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Altijd te laat? Doe er iets aan!

WERKGELEGENHEID

Alleen in NoordHolland meer
banen

Wil je punctueler worden?
Plan dan te vroeg te komen.

AMSTERDAM. Noord-Holland

was de enige provincie die eind
vorig jaar meer banen telde dan
eind 2010: zo’n 19.000 meer. In
alle andere provincies verdwenen in de crisisjaren banen, aldus cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

D

Door onze medewerker
Anne Corré
agelijks ren je met een half gesmeerde boterham in je mondhoek het huis uit. Wéér te laat.
Maar telkens ben je ervan overtuigd genoeg tijd te hebben.
Herkenbaar? Dan behoor jij misschien tot de groep chronische laatkomers.
Vijf procent van de Nederlanders komt elke
dag te laat, blijkt uit een rondvraag van NRC. Eerder onderzoek van YouGov gaf datzelfde resultaat voor de Verenigde Staten. Onderzoek van
San Francisco State University toont aan dat die
groep chronische laatkomers opvallend uniform
is. Het zijn mensen die vaker de neiging hebben
taken voor zich uit te schuiven, meer problemen

Over heel Nederland liep de
werkgelegenheid in vier jaar
tijd met bijna 153.000 banen terug. Vooral in Zuid-Holland verdween veel werk. De provincie
telde eind vorig jaar ruim
63.000 banen minder. Naar
verhouding was de ontwikkeling in Friesland het ongunstigst. Daar daalde het aantal
arbeidsplaatsen met 6,5 procent, gevolgd door Flevoland
met 5,8 procent.
122.000 vacatures
Bij de 1,5 miljoen bedrijven in
het midden- en kleinbedrijf
stonden aan het eind van het
derde kwartaal bijna 69.000 vacatures open. In het kleinbedrijf
(minder dan 50 werkzame personen) waren dat er bijna
47.000. Het middenbedrijf (50
tot 250 werkzame personen)
had 22.000 vacatures openstaan. De ruim 2.800 bedrijven
in het grootbedrijf (meer dan
250 werkzame personen) hadden ruim 53.000 vacatures.
(NRC)

hebben met zelfdiscipline, en bijvoorbeeld een
grotere behoefte aan spanning hebben.
Goed nieuws: je kunt er best iets aan doen.
Deze drie tips kunnen helpen tegen chronisch te
laat komen.

acht. Diana DeLonzor, schrijfster van het boek
Never Be Late Again en onderzoekster aan San
Francisco State University: „Punctueel zijn is
plannen om te vroeg te komen.”

1. Doe alles in stapjes

DeLonzor stelt ook dat chronische laatkomers
het vaak haten ‘tijd over’ te hebben. Ze worden

Onderzoek van de Stern School of Business
toont aan dat mensen die handelingen in gedetailleerde stappen bekijken, nauwkeurigere
inschattingen maken van de hoeveelheid tijd
die het ze zal kosten.
Bekijk dat wat je doet vanuit een derde persoon: hoeveel tijd denkt een ander dat het me
kost? Gedachten als: ‘het lukt me vast wel’ krijgen dan minder snel de overhand.

2. Wees nooit op tijd
Maar dat was toch juist de bedoeling? Nee. Mensen die ergens exact op tijd willen zijn laten
geen enkele ruimte voor toeval over en zijn
daarom vaak te laat. Moet je om half negen op je
werk zijn? Streef dan standaard naar kwart over

3. En onthoud: te vroeg zijn is niet erg

Moet je om half negen op je werk
zijn? Streef naar kwart over acht
gelukkig van precies op tijd zijn, zonder enige
tijd te verspillen. Het helpt volgens DeLonzor
daarom om van tevoren te bedenken wat je met
die extra tijd kunt doen. Je kunt je alvast voorbereiden op een vergadering, bijvoorbeeld. Op
die manier krijgt te vroeg zijn een positievere
betekenis.

Japke-d. Had ik me daar toch even een stressmomentje joh

En er zijn ook zoveel soorten stress tegenwoordig! Zo is er ‘presentatiestress’ – dat je een
piepende fluitketel wordt als je een microfoon
voor je hoofd krijgt; is er ‘lawaaistress’ voor de
jongens met baarden die hun koptelefoon zijn
vergeten en is er ‘informatiestress’ waar je écht
zo snel mogelijk ALLES over moet lezen, NU,
anders ben je te laat. Ik kwam ook ‘verkoop
stress’ tegen op internet wat mij een enorm
goede tip leek om van je stress af te komen,
maar dat bleek ‘verkoopstress’ te zijn, en daar
heeft vooral de afdeling sales last van.
Jongens. Ik zeg het maar meteen: stress is
voor losers, zeker op kantoor. Stress is voor
onzekere mensen die tekstjes van de dalai lama
op Facebook zetten. Ja, voor de jonkies op kantoor is het misschien nog van belang om net te
doen of je gestresst bent en steeds te zeggen:
‘ik ben even stressen’, of ‘ik heb nu even een

Wekelijks rekent
Japke-d. Bouma af
met jeukwoorden
op kantoor.

stressmomentje’. Maar mensen boven de 30,
kom op zeg. Als die nog stress hebben, betekent dat gewoon dat ze niet kunnen organiseren.
Rennen en stressen is zinloos, alle ervaren
kantoortijgers weten dat. Stress is zwakte. Ze
hebben het laatst ook op de snelweg uitgerekend: dat het 0,4 minuut uitmaakt ofzo, of je
100 of 130 kilometer per uur rijdt. Zo is het ook
op kantoor: van stress komt het werk echt niet
eerder af.
Stress qua woord is sowieso het grootste

bedrog ever. Ik heb het even opgezocht, maar
stress in de betekenis van ‘overspannen door
werk’ bestaat pas sinds 1955. De Vikingen, Mart
Smeets, Winston Churchill? Nooit stress gehad,
blijkbaar. De stress deed op kantoor pas zijn
intrede toen de vrouwen er een steviger poot
aan de grond begonnen te krijgen – maar dat
laatste kan natuurlijk ook toeval zijn.
Weet je wat ik denk? Dat al die stress pas écht
begonnen is met de opkomst van de ‘mindfulness’ en het stressballetje om in te knijpen als
je stress hebt. Mindfulness, nog zo’n jeukwoord. Dat is dat je in het heden moet leven.
Als je érgens gestresst van wordt, is het wel van
in het heden leven, hou eens op zeg. Hele pakketten kun je tegenwoordig kopen met ‘mindful inspiratie’. Ik kwam een site tegen waarop
een hele BOX werd aangeboden „met opdrachten, kaartjes met quotes, stickers, oefeningen,
meditaties, schriftjes vol uitleg, schrijfopdrachten, geheugensteuntjes en wijsheden van
grote en kleine denkers” om je hoofd mee vol
te proppen als je gestresst bent zodat je totaal
overspannen van de ontspanning in een perpetuum mobile van ellende terechtkomt. Stress is
trouwens ook vaak gewoon een excuus om veel
chips en ijs te eten als je thuiskomt.
Ik zou dan ook zeggen: we stoppen gewoon
met die stress op kantoor. Alleen de mensen

Stressmomentje, Stress·mo·ment·je

tijd
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at mij dus opvalt: hoe het
woord ‘stress’ is gedevalueerd op kantoor. Als je
denkt dat de Braziliaanse
real in een vrije val is
geraakt, moet je eens kijken
wat ‘stress’ tegenwoordig nog waard is: iedereen heeft het, iedereen krijgt het of is er net
van terug. Er zijn zelfs al mensen die twee
dagen per week werken, die stress hebben.

productiviteit
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ILLUSTRATIE TOMAS SCHATS

samen ambities waarmaken

die geen baan hebben, gepest worden, ziek
zijn, of een dierbare hebben die ziek is, díé hebben stress. De rest met zijn oud- en
nieuwstress, kerststress, treinstress, januaristress, printerstress, functioneringsstress,
sportstress, kledingstress, PowerPointstress,
salarisstress, afvalstress, verjaardagsstress en
kookstress? Die hebben geen stress.
Die zijn aan het leven.

Meer #kantoorjungle en #jeukwoorden op Twitter via @Japked
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Accenture
ORMIT
TOPdesk
Winvision
Strict
Macaw
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Coca-Cola
Delta Lloyd
Bartosz ICT
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Springest
Kabisa
GlobalOrange
Voys
Evident
XSARUS
Hiil
Netwerven
Veneficus
Pieterman
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GOED WERKGEVERSCHAP

Je leert beter
door te doen waar
je goed in bent

Accenture
Delta Lloyd
Coca-Cola
Macaw
TOPdesk
Winvision
IG&H Consulting & Interim
Tata Steel
ORMIT
Mirabeau

Zwakke punten verbeteren? Werkgevers die meededen aan het
NRC-onderzoek naar Goed Werkgeverschap zien liever dat we
nóg beter worden in wat we toch al goed kunnen.

T

Door onze medewerker
Stephanie Bakker
alent is een modewoord op
de arbeidsmarkt. Maar met
alleen talent kom je er niet.
Want wat dóén organisaties
er eigenlijk mee? Hoe brengen ze talent tot bloei? En
mag iedereen meedoen?
We vroegen het 54 werkgevers die meededen aan het jaarlijkse NRC-onderzoek
naar Goed Werkgeverschap. Van CocaCola tot start-up. Deze drie ontwikkelingen vielen op.

Caroline Massart : „Ik volg workshops om te werken aan mijn mentale en fysieke gezondheid.”

‘We krijgen hier al meteen veel
verantwoordelijkheid’
Accenture, nr 1 Beste Werkgevers
2015
Caroline Massart (24), junior consultant bij Accenture Strategy

‘V

oor mijn eerste baan was ik op
zoek naar een werkgever die
uitdaging en afwisseling bood. Dat
heb ik bij Accenture ruimschoots gevonden. In een jaar heb ik drie projecten gedaan bij twee opdrachtgevers. We krijgen al meteen veel verantwoordelijkheid dus ik leer veel tijdens het werk. Dit bedrijf daagt mij
steeds uit om optimaal te functioneren. Ik heb een aantal inhoudelijke
trainingen gedaan en ik zit nu middenin het Fit@Work-programma.
Honderd dagen lang volg ik workshops en krijg ik coaching om te werken aan mijn mentale en fysieke gezondheid. Doordat ik zo druk ben
met het werk, vergeet ik soms stil te
staan bij wat ik goed kan en welke
kant ik op wil. Daarvoor heb ik de
training ‘Put your talent in the spotlight’ gevolgd. Wat ik vooral heb geleerd is dat je zelf je kansen moet
grijpen. Als ik iets wil, kan ik gewoon
op de desbetreffende manager af-

stappen en mijn wensen kenbaar maken. Na de training ben ik bijvoorbeeld naar een senior manager gegaan om te vragen of hij mijn mentor
wil worden. Ik denk dat ik op persoonlijk vlak nog veel van hem kan
leren.”
Het onderzoek over Accenture:
Voor het tweede achtereenvolgende
jaar is Accenture de werkgever die er
het beste in slaagt een goed werkklimaat te combineren met een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket. De 2.700 medewerkers die in
Nederland bij de consultancy-organisatie werken, beseffen dat ze bofkonten zijn: 96 procent is er trots op om
bij deze organisatie te werken. De
consultants zijn vooral tevreden over
de kansen die ze krijgen om te leren
en zich te ontwikkelen. Elke medewerker krijgt een trainingsbudget dat
naar eigen inzicht is samengesteld en
wordt gestimuleerd om zelf zijn baan
vorm te geven, onder andere via een
Carrière Marktplaats en persoonlijke
coaching. Veel tijd kost het allemaal
wel: meer dan de helft van de consultants maakt regelmatig meer uren
dan de formele werktijd.

Debbie van Veen: „We leren hier vooral door steeds van rol en taken te wisselen.”

‘Wat ik doe staat niet in een
functieomschrijving’
Springest is de winnende werkgever
in de categorie Nieuwe Helden
Debbie van Veen (29), lead link
Smooth Operations bij Springest, een
vergelijkingssite voor opleidingen en
trainingen.

‘I

k ben verantwoordelijk voor het
soepel verlopen van de processen
bij Springest; van human resources
tot boekhouden. Mijn doel is dat mijn
collega’s zo gelukkig en productief
mogelijk zijn op hun werk. Wat ik doe
staat niet in een functieomschrijving;
ik heb een aantal rollen en die veranderen steeds. Zo kon ik me als historicus stap voor stap de boekhouding eigen maken. Eigenlijk leren we hier
vooral door steeds van rol en taken te
wisselen. En we leren van elkaar.
„Tijdens de wekelijkse Friday
Town Hall meeting vertel ik bijvoorbeeld over boekhouden, een andere
collega die heel goed is met klanten
aan de telefoon vertelt hoe hij dat
doet. Tijdens Hackdays werken we
met elkaar aan ideeën waar we anders niet aan toekomen. De laatste
keer heb ik een systeem opgezet om
het corvee te regelen, maar ik werk

ook vaak samen met de developers
door teksten of ontwerpen te maken.
Juist omdat ik vanuit mijn rol normaal niet bezig ben met het product
van Springest is zo’n dag heel inspirerend. Tijdens een meetup ‘programmeren voor meisjes’ kwam ik
op het idee om te leren programmeren. Een collega organiseerde een
bootcamp en die heb ik gevolgd.
Toch denk ik niet dat mijn volgende
rol technisch is. Ik wil me eerst financieel nog meer ontwikkelen, zodat ik
straks als CFO (Chief Financial Officer) steeds meer taken kan overnemen van de oprichter.”
Het onderzoek over Springest:
Springest is zeven jaar geleden begonnen als de eerste vergelijkingssite
voor opleidingen en trainingen. Wat
het bedrijf bijzonder maakt, is de manier waarop het is georganiseerd.
Niemand is er de baas, er zijn geen
managers en bureaucratie. De 25 medewerkers op het kantoor in Amsterdam hebben verschillende rollen, de
inhoud ervan bedenken ze samen.
Vooral deze flexibiliteit en vrijheid
maken dat Springest het bedrijf is met
het meest inspirerende leerklimaat.
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1. Leren doe je tijdens het werk

De 75 medewerkers van telecomstart-up Voys doen nooit lang hetzelfde
werk „Ons motto is: Ik heb het nog nooit
gedaan dus ik kan het wel”, zegt Mark
Vletter. Op zijn visitekaartje staat ‘chef
leuk werk’, maar hem oprichter noemen is
ook goed.
Voys is georganiseerd via de regels van
holocracy, een organisatievorm waarin
geen managers bestaan en medewerkers
in plaats van één functie vijf tot zeven rollen hebben. Regelmatig wisselen mensen
hier van rol, en ook de inhoud van een rol
wordt steeds aangepast. Zo wordt iedereen gestimuleerd om nieuwe kennis en
vaardigheden op te doen.
Medewerkers bekijken elkaars werk,
geven continu feedback en wie op een
congres of een cursus iets nieuws heeft geleerd, geeft een presentatie of schrijft er
een artikel over.
Vletter merkt dat nieuwe mensen daaraan moeten wennen. Maar hij is ervan
overtuigd dat vrijheid en het geven van
veel verantwoordelijkheid noodzakelijk
is om werknemers vertrouwen te geven.
En dat is nodig om te kunnen leren. „Fouten maken vinden we niet erg.” Iets anders geldt voor mensen die stoppen met
zichzelf te ontwikkelen. „Die gaan eruit”,
zegt Vletter resoluut. „We kunnen geen
mensen gebruiken die in de organisatie
werken in plaats van voor de organisatie.”
Leren gebeurt niet meer alleen in het
klaslokaal. Steeds meer bedrijven organiseren zich zo dat leren onderdeel wordt
van de dagelijkse praktijk, blijkt uit het
NRC Werkgeversonderzoek 2015 waar-

voor onderzoeksbureau SatisAction bij 54
bedrijven zowel de arbeidsvoorwaarden
als het leerklimaat en de medewerkerstevredenheid onderzocht.
Grote organisaties zien ook in dat regelmatig wisselen van taken en verantwoordelijkheden noodzakelijk is om te leren.
Coca-Cola geeft de mogelijkheid tot het
tijdelijk proberen van een andere baan –
met terugkeergarantie.
Bij Accenture en IG&H wisselen de consultants steeds van project en opdrachtgever. „We kijken steeds wat iemand wil leren en welke opdracht daarbij aansluit,”
zegt Klaartje van Gasteren, HR-directeur
bij IG&H.
Het is wel van belang om medewerkers
hier goed bij te begeleiden, benadrukt ze.
Dus hebben alle consultants een interne
mentor gekregen en zijn er wekelijkse bijeenkomsten om kennis te delen en wordt
er gewerkt met korte bijeenkomsten
waarin medewerkers elkaar informeren
over de voortgang van het werk, kennis
delen en persoonlijke doelstellingen bespreken.
Op vrijdag werken de consultants bij de
klant, maar samen op kantoor in Utrecht.
Om met elkaar te brainstormen en nieuwe
ideeën te bedenken en uit te werken. „We
creëren steeds ruimte om over leren en
ontwikkelen te praten en daardoor is het
onderdeel geworden van onze dagelijkse
praktijk”, zegt Van Gasteren.
Terwijl de opleidingsbudgetten, bij de
bedrijven die deelnemen aan het onderzoek, tussen 2008 en 2015 daalden van
gemiddeld 6 naar 4 procent van de bruto
loonsom, werd de lijst met initiatieven en
mogelijkheden om van elkaar en tijdens
het werk te leren alsmaar langer.
Niet alleen omdat het goedkoper is, zeggen de werkgevers, maar vooral omdat het
effectiever is. En daarmee sluiten ze aan
bij een lange lijst van wetenschappelijke
onderzoeken die aantonen dat 70 procent
van wat we leren, komt door dingen zelf te
doen en te ervaren, 20 procent komt door
anderen te observeren en kennis te delen,
slechts 10 procent van wat we leren halen
we uit boeken, formele trainingen en lezingen.
„De crux is dat je de drie de elementen
zo met elkaar verweeft dat ze elkaar versterken”, zegt Natalie Gielliet, Associate
Director HR bij Coca-Cola, dat een leersys-

Bij Coca-Cola
kun je tijdelijk
een andere
baan proberen

teem ontwikkelde dat is gestoeld op
bovengenoemd model.
Klassikale trainingen worden er gecombineerd met praktijkopdrachten en salesmanagers nemen deel aan trainingen die
bedoeld zijn voor medewerkers. „Kennis
delen, elkaar coachen en continu feedback geven op wat je wilt leren, is cruciaal
in dit model”, zegt Gielliet. „Dat is onmogelijk als managers niet weten wat medewerkers leren.”
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2. Niet alleen de hoogvliegers zijn
belangrijk

Een traineeship bij een multinational was
lange tijd de wens van het merendeel van
de managementstudenten. Niet voor
niets: bedrijven als Shell en Ahold spendeerden het grootste deel van hun trainingsbudget aan het opleiden van de managers van de toekomst, de zogenoemde
highpotentials – en als trainee hoorde je bij
dit selecte clubje met een ‘kruisje achter
zijn naam’.
Dit gebeurt natuurlijk nog steeds, maar
veel bedrijven kiezen ervoor om niet alleen in deze selecte club mensen te investeren.
IT-organisatie Winvision laat bijvoorbeeld íédere medewerker analyseren. In
een digitaal portfolio vertelt iedereen wat
zijn kwaliteiten zijn, en kiest een groep
mensen – van collega’s tot managers en
klanten – van wie hij feedback wil ontvangen op zijn functioneren.
Zo vroeg HR-manager Marije Lankamp
van den Berg via het platform twee collega’s om feedback nadat ze een presentatie had gegeven, anderen gebruiken het
om hun vooruitgang na een cursus te toetsen. Door deze aanpak, weet iedereen van
elkaar wat ze kunnen en willen leren.
„Aan het begin van een nieuw project of
als je een collega zoekt om een klus mee
samen te doen weet je dus precies bij wie
je moet zijn”, zegt Lankamp van den
Berg.
Marianne van Woerkom juicht de ontwikkeling naar meer gelijkheid op de
werkvloer toe. Ze is universitair hoofddocent HR-studies aan de universiteit Tilburg en ziet grote nadelen van de eenzijdige aandacht voor de ontwikkeling van
alleen de hoogvliegers. „Eigenlijk zeggen
bedrijven daarmee: wij vinden maar 5 tot
10 procent van de mensen in de organisa-

Onderzoeksverantwoording
Het NRC-onderzoek naar Goed
Werkgeverschap is een onderzoek onder hoogopgeleiden. Het
onderzoek wordt uitgevoerd door
dr. Mirjam Baars, MBA van onderzoeksbureau SatisAction in samenwerking met drs. Malu Tonglet.
In het onderzoek is een onderscheid gemaakt tussen grote (>75
medewerkers) en kleine werkgevers (>15 medewerkers), de Nieuwe Helden.
Het onderzoek bij grote werkgevers is gebaseerd op een arbeidsvoorwaardenonderzoek en een
werktevredenheidsonderzoek (onder 1.912 medewerkers van 23 organisaties).
In het arbeidsvoorwaardenonderzoek is onder meer gekeken naar
primaire, secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden. In het werktevredenheidsonderzoek zijn thema’s in kaart gebracht zoals werkinhoud, werkdruk, doorgroeimogelijkheden en leerklimaat. De uiteindelijke rangorde is gebaseerd
op een combinatie van het arbeidsvoorwaarden en werktevredenheidsonderzoek.
Het onderzoek bij kleine werkgevers is gebaseerd op een leerklimaatonderzoek en een arbeidsvoorwaardenonderzoek. 31 Organisaties namen aan beide onderzoeken deel.
In het leerklimaatonderzoek is een
interview gehouden en is een vragenlijst voorgelegd aan de oprichter/CEO van de organisatie. Ook
zijn interviews gehouden met medewerkers. In het arbeidsvoorwaardenonderzoek is een vragenlijst voorgelegd aan de organisatie
met als doel de primaire, secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden in kaart te brengen.

nrccarriere.nl

samen ambities waarmaken

.carrière

6
TOP 10 Meest Tevreden
Medewerkers
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Bartosz ICT
ORMIT
Strict
Ultimum
Accenture
Voiceworks
IG&H Consulting & Interim
Rubicon
TOPdesk
Calco

‘Wij mogen ongelimiteerd
congressen bezoeken’
Bartosz heeft de meest tevreden
werknemers
Marco Schep (33), testconsultant bij
IT-consultancybedrijf Bartosz

‘B

ij Bartosz zijn we eigenlijk altijd
bezig met leren. Dat moet ook
wel, want we werken in een competitieve omgeving waar veranderingen
snel gaan. Zo snel zelfs dat er vaak
nog geen cursussen voor bestaan als
we als consultants een hype of trend
signaleren. Dan nodigen we een gastspreker uit die ervaring heeft met een
bepaalde techniek of applicatie, of
we zoeken het zelf uit en geven er een
presentatie over voor collega’s. Er
zijn geen budgetrestricties wat betreft trainingen en opleidingen en we
mogen ongelimiteerd vakinhoudelijke beurzen, congressen en seminars bezoeken. Niets is te gek, als het
maar toegevoegde waarde heeft. Als
we met een groep collega’s naar New
York willen omdat een bepaalde cursus niet in Nederland wordt aangeboden, dan kan dat. Het betekent niet
dat het per se allemaal duur is wat we
doen. Onze ‘leergangen’ zijn een
goed voorbeeld. Elk jaar starten er
vijf tot zeven leergangen. De consultants bepalen de onderwerpen en een
aantal collega’s is verantwoordelijk

tie zo waardevol dat we erin willen investeren. Wat denk je wat voor effect dat
heeft op de overige 90 procent van de
mensen?”
Aandacht besteden aan iedereen in het
bedrijf heeft volgens haar verschillende
voordelen: medewerkers voelen zich gezien en gemotiveerd. En als je mensen de
kans biedt om zich te ontplooien vergroot
je ook de kans dat de juiste persoon op de
juiste plek zit.
Van Woerkom: „Ondersteunend personeel, oudere medewerkers en specialisten
staan nooit op het lijstje met highpotentials; zij zijn niet de toekomstige managers.
Maar om als organisatie succesvol te zijn,
is van belang dat zij op de juiste plek zitten
en zich gemotiveerd voelen.”

3

3. Van een 8 een 10 maken,
werkt beter dan van een 4
een 6 maken.

Denk aan een gemiddeld beoordelingsgesprek: eerst komt ter sprake wat goed hebt
gedaan, vervolgens wordt er besproken
wat je minder goed kunt en dan volgt het
gesprek over hoe je dat kunt gaan verbeteren.
Fout, zeggen de bedrijven die hebben
deelgenomen aan het NRC Werkgeverson-

voor de inhoud. Er is ook altijd een
manager bij betrokken, zodat nieuwe
ideeën, draagvlak vinden in de organisatie.”
Het onderzoek over Bartosz:
Bartosz krijgt van de medewerkers
een dikke achtenhalf voor de werksfeer en het stimulerende leerklimaat; voor het derde achtereenvolgende jaar het hoogste van de bedrijven die deelnamen aan het onderzoek. Het bedrijf heeft 127 medewerkers en is gespecialiseerd in het testen van systemen bij de top van de
Nederlandse bedrijven. Werk dat 97
procent van de medewerkers verguld met trots. Ze gaan fluitend naar
het werk en 97 procent durft open
en eerlijk zijn mening te geven aan
het management. Dat zij ook transparant zijn, werkt daar zeker aan
mee. Een keer per maand is er een
meeting en wordt het hele reilen en
zeilen in de organisatie gedeeld: van
de bedrijfsresultaten en de marges
tot het salaris van het management.
Oog voor de gezondheid is er ook:
medewerkers kunnen met korting
sporten in de buurt en ongeveer drie
keer per week, als er bijeenkomsten
of meetings zijn, wordt er op kantoor een gezonde maaltijd geserveerd.

derzoek. Jarenlang deden ze het zo, maar
nu komen ze tot het inzicht dat je beter
kunt investeren in de sterke punten van
medewerkers dan ze laten zwoegen op
hun tekortkomingen.
„Hoe groot is de kans dat je het leuk
vindt om te investeren in iets waar je niet
goed in bent?” zegt Mark Vletter van telecom start-up Voys. Zijn medewerkers stellen zelf hun baan samen door regelmatig
te wisselen van rollen, waarvan ze de inhoud ook nog zelf bepalen. Ze passen als
het ware hun baan aan hun talenten aan
en wisselen (gedeeltelijk) van takenpakket als ze op een nieuw punt in hun ontwikkeling staan.
Bij IT-organisatie Winvision zagen ze
dat veel tekortkomingen vanzelf verbeterden toen ze besloten dat mensen zich
mochten gaan ontwikkelen in de richting
waar ze aanleg voor hebben. In de psychologie heet dit de sterkepuntenbenadering.
Krachtig bewijs voor het nut hiervan,
komt uit de sport. In het boek Yes, een crisis beschrijft hockeycoach Mark Lammers
hoe het effect van zijn pogingen spits Sylvia Karres te trainen op haar tekortkomingen, het aannemen van ballen op haar
backhand, niet tot verbetering leidde.

algemeen directeur
Aboma is de zakelijke dienstverlener en partner in de bouw, verticaal
transportbranche en aanverwant en is primair gericht op het verhogen van
veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid. Aboma is toonaangevend specialist op het
terrein van keuringen, inspecties en taxaties van materieel en actief partner op
het gebied van certificering van kwaliteits- en veiligheidssystemen. Aboma biedt
daarnaast (project)begeleiding op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu
en diverse cursussen, trainingen en opleidingen binnen de hele bouwkolom.
Vanuit Ede werkt Aboma met circa 100 zeer gemotiveerde professionals. Zie ook:
www.aboma.nl
U bent eindverantwoordelijk voor de te ontwikkelen strategie, de vertaling
hiervan naar de middellange en korte termijn en de dagelijkse aansturing van de
organisatie. U geeft hiertoe inspirerend leiding aan uw MT en bent een boegbeeld
voor de hele organisatie. U stimuleert synergie tussen de afdelingen en
ontwikkelt en onderhoudt in bedrijfsleven en overheid netwerken die de positie
van de organisatie versterken. U heeft een wo werk- en denkniveau en
bijvoorbeeld een opleiding technische bedrijfskunde. U heeft brede
managementervaring in een klant- en servicegerichte omgeving. U bent open,
benaderbaar, gedreven en daadkrachtig.
Contact: kantoor Amsterdam, dhr. A.G.P. Vollenberg, 06 - 10 98 34 17,
referentienummer R1632.

salesmanager evenementen en congressen

Marco Schep: „Er zijn bij ons geen budgetrestricties wat betreft trainingen en opleidingen.”

Om te kunnen
leren is
zelfvertrouwen,
motivatie en
energie nodig

Sterker: het zelfvertrouwen van Karres
daalde tot het nulpunt. Maar toen ze gingen trainen op de manier waarop Karres
wél graag aangespeeld wilde worden –
‘loeihard op de rechtervoet’ – leidde dat
tot indrukkende prestaties. Dankzij haar
zeven doelpunten werden de hockeydames wereldkampioen in 2006.
Om te kunnen leren is zelfvertrouwen,
motivatie en energie nodig. Dat komt samen als je iets leert waar je aanleg voor
hebt of waar je goed in bent, zegt Van
Woerkom, van de universiteit Tilburg.
Om medewerkers bewust te maken van
hun talenten hebben bedrijven die deelnamen aan het onderzoek verschillende
manieren: zoals programma’s om je talenten te ontdekken en coachsessies door externe loopbaancoaches.
Toch is talentontwikkeling in de praktijk soms nog best lastig.
Bedrijven als Accenture en Winvision,
voorlopers op het gebied van talentmanagement, merken dat.
Winvision stimuleert medewerkers vier
kwaliteiten te kiezen waarin ze zich extra
willen ontwikkelen, zegt Lankamp van
den Berg: twee waarvoor ze aanleg hebben en twee die voor de functie noodzakelijk zijn. „Het is nieuwe manier van ‘mana-

gen’.” In de eerste plaats van jezelf. „Je
zult moeten accepteren dat je sommige
onderdelen van je functie doet voor een
zesje. Of dat je soms een collega om hulp
moet vragen.”
Accenture gaat volgend jaar nog meer
aandacht besteden aan talent. De consultancy-organisatie heeft, zoals veel internationale bedrijven, nu nog een beoordelingssysteem met een vaste indeling: 30
procent krijgt de hoogste beoordeling – inclusief bijbehorende bonus of salarisverhoging –, 60 procent een gemiddelde beoordeling en 10 procent de laagste beoordeling.
Maar een systeem dat mensen vergelijkt
en waarbij de norm wordt bepaald door de
groep, dat past niet bij de visie om te sturen op individuele talenten, zegt HR-directeur Judith Blenken Blijdenstein.
Volgend jaar voert Accenture als een
van de eerste grote consultancybedrijven
een ontwikkelsysteem in – het mag ook
géén beloningssysteem meer heten – dat is
losgekoppeld van de prestatie van de
groep.
Hoe het er precies gaat uitzien, is nog
niet bekend. Wel is duidelijk dat degenen
die hun talenten echt weten in te zetten
daarvoor zullen worden beloond.

Wildlands Adventure Zoo Emmen (het huidige Dierenpark Emmen) opent in
maart 2016 de deuren. Het bijbehorende theater Atlas zal vanaf oktober 2016 in
bedrijf zijn. Het multifunctionele theater biedt een grote en een kleine zaal,
vergaderzalen, congresfaciliteiten en neemt een onderscheidende positie in door
de brede programmering en de nauwe samenwerking met Wildlands. De
kernwaarden van Wildlands en Atlas zijn: De gast op één, vernieuwend en
trendsettend, uniek en onderscheidend en respect voor de natuur. Missie:
Samen op expeditie naar onze avontuurlijk, onvergetelijk, verrijkende wilde
wereld. Zie ook: www.wildlands.nl
U bent verantwoordelijk voor de zakelijke activiteiten in Wildlands en Atlas. U
realiseert optimale bezetting van de zalen door vergaderingen, congressen,
seminars en events te verkopen. U acquireert, breidt het bestaande netwerk uit,
voert gesprekken, beheert het budget en ontwikkelt plannen van aanpak. U
rapporteert aan de manager Sales en Marketing. U heeft een hbo werk- en
denkniveau en minimaal drie jaar ervaring met sales in bij voorkeur de
congresbranche. U bent creatief, commercieel, proactief, resultaatgericht,
samenwerkend, gedreven en zelfstandig en u bezit uitstekende communicatieve
eigenschappen.
Contact: kantoor Groningen, mevr. drs. R.D.H. van der Zijl, 06 - 53 30 91 86,
referentienummer R1631.

business & risk analist
Univé is een coöperatieve verzekeraar met hoofdvestigingen in Zwolle en Assen,
circa 1,4 miljoen verzekerden en 4 miljoen verzekeringen. Via 150 vestigingen,
georganiseerd vanuit zelfstandige Regionale Univé’s (RU’s), staat Univé altijd
dichtbij de leden en richt zich op het bieden van financiële zekerheid. De RU’s
opereren onder de Univéformule. Beheer en ontwikkeling hiervan worden
vormgegeven binnen het project Formulemanagement. Dit project heeft als
taken de Univéformule door te ontwikkelen in lijn met de strategische
ontwikkelingen en het beheer van de formule stevig in te richten en uit te voeren.
Zie ook: unive.nl
U helpt Formulemanagement bij de taak om de reputatie en het imago van het
Univémerk te beschermen. U verzorgt analyses, rapportages en benchmarks op
grond van (niet-)financiële informatie, toetst de informatie inhoudelijk en
signaleert best practices. U draagt bij aan uniformering van rapportagestromen
en financieel beleid. U rapporteert aan de projectleider. U beschikt over een
academisch RA/RC diploma, drie jaar ervaring in de financiële dienstverlening en
kennis over de inrichting van financieel-administratieve processen. U bent
hands-on, samenwerkend, analytisch, resultaatgericht, onafhankelijk en
sensitief.
Contact: kantoor Groningen, dhr. M.L. Olman, 06 - 27 50 73 84,
referentienummer R1564.
Om te solliciteren reageert u via onze website met behulp van het vermelde
referentienummer. Voor meer informatie neemt u contact op met de
desbetreffende consultant. Het functieprofiel en de tijdsplanning vindt u op onze
website.

.carrière

nrc.next

WOENSDAG 9 DECEMBER

9

VERDIENEN EN UITGEVEN

Marvin Koppejan (34) is medeoprichter van animatiestudio Woodwork. Ruim 50 uur per week leidt hij een team
van vijf creatievelingen. Samen met vriendin Nina en zoon Jonas woont hij in een koophuis in Amsterdam.
Door Liza Titawano Foto Bob van der Vlist

We willen nu een open haard.
Lekker burgerlijk
IN

UIT

‘I

k heb vroeger bij verschillende
werkgevers in loondienst gewerkt en daardoor veel geleerd over
hoe een bedrijf werkt en hoe je een
team bij elkaar houdt. Toch vind ik
het leuker om zelf te ondernemen. Je
krijgt direct feedback van klanten als
je iets moois hebt geleverd en wordt
direct beloond als je goed werk hebt
verricht. Bovendien heb ik er nu geen
moeite mee om vaak over te werken,
als je dat voor je baas moet doen
breekt het je toch op.
„Wij werken voor verschillende
merken, van Facebook tot Adidas en
NPO 3, maar ook voor Daimler, Philips
en Hellmanns-mayonaise maakten
we commercials. Ik geef leiding bij het
bedenken en uitvoeren van concepten. Variatie in het werk en in de opdrachtgevers zorgt voor uitdaging en
zo blijft het leuk voor het team en
voor mezelf. Je probeert altijd volledig achter je werk te staan, zowel visueel als inhoudelijk. Dat is niet altijd
haalbaar, daarom wisselen we opdrachten graag af met vrij werk.
„Ik vind dat ik een net salaris heb.
Daarnaast ontvang ik een winstuitkering, maar die verschilt per jaar. Tot
nu toe hebben we veel geïnvesteerd
in het bedrijf. We hebben een opname- en geluidsstudio gebouwd en
de bijbehorende film- en audioapparatuur aangeschaft. Verder zijn een
goeie server, computers en een monster van een koffiemachine ook
broodnodige investeringen geweest.”

‘D

Inkomen: 2.500 euro netto

Vaste lasten: Woonlasten (1.295
euro), mobiel/internet/tv (170 euro), verzekeringen (333 euro),
kinderdagverblijf (660 euro),
boodschappen (250 euro), goede doelen (6 euro), twee poezen
(40 euro) Privékosten: kickboksen (29 euro), parkeervergunning (22 euro), motor (120 euro),
Spotify (10 euro), Staatsloterij (10
euro), drumles (80 euro)
Laatste grote aankoop: hoekbank (2.400 euro)
Sparen:110 euro Inkomen:
Gezamenlijke vaste lasten
Laatste grote aankoop:
Sparen: 110 euro

oor de komst van mijn zoon is
mijn leven en dus ook mijn uitgavenpatroon aardig veranderd. Ik ga
’s avonds minder vaak de deur uit om
te eten, iets te drinken, of naar de
bioscoop te gaan. Dat doe ik nog ongeveer een keer per week. Voordat Jonas werd geboren heb ik een PlayStation 4 gekocht, dan heb ik wat te doen
als hij in bed ligt. Ook besteed ik meer
geld en aandacht aan ons relatief
nieuwe huis. Zo hebben we deze zomer een houtkachel voor op het dakterras gekocht en nu het winter is, zijn
we naar een open haard aan het kijken. Lekker burgerlijk.
„Per jaar ga ik ook graag een paar
keer op wintersport met vrienden.
Dan trekken we een lang weekend
met een gids door de middle of nowhere en gaan we in vier dagen helemaal stuk. Je moet wel kunnen boarden want het is soms best gevaarlijk
buiten de piste, maar het is een uitstekende manier om je hoofd leeg te maken.
„Per keer kost me dat zo’n 700 tot
800 euro. Daar moet dan nog wel materiaal bij zoals een lawinepieper,
sonde en een schep. Vorig jaar heb ik
nog een airbagrugzak (van rond de
600 euro) gekocht, want dat is een
vereiste wanneer je off-piste gaat.
Ook heb ik een nieuw snowboard aangeschaft. Dat soort dingen moet je natuurlijk gewoon huren want het is
hartstikke duur, maar ik ben wel iemand die dat gewoon wil hebben.”

CARRIÈRESWITCH

Inmiddels weet ik:
het is maar een baan

ILLUSTRATIE MARTIEN TER VEEN

nrccarriere.nl

FOTO BOB VAN DER VLIST

samen ambities waarmaken

Kiezen voor een compleet andere carrière, je
moet het durven. Michael Addotey (40)
deed het twéé keer. De fysiotherapeut werd
stukadoor en studeert nu fiscaal recht.
Hoogtepunt: Het moment dat ik zelfstandig stukadoor
werd. Ik had veel vrijheid en verdiende goed.
Dieptepunt: Ik ben niet echt een stilzitter, dus het urenlang
achter elkaar studeren valt me soms zwaar.

Voorspelbaar
„Oei, hier moet ik mee stoppen, dacht ik na twee jaar gewerkt te hebben als fysiotherapeut. Aanvankelijk vond ik
het leuk om met beweging bezig te zijn, maar op een dag
merkte ik dat het me niet zoveel meer interesseerde of een
patiënt beter werd of niet. Mensen kwamen vaak met terugkerende klachten en ik liep al twee zinnen voor op wat ze
zouden gaan zeggen, zo voorspelbaar was het. Ik had niet
het gevoel dat mijn werk nog zinvol was.”

Hard werken, snel resultaat
„Veel meer plezier had ik toen ik met mijn neef het huis van
zijn ouders verbouwde. Dáár wilde ik mijn werk van maken,
maar dan wel met een specialisme. Ik koos voor stukadoor,
een vak waar je hard voor moet werken maar ook snel resultaat ziet. Na tien jaar ben ik voor mezelf begonnen. Dat ging
heel goed totdat er concurrentie kwam van stukadoors uit
Polen die veel goedkoper waren dan ik. Bovendien kreeg ik
steeds meer last van mijn schouder. Ik moest eerlijk zijn tegenover mezelf: dit hou ik niet vol tot mijn vijfenzestigste.”

Cijfers en geld
„Wat nu? Ik herinnerde me dat ik als kleine jongen accountant wilde worden, cijfers en geld vond ik altijd al interessant. Het werd een opleiding fiscaal recht, want daarvoor

zijn de arbeidsperspectieven het beste. Op de introductiedag voelde ik me wel een beetje een vreemde eend in de bijt
tussen jongeren van zeventien en achttien jaar oud, maar
dat gevoel verdween al snel.”

Geen grote passie
„Ik hou niet zo van stilzitten, maar als het me eenmaal lukt
om achter mijn bureau een arrest terug te lezen dan vind ik
dat wel boeiend. Toch kan ik niet wachten tot ik echt aan
het werk kan. Ik hoop op een baan bij de Belastingdienst en
daarna als zelfstandig adviseur. Het lijkt me mooi werk,
maar ik heb inmiddels ook geleerd: het is maar een baan,
het hoeft geen grote passie te zijn.”

Adinda Akkermans

nrccarriere.nl
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Hij gelooft
in company
karma

START-UP
Elke week
belicht nrc.next
een start-up met potentie.
Deze week: goedkope
hotelkamers boeken.

Een kamer voor
de laagste prijs
Bedrijf: bidroom.com
Oprichter: Michael Ros
(33), Casper Knieriem (40)
Medewerkers: 7
FOTO LARS VAN DEN BRINK

samen ambities waarmaken

E

r is altijd die ene vriend
die vakanties goed voor
elkaar heeft: een chique
vijfsterrenhotel op een
toplocatie in het centrum, gratis
ontbijt, en ook nog een upgrade.
Ook een keer meemaken? De
start-up Bidroom wil je helpen
aan de goedkoopste hoteldeals.

Wat is het?

De Deen Christian Stadil is
baas van 4.000 werknemers.
Stadil vindt dat zijn bedrijven
bij moeten dragen aan een
betere wereld.
Door onze redacteur
Anne-Martijn van der Kaaden

C

hristian Stadil is 44 jaar en
heeft 35 tatoeages. Hij heeft ze
toevallig onlangs nog geteld.
Op zijn linkeronderarm, iets
boven zijn elleboog, staat een cirkel met
een aantal kruisende lijnen. Het is het
logo van zijn bedrijf, Thornico Group.
Hij heeft ’m laten zetten tijdens het jaarlijkse bedrijfsevenement in oktober,
waar hij wereldberoemde tattoo artist
Daniel Agger had laten invliegen. Want
zo iemand is Christian Stadil.
Over anderhalf uur vliegt hij naar Kopenhagen. Nu staat de Deen – hip overhemd, hippe bril – een beetje vertwijfeld
bij het ontbijtbuffet van het Amsterdamse Okura Hotel. Eigenlijk had hij
zich voorgenomen om te vasten – er is
de avond ervoor nogal uitgebreid gedineerd. Maar ja. Hij schept een paar stukjes ananas en meloen op. En schenkt
dan achtereenvolgens een glas sinaasappelsap, een glas appelsap, een glas
aardbeiensap en een glas water in.
Stadil was even in Nederland voor een
lezing over ‘company karma’, de bijzondere bedrijfsfilosofie van Thornico. De
strategie van dit Deense familieconcern
(120 bedrijven, 4.000 medewerkers,
omzet 1 miljard euro in 2014) is gebaseerd op het boeddhistische principe
van wederkerigheid, oftewel de overtuiging dat iedere goede of slechte handeling uiteindelijk weer terugkomt bij het
bedrijf. Die filosofie, zegt Stadil, is een
goede manier om het bedrijf in de markt
te zetten en alle bedrijven in het conglomeraat te verbinden. Maar vooral om een

positieve invloed op de wereld te kunnen uitoefenen: doing well by doing good.
Wat kenmerkt uw manier van leidinggeven?
„Ik geloof dat je authentiek moet zijn
wanneer je leiderschap uitoefent. Dat je
jezelf moet zijn. Boeddhisme is een deel
van mij, net als zoveel andere gekke
dingen die ik interessant vind – sport,
bepaalde literatuur. Het zou onmogelijk
zijn om een filter tussen mijzelf en mijn
werk te plaatsen.”
Moet je in karma geloven om bij
Thornico te werken?
„Haha, nee. Zo werkt het niet.”
Hoe dan wel?
„Ik ben ervan overtuigd dat we als bedrijf betekenis moeten scheppen. Kijk
om je heen: tradities verdwijnen, religie, rituelen en familie verliezen hun
kracht. Dit betekent dat we, in het bijzonder de nieuwe generaties, op zoek
zijn naar identiteit en waarden op
nieuwe plekken. En waar breng je dagelijks zeven, acht, tien uur per dag door?”
Op het werk.
„Precies!”
In 2007 bundelde Christian Stadil zijn
ideeën over company karma in een
boek. Daarin staat wat bedrijfsfilosofie
in de praktijk betekent, namelijk dat bij
iedere beslissing een vierde partij moet
meeprofiteren, naast de klant, de medewerkers en het bedrijf zelf. Dat kan bijvoorbeeld de omgeving van de productielocatie zijn, zegt Stadil, het klimaat,
of een andere zaak die past bij het bedrijf. Het liefst geeft hij concrete voorbeelden. Zo sponsort sportmerk Hummel – dat hij in 1999 van de ondergang
redde – voetbal in Afghanistan. En sinds
vorig jaar gaat een deel van de commerciële jaaropbrengst van het vrachtschip
Thorco Africa naar het Rode Kruis.

Van voedsel
tot vastgoed
Thornico Group is
een Deens conglomeraat, dat wordt
geleid door Christian
en zijn 71-jarige vader Thor en bestaat
uit 120 bedrijven.
Thornico heeft uiteenlopende divisies
als voedsel, vastgoed en scheepvaart, circa 4.000
werknemers, en een
totale omzet van 1
miljard euro in 2014.

Voor de circa 4.000 werknemers van
Thornico betekent company karma
vooral dat ze worden aangemoedigd om
mee te denken. Zo mag iedere werknemer jaarlijks een persoonlijk project indienen dat kans maakt op „een behoorlijke som geld” uit het bedrijf. Ook is er
een verkiezing voor de medewerker met
de ‘beste karma’. Dit jaar was dat operations manager Richard uit Rotterdam,
een „hardcore techneut” die bijenkolonies houdt op het dak van het kantoorgebouw. Stadil: „Nou ja, dat soort dingen dus. We maken er een soort pay-itforward-ding van.”
U heeft ooit gezegd: als je ergens niet
goed in bent, doe het dan niet. Denkt u
daar nog steeds zo over?
„Ja. Allereerst is het natuurlijk een
voorrecht om deze mening te kunnen
hebben. In sommige landen heb je geen
keuze, daar moeten mensen geld verdienen, simpelweg om te overleven.
Maar ik geloof, en dat is ook mijn eigen
ervaring, dat je je moet richten op datgene waarover je gepassioneerd bent als
je de mogelijkheid hebt. Alleen zo kun
je de beste worden. En vaak is dat iets
waar je van nature goed in bent.”
Zegt u dat ook tegen uw medewerkers?
„Twee weken geleden moest ik een medewerker ontslaan. We hadden toen een
gesprek over zijn sterke en zwakke punten, en uiteindelijk kwamen we tot de
conclusie dat hij beter zou passen in een
ander soort functie, bij een ander soort
bedrijf. Veel mensen spreken over hun
passie, maar handelen er niet naar. Je
hoort weleens dat het 10.000 uur kost
om ergens in uit te blinken. Ik geloof dat
daar een zekere waarheid in zit. Dat betekent niet dat je alleen maar kunt doen
wat je leuk vindt. Ik moet vandaag drie
rapporten doorspitten, jij moet straks
dit gesprek uitwerken. Is dat leuk? Niet
echt. Vergelijk het met stenen stapelen:
uiteindelijk bouw je zo een kathedraal.”

Een boekingsite voor hotels. Je
zoekt op locatie, kiest een hotel,
betaalt via creditcard. Tot zover
niets anders dan bij de grote sites –
booking, expedia, hotels.com of
agoda. Het verschil zit ’m in de
prijs: hotels betalen aan de bekende sites commissie. Dat varieert per hotel, maar ligt vaak boven de 10 procent. Bidroom laat
hotels slechts 2 procent commissie
betalen. Daarom zijn ze bereid de
klant (jij en ik) korting te geven.

Claimt niet elke site dat ze de
laagste prijs hebben?
Ja. Maar op bidroom zie je wat je
daadwerkelijk betaalt op de andere sites. Je krijgt minimaal 5
procent korting op de goedkoopste deal die Bidroom online vindt.

Hoe kan dat als een andere site
al ‘laagsteprijsgarantie’ biedt?
Soms hebben bookingsites met
het hotel afgesproken dat zij de allerlaagste prijs mogen bieden: er
mag dan geen andere openbare
site zijn die de kamer goedkoper
aanbiedt. Bidroom omzeilt deze
regels door gebruikers te verplichten in te loggen. Dan gelden de
prijzen niet langer als ‘openbaar’,
en mogen ze lagere prijzen aanbieden dan hun concurrenten.

Hoe betalen ze dat?
Bidroom is pas twee jaar geleden
opgericht en heeft weinig personeel en tussenlagen. Ook nog
geen app trouwens, maar daar
wordt aan gewerkt. Ze hebben nu
zo’n achtduizend (vooral Europese) hotels in het bestand.

Charlotte van ‘t Wout
Ook een startup die je graag in deze
rubriek wil hebben? Mail
werk@nrc.nl,

samen ambities waarmaken
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WERKPLEK

Fotograaf Lars van den Brink bezoekt wekelijks een werkplek. Dit keer die van Marieke Kamperman (49)
Als interieurontwerper bij Gispen richt ze verschillende werkplekken in.
Flexplek
„Mijn werk is heel afwisselend. Ik
heb veel gesprekken met klanten en
ben vaak onderweg naar beurzen
om ontwikkelingen in de gaten te
houden. Om interieurs uit te werken,
kom ik naar de zaak. We werken met
flexplekken. Ik zit graag op deze
plek, het is een lichte ruimte met een
goede sfeer en de kleurstalen liggen
vlakbij opgeborgen, dat is handig.”

Inspirerende quotes

wonen begint bij mensen

„Op deze kast kunnen we makkelijk
inspirerende quotes ophangen, dat
doe ik vaak. ‘Don’t give up, great
things take time’, is er een van mij.
Dingen plannen binnen bedrijven
kost tijd, net als mensen overtuigen.
Ik heb een tijdje gewerkt met een
twintig jaar jongere collega. Die wilde alles verschrikkelijk graag zo snel
mogelijk doen. Ik heb haar toen verteld dat niet alles meteen hoeft.”

Statafel
„Zitten wordt tegenwoordig het
nieuwe roken genoemd. Als je veel
zit, is de bloeddoorstroming minder
goed. Zelf ga ik twee keer per dag
een half uurtje staan, de bureaus
kunnen hier omhoog, net zoals de
achterste werkplek op de foto. Ik
probeer altijd statafels in interieurs
op te nemen, zodat ook staand overlegd of vergaderd kan worden.”

Verandermanagement
„Vijf jaar geleden heb ik een master
verandermanagement gedaan, ik
wilde leren hoe ik mensen mee kan
nemen in een verandering. Ontwerpen kost veel tijd. Vroeger merkte ik
dat iedereen het de eerste weken allemaal prachtig vond. Vaak bleek
daarna dat werknemers toch minder
tevreden waren dan het management dacht. Ik wil dat medewerkers
vanaf het begin betrokken zijn bij de
inrichting.”

Kleurstalen
„Vaak maak ik eerst een plattegrond
en ga ik daarna aan de slag met
kleurstalen. Uiteindelijk neem ik
vaak twee combinaties mee en laat
ik de klant kiezen. Soms maken ze
een combinatie van beide, maar kijken ze altijd naar mij of de kleuren
wel bij elkaar passen. In een drukke
ruimte waar veel overleg plaatsvindt
kan rood of oranje goed, maar in een
ruimte waarin mensen zich moeten
concentreren zal geen interieurontwerper die kleuren kiezen.”

Spel

iPad

„Vandaag ga ik naar een klant die
overstapt op het Nieuwe Werken:
van vaste bureaus naar ‘activiteitgerelateerde’ werkplekken. Het ‘werkplekspel’ dat ik dan meeneem, probeert de aandacht te vestigen op
het nieuwe gedrag dat deze verandering vraagt. Als je op een flexplek
zit en iemand tegenover je zit alleen
maar tegen je aan te kletsen, hoe
pak je dat aan? Wat zeg je als iemand heel hard naast je telefoneert?
Zo ontdek je waar de pijnpunten in
een organisatie zitten.”

„,Als ik tijdens workshops vraag wat
mensen belangrijk vinden in hun
werkomgeving, komt er vaak een
voorbereid antwoord. Maar als ik
beelden laat zien op mijn iPad of
meubelmaquettes meeneem, komen er spontane reacties en hoor ik
wat ze wel of niet belangrijk vinden.
Veel werknemers denken bij flexwerken aan meer vrijheid, niet meer
aan hoe het vroeger ging toen de
manager zei: dit en dit moet zo en zo
gebeuren. Daar houd ik rekening
mee in het ontwerp.”

As a (Junior) Finance Manager at REN you will have a unique opportunity to be part of a dynamic and
growing team.
| The internationalisation of REN’s operations is a business that is taking its
first steps and which received a new impulse with the entry of strategic international partners
(State Grid and Oman Oil) as investors. Portuguese company REN is now looking for a candidate for
the position of (Junior) Finance Manager at its subsidiary REN Finance, which is based in Amsterdam.
| The candidate will have various initial responsibilities (e.g. internal debt issuance,
drafting and reviewing contracts and proposals) and also handle debt maintenance (i.e. managing debt
service, updating corporate systems and accounting for financial movements). On a day-to-day basis,
the candidate will also liaise with local authorities, keep company records, maintain local bank relationships and communicate with accountants.
| The ideal candidate has 2 to 5 years of
experience in banking, auditing, consultancy or a treasury department. Affinity with financial markets
and products, analytical and numerical skills, an independent working style and a flexible attitude
are important. The candidate is precise, quality-minded and proactive. Good communication skills
in English and Dutch are required. Are you a perfect match? Please do not hesitate to contact us!

| Voor onze opdrachtgever, Information Builders, zijn wij op zoek naar een Senior Accountmanager. Information Builders is gespecialiseerd in softwarematige oplossingen op het gebied
van informatietechnologie. Hierdoor realiseren zij kostenbesparingen, compliance en een betere
business performance.
| Als Senior Accountmanager ben je commercieel verantwoordelijk
voor verschillende organisaties binnen de zakelijke markt. Je weet bestaande en nieuwe relaties aan
je te binden en hebt een scherpe antenne voor verkoopkansen. Je vertaalt commerciële targets naar
accountplannen en realiseert deze met een gezonde dosis ambitie en daadkracht. Je levert
een bijdrage aan het verkoopplan en implementeert concrete acties. Je realiseert de verkoopdoelstellingen door acquisitie op nieuwe klanten en omzetontwikkeling bij bestaande klanten.
Je maakt deel uit van het multidisciplinaire accountteam en schakelt snel en zelfstandig tussen
klant en collega’s.
| Je bent gewend procesmatig ‘on-target’ te werken en in staat
gesignaleerde kansen om te zetten in concrete acties die resulteren in omzet. Je hebt minimaal
5 jaar relevante werkervaring als accountmanager. Je hebt verkoopgenen, je bent een hunter en
een stevige gesprekspartner naar je klanten en je organisatie. Ook ben je proactief en ondernemend.

De gemeente Steenwijkerland is gelegen in Noord-West Overijssel en behoort met haar
water rijke gebieden tot de mooiste gemeenten van Nederland. Gemeente Steenwijkerland
telt ruim 43.000 inwoners. Voor deze ambitieuze en innovatieve gemeente zoeken wij voor
de afdeling Ondersteuning een gedreven Informatiemanager. De afdeling Ondersteuning bestaat
uit vier teams; Beleid & Advies, Informatievoorziening, Beheer & Administratie en Faciliteiten.
| De Informatiemanager is gepositioneerd naast het team Informatievoorziening en
wordt rechtstreeks aangestuurd door de afdelingsmanager Ondersteuning. Dit is een cruciale
rol binnen een organisatie die volop in ontwikkeling is. De gemeente verwacht dan ook veel van
de Informatiemanager die als opdracht heeft om richting en mede invulling te geven aan de
digitale ambities van de gemeente.
| We zoeken een kandidaat met ruggengraat op
HBO/WO-niveau (bijv. Informatiekunde), iemand die als geen ander weet hoe binnen een (politieke)
organisatie te bewegen. Je bent in staat om IT-ontwikkelingen te vertalen naar duidelijke
plannen voor o.a. MT en directie. Iemand die op strategisch niveau kan slagen en visie toont.
Een bruggenbouwer met stijl en lef en die Informatievoorziening naar een hoger niveau tilt.

| Van Kempen Koudetechniek BV, opgericht in 1947 en gevestigd in Tiel, is een installatiebedrijf op het gebied van koudetechniek en klimaattechnologie. Van Kempen ontwerpt, installeert
en onderhoudt koeloplossingen voor langdurige versheid van producten in de land- en tuinbouw,
distributiesector en voedingsmiddelenindustrie. Daarnaast zorgt de afdeling Airco en Klimaat
voor het juiste klimaat thuis, in hotels, op kantoor, in winkels, scholen en openbare gelegenheden.
| De Assistent Controller is (mede) verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken
op de administratie en is eindverantwoordelijk voor onder andere het opstellen en analyseren
van de maand- en jaarrapportages, het opstellen van management stuurinformatie, het aanvragen en uitwerken van subsidies, het behandelen van juridische vraagstukken, het opstellen
van arbeidscontracten en het onderhouden van contacten met interne en externe partijen.
| Je hebt een afgeronde HBO/WO-opleiding richting Controlling met circa 5 jaar werkervaring in een allround financiële functie binnen een projecten- en/of productieomgeving. Je bent
goed onderlegd in Excel en ERP-systemen en je beheerst de Engelse en Duitse taal. Je bent flexibel,
proactief, communicatief vaardig, nuchter, enthousiast, een zelfstarter en hebt hands-on mentaliteit.

