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■ Hoe is het om je vader als baas te hebben? 10 en 11 ■ De werkplek van Bernard Wientjes, voorzitter VNO-NCW 14

Zij heeft de
beste werkgever
Shell is de winnaar van het NRC
Beste Werkgeversonderzoek. De
arbeidsvoorwaarden zijn fantastisch,
maar nog belangrijker: werknemers
hebben zelf invloed op hun
carrièrepad. PAGINA 4, 5 EN 6
Mariëtte van der Gaag, communicatieadviseur Shell. FOTO BOB VAN DER VLIST
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“De constante dynamiek van Tata Steel
is ideaal voor ambitieuze toptechnici”
Foto: Vincent Bloothoofd

“Tata Steel heeft jonge
technische talenten veel meer
te bieden dan twee jaar
bureauwerk”, aldus Maurits
de Boer (1984). Als trainee en
Improvement Engineer is hij
vanaf dag één echt betrokken
bij de complexe onderhoudsen productieprocessen en
staat regelmatig in contact
met de werkvloer.
“Je draait mee in ploegendiensten, groeit inhoudelijk
sterk én wordt op de site een
volwassen gesprekspartner
van het managementteam.”

Het terrein van Tata Steel in IJmuiden is
750 hectare groot en heeft een jaarlijkse
productie van ruim 7 miljoen ton hoogwaardig staal. “Ondanks deze enorme
omvang gebeurt alles hier dichtbij, van
grondstof tot en met de verzinkte staalrollen. Daar gaat je bloed wel sneller van
stromen.”
Complex en veelzijdig
Na zijn master Management of Technology aan de TU in Delft startte Maurits begin 2012 bij Tata Steel. In het
traineeship staan zowel zijn technisch
inhoudelijke als persoonlijke ontwikkeling centraal. Hierbij krijgt hij onder
meer ondersteuning van een mentor uit
de bedrijfstop. Inhoudelijk doorloop je
vier werkblokken van globaal zes maanden, met steeds toenemende taken en
verantwoordelijkheden. Na anderhalf
jaar is Maurits nu projectleider Onderhoudsconcepten.
“Ik werk met een multidisciplinair team
en draag eindverantwoordelijkheid voor
het risico gebaseerd maken van bestaande onderhoudsplannen,waar nodig
breng ik verbeteringen aan. Na dit complexe en veelzijdige project ben ik klaar
en stroom ik door in een reguliere functie die aansluit op mijn ontwikkeling.”

Maurits de Boer, Trainee en
Improvement Engineer

Met het MT aan tafel
Ondanks het immense terrein en ruim
9000 medewerkers is het bedrijf verre
van onpersoonlijk. Iedereen is benaderbaar en als trainee krijg je ook genoeg
mogelijkheden om aan te schuiven bij
het managementteam (MT). “Zelf heb
ik in een speciale opdracht onderzocht
hoe verbeteringen in de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van onze installaties samenhangen met de leverbetrouwbaarheid voor onze klanten.
Hiervoor heb ik met allerlei partijen van

onderhoudsorganisaties, Sales en Supply Chain gesproken. De resultaten presenteerde ik aan het MT.”
Inspelen op de markt
Toenemende concurrentie, hoge grondstofprijzen en lagere staalopbrengsten
zijn marktontwikkelingen waar Tata
Steel steeds alert moet zijn. Die veranderingen in goede banen leiden vraagt
van jonge professionals naast analytische en communicatieve vaardigheden
de durf om nieuwe wegen in te slaan.
“We staan voor een ommekeer, maar
tegelijkertijd heeft dit bedrijf een rijke
historie en medewerkers die hier tientallen jaren werken. Voor ambitieuze
toptechnici maakt die interne en externe dynamiek Tata Steel tot een ideaal
werkterrein.”
Kijk voor meer informatie op:
www.tatasteeljobs.nl/
top-traineeship-techniek

“Voor mij is het fijn dat ik
niet in mijn eentje naar een
hoger doel toewerk, maar
dat je dat samen doet”

Japke-d.
Ondertussen op
kantoor

Japke-d. Bouma geeft elke
week onmisbare tips om te
overleven op kantoor. Deze
week: omgaan met je baas.

V

an alle relaties in de kantoorjungle is die met je baas het gevaarlijkst. Je gewone collega’s kun je
uitlachen, pesten, beledigen en te
kakken zetten. Je kunt met ze flirten, dansen en bami eten. Met je
baas kan dat allemaal niet. Of althans, het kán
wel, maar het heeft consequenties. Altijd hangt
het functioneringsgesprek boven je hoofd, het
zwaard van Damocles van de kantoorjungle.
En alles telt op.
Dacht je goed bezig te zijn geweest, kan hij zich
er niks meer van herinneren. Heb je avonden
met hem in de kroeg gezeten, ben je te klef; wijs
je zijn avances af, ben je frigide. Doe je te veel,
ben je een bedreiging, doe je te weinig, lig je
eruit. Niet gek dus dat veel mensen me vragen:
hoe ga ik in godsnaam met mijn baas om?
Er zijn veel soorten bazen. Je hebt de Bokito,
die voor 100 procent uit testosteron bestaat, en
wiens woede-uitbarstingen altijd weer als een
verrassing komen. De slechtgeklede baas met
zijn telefoon aan de gordel. De baas die je aanbidt en tegen wie je niks durft te zeggen. De
jaloerse baas bij wie je moet onderpresteren, de
gekke baas die je meeneemt naar de sauna, de
incompetente baas die alles goed vindt, en de
excentrieke baas die op een woonboot woont.
Er is iets wat ze gemeen hebben. Alle bazen
zijn een beetje eng, laten we wel wezen. Met
de anderen erbij gaat het nog wel, maar alleen…
In de lift bijvoorbeeld, of op een borrel. Waar
heb je het in godsnaam over. Wat víndt hij
eigenlijk van je? Dat kun je nu niet vragen toch?
Of wel? Telt dit ook als werktijd? Ik had een
baas die mijn bier betaalde omdat ik te veel van
hem wist. Een soort omerta met schuimkraag.

JE HEBT JE EIGEN
IDEEËN OVER TOPWERKGEVERSCHAP?
VERTEL
Kom in gesprek op werkenbijabnamro.nl
Eigenzinnige meningen. Nieuwe ideeën. We zijn benieuwd wat jij kunt
toevoegen als professional bij ABN AMRO. Laten we kennismaken.

Wat níét werkt bij bazen, is afstand. Des te
meer ze op je nek gaan zitten. Aandacht is
beter. Wat dus altijd goed werkt: behandel je
baas als een puppy. Je gooit een bal op en hij
brengt hem terug. Je ruimt zijn shit op, maar
verwacht geen diep inhoudelijke gesprekken,
je krabbelt hem achter zijn oren en houdt je
stem laag. Verder keer je hem nooit de rug toe,
en gedraag je je voortdurend zelfverzekerd,
vooral als je dat niet bent. Je maakt geen onverwachte bewegingen en laat nooit merken dat je
bang bent. Doe je het goed, dan zal hij anderen
beginnen te bijten.
Hij is de baas, maar jij bent het baasje.

Geschenk van de werkgever //
Deze maand krijgen 4,5 miljoen mensen een kerstpakket //
Het familiepakket – met luxe etenswaren – is populair
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Wijn en paté uit
blik zijn terug!
ANNE-MARTIJN VAN DER KAADEN

D

e medewerkers van Etos, Gall &
Gall en Albert Heijn krijgen dit
jaar geen kerstpakket. Niet vanwege de crisis, maar omdat ze dat
niet willen. In een enquête zei ruim 80 procent van het Ahold-personeel liever een
cadeaubon te ontvangen dan een doos met
geschenken. Reden voor de directie om het
pakket af te schaffen.
De komende weken worden naar schatting 4,5 miljoen kerstpakketten weggegeven. In 2012 deed 64 procent van de werkgevers dat, zo blijkt uit onderzoek van One
Question in opdracht van marketingblad
Promz. De waarde van het pakket zal waarschijnlijk iets dalen, net als vorig jaar. Toen
werd gemiddeld 41,60 euro per pakket gespendeerd, 4 procent minder dan in 2011.
Bijna eenderde van alle pakketten is afkomstig van groothandel Makro. Het ‘inpakseizoen’ begon daar al twee maanden geleden. In de inpakcentrale in Duiven worden tot het eind van deze maand zo’n 1,4
miljoen kerstpakketten samengesteld. Dat
is evenveel als vorig jaar, zegt Ronald Gravendijk, directeur Makro Kerstpakketten.
Volgens Gravendijk is kleur een van de
belangrijkste trends. „Er is behoefte aan
positiviteit. Dat wordt uitgedrukt in feestelijk kleurgebruik.” Een andere trend haakt
in op de economie: de nadruk komt weer als
vanouds op levensmiddelen te liggen. „De
tijd van overbodige franje is voorbij”, zegt
Gravendijk. „Mensen willen terug naar de
basis. Voor onze pakketten betekent dat
meer voedingsmiddelen, zoals het kerstpakket oorspronkelijk is ontstaan.”
Bij Jongens X-Mas in Oostzaan, hebben ze
eigenlijk geen tijd voor vragen. Het is er
namelijk „nogal druk”. Op de website van

Het kan ook met een tandje meer compassie. Dan behandel je je baas als je kind. Je
prijst hem (wat een mooie tekening heb je
gemaakt!), je liegt dat het gedrukt staat en je
komt altijd op zijn feestje. Verder tel je tot tien
als je voelt dat je boos wordt, je begint nooit
over seksualiteit, en je lacht om zijn grapjes.
Zijn driftbuien vat je niet persoonlijk op en je
houdt alcohol en ironie uit de relatie.
Je houdt altijd in het oog: zonder jou is hij
niets.

het familiebedrijf kunnen cliënten kiezen
uit meer dan dertig verschillende pakketten
met namen als ‘Heerlijk Hollandsch’ of
‘Lekker gezond’. Het zogeheten familiepakket (met luxe etenswaren, een geschenkartikel en een fles wijn) blijft veruit het populairst, zegt manager Michel Stavenuiter.
Koken is dit jaar hét thema. Stavenuiter:
„Mensen gaan steeds vaker thuis uitgebreid
dineren. Dat zie je terug in de inhoud van
onze pakketten: kwalitatief hoogwaardige
ingrediënten en keukenartikelen. Een bijzonder kookboek, een vleesthermometer.”

PER KERSTPAKKET
WERD ER IN 2012
GEMIDDELD 41,60
EURO BESTEED
Hoe belangrijk is de kerstpakkettentraditie nog? Volgens Henry Robben, hoogleraar
marketing aan Nyenrode Business Universiteit, is het grotendeels een blijk van waardering. „Voor degene die het cadeau ontvangt,
spelen financiële aspecten eigenlijk geen
rol. Het gaat vooral om de moeite.”
Van het geven van een cadeaubon met
Kerst, zoals in het geval van Ahold, is Robben geen groot voorstander. „Een bon is
eigenlijk een sociaal geaccepteerde manier
van geld geven. Het is geld in een cadeauverpakking. Op zich is daar niets mis mee,
zolang je als werkgever maar een briefje
bijvoegt waarin je medewerkers persoonlijk
bedankt voor hun bijdrage. Anders geef je
eigenlijk het signaal af dat iedereen inwisselbaar is.”

Alleen in de jaren 80
meer werklozen
Het aantal WW’ers stijgt naar
verwachting tot bijna 500.000
eind 2014. Dat meldde het UWV
gisteren. Het aantal WW-uitkeringen is sinds 2004 met 54 procent
gegroeid. Aan het einde van 2013
zitten 435.000 mensen in de WW.
Het totale aantal arbeidsongeschikten in de WIA stijgt van
186.000 eind 2013 tot ruim
209.000 in 2014. Het werkloosheidspercentage stijgt naar 9,25
procent in 2014. Dit is historisch
gezien zeer hoog. Alleen in de
eerste helft van de jaren tachtig
lag dit percentage hoger.

Werkgever buit kracht
op de kerstmarkt uit
De Inspectie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (SZW) is een onderzoek begonnen naar een werkgever die Polen zou uitbuiten
door ze twaalf tot vijftien uur per
dag in kraampjes van de Maastrichtse kerstmarkt te laten werken, voor 2 euro per uur. Vier Polen werken bij twee kramen en
wonen volgens de Inspectie in
‘units’ op een parkeerplaats. De
Polen moesten eten bereiden en
verkopen, maar zouden volgens
hen sinds half november nog geen
loon gezien hebben. De werkgever
krijgt waarschijnlijk een boete.

Voor familiebedrijven
is verkopen nu slim

BEHANDEL JE BAAS
ALS EEN PUPPY: JE
RUIMT ZIJN SHIT OP,
JE GOOIT EEN BAL
OP, EN HIJ BRENGT
HEM TERUG

Eenderde van de Nederlandse familiebedrijven vindt het een goed
moment om de zaak te verkopen.
Door de crisis is het bedrijf minder waard, waardoor overnemende kinderen een lagere prijs betalen. Dat blijkt uit onderzoek van
ING Economisch Bureau onder
200 familiebedrijven. Een op de
vijf ondervraagde bedrijven wil de
zaak binnen nu en vijf jaar verkopen. Driekwart hoopt dat de
kinderen het overnemen.

DE BANK ANNO NU
ILLUSTRATIE VERONIQUE DE JONG

MEER OP PAGINA 10-11
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Beste werkgever 2013 //
Een baan voor het leven is echt passé, blijkt uit het NRC Beste Werkgeversonderzoek // De
beste bedrijven om voor te werken bereiden hun medewerkers voor op een leven vol
verschillende banen, binnen óf buiten de eigen organisatie

1

Behoud uw mensen door ze
plek te houden
níét op
60 %
van de medewerkers
bij ORMIT is vrouw
Managementontwikkelaar ORMIT
is het meest vrouwvriendelijke
bedrijf uit het NRC Beste Werkgeversonderzoek. Van de vrouwelijke werknemers stroomt 61 procent
door naar een leidinggevende functie; de helft van de directie is vrouw.

4,08 %
van het brutoloon
gaat naar opleiding
In 2008 reserveerden commerciële
organisaties nog 6 procent van de
loonsom per werknemer voor opleiding. In 2013 is dat aandeel gedaald
naar 4,08 procent. In de ‘non profit’sector ligt dat percentage altijd
structureel lager, dit jaar reserveren
non-commerciële werkgevers nog
maar 2,3 procent van het brutoloon
van een werkgever voor scholing.

7.000
euro per jaar voor
opleiding bij ORMIT
Van de werknemers bij commerciële bedrijven heeft iets minder
dan de helft een persoonlijk ontwikkelingsbudget, ongeveer 45 procent, blijkt uit het NRC Beste Werkgeversonderzoek. Het bedrag
wisselt sterk per bedrijf, van 1.000
euro per jaar bij TOPdesk tot maximaal 7.000 euro per jaar bij ORMIT.

20 %
van de managers
werkt in deeltijd
In 2012 was dat nog maar een op de
tien. Ook zijn er iets meer mannen
in deeltijd gaan werken: van 10
procent in 2012 naar 12,7 procent in
2013.

STEPHANIE BAKKER

W

aar wordt een werknemer
gelukkig van: van een
hoog salaris? Of van een
avontuurlijke
carrière
waarbij je het ene moment
werkt als marketeer in Sri
Lanka en een jaar later als staffunctionaris op
het Nederlandse kantoor met een saladebar in
de bedrijfskantine?
Het NRC Beste Werkgeversonderzoek laat
zien dat tevreden medewerkers niet zijn te vangen met lease-auto’s, bonussen en een dik salaris alleen. De beste bedrijven om voor te werken
weten prima arbeidsvoorwaarden te combineren met een goed werkklimaat waarin mensen
zich kunnen ontwikkelen, zelf invloed hebben
op hun carrièrepad, regelmatig van baan of
opdracht wisselen en prettig samenwerken.
Shell maakt de beste combinatie van beide.
Nederlands grootste bedrijf staat dit jaar op
nummer één in de ranglijst van het Beste Werkgeversonderzoek waarvoor SatisAction bij de
deelnemende bedrijven zowel de arbeidsvoorwaarden als de tevredenheid van de medewerkers onderzocht.
Sinds Wouter Bos vermeldde dat hij de helft
van zijn salaris inleverde toen hij overstapte van
managementconsultant bij Shell naar de politiek, is het geen verrassing dat medewerkers bij
de oliegigant het wat betreft arbeidsvoorwaarden hebben getroffen. Voor alle medewerkers is
er een dertiende maand, een collectieve winstdelingsregeling (vorig jaar 10 procent), een optie- en aandelenplan en de eerste twee jaar van
ziekte wordt het volledige loon doorbetaald.
Behalve een restaurantwaardige bedrijfskantine en koffiebar kunnen de vierduizend medewerkers op het hoofdkantoor in Den Haag
gebruikmaken van de stomerij, kapper, fitnessruimte en een winkel. De sfeer is er opvallend
informeel. Slechts hier en daar een das of een
mantelpak en op de marmeren trappen groeten
collega’s elkaar en worden er grappen gemaakt.
„Je hoeft bij ons geen hielen te bijten om carrière
te kunnen maken”, verklaart HR-directeur Benelux en Frankrijk Jules Croonen de collegialiteit bij Shell. Met 90.000 werknemers in 70 landen is er al snel ergens plaats, maar het is vooral
het actieve doorstroombeleid dat wachten op
het pensioen van een collega overbodig maakt.

In 32 jaar 19 banen – binnen 1 bedrijf
Croonen wisselde zelf in 32 jaar bij Shell 19 keer
van baan. Gemiddeld wordt er gestreefd naar een
baan van vier jaar om de gevolgen van eigen
acties te ervaren. Croonen gelooft in mensen die
het bedrijfsproces leren kennen, maar dat betekent niet dat carrièrepaden per se in een rechte
lijn omhoog moeten gaan. „Het gaat om een variatie aan ervaringen. Ik werkte bij HR. Mijn baas
zag dat ik ook andere dingen kon, dus ging ik in
mijn volgende functie lpg verkopen in Sri Lanka.
Een heleboel is gewoon gezond verstand.”
Medewerkers stellen met hun lijnmanager
doelen voor de korte en de lange termijn en er
wordt een plan gemaakt hoe op de gewenste
bestemming te komen. In de interne vacaturebank kunnen ze kiezen uit banen in de hele
wereld, en het is gebruikelijk om te kijken én te
reageren. „Collega’s waren verbaasd dat ik na
een jaar bij Shell nog nooit in de vacaturebank
had gekeken”, zegt communicatieadviseur
Mariëtte van der Gaag (32). „Voor mij was solliciteren niet iets wat je openlijk doet, maar dat
idee heerst hier helemaal niet. Laatst bood een
collega uit het managementteam spontaan aan
met mij mee te denken over mijn ontwikkel-

1 Shell
2 SAP
3 Macaw
4 Enexis BV
5 ORMIT
6 TOPdesk
7 Achmea
8 Winvision
9 Delta Lloyd
10 IG&H Consulting & Interim
11 Accenture
12 Bartosz ICT
13 Twynstra Gudde
14 ING Bank
15 DHL Express
16 Ciber Nederland
17 Caesar Experts
18 Tata Steel
19 VODW
20 Hippo

Onderzoeksverantwoording
Het NRC Beste Werkgevers
Onderzoek is een wetenschappelijk verantwoord onderzoek
naar goed werkgeverschap. Dit
is de tweede editie. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Mirjam Baars van onderzoeksbureau SatisAction. De ranglijst is
gebaseerd op twee onderzoeken: dat naar de beste arbeidsvoorwaarden waarin 31 profiten non-profit organisaties meer
dan honderd vragen hebben beantwoord. Het tweede onderzoek brengt in kaart hoe tevreden 3.234 medewerkers verdeeld over 26 organisaties zijn
met hun werk.

FOTO´S BOB VAN DER VLIST

mogelijkheden binnen de organisatie.”
Mobiliteit en ontwikkeling zijn verankerd in
de cultuur en de structuur Shell en dat geldt ook
voor SAP Nederland en ICT-dienstverlener Macaw, de nummers twee en drie op de ranglijst.
Bij Macaw heeft elke medewerker twee managers: een is er verantwoordelijk voor de inhoud
en de projecten, de ander voor de ontwikkeling
en de perfecte match tussen opdrachtgever en
consultant. De peoplemanager kent de medewerkers door en door volgens financieel directeur
Ronald van Es. „Hij weet wat iemand zijn talenten zijn, waar hij naartoe wil werken en of er
thuis ontwikkelingen zijn. Als een medewerker
worstelt met de balans tussen werk en privé
omdat hij net een kind heeft kregen, is de peoplemanager de persoon om daarover te praten.”

70-20-10
Bij SAP Nederland wisselden de afgelopen twee
jaar maar liefst 66 van de 471 medewerkers die in
Nederland werken intern van baan – een aantal
van hen ging naar het buitenland – een ontwikkeling die actief wordt gestimuleerd. HR-manager Gerda Slagter legt uit dat SAP werkt met de
‘70-20-10’-ontwikkelmethode: 70 procent wat
medewerkers leren gebeurt op de werkvloer –
door een internationaal uitwisselingsprogram-

LOOPBANEN WORDEN
FLEXIBELER, DAARDOOR
VERANDERT DE RELATIE
WERKGEVER-WERKNEMER
ma, deelname aan multidisciplinaire projectteams of door jobshadowing waarbij een dag met
een collega wordt meegelopen. De rest steken ze
op van anderen (20 procent) bijvoorbeeld van
interne mentoren, coaches en buddy’s en in trainingsprogramma’s (10 procent).
„Op deze manier leren onze medewerkers de
organisatie, de mensen en de mogelijkheden
goed kennen en zo creëren we een basis die het
makkelijk maakt intern van baan te wisselen.”
En dat is blijkbaar wat medewerkers anno 2013
willen, want SAP en Macaw krijgen van hun
werknemers een dikke acht.
Maar nergens zijn medewerkers zo betrokken bij hun werk als bij Bartosz, een specialist in
softwaretesten. Zonder uitzondering ervaren
zij hun werk als zinvol en op feestjes vertelt 96

procent vol trots over de organisatie waar ze
werken. De consultants wisselen gemiddeld om
de twee jaar van opdrachtgever. Daarom werkt
Bartosz er, net als Macaw en SAP, hard aan om
de binding met het bedrijf stevig te maken: van
een maandmeeting tot een medewerkersweekend en een weekend voor de achterban wanneer
ook partners en kinderen mee mogen.

Veel vormen van carrière maken
De baan voor het leven is een marginaal fenomeen aan het worden en de bedrijven in de toptien van het NRC Beste Werkgeversonderzoek
lopen hierin voorop, zegt Marian Thunnissen,
senior onderzoeker arbeidsrelaties bij de Hogeschool Utrecht. „Die ene opwaartse loopbaan
waarin je begon als junior en eindigde als senior
manager of directeur komt nog nauwelijks
voor. Er zijn vele vormen van carrière maken:
mensen wisselen tussen afdelingen, werkgevers
en ze switchen van het ene naar het andere vakgebied en van specialist naar generalist.”
Het feit dat loopbanen flexibeler worden,
zorgt er wel voor dat de arbeidsrelatie tussen
werkgever en werknemer verandert. Thunnissen spreekt van een nieuw psychologisch contract: in plaats van dat werknemers hun
arbeidsprestaties ruilen voor werkgarantie, willen ze zich ontwikkelen en nieuwe arbeidsmarktwaarde opbouwen die ze zowel binnen
als buiten de organisatie kunnen gebruiken.
Organisaties verwachten hierin wel eigen initiatief en verantwoordelijkheid van de medewerkers, waarschuwt Mirjam Baars van SatisAction. Want bij Bartosz, Shell en Macaw
mogen de opleidingsbudgetten ongelimiteerd
zijn, in het algemeen geldt dat het aantal tijdelijke contracten stijgt en de opleidingsbudgetten dalen. „Daarmee zeggen organisaties: we
weten dat je hier niet je hele leven blijft dus het
is prima dat jij je wilt ontwikkelen en wij bieden
daarvoor de faciliteiten, maar het is je eigen verantwoordelijkheid”, zegt Baars. Dat inzicht
moet volgens haar bij veel medewerkers nog
doordringen. „Ik zie veel te vaak mensen die
apathisch afwachten tot ze een cursus krijgen
aangeboden van de baas. Voor mensen die niet
bij de topwerkgevers werken heb ik dus maar
een tip: ga zelf die opleiding volgen en bouw
een netwerk op dat je verder kan helpen, anders
heb je over een paar jaar het nakijken.”
GOEDE WERKGEVERS HOUDEN HUN
PERSONEEL IN BEWEGING, PAGINA 6

Shell is de beste werkgever van 2013
Mariëtte van der Gaag (32), communicatieadviseur Shell Moerdijk (sinds september 2012)
„Shell is mijn vierde werkgever in
tien jaar en ik vind het een rustig idee
dat ik niet hoef te switchen van werkgever als ik uitgeleerd ben in mijn
functie. Bij Shell kan ik door mijn
vaardigheden en ervaringen uit te
bouwen zowel stappen omhoog als
opzij maken. Ik werk sinds een jaar
bij Shell in Moerdijk dus ik kan op
een andere locatie gaan werken, ik
kan misschien ooit woordvoerder
worden of speechschrijver en er zijn
ook communicatiecollega’s het
recruitment ingegaan. Maar nu wil
ik me focussen op het leren kennen
van Shell, het is zo’n groot bedrijf dat
kun je niet binnen een jaar kennen.”

Het rapport over Shell
Shell heeft het beste arbeidsvoorwaardenpakket van alle deelnemende organisaties. Niet zo gek dat bijna
de helft van de tienduizend medewerkers die in Nederland werken meer
dan twintig jaar in dienst is. Tijd om
in te dutten in de gouden kooi is er
niet: gemiddeld wisselen medewerkers om de vier jaar van functie – 90
procent van de in 2012 benoemde
managers is uit de eigen organisatie
afkomstig – en de helft van de medewerkers zegt regelmatig meer uren te
maken dan de formele werktijd. Toch
heeft Shell een ziekteverzuim van
slechts 2 procent. Energie is nuttig en
noodzakelijk, vinden medewerkers;
93 procent laat weten zijn werk als
nuttig te ervaren.

SAP, nummer 2 beste werkgever
Peter Winkelmolen (26), salessupportspecialist bij SAP
Nederland
„Ik ben tweeënhalf jaar geleden afgestudeerd bij SAP Nederland en sindsdien heb ik al een kleine reis door het
bedrijf gemaakt. Dit is alweer mijn
tweede functie. Ik werk bij een nieuw
organisatieonderdeel, dat heeft als
voordeel dat ik veel samenwerk met
het managementteam. Ik voel me net
een soort spons die de hele dag
nieuwe kennis en ervaringen
opzuigt. Het idee is dat iedereen het
beste uit zichzelf haalt en vragen stellen hoort daarbij. Dus als ik bepaalde
strategische kwesties niet begrijp of
ik wil meer weten over hoe de markt
zich ontwikkelt dan vraag ik het
gewoon bij het koffieapparaat.”

Het rapport over SAP
SAP heeft vestigingen in 130 landen.
In Nederland helpt het bedrijf
250.000 klanten hun bedrijfsvoering
te stroomlijnen. En dat is iets om
trots op te zijn, vindt 98 procent van
de bijna vijfhonderd medewerkers in
Nederland.
Wat opvalt is hun extreme tevredenheid over de werksfeer en de
vrijheid die ze krijgen om het werk
naar eigen inzicht uit te voeren.
Driekwart van de medewerkers vindt
dat ze voldoende mogelijkheden krijgen om hun loopbaanwensen te
verwezenlijken.

Macaw, nummer 3 beste werkgever
Robbert Visscher (32), business
intelligence consultant bij Macaw
„Ik leef gezond en ik sport veel, maar
toen Macaw een gezondheidsonderzoek aanbood, wilde ik toch graag
meedoen. Gelukkig, want uit het onderzoek bleek dat ik last heb van
stress. Dat was al een aandachtspunt
sinds ik twee jaar geleden opeens heel
moe was. Ik dacht dat ik fysiek iets
mankeerde en ging door de molen bij
de huisarts. Ik heb tijdelijk minder
uren gewerkt en ik kreeg ik de ruimte
om meer thuis te gaan werken waardoor ik weer tijd heb om te sporten
en dat helpt me ontspannen. Macaw
is heel flexibel: collega’s die een kind
krijgen – en dat geldt ook voor mannen – hebben ook de mogelijkheid
tijdelijk minder te gaan werken.”

Het rapport over Macaw
Na drie jaar op de eerste plaats is ictdienstverlener Macaw door nieuwkomers Shell en SAP Nederland van de
troon gestoten als beste werkgever
van Nederland.
Aan de arbeidsvoorwaarden ligt
het niet: bij weinig of geen verzuim
krijgen medewerkers drie vakantiedagen cadeau en het opleidingsbudget is met gemiddeld 10 procent van
de bruto loonsom hoog. 88 procent
heeft een lease-auto van de zaak –
desgewenst elektrisch – en Macaw
betaalt de benzinekosten tijdens vakanties in het buitenland.
Ook de werknemers waarderen
hun werk als voorheen: met een dikke acht.
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1 Bartosz ICT
2 SAP
3 Macaw
4 IG&H Consulting & Interim
5 TOPdesk
6 Ultimum
7 ORMIT
8 VODW
9 Hippo
10 Winvision
11 DHL Express
12 Shell
13 Accenture
14 Caesar Experts
15 Enexis BV

Beste arbeidsvoorwaarden 2013

Door werk bewegen
we te weinig. Een
goede baas bemoeit
zich met onze fitheid

Meest tevreden
werknemers 2013

6

1 Shell
2 Delta Lloyd
3 Enexis BV
4 Achmea
5 SAP
6 ORMIT
7 Macaw
8 Winvision
9 TOPdesk
10 Twynstra Gudde
11 Accenture
12 ING Bank
13 Tata Steel
14 Ciber Nederland
15 IG&H Consulting & Interim

E

en bedrijf kan zich anno 2013 geen
beter uithangbord wensen dan een
eigen fitnessruimte. Want zitten is
ongezond volgens de meest recente
wetenschappelijke inzichten. Ongezonder
nog dan roken, daaraan overlijden wereldwijd 5,1 miljoen mensen, te weinig bewegen
kost 5,3 miljoen levens.
Werk is de grootste boosdoener: een dag
op kantoor zorgt snel voor acht zituren per
dag terwijl het er volgens de wetenschap
maximaal vier horen te zijn. Steeds meer
werkgevers trekken zich het leed van hun
sedentaire werknemers aan, zo blijkt uit het
NRC Beste Werkgeversonderzoek. Driekwart van de deelnemende organisaties zegt
een actief vitaliteitsbeleid te hebben, dat is
fors meer dan het landelijk gemiddelde van
33 procent dat TNO rapporteert.
Wat er wordt aangeboden, varieert van gratis sporten bij een sportschool tot een eigen
fitnessstudio (Delta Lloyd, SAP Nederland)
waar bewegingscoaches lessen verzorgen
tijdens werktijd. Bij Delta Lloyd, na Shell het
bedrijf met de beste arbeidsvoorwaarden,
kunnen medewerkers jaarlijks hun vitaliteit
laten checken. Behalve diverse fysieke testen,
zoals vetpercentage en bloeddruk, krijgt
iedereen een persoonlijke website met doelen
voor gezond leven en bewegen. Na de check
kunnen medewerkers een persoonlijke beweegcoach
inschakelen, een
rookstopworkshop volgen of zich
inschrijven voor
een training over
vitaliteit.
Amerikaanse
bedrijven
lopen
voorop in het promoten van gezondheid bij hun medewerkers. Zover als bij
Coca-Cola – waar leefstijl wordt besproken
tijdens het functioneringsgesprek – is het in
Nederland nog niet. Maar is bewegen en
gezondheid geen privézaak?
Het is hoog tijd dat bewegen uit de sfeer
van eigen verantwoordelijkheid wordt
getrokken, vindt Vincent Hildebrandt,
teammanager Bewegen & Arbeid bij TNO.
„Een zittende leefstijl brengt de gezondheid
ernstige schade toe en sporten is vaak het
eerste wat sneuvelt in de dagelijkse hectiek.”
Werkgevers hoeven heus geen dure vitaliteitsprogramma’s of een flitsend fitnesscentrum aan te bieden. Hoe makkelijker hoe
beter volgens Hildebrandt. „Promoot fietsen
naar het werk of ga lunchwandelen. Als
iedereen dat doet, zit heel Nederland op de
beweegnorm van minstens drie keer in de
week minimaal twintig minuten bewegen.”
Dat levert directe winst op voor de werkgever, berekende TNO in een onderzoek in
samenwerking met PwC. Als Nederland
voldoet aan de fitnorm levert dat op jaarbasis
1 miljard euro op aan verzuimkosten.
ICT-dienstverlener Macaw bood dit jaar
voor het eerst een vitaliteitsonderzoek aan,
uitgevoerd door gezondheidsinstituut NIPED. Financieel directeur Ronald van Es: „Wij
vinden het belangrijk dat onze medewerkers
de balans in hun leven weten te houden. En als
er veel stress is in de organisatie wil ik dat als
werkgever ook graag weten.” Iets organiseren
wat medewerkers leuk vinden werkt het beste. Bij SAP Nederland bokst een deel van het
salesteam en op donderdag gaat het managementteam met een personal trainer fitnessen.
Wat je ook doet, zorg dat het management
meedoet, tipt Hildebrandt. „Als de directeur
met een auto met chauffeur aankomt, kun je
van medewerkers niet verwachten dat ze met
de fiets naar het werk komen.”

BIJ SAP BOKST HET
SALESTEAM, EN OP
DONDERDAG DUIKT
HET MANAGEMENT
MET EEN PERSONAL
TRAINER DE
FITNESSZAAL IN

STEPHANIE BAKKER

Bartosz heeft de gelukkigste werknemers
Jeroen Neijts (29), sinds drie jaar
testconsultant bij Bartosz
„Sinds ik drie jaar geleden bij Bartosz
begon, ben ik gedetacheerd bij de
Rabobank, maar ik heb wel steeds
verschillende rollen en functies. Het
is mijn ambitie om zoveel mogelijk te
leren en te ervaren. Elke zes weken
heb ik een afspraak met mijn manager om te praten over het project en
mijn persoonlijke ontwikkeling. Er is
een aantal verplichte trainingen voor
basisvaardigheden en verder is elke
training, opleiding of cursus

bespreekbaar zolang ik mijn manager
maar kan overtuigen dat het past bij
mijn carrière en ambities. Het komt
wel aan op eigen initiatief: Bartosz
zorgt ervoor dat ik mijn rugzak kan
vullen met ervaringen en kennis,
maar ik moet wel aangeven waar mijn
ambitie ligt en wat ik graag wil leren.”

Het rapport over Bartosz
Van alle deelnemende bedrijven zijn
de medewerkers bij Bartosz het
gelukkigst. Het bedrijf met kantoren
in Arnhem en Hilversum is gespecia-

liseerd in het testen van systemen bij
de top van de Nederlandse bedrijven:
zinvol werk vinden de ruim honderdtwintig medewerkers. 93 procent van hen gaat aan het einde van de
dag met een voldaan gevoel naar huis.
De selectie aan de poort is streng:
managers en medewerkers kijken
samen of een sollicitant past binnen
de bedrijfscultuur. Het resultaat: een
werksfeer die aanvoelt als een vriendengroep die geen geheimen heeft
voor elkaar. Alles wordt gedeeld: van
de bedrijfsresultaten tot de marges en
de verdiensten van de directeur.

Volg ons via:

financieel/administratief
Liander

Michael Page

Werken in ondernemend hightech Twente
Business Controller

Client Service Manager

Arnhem

Landelijk

Op zoek naar een uitdagende baan?
Hieronder vind je een overzicht van de meest actuele
vacatures voor hoogopgeleiden op nrccarriere.nl
gebruik het referentie
nummer van de
vacature en vul het
in als trefwoord op
nrccarriere.nl

RSM Evaluent

Adviseur Corporate
Finance & Valuation

SNS Bank

Financieel Adviseur
Heerlen

Heerlen

22187

SNS Property Finance

Senior Medewerker
Accounting Property
Assets & Participations

Utrecht

22185

SNS REAAL

(Senior) Medewerker
Competence Center

Utrecht

Abvakabo FNV

Senior Acceptant

De Meern

22278
Fabory Nederland

automatisering/ICT
Liander

Business Data Analist

Liander

Manager ICT
Infrastructuur en Security
Officer | Endinet

Arnhem

Eindhoven

21966

21970

Michael Page

Meeloopstage IT

Duiven

21974

WonenBreburg

ArtEZ hogeschool voor
de kunsten

Lid Raad van Toezicht
Lid van de Raad van
Commissarissen
(huurderscommissaris)

Dongen

Tilburg

22274

Liander

Beleidsadviseur
Expertgroep (ACOP /
Pensioenen)
Legal Advisor

Senior IP Counsel

Zoetermeer

Tilburg

Landelijk

22086

22237

22279

Raadscommunicatieadviseur

Beverwijk

PhD Solar Fuels Catalysis
research

Eindhoven

22223

Medisch Spectrum
Twente

Klinisch Fysisch
Medewerker

Enschede

22250

Technische Universiteit
Eindhoven

PDEng Process and
Product Design

Eindhoven

22252

Parmenion

Process Engineer

Enschede

22251

Universitair Medisch
Centrum Groningen

Staflid Obstetrie/
Perinatologie

Groningen

22256

Sigmax

Technisch Consultant

Enschede

22248

Universitair Medisch
Centrum Utrecht

Full Professorship in
Nanomedicine

Utrecht

22173

Universitair Medisch
Centrum Utrecht

Postdoc Bioinformatician

Utrecht

22208

Universitair Medisch
Centrum Utrecht

Full Professorship in
Biostatistics

Utrecht

22262

Universiteit Leiden

University Lecturer eLaw

Leiden

22233

Universiteit Leiden

Studieadviseur

Den HaagLeiden

22258

Universiteit Maastricht

Asst. Professor Work &
Organizational Psychology

Maastricht

22202

Universiteit Maastricht

PostDoc Genetics & Cell
Biology

Maastricht

22204

Lector docentschap in de
kunsten / kunsteducatie

Universiteit Twente

PhD Productline for
Optimal Schedulers

Arnhem

Enschede

22197

Universiteit Twente

PhD Runtime Verification
of Protocols

Enschede

22200

Stagiair HR

Landelijk

Universiteit Utrecht

Full Professor - Animation
and Simulation

Utrecht

22231

Trade Marketeer / Key
Account Manager - Natura
Foundation

Numansdorp

Eurofins (Heerenveen)
via YER

22183

Manager Farmacie

Zoetermeer

Afdelingsmanager
Microbiologie

Heerenveen

werken in de wetenschap i.s.m. AcademicTransfer
Academisch Medisch
Centrum

Post-doc geneenvironment interaction

AkzoNobel

(Senior) Researcher Process
Technology

Avans School of
International Studies

Lecturer in International
Law

Amsterdam

Deventer

Breda

22219

22179

22229

22190
Avans School of
International Studies

Lecturer Business Research

Breda

22230

Casimir Research School

Casimir PhD program
Natural Sciences

Delft / Leiden

22217

DFE Pharma

Product Application
Specialist

Goch,
Germany

22263

Erasmus Universiteit
Rotterdam

PhD Positions in
Marketing

Rotterdam

22206

Erasmus Universiteit
Rotterdam

PhD Positions in
Organisation

Rotterdam

22210

Universiteit van
Amsterdam

Postdoc catalytic lignin
depolymerisation

Amsterdam

22222

22195

PhD Positions in Finance &
Accounting

Rotterdam

22214

Universiteit van
Amsterdam

PhD reinforcement
learning for telepresence
robotics

Amsterdam

22176

22241

21975

techniek

directie/management
AstraZeneca

Technische Universiteit
Eindhoven

22238

personeel/organisatie

22192

commercieel
Natura Foundation via
Velde Groep

22249

Meer vacatures op Twente.com/vacatures

onderwijs

beleid/bestuur
Volckaert via BOOM
Communicatie

Enschede

21311

marketing/communicatie
Gemeente Beverwijk

Liander

Kinderarts

juridisch

adviseurs/consultancy
Onderlinge Verzekeringmaatschappij SOM U.A
via Beljon + Westerterp

Medisch Spectrum
Twente

22236

nrccarriere.nl, de vacaturesite voor hoogopgeleid Nederland
Haarlem

werken in de wetenschap i.s.m. AcademicTransfer

21973

Faes Group

Program Manager

Reusel

22275

Erasmus Universiteit
Rotterdam

Liander

Technisch Trainee

Landelijk

21967

Gezondheidsdienst voor
Dieren B.V.

Onderzoeker/
Programmaleider R&D

Deventer

22186

Universiteit van
Amsterdam

PhD Chiroptical
Spectroscopy

Amsterdam

22216

Liander

Junior Consultant Technisch Traineeship

Landelijk

21968

Hogeschool van Arnhem
en Nijmegen

Docent/Onderzoeker
Industrieel Product
Ontwerpen

Arnhem

22178

Universiteit van Aruba

Hoofddocent Commerciële
en/of Bedrijfseconomie

Oranjestad,
Aruba

22175

22196

Manager Research
Development & Innovatie
(bedrijfsvoering)

Doorwerth

22184

Ferm Werk via GITP

Financieel Directeur

Woerden

22276

Liander

Junior Engineer Technisch Trainee

Landelijk

21969

Koninklijke Nederlandse
Akademie van
Wetenschappen

Postdoctoral Position

Leiden

22169

Vereniging van
Universiteiten

Junior beleidsadviseur

Den Haag

22264

Langenpac BV via YER

Hoofd Assembly

Wijchen

22243

Liander

Junior projectleider /
Technisch Trainee

Landelijk

21977

Leids Universitair
Medisch Centrum

Onderzoeker in opleiding
(OIO)

Leiden

22215

Vrije Universiteit
Amsterdam

Postdoc ‘Multiple religious
belonging (MRB)’

Amsterdam

22211

Liander

Management Trainee

Landelijk

21971

Tata Steel

Senior Project Engineer
Procesbesturing

Landelijk

22188

Max Planck Institute for
Psycholinguistics

Research Scientist in
Bioinformatics

Nijmegen

22228

Wageningen UR

Ecoloog discard onderzoek

IJmuiden

22180

MindFit

Kwartiermaker / Beoogd
bedrijfsvoerder

Zwolle

22235

Open Universiteit

Promovendus

Heerlen

22171

Wageningen UR

Lecturer Biosystems
Engineering

Wageningen

22259

Radboud Universiteit
Nijmegen

Universitair docent
Europees recht

Nijmegen

22271

Wageningen UR

PhD Microclimate and
Crop Development

Wageningen

22269

Radboudumc

PhD Marie Curie Early
Stage Researcher

Nijmegen

22224

Rijksuniversiteit
Groningen

Universitair Docenten/
Postdocs Privaatrecht

Groningen

22220

Dr. Leo Kannerhuis

verkoop/sales
AstraZeneca

Mous Waterbeheer via
Beljon + Westerterp

Manager Servicebedrijf

Balk

Zwolle

22191

22277
Kühne + Heitz Holland

Retailpartner regio
Gelderland

Ruurlo

Specsavers

Retailpartner regio
Groningen

Groningen

22018

Specsavers

Retailpartner regio
Zuid-Holland

Leiden

22019

Specsavers

Rayon Managers Farma
Respiratoir

22017

financieel/administratief

Vergeer Holland
via DUPP – Food
Recruitment

Junior Trader
Hoofd Verkoop
Binnendienst

Dordrecht

Reeuwijk

22189

22244

overige
Aedes vereniging voor
woningcorporaties

Coördinator Ledenbinding

Zuid
Holland

22239

Rijksuniversiteit
Groningen

Vakdidacticus
Aardrijkskunde

Groningen

22266

PhD Nonlinear System
Identification

Delft

22174

APG

Actuaris

Amsterdam

22242

Technische Universiteit
Delft

ABAB Accountants en
Adviseurs

Accountant AA MKB

Goes

22182

Farm Frites B.V.
via DUPP – Food
Recruitment

QESH Manager

Oudenhoorn

22245

Technische Universiteit
Delft

Assistant Professor of
Ocean Waves

Delft

22212

Center Parcs
Netherlands NV

Revenue Management
Analyst

Capelle aan
den IJssel

22181

Gemeente Neder-Betuwe

Projectleider Ruimtelijke
Ontwikkeling

Opheusden

22247

Technische Universiteit
Delft

Project Programmer,
Interactive Intelligence

Delft

22255

ING Investment
Management

Manager Insurance
Accounting

Den Haag

22240

Wild Flavors via DUPP –
Food Recruitment

Customer Complaints
Coordinator

Amsterdam

22246

Technische Universiteit
Eindhoven

Postdoc THeCS project

Eindhoven

22203

Meer informatie over het plaatsen van
vacatures?
Neem contact op met NRC Carrière via
t 020 755 3055, stuur een e-mail naar
carriere@nrc.nl of ga naar
nrccarriere.nl/werkgevers.
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Bij je vader in de zaak //
Familiebedrijven worden minder hard geraakt door de crisis // Ze
zorgen voor 49 procent van de werkgelegenheid en 53 procent van
het bnp // Maar hoe werkt dat in praktijk, werken met je vader ?
ILLUSTRATIE TJARKO VAN DER POL

Eerst bracht ze thee rond in de fabriek

Zeg je
Boek //
Heel veel typen leiders
Leidinggeven Doe Je Zo, Wanda
Kraal en Tanja Smid, 29,95 euro
vvvvV

De vele boeken die over leiderschap verschijnen zijn onder te
verdelen in de dichtgetimmerde
methode van de schrijver die het
allemaal precies weet en de veegmethode van de schrijvers die de
talloze leiderschapstheorieën op
een hoop gooien. In die laatste
groep valt Leidinggeven Doe Je Zo
van trainers Wanda Kraal en Tanja
Smid. In het tweede deel van het
boek staan achttien (!) theoretische modellen voor leidinggevenden, denk aan het BOB-model, de
Skill/will-matrix, de Coachingscirkel en andere populaire gespreksonderwerpen op feestjes.
Leidinggeven Doe Je Zo is vooral
handig voor net begonnen
leidinggevenden, zij kunnen er
heel veel uithalen. Door de wol
geverfde bazen moeten dit al
weten, anders is hun zaak aardig
hopeloos. Wie wil leren of veranderen als baas, vindt in dit boek
een mooi startpunt.

Site //
Moeilijke gesprekken

papa
of Rein

Vader: Dick van Wijhe (77)
Dochter: Marlies van Wijhe (48)
Opgevolgd: juli 2000
Bedrijf: Van Wijhe Verf, producent
van de verfmerken Wijzonol Bouwverven en Ralston
Plaats: Zwolle
Aantal medewerkers: 220

Z

op de
zaak?
STEVEN VERSEPUT

H

ij hielp je bij het maken van huiswerk als je er zelf niet uitkwam. Hij
stond zaterdagochtend altijd te
kijken als je voetbalde of hockeyde.
Hij haalde je ’s nachts op als je de laatste bus
gemist had na het stappen. Hij luisterde als je
problemen had. Hij heeft je – samen met je
moeder – opgevoed. Tot het moment dat je ging
studeren en zelfstandig werd. Maar nu is je
vader weer helemaal terug in je leven, als baas.
Je vader als werkgever, dat is geen ‘gewone’
arbeidsverhouding. Je moet je beiden aanpassen. Bij kleine dingen, bijvoorbeeld wanneer je
op de zaak bent, noem je hem dan papa of Kees?
Of: hoe voorkom je dat zakelijke conflicten de
familieband schaden? En hoe zorg je dat het bij
het kerstdiner niet wéér over het bedrijf gaat?
Familiebedrijven zijn van groot belang voor
de Nederlandse economie. In Nederland zijn
ruim 260.000 familiebedrijven die verantwoordelijk zijn voor 49 procent van de werkgelegenheid en 53 procent van het bruto nationaal
product. Bekend is dat familiebedrijven in de
huidige crisis minder hard worden geraakt, onder meer doordat ze liever geen vreemd vermogen aantrekken en accepteren dat het rendement op projecten lager is.
Maar hoe gaat het achter de schermen, in de
directiekamer en thuis aan de eettafel in het
ouderlijk huis?

Floor Breeman met vader Rein. „Ik zag hem in het begin nog als mijn vader, en daarna pas als mijn baas.”

hetfunctioneringsgesprek.nl
vvvVV

Het verplichte nummertje! Zo
mag een leidinggevende het functioneringsgesprek dus nooit noemen. Dan kun je in hetzelfde clubje gaan zitten dat mokt dat het in
Nederland onmogelijk is om
werknemers te ontslaan. Met
heldere, goed voorbereide functioneringsgesprekken weet je als
werkgever en werknemer waar je
aan toe bent. Je kunt als werkgever kiezen voor een training of
een dik boek, maar je kunt ook
even de boel opfrissen via HetFunctioneringsgesprek.nl. Daar
staan tips om het functioneringsgesprek te verknallen (door over
het eerdergenoemde verplichte
nummertje te spreken of de uitkomsten met alle collega’s te bespreken). Wat onduidelijk blijft, is
wie er nu achter de site zitten en
waarom ze deze informatie geven.
Wel blijkt dat de schrijvers nogal
slordig zijn met hun spelling. Dat
doet niks af aan het feit dat deze
site voor snelle tips en advies een
handige informatiebron is.
ALEX VAN DER HULST

Hij is sneller dan ik, een ‘smooth operator’
Vader: Rein Breeman (64)
Zoon: Floor Breeman (32)
Opgevolgd: augustus 2013
Bedrijf: Vecom, chemische metaaloppervlaktebehandeling
Plaats: Maassluis
Aantal medewerkers: 100 +, exclusief Duits
zusterbedrijf

D

e locatie van het interview is de plek
waar het allemaal begon voor Floor
Breeman (32). In café Dauphine in
Amsterdam besloot Breeman dat hij
op termijn het bedrijf van zijn vader wilde overnemen. Het was in de zomer van 2010. De raad
van commissarissen van Vecom, met daarin
Breeman junior, sprak tijdens een etentje op
het terras over de opvolging van directeur Rein
Breeman.
Onderwerp van gesprek was wie die kandidaat moest worden. Toen Floor naar huis fietste, zat het gesprek hem niet lekker. „Ik dacht:
die kandidaat ben ikzelf. Ik had al besloten dat
ik het op termijn wilde doen. Als we iemand
anders hadden gekozen, zou ik mezelf buitenspel zetten.” Drie jaar later werd hij directeur.
Floor dacht er vroeger nooit over na om het
bedrijf over te nemen. Maar nadat hij in Am-

sterdam een tweedaagse conferentie over familiebedrijven bijwoonde, begon het te kriebelen.
Op zijn 22ste – toen hij nog bedrijfskunde studeerde in Groningen – kwam hij in de raad van
commissarissen. „Ik kreeg steeds meer drang
om mijn ideeën de organisatie in te duwen.”
Twee jaar geleden ging hij in het bedrijf
werken, nadat hij eerst ervaring opdeed bij
twee andere bedrijven, ABN Amro en de Noorse
rederij Stolt-Nielsen. Hij kwam bij Vecom op de
afdeling scheepvaart. Hij leerde zijn vader van
een andere kant kennen. „De zakenman van de
oude stempel: duidelijk, direct en eerlijk. Ik
leerde die harde kant waarderen. Vroeger
verhief hij zijn stem weleens. Dan dacht ik: wat
wind je je op. Nu denk ik: ja, terecht!”
Hij moest wennen dat zijn vader opeens zijn
leidinggevende was. „Ik zag hem in het begin
vooral nog als mijn vader, en daarna pas als
mijn baas. Pas later zag ik hem ook echt als
mijn leidinggevende.” Hij noemde hem op de
werkvloer geen ‘papa’ of ‘pap’, maar Rein, zo
spraken ze af.
Hij merkte rond 2010 dat zijn vader steeds
meer afstand nam van het bedrijf. „Hij had niet
meer de energie om het bedrijf 24/7 in de gaten
te houden.” Ze hadden in die tijd veel gesprekken over de toekomst. „Ik riep veel dingen die

beter konden. Prima, zei mijn vader, maar ik ga
het niet meer doen.” Floor zette zijn plannen
samen met een collega op papier, onder de noemer ‘Vecom 2.0’, waarin de nadruk meer kwam
te liggen op commercie dan op techniek.
Het plan werd aan de raad van commissarissen gepresenteerd en goedgekeurd, waarop hij
kon beginnen als directeur. Zijn vader is op de
achtergrond nog betrokken, als commissaris en
coach. „Qua vertrouwen hoef ik me geen zorgen te maken, hij is mijn erfgenaam, hij moet
het in stand houden”, zegt Rein zelf. De band
tussen de twee is versterkt, vindt hij. „Floor kan
dingen die ik niet kan. Hij is veel sneller en
commerciëler. Hij is een smooth operator.”
De sector waarin hij werkt is misschien niet
erg sexy, erkent Floor. Maar dat maakt hem niet
uit. „Het bedrijf voelt als een klein broertje dat
ik wil beschermen. We voelen de crisis, en dus
hebben we afscheid moeten nemen van ongeveer 15 procent van het personeel.”
Het is een hele klus om het bedrijf weer goed
op de rails te krijgen en te laten groeien, zegt
Floor. „De druk is voelbaar, zeker als mijn
vader, de rest van de familie, de werknemers, de
leveranciers, de commissarissen continu meekijken en met hun oordeel klaarstaan. Maar dat
motiveert mij juist iedere dag.”

e begon op haar vijftiende
bij Van Wijhe Verf, als kantinejuffrouw. Het was een
vakantiebaantje voor Marlies van Wijhe. Ze bracht thee en
koffie rond bij alle medewerkers in
de fabriek. Ze was dan wel de dochter
van de directeur, aan het eind van de
week moest ze gewoon een zakje met
geld ophalen bij het uitzendbureau,
net als de andere vakantiekrachten.
„Ik vraag me af of iedereen wel wist
wie ik was.”
Inmiddels is Van Wijhe algemeen
directeur. Ze behoort tot de vierde
generatie, en ze is de eerste vrouw die
aan de top van het familiebedrijf
staat. Nee, ze droomde er vroeger
niet van om in het bedrijf te gaan.
Toen ze op de middelbare school zat,
wilde ze bioloog worden. „Ik had wel
wat met het bedrijf, maar ik wilde er
zelf niets mee. Misschien was het
omdat ik juist iets anders wilde doen
dan mijn vader.”
Dat veranderde toen ze de studie
bedrijfskunde ging doen in Groningen, van 1983 tot 1989. Sindsdien is
ze altijd betrokken geweest bij het
bedrijf. Ze kreeg steeds meer interesse voor de firma. „Ik ben gek op het
product. Er stroomt verf door onze
aderen.”
Op haar 21ste volgde een belangrijk moment. Vader Dick riep de
familie bij elkaar, onder wie Marlies
en haar twee jaar jongere zus Marijke. De vraag was hoe het verder
moest met het bedrijf. „Ik had wat
gezondheidsklachten”, vertelt Dick.
„En er waren een aantal partijen
geïnteresseerd in een overname.” Hij
vroeg of zijn dochters in de toekomst
het bedrijf mogelijk wilden overnemen. Zo niet, dan zou hij het bedrijf
waarschijnlijk verkopen. Na twee
weken kwam het goede nieuws: ze
zouden op termijn de zaak voortzetten.
Marlies ging na haar studie eerst
vijf jaar bij chemieconcern DSM in
Limburg werken, als productmanager. „Ik wilde niet direct het familiebedrijf in. Het leek me beter om aan
het begin van mijn loopbaan niet
onder mijn vader te werken.” In 1994
kwam ze in het bedrijf, als hoofd van
de afdeling export. Ten opzichte van
DSM ging ze er in salaris op achteruit. Zes jaar later werd ze algemeen
directeur.
Ze heeft er de capaciteiten voor,
zegt haar vader. „Dat noemen we hier
de gouden driehoek: willen, kunnen
en doen. Dat heeft zij allemaal. Iedereen was erg opgelucht dat Marlies
het overnam.” Hij is nu adviserend
commissaris. „Ik heb maar één
afspraak met Marlies: operationeel
sta ik op afstand, maar strategisch
geef ik gevraagd en – af en toe – ongevraagd advies.”
Hij heeft geen druk uitgeoefend,
zegt hij. Zus Marijke had geen interesse om leidinggevende te worden,
zij werkt op de marketingafdeling.
De zussen hebben beiden 45 procent
van de aandelen, vader Dick heeft de
overige 10 procent. Ieder kwartaal
vergadert de familie thuis aan de eettafel. Daar worden tal van zaken
besproken, waaronder de financiële

situatie van het bedrijf. Moeder Thea
leidt de vergaderingen, Marlies legt
verantwoording af en vader Dick
notuleert.
De crisis in de bouw raakt ook Van
Wijhe Verf, in 2009 moesten 25 mensen worden ontslagen. Er zijn niet
vaak conflicten, zegt Marlies, maar

AAN HET EIND
VAN DE WEEK
MOEST MARLIES
GEWOON EEN
ZAKJE GELD
OPHALEN BIJ HET
UITZENDBUREAU

als het zover komt, geldt er één
gouden regel: het voortbestaan van
het bedrijf gaat altijd voor. „Ruzies
schaden het bedrijf, ze moeten opgelost worden.” De druk op haar is
groot. Ze noemt het haar grootste
nachtmerrie als het bedrijf onder
haar leiding kapot zou gaan. „De
dreiging van rode cijfers jaagt mij
voort”, zegt Marlies, die Zakenvrouw
van het jaar werd in 2010.
Wat doet ze anders dan haar vader,
die van 1971 tot 2000 de leiding had?
„Ik leg meer de focus op het buitenland en de marketing. Ik ben commercieel ingesteld, mijn vader is van
huis uit een techneut.” Net als haar
vader is ook zij nu continu bezig met
het bedrijf. „Ik sta er mee op en ik ga
ermee naar bed. Ja, ik ben getrouwd
met het bedrijf.”

De kwestie //

Moet ik ander werk
zoeken voor een zieke?
Een kleine ondernemer uit Amsterdam heeft een zieke
werknemer. Dit jaar wordt de werknemer behandeld,
maar ook in de eerste helft van 2014 is hij zeker nog te
ziek om terug te keren naar het werk. „Toch moeten wij
als werkgever volgens de Wet Verbetering Poortwachter aan allerlei reïntegratiedoelstellingen voldoen.
Uitzonderingen zijn blijkbaar niet mogelijk. Kan dit echt
niet op een andere manier?”
Pieter Fluit, advocaat arbeids- en socialezekerheidsrecht
bij Stadhouders Advocaten in Utrecht, zegt dat er wat
haken en ogen aan de Wet Verbetering Poortwachter zitten. „Als herplaatsing binnen het eigen bedrijf na een jaar
niet lukt, is de werkgever meestal verplicht om het zogenaamde Spoor 2 in te zetten. Dan wordt gekeken naar
passend werk bij een andere werkgever. Houdt een werkgever zich niet aan Spoor 2 dan kan een loonsanctie worden opgelegd – hij moet dan ook na twee jaar loon blijven
doorbetalen. Ik snap dat deze werkgever liever energie in
herplaatsing in het eigen bedrijf steekt, na het eerste jaar.
Ik heb er al eens voor gepleit om Spoor 2 af te schaffen. De
Wet Verbetering Poortwachter is belastend voor het midden- en kleinbedrijf, ze lopen vaak tegen de rigide regels
op. Toch valt hier weinig aan te doen. De wet blijkt heel
succesvol, de instroom in een arbeidsongeschiktheidsuitkering is spectaculair gedaald. De dreiging van loonsanctie heeft tot goede acties bij werkgevers geleid.”
Herman Evers, die naar aanleiding van de Wet Poortwachter een handleiding voor de praktijk schreef, vindt
dat de werkgever in deze kwestie te ontwijkend reageert.
„Zou hij de uitkering zelf moeten betalen dan zou hij
waarschijnlijk ook alle stappen ondernemen die hij nu
door het UWV krijgt opgelegd. Het is een basale checklist
waarin niets staat wat overbodig is. Om het ziekteverzuim en de schadelast tot een minimum te beperken en
tegelijkertijd de reïntegratie te stimuleren, moet je nu
eenmaal goed de vinger aan de pols houden bij de zieke
werknemer. Het is niet mijn bedoeling om het UWV hier
te verdedigen, maar de acties die de werkgever moet
ondernemen horen nu eenmaal bij het feit dat je werkgever bent en een relatie bent aangegaan met je werknemers. Dat moet je niet willen ontlopen.”
ALEX VAN DER HULST
Ook een kwestie op het werk? Mail naar
werk@nrc.nl. Kijk ook op nrc.nl/carriere

STIJGERS //
WERKGEVERS ZIEN ARBEIDSMARKT AANTREKKEN
Nederlandse werkgevers zien
de arbeidsmarkt, na jaren van
krimp, weer aantrekken. Vooral de verwachte groei van de
industrie is een duidelijke
breuk met de afgelopen jaren.
Dat stelt uitzendconcern Manpower op basis van eigen
marktcijfers.
Jilko Andringa, directeur
Manpower Nederland,
spreekt van een „voorzichtige

stabilisatie”, na een banenkrimp van 3 procent in de
afgelopen twee kwartalen.
Naast de industrie zien vooral
de transport-, opslag- en
communicatiesector de
arbeidsmarkt herstellen.
Het sentiment in de landbouw
en financiële dienstverlening
is nog altijd somber, met
krimpverwachtingen van
respectievelijk 6 en 7 procent.

DALERS //
BAAS NIET GOED VOORBEREID OP BEOORDELINGSGESPREK
Eén op de drie werknemers
zegt dat zijn leidinggevende
onvoldoende is voorbereid op
het jaarlijkse beoordelingsgesprek. Dit staat haaks op de
inschatting van leidinggevenden zelf; 86 procent zegt goed
inzicht te hebben in de competenties en doelen van de
werknemer. Dat blijkt uit jaarlijks onderzoek van opleider
Marlies van Wijhe met vader Dick. „Er stroomt verf door onze aderen.” FOTO’S PETER DE KROM

ISBW Opleiding & Training
onder 533 respondenten,
onder wie 212 leidinggevenden en 321 werknemers in het
Nederlandse bedrijfsleven.
Opmerkelijk genoeg zegt 15
procent van de leidinggevenden zich – ingegeven door de
crisis – zelfs beter voorbereid
te hebben op het gesprek dan
vorig jaar.

nrccarriere.nl

‘Reizen is een privilege.
Het is voor mij een leven waarin
ik de gevoelens van een andere
cultuur wil leren kennen.’
Bedrijfskundige opleidingen
van IBO Business School

Burt van der Windt is een reiziger, hij wil erop uit. Van A naar B en bij B mensen
ontmoeten, cultuur snuiven, verrast en meegenomen worden, willen ontvangen.
Anders denken ontdekken en dat spiegelen aan zijn eigen Nederlandse cultuur.
Of dat nu in China, Mexico of Singapore is waar hij strak in pak werkzaam is voor
DSM Sinochem Pharmaceuticals, of wanneer hij met zijn gezin in Italië voor een
stacaravan geniet van het buitenleven, dat maakt niet uit. Door het volgen van de
Executive MBA opleiding van IBO Business School heeft Burt geleerd dat in een
Global Industry alles op elkaar aan moet sluiten, je actueel moet zijn. Dat
authentieke interesse in andere culturen noodzakelijk is. Verdieping en breder
kijken naar de Global Market is voor Burt hierin essentieel.

nrccarriere.nl

Het is de missie van Winvision om
organisaties als IT partner bij te staan
in het realiseren van de potentie van IT:
het behalen of overtreffen van de
business doelstellingen.
De dienstverlening van Winvision is geheel
gebaseerd op het Microsoft platform. Dit aangevuld met de inzet van de beste Microsoft experts, gepassioneerde specialisten die meedenken met de klant, kritisch durven te zijn en
er altijd voor zorgen dat het goed komt, een focus op de lange termijn en een duidelijk besef
dat mensen centraal staan in het succesvol
inzetten van IT, maakt Winvision onderscheidend van andere IT dienstverleners.
Het succes van Winvision is afhankelijk van
die mensen die dagelijks met volle overtuiging en overgave hun talenten inzetten, van
diegene die zich voortdurend willen ontwikkelen en die energie halen uit het samenwerken
met anderen en altijd voor het beste resultaat
gaan.
Winvision leeft door de mensen die geloven
dat IT oplossingen substantieel kunnen bijdragen aan de resultaten van bedrijven en aan
het vergemakkelijken van het dagelijkse werk
van mensen. Winvision leeft door die mensen
die geloven dat IT zaken mogelijk kunnen
maken die onmogelijk leken.

www.werkenbijwinvision.nl

Nee, gehakt zullen we niet van je maken. Wat we wel gaan doen

Dat doen we al 65 jaar. Nyenrode is opgericht door het bedrijfsleven, met een missie voor het

is jouw talent, doorzettingsvermogen en persoonlijkheid

bedrijfsleven. Vanuit de overtuiging om een dienende rol te moeten vervullen naar stakeholders,

gebruiken om je op te leiden en te begeleiden tot een eindproduct waar we trots op zijn.

de gemeenschap en toekomstige generaties.

Tot een Nyenrodiaan.

Zie jij jezelf in dit speelveld excelleren, en denk je onder alle omstandigheden je rug recht te

Makkelijk zal dat overigens niet gaan. Een opleiding op Nyenrode is zwaar omdat je volgens onze

houden? Heb jij het lef om deze uitdaging aan te gaan en om onderdeel te worden van onze com-

maatstaven wordt gevormd en gekneed. Gedurende de opleiding ontwikkel je vaardigheden op

munity? Dan ben je welkom. Een leven lang.

basis van leadership, entrepreneurship en stewardship. Zo word je uiteindelijk opgeleid tot gloToe aan de volgende stap? Kijk dan op www.nyenrode.nl of bel 0346 291 291.

bal citizen en sustainable leader.

Meer weten over onze bedrijfskundige opleidingen: Executive MBA /
Entrepreneurial MBA / Bedrijfskunde voor Managers / Health Care Bedrijfskunde

Kijk op www.ibo.nl

N Y E N R O D E. A R E W A R D F O R L I F E

SUPERCHARGE
Metterwoon Vastgoed B.V., actief sinds 1975, is één van de grotere, particuliere
vastgoedorganisaties in Nederland en daarnaast ook actief in Duitsland. De organisatie beheert
woningen, winkels en bedrijfspanden. Het werkgebied in Nederland beslaat globaal de hele
Randstad, met een sterke focus op Den Haag en Rotterdam. Binnen de Metterwoon organisatie
wordt door een betrokken team van ruim 90 medewerkers iedere dag gewerkt aan
professionaliteit. De communicatielijnen zijn kort en er heerst een open en informele sfeer.

your career.

Voor onze afdeling Verhuur Woningen zijn wij op zoek naar een:

PLAATSVERVANGEND
HOOFD VERHUUR
In deze functie bent u mede verantwoordelijk voor de verhuur van woningen uit de
vastgoedportefeuille. U bent steeds op de hoogte van de ontwikkelingen die zich voordoen binnen
de vastgoedmarkt. De wenselijkheid van onderhoudswerkzaamheden aan te verhuren woningen
wordt door u beoordeeld en u adviseert het management terzake. Namens de afdeling neemt u
deel aan interne overlegsituaties. U ondersteunt en adviseert het hoofd van de afdeling bij alle
voorkomende werkzaamheden en bent in staat hem te vervangen bij afwezigheid.

JOUW ONTWIKKELING
IS OOK DIE VAN ONS
Bij SAP helpen wij kleine, middelgrote en grote bedrijven om beter te presteren.

De hoogste kwaliteit, daar gaan we voor. Van
onze dienstverlening en van onze mensen.
We besteden dan ook veel aandacht aan talenten kennisontwikkeling. Dat houdt jou en ons
scherp, en de toekomst uitdagend.

Ons Nederlandse team telt 471 mensen die elkaar bijna allemaal bij naam kennen.

Wij vragen:
• Een relevante afgeronde HBO-opleiding; • Een makelaarsdiploma of afgeronde
vastgoedopleiding; • Ruime ervaring in het vastgoedbeheer op managementniveau;
• Een zelfstandige en energieke persoonlijkheid met leidinggevende kwaliteiten;
• Goede communicatieve vaardigheden; • Een flexibele instelling; geen 9-tot-5 mentaliteit;
• Rijbewijs B.

Wij geloven dat mensen zich maximaal ontwikkelen in een prettige, sociale en
open werkomgeving. Die sfeer is de motor achter baanbrekende innovaties
op het gebied van cloud, big data, in-memory computing en mobile.
We zijn heel blij met onze hoge notering in het NRC Beste
Werkgeversonderzoek. Nóg blijer zijn we met het feit dat
93 procent van onze collega’s trots is op z’n werk. Wil

Uw motivatie met Curriculum Vitae en pasfoto kunt u richten aan:
De heer H. Klijberg: sollicitatie@metterwoon.nl of per brief:
Metterwoon Vastgoed B.V. Postbus 87950, 2508 DJ Den Haag

jij ook trots zijn op je baan? Neem dan eens een
kijkje op www.careersatsap.com.

25.1314.13

Metterwoon Vastgoed B.V. biedt uitdagende en zelfstandige functies,
waarin ruimte bestaat voor eigen inbreng en initiatieven. Metterwoon biedt een uitstekend
salaris. Metterwoon werkt voornamelijk in Den Haag en Rotterdam en heeft als vaste
standplaats Den Haag. Een antecedentenonderzoek en psychologisch onderzoek zullen
deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Tevens kan een Pre-Employment Screening (PES)
worden uitgevoerd.

RUN BETTER.

werkenbijapg.nl
de grootste financiële dienstverlener in pensioen

nrccarriere.nl
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leermeester
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Hij durfde
land op de zee
te veroveren

Namens de Raad van Toezicht nodigen wij kandidaten
m/v uit om te reageren op de functie van

Werkplek //

LID RAAD VAN TOEZICHT

Fotograaf Lars van den Brink bezoekt wekelijks een werkplek // Deze keer
die van Bernard Wientjes (70), voorzitter van werkgeversorganisatie
VNO-NCW // Hij voert opnieuw de ranglijst van invloedrijkste mensen aan

DAG VAN DE
INGENIEUR
NOMINEER NU:
UW KANDIDAAT VOOR DE TITEL

Haagse Bos

Gevraagd:

„Ik kijk uit op het Haagse Bos. Ik werk hier erg graag, het is een
van de mooiste plekken van Den Haag. Nu zijn de bomen kaal,
maar in het voor- en najaar zie je buiten alle mogelijke kleuren.
En als het helder is, zie je de zee liggen. We zitten op de twaalfde van in totaal negentien verdiepingen.”

Heeft u interesse in deze

HET MEEST INNOVATIEVE
INGENIEURSPROJECT VOOR

brede toezichthoudende
- Gelet op de actuele thema’s en de samenstelling van

functie, kijk dan voor de

de Raad van Toezicht bestaat er de behoefte om de

uitgebreide profielschets en

Raad van Toezicht te versterken met een lid met

de procedure op

kennis van en ervaring met de dynamiek van het

www.tirionsconsultancy.com/

openbaar bestuur.

vacatures.html of bel met

- Tevens heeft u kennis en ervaring op het vlak van

Wie?
Die ene leraar die je interesse
wekte, de eerste baas die je de
kneepjes van het vak bijbracht of de
wijsgeer die je inspireerde met zijn
boeken. Elke carrière kent wel zo’n
leermeester. Voor Shell-topman
Gerald Schotman (52) is dat ingenieur Cornelis Lely (1854-1929).

INGENIEUR VAN HET JAAR
2014
DE VERNUFTELING 2014
met medewerking van:

georganiseerd door:

Met de uitreiking van deze prijzen
willen het Koninklijk Instituut Van
Ingenieurs KIVI NIRIA en NLingenieurs
zichtbaar maken welke meerwaarde
ingenieurs hebben voor de maatschappij
en bekendheid geven aan het werk van
advies- en ingenieursbureaus.
Meer informatie: www.dagvandeingenieur.nl.
Deadline indienen nominaties:
15 december 2013.
De winnaars worden tijdens de Dag van de
Ingenieur op 19 maart 2014 bekendgemaakt.

Anja Tirions MHA van Tirions

samenwerking met andere organisaties in het brede

Consultancy B.V. op

domein van de Curatieve Zorg, Eerstelijnszorg, Lang

06 – 29 25 94 97.

durige zorg, Wonen en Welzijn.
- De kandidaat heeft een sterk ondernemende en

Rode vloer
„Ik heb me niet bemoeid
met de keuze voor de rode
vloerbedekking. Dus nee,
er zit geen politieke betekenis achter. Dit was de
keuze van de binnenhuisarchitect. Ik vind het wel
fris en krachtig. De twee
stoelen met het kleine
tafeltje gebruik ik nooit.”

„Ik weet nog dat ik op een straatnaambordje ‘Ingenieur Lely’ zag
staan en enorm onder de indruk
was van het woord ingenieur. Op
mijn jongenskamer hingen
posters van de Deltawerken en de
Golden Gate Bridge; als tienjarige
wist ik al wat ik zou gaan studeren: civiele techniek. Op de TU
Delft ontdekte ik pas echt wat
voor een mooie dingen Lely
gedaan heeft. Voor hem was een
ingenieur meer dan een techneut
die een paar potloodstrepen zet.
Zo was zijn drijfveer achter het
ontwerp van de Afsluitdijk en de
Noordoostpolder heel maatschappelijk: hij wilde mensen beschermen tegen de zee en van voedsel
voorzien.
„Nu ik hoofd onderzoek en
ontwikkeling bij Shell ben, is Lely
nog steeds een inspiratiebron. Hij
bedacht plannen voor de lange

Strijd om de JSF
„Dit is hetzelfde bureau waar
mijn voorgangers ook aan werkten. We zijn een zuinige vereniging, we kopen geen nieuwe
inrichting als er een nieuwe
voorzitter komt. We kochten
alleen nieuwe stoelen toen de
poten van de oude doorzakten.
Op mijn bureau staat een JSFmodel. Ik heb die een aantal jaar
terug gekregen bij een bijeenkomst van Stork-dochter Fokker.
Wij hebben flink gelobbyd voor
de komst van de JSF, omdat dit
goed is voor de innovatieve
industrie in Nederland.”

VOOR HEM
WAS EEN
INGENIEUR
MEER DAN EEN
TECHNEUT DIE
STREPEN ZET

Voor meer informatie over

innovatieve instelling en een breed strategisch

Volckaert, bezoek onze

(bestuurlijk) profiel.

website:

- U bent bij voorkeur een ervaren toezichthouder met
affiniteit met de zorg en dienstverlening aan ouderen.

www.volckaert.nl

Trofeeënkast
„Dit is mijn ‘trofeeënkast’.
Het zijn bijna allemaal
geschenken die ik gekregen
heb tijdens economische missies en bezoeken in het buitenland. Alles wat ik krijg, zet
ik in de kast. Ik vind dat wel zo
netjes tegenover de mensen
die het geven. We hebben de
kast al twee keer moeten uitbreiden, omdat hij vol raakte.”

De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) is de regionale
ontwikkelingsmaatschappij voor de Provincie Noord-Brabant.
De BOM richt zich op internationalisering, kennisintensivering,
vernieuwing en verduurzaming van de Brabantse economie.

Financieel Directeur
die op bestuurlijk niveau sturing kan geven
aan verdere groei en professionalisering
Koningsweg 66 | 5211 BN ’s-Hertogenbosch | 073 850 00 00
Voor de organisatie zijn wij op zoek naar een Financieel &
Operationeel Directeur die, gezamenlijk met de Algemeen
Directeur, het bestuur van BOM Holding B.V. zal vormen.

Ga naar www.erly.nl/vacatures of bel 035-5430088

Sales Manager Retail
termijn en durfde vanuit die overtuiging land op de zee te veroveren. Heel moedig, want hij maakte zich daar niet populair mee bij
de lokale vissersgemeenschap.
Naast ingenieur was hij ook een
goed politicus en hij wist uiteindelijk voldoende draagvlak te
creëren voor zijn grote ideeën. Bij
Shell stuiten wij soms op weerstand bij overheden en burgers,
zoals nu bijvoorbeeld in de Golf
van Mexico. Ik vind het heel
belangrijk dat we goed luisteren
naar de zorgen die er zijn, goed
uitleggen waar we mee bezig zijn
en vertellen over het grotere plaatje: als er in 2050 negen miljard
mensen op de wereld zijn hebben
we meer verantwoorde energie en
brandstoffen nodig.
„Er werken duizenden jonge
mensen voor mij en ik breng de
lessen van Lely graag op hen over:
denk na over de vergezichten en
wees moedig. Ook zij worden
gepakt door het idee dat ze niet
alleen een technisch trucje uitvoeren, maar bezig zijn met grotere
maatschappelijke ontwikkeling.
Ik vind het belangrijk dat mijn
werknemers die visie vervolgens
weer delen met de mensen met
wie zij werken, overal ter wereld.”
ADINDA AKKERMANS

€ 80.000 - € 110.000 OTE
Fast growing and dynamic organisation in the fruit and vegetable business. The Sales Manager
has commercial responsibility for developing the European retail sales. Profile: Bachelor or
Master degree. Experience of 6-8 years on an international retail sales management level in
the (fresh) food business, preferably in the fruit and vegetable business. Superb value selling
and category management skills. Proficiency in English and another European language is
required.
Info: Pim Vergunst, +31 (0)6 12 37 42 41

Haagse Hopjes
„Ik heb geen foto’s van familieleden of
geliefden op mijn kantoor hangen. Ik
hou er niet van om persoonlijke spullen
mee te nemen naar mijn werk. Ik kies
voor een strikte scheiding tussen werk
en mijn privéleven. Nee, eigenlijk kun
je nergens aan zien dat dit het kantoor
is van de invloedrijkste Nederlander.
Op de tafel staan Haagse Hopjes. Daar
begon oud-voorzitter Alexander
Rinnooy Kan mee in de jaren negentig.
Sindsdien hebben andere voorzitters
die traditie voortgezet. Ook ik vind dat
mooi. Ik eet ze zelf niet, want als ik er
eenmaal aan begin, is dat gevaarlijk
voor mijn gebit.”

Manager Business Development
€ 70.000 - € 95.000 OTE

Mark Rutte
„Bezoek ontvang ik bijna
altijd aan deze ronde tafel.
Veel kabinetsleden hebben
hier weleens gezeten, ook
Mark Rutte, al ga ik meestal
naar het Torentje. Ik heb de
halve wereld hier ontvangen, natuurlijk Ton Heerts
van de vakbond FNV, maar
ook presidenten en veel
ambassadeurs uit Den
Haag. Het buitenland is zo
ontzettend belangrijk voor
Nederland en onze export.”
TEKST: STEVEN VERSEPUT

Voor de marktleider in autoleasing. Verantwoordelijk voor de samenstelling en implementatie
van het productportfolio, initiëren van kansrijke business modellen, aansturing van een team
Product Managers. Profiel: WO, 6-8 jaar ervaring in Product Management in een commerciële
omgeving. Leidinggevende capaciteiten, aantoonbare affiniteit met leasing. Strategisch, analytisch en cijfermatig inzicht. Beheersing van Nederlands en Engels. Ambitieus en gedreven om in
teamverband tot resultaat te komen.
Info: Sofie van Brakel, +31 (0)6 52 42 13 15

Project Manager Client Implementation
€ 50.000 - € 60.000 OTE
International provider of supply chain management services & solutions. The Project Manager
acts as the link between sales, operations and business management. Facilitate the startup of
value-added services and maintain operational excellence. Profile: Bachelor degree, CPIM/CPM
preferred. Experience with Prince 2 or related. Minimum 3 years of proven experience in Project
Management in a service oriented environment. Strong customer service orientation.Fluent in
English, willingness to travel.
Info: Saskia Lolkema, +31 (0)6 53 33 59 87

www.luke.nl
Luke is gelieerd aan Quaestus Senior Management Search

it’s good to be better
(SENIOR) INKOPER GRONDSTOFFEN
gedreven, scherpe handelaar met gevoel voor diversiteit van de afnemers
Centrico Veevoeders BV, top-4 inkoopcombinatie (Oss)
Info: Ajaan Hijmans 06-53 905 829

ACCOUNT MANAGER GEZELSCHAPSDIEREN MIDDEN-NEDERLAND
resultaten realiseren door actief relatiebeheer naar dierenartsen
Boehringer Ingelheim bv, divisie Animal Health (Home Office)
Info: Theo Sinnige 06-51 807 206

SENIOR SCIENTISTS SEED TECHNOLOGY
enthusiasm for developing new products is your drive
Germains Seed Technology, R&D Centre (Enkhuizen)
Info: Ajaan Hijmans 06-53 905 829

MANAGER EXPORTCERTIFICATEN (LID MT)
ervaren People Manager in QA, registratie, auditing of veterinair
COKZ, toezicht en controle op zuivel en eieren (Leusden)
Info: Jan Borgers 06-22 412 514

Sollicitatie & informatie: ceresrecruitment.eu

Wij feliciteren

Beste Werkgever
2013

