververtegenwoordigd. Deze categorie zal de komende vijf tot
tien jaar zeker voor een uitdaging zorgen, gezien de ervaring leert dat
fysieke klachten toenemen naarmate men ouder wordt. Daarnaast
bemerkt het bedrijf dat oudere medewerkers het lastig vinden om
zelfsturend in hun carrière te zijn.

Henk Slettenhaar

Het wordt belangrijk gevonden medewerkers al bij binnenkomst be-

HR Directeur

wust te maken van het feit dat ze vermoedelijk niet tot hun zeventigste

T +31 (0)78 642 02 30

in dezelfde functie kunnen blijven acteren. Zij moeten bewust bezig

E henk.slettenhaar@pon-cat.com

zijn met het aansturen op een tweede carrière. Dit geldt al helemaal
binnen een organisatie als Pon Power BV waar langdurige dienst-

Eveline Klomp

verbanden gangbaar zijn. Pon Power BV beschouwt aansturing en

HR Medewerker

voorlichting op dit gebied als erg belangrijk, zodat samen aan duurzame

T +31 (0)78 642 02 96

inzetbaarheid kan worden gewerkt. Het bedrijf ondersteunt initiatie-

E eveline.klomp@pon-cat.com

ven die medewerkers helpen hieraan te werken.
Aanpak
Pon Power BV pakt duurzame inzetbaarheid dan ook aan op meerdere
thema’s. Het hoofdthema is leiderschap, gericht op het wendbaarder /
flexibeler maken van de organisatie en weerbaarder maken van de
medewerkers. Om bewustzijn te creëren voor duurzame inzetbaarheid
wordt de boodschap permanent herhaald; in het personeelsblad, in
presentaties en, onder andere, in persoonlijke gesprekken.

Pon Power BV

Ook RI&E checks en health checks bieden mogelijkheden om het ge-

Pon Power BV is sinds 1926 de officiële dealer

sprek hierover aan te gaan. Deelname aan de health check is vrijwillig.

van Caterpillar motoren en power systems in

‘Het is een win-win voor
bedrijf en medewerker
om een gezonde levensstijl te hebben én goed
in de markt te liggen’

Medewerkers worden standaard

Nederland. Daarnaast biedt Pon Power wereld-

ingepland en kunnen zich indien

wijd full servicemogelijkheden, 24/7 support

wenselijk afmelden. Per team

en originele Cat onderdelen. Pon Power BV

is er ook een dashboard zodat,

heeft zeven servicevestigingen in Papen-

bij zowel HR als leidinggevende,

drecht, Aalsmeer, Eemshaven, Apeldoorn,

altijd inzichtelijk is waar het team

Heerhugowaard, Maasbracht en Den Helder

zich bevindt (groen, oranje of

en drie droppoints in Vlissingen, Groningen

rood); een belangrijke informa-

en Baarlo. De gemiddelde leeftijd binnen Pon

tiebron om op te sturen.

Power ligt op circa 42 jaar. Bij Pon Power BV
werken 400 werknemers

Pon Power BV zet in op ‘Win in Pon’ als programma waarbij gekeken
wordt naar zaken als een gezonde levensstijl, de fysieke en mentale
belasting van functies. Het programma richt zich op bewustzijn en
eventueel gedragswijziging. Zo zijn de senior leidinggevenden begonnen met een boosterprogramma, waarin gekeken wordt naar energie

management. Hierbij wordt gekeken naar fysieke, mentale, emotionele en spirituele aspecten. O.a. dus voeding,
bewegen, slaap/rust maar ook het hebben van doelen en patronen om te zorgen dat er balans is tussen spanning en
ontspanning. Dé instrumenten om in staat te kunnen zijn en blijven op hoog niveau te presteren gedurende je hele carrière. Vanuit ‘Win in Pon’, wordt geprobeerd de vertaling te maken naar leiderschap vanuit het eigen gedrag, patronen
en de strategie tot het in beweging krijgen van mensen. Door te beginnen met de leidinggevenden en hen zelf aan de
slag te laten gaan met veranderen, proberen wij voor een ieder inzichtelijk te maken wat er nodig is om patronen te
veranderen, stappen te maken en te borgen. Veel medewerkers, die op technisch gebied heel sterk zijn, zijn langzaam
doorgegroeid in een leidinggevende rol. Maar dat wil niet automatisch zeggen dat ze dan ook de kwaliteiten hebben om
een goede leider te zijn. Het programma helpt om hierop te gaan sturen.
Om medewerkers te stimuleren zichzelf te ontwikkelen, niet alleen op de techniek, maar ook op de zogenaamde ‘softere’ vaardigheden, de 21st century skills, biedt Pon Power BV een pakket E-learning trainingen. De trainingen vormen
een laagdrempelige manier om medewerkers te stimuleren bijvoorbeeld hun communicatievaardigheden te verbeteren, los van de functie die zij op dat moment bekleden en zonder dat daar door de leidinggevende vooraf akkoord voor
gegeven hoeft te worden. Een belangrijk instrument op het gebied van employability.

Resultaten
Het bewustzijn bij medewerkers voor duurzame inzetbaarheid is door het consequent herhalen van de boodschap
zeker toegenomen.
De aanpak heeft geleid tot een strategieaanpassing binnen Pon Power BV. Binnen de organisatie is het besef dat
er verbeteringen nodig zijn op het gebied van leiderschap.
Dit wordt opgepakt en aangepakt vanuit de vier kernwaarden van Pon: ‘Passion to Perform, Make it Fun, Act
Responsibly en Trust to Act’. Mensen met passie voor hun vak en plezier in het werk zijn goed in staat om zelf de
touwtjes in handen te nemen met de aangereikte instrumenten.

Tips & tricks
Voor elk onderwerp of thema zijn legio ideeën, hoe je iets op kunt pakken. Maar het is veel belangrijker om scherp te
krijgen waarom je iets doet. Wat is het knelpunt en wat wil je bereiken? Met dat inzicht wordt het veel makkelijker om
te besluiten wat je wilt doen. En realiseer je dat duurzame inzetbaarheid een onderwerp is dat je veelal op de lange
termijn wilt aanpakken. De ‘sense of urgency’ zal bij veel teams ontbreken. Het is dus belangrijk dat je de boodschap en
de noodzaak op de lange termijn blijft herhalen.

HUMAN CAPITAL
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Royal IHC
IN GESPREK MET
Aanleiding
Royal IHC voert een actief beleid op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid. Zo heeft het bedrijf onder meer een Integraal Gezondheidsbeleid met een Sportcommissie, een Arbodienstverlener en een
Providerboog met alle beschikbare ondersteunende partijen en tools.
Echter, het hebben van beleid of het bieden van faciliteiten zorgt er
niet vanzelfsprekend voor dat er ook gebruik wordt gemaakt van de
beschikbare middelen en tools door leidinggevenden en medewer-

Peter Wemmers

kers. Jaarlijks vinden er gesprekken plaats tussen leidinggevenden en

Group Manager Learning & Development en

medewerkers, maar centraal is er weinig gecombineerde informatie

Re-integratie manager

beschikbaar over de besproken onderwerpen, waardoor het moeilijk is

T +31 (0)88 015 37 97

hier beleid op in te zetten. Ook de RI&E’s en PMO’s bieden centraal niet

E pc.wemmers@royalihc.com

altijd voldoende aanknopingspunten.
Alexander van den Berg
Aanpak

Corporate SHEQ Officer

Om centraal beter te kunnen sturen op thema’s binnen duurzame in-

T +31 (0)6 83 65 01 83

zetbaarheid wordt nu actief het gesprek gezocht met leidinggevenden

E a.vandenberg@royalihc.com

binnen de divisie Scheepsbouw op het gebied van veiligheid en welzijn.
Hier zagen we de tendens dat zij het prachtig vinden dat er beleid is,
een systeem en zelfs middelen als een toolbox beschikbaar zijn, maar
dat deze toch niet altijd worden ingezet. Ook werd opgemerkt dat de
vastliggende registratieprocedures tot veel onzekerheid bij leidinggevenden leidden. In de dagelijkse praktijk werd allang gesproken over
de klus die men ging doen, de risico’s die het met zich meebracht en de
afspraken die men hierover maakte. Maar men leek met de formalisering van dit thema in een toolbox het gesprek hierover kwijt te raken.

Royal IHC

Er is daarom een training ontwikkeld voor deze groep leidinggevenden

Door haar rijke scheepsbouwhistorie, die

om elkaar te helpen de toolbox te gebruiken om veiligheid periodiek

teruggaat tot in de 17e eeuw, heeft Royal IHC

‘Soms moet je iets
in een structuur
veranderen om
gedrag te kunnen
veranderen’

onder de aandacht te brengen. Hiermee

diepgaande kennis en expertise op het

werd het weer teruggebracht tot de es-

gebied van engineering en productie van high-

sentie, namelijk het met elkaar in gesprek

performance geïntegreerde schepen en

gaan en met elkaar afstemmen hoe de

apparatuur en het verlenen van services voor

klus veilig kan worden geklaard. Dat

de offshore-, bagger- en natte mijnbouwmark-

vervolgens de procedures en de toolbox

ten. Technologische innovatie, duurzaamheid

meetings ook geregistreerd moeten wor-

en veiligheid spelen een belangrijke rol binnen

den is nu van ondergeschikt belang. Het

de organisatie. Momenteel werken er circa

onderwerp wordt nu weer praktisch en

3000 man wereldwijd bij Royal IHC.

pragmatisch aangevlogen en is daardoor
nu, met de juiste training, goed in te zetten door de leidinggevenden in
de dagelijkse praktijk.

Als het goede gesprek gevoerd wordt tussen leidinggevende en medewerker dan is er op duurzame inzetbaarheid veel
mogelijk. In de praktijk blijkt echter het gesprek veelal uitsluitend gevoerd te worden over het operationele takenpakket en de uit te voeren klus. Van de leidinggevende wordt tegenwoordig een bredere blik gevraagd waarbij ook de
dialoog wordt opgezocht over duurzame inzetbaarheid: wat kan de medewerker hier zelf in doen en wat kan de leidinggevende betekenen om de eigen verantwoordelijkheid van de medewerker te ondersteunen. Om dit gedrag te veranderen is het noodzakelijk ook de structuur te veranderen en de leiderschapsstijl te optimaliseren. Royal IHC heeft een
leiderschapsprogramma met workshops op hele specifieke thema’s geïnitieerd zoals op: gesprekstechnieken en ‘het
herkennen van de druppel’ om tijdig in te grijpen en verzuim te voorkomen, het effectief voeren van verzuimgesprekken, et cetera. Het bedrijf poogt met alle acties te zorgen dat beleid niet geïnstitutionaliseerd wordt, maar juist ook
gepersonifieerd. Dat het essentiële gesprek tussen leidinggevenden en medewerkers weer aangegaan wordt en dat
binnen de organisatie ook weer duidelijk wordt bij wie je binnen de organisatie waarvoor terecht kunt.
Om de fysieke belasting voor werknemers binnen de divisie scheepsbouw in kaart te brengen, worden werkplaatsonderzoeken gedaan, waarbij de fysieke belastbaarheid in kaart wordt gebracht en wordt gekeken naar hulpmiddelen die
het werk makkelijker maken zodat men het langer vol kan houden. Ook is er meer aandacht voor loopbaanperspectieven, vooral gericht op medewerkers die fysiek werk verrichten. Tot hoe lang kunnen deze mensen hun werk uitvoeren
en wat gaan ze daarna doen? Zorg dat je vroegtijdig het gesprek aangaat over mogelijk tweede carrières. Stel vragen
aan de medewerkers om erachter te komen welke ideeën zij hier zelf al over hebben ontwikkeld.

Resultaten
Arbo, welzijn en veiligheid is meer gaan leven op de werkvloer, bij zowel leidinggevenden als medewerkers.
Leidinggevenden zijn zich ervan bewust dat het gesprek op meerdere onderwerpen aangegaan moet worden.
Door die ruimte te creëren wordt het initiatief ook weer teruggelegd bij de medewerker. Deze komen nu ook zelf
met eigen ideeën en suggesties, die soms op een simpele doeltreffende wijze een verbetering teweeg brengen in
de werkzaamheden of communicatie.

Tips & tricks
Duurzame inzetbaarheid is dikke vette klei. Als je terugkijkt zie je pas wat voor vooruitgang je geboekt hebt. Het is een
proces dat niet in een jaar afgerond is. Zorg ervoor dat je beleid rondom duurzame inzetbaarheid niet institutionaliseert. Zorg voor enkele medewerkers, die duurzame inzetbaarheid ‘personifiëren’: overal koffie drinken, rondlopen,
zichtbaar zijn en vragen stellen. Dat is in ieder geval binnen onze organisatie cruciaal. Structuur veranderen leidt niet
tot gedragsverandering. Door met elkaar het gesprek aan te gaan wat de essentie is en wat écht helpt, kunnen de
vragen zichtbaar worden gemaakt en ook concreet worden aangepakt. Maak niet alleen inzichtelijk wat het kost,
maar vooral wat het oplevert. Niet alleen op financiële aannamen maar ook op andere aspecten die duurzaamheid
ondersteunen.

HUMAN CAPITAL
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Wärtsilä Netherlands BV
IN GESPREK MET
Aanleiding
De aanleiding om binnen Wärtsilä Netherlands met Duurzame Inzetbaarheid aan de slag te gaan ontstond door het besef dat veranderingen in een steeds hoger tempo plaatsvinden, zowel in de wereld en in
Nederland als binnen Wärtsilä. Daarbij komt dat binnen Wärtsilä Nederland de gemiddelde leeftijd vrij hoog is en de dienstverbanden voor een
grote groep langer duren dan tien jaar.
Diane A. Tuinebreijer – ten Hove
Aanpak

Director Human Resources Wärtsilä Netherlands

Wärtsilä startte een brede verkenning naar aansluiting tussen het be-

T +31 (0)88 98 04 744

schikbare aanbod op dit gebied en de vraag en behoefte van Wärtsilä,

E diane.tuinebreijer@wartsila.com

rekening houdend met de mensen en de cultuur. De verkenning kreeg
vorm door verschillende pilots uit te voeren. Op die manier zijn produc-

Angelique van Gaans

ten uit de markt in de organisatie op doeltreffendheid getest. Tevens is

HR manager Wärtsilä Netherlands

er navraag gedaan naar de ervaringen bij soortgelijke organisaties.

T +31 (0)88 98 02 000

Wärtsilä Netherlands is van mening dat er twee belangrijke fasen zijn

E angelique.vangaans@wartsila.com

bij de aanpak van duurzame inzetbaarheid binnen een organisatie. De
eerste fase gaat om bewustwording. Om de bewustwording te bevorderen worden medewerkers uitgenodigd om in kleine groepen deel te
nemen aan ronde tafel gesprekken. Voor deze ronde tafel gesprekken

Wärtsilä Netherlands BV

wordt samengewerkt met de vakbond, hetgeen voor medewerkers

Dé wereldspeler op het gebied van complete

drempelverlagend kan werken. Tijdens de workshops gaat het om

lifecycle oplossingen voor de maritieme- en

het delen van de veranderingen die er in de wereld gaande zijn, onder

energiemarkt. Wärtsilä is een internationaal

meer op het gebied van technologie. Vervolgens wordt de vertaalslag

opererend bedrijf met het hoofdkantoor in

gemaakt naar wat dit kan betekenen voor onze eigen leef- en werkwe-

Helsinki, Finland. Het bedrijf richt zich op het

reld.

ontwikkelen en servicen van geavanceerde
technologieën en producten voor schepen en

‘Bewustzijn creëren:
serieus met
een knipoog’

De tweede fase richt zich meer op

energiecentrales, op een milieuvriendelijke

actie. Wärtsilä Netherlands geeft

manier. De nadruk ligt hierbij op duurzaamheid,

dit vorm door deelname aan het

innovatie en totaalrendement. Wärtsilä heeft

programma ‘Get the world moving’.

wereldwijd 200 vestigingen, waarvan acht in

Dit is een honderd dagen durend

de Benelux met verschillende specialismen

programma waaraan men zowel in

zoals servicevestigingen, een Technology &

teams als individueel deelneemt.

Services Centre, een Land&Sea Academy en

Het programma is gericht op de vier thema’s: beweging, voeding,

een distributiecentrum voor onderdelen. In

slaap en work-lifebalance, kortom: lifestyle. Het programma biedt een

totaal zijn er bijna 19.000 mensen in dienst

‘boodschap met een knipoog’, waar ook een spelelement in zit. Zo is het

met verschillende achtergronden, opleidingen,

mogelijk dat teams het tegen elkaar opnemen en daardoor wordt de

ervaring en ambities, waarvan in de Benelux

onderlinge betrokkenheid vergroot. Vanzelfsprekend blijft de privacy

een kleine 1000. Geen enkel ander bedrijf kan

van deelnemers gewaarborgd.

volstaan met het brede portfolio van producten, systemen en oplossingen. Samen met
bijna 200 jaar kennis en ervaring, maakt dit
Wärtsilä tot een wereldspeler.

Om de herkenbaarheid van alle activiteiten van Wärtsilä Netherlands in het kader van weerbaarheid van medewerkers
te bevorderen is er gekozen voor de projectnaam ‘Step Ahead’. Onder deze naam zal consequent over het programma
worden gecommuniceerd.

Resultaten
Organisatiebrede bewustwording van het belang van weerbaarheid.
Onder de naam ‘Step Ahead’ goede herkenbaarheid van het programma en integrale aanpak binnen de organisatie.
Het vormen van teams (honderd dagen programma) voor nadere verkenning van de vier thema’s op het gebied van
lifestyle bevordert de onderlinge betrokkenheid.
Het programma krijgt mogelijk uitbreiding in de vorm van gezonde voeding, cursus stoppen met roken, et cetera.
Op de goede weg naar -nog meer- weerbare medewerkers.

Tips & Tricks
Kijk goed naar je organisatie, bekijk hoe deze is opgebouwd en waar de uitdagingen voor de toekomst liggen. Onderzoek daarna waar je op in wilt en kunt spelen. Neem vervolgens ruim de tijd om het marktaanbod op het gebied van
duurzame inzetbaarheid te onderzoeken. Voer enkele pilots uit zodat je vanuit de organisatie feedback krijgt en tegelijk
al draagvlak en bewustwording creëert.

HEEFT U OOK INTERESSANTE CASES OP HET GEBIED VAN
DUURZAME INZETBAARHEID DIE U ZOU WILLEN DELEN?
NEEM CONTACT MET ONS OP.
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