BO2 Late Night program
17.00 : Inloop
18.00 : Opening
BO2 Late Night - Deskundigen
BO2 Late Night - Partners
BO2 Late Night - Zeeuws-Vlaamse showcases
19.30 : Afsluiting talkshow & aanvang netwerken
21.30 : BO2 Late Night party
00.00 : Einde

Food program
17.00 : Amuses Culi-J
18.00 : Voorgerecht Zilt & Zout
18.45 : Hoofdgerecht Dockside
19.30 : Kaasplankje ‘t Vosje
20.00 : Dessert Loods10
22.30 : Late night snack Yakiniku Grill
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BO2
match
18 nov
2022

Wij willen u graag weer welkom heten op het netwerkevent van het jaar, de BO2
Match! Ieder jaar wordt het event opgebouwd vanuit een thema. Dit jaar is dat Match.
In de huidige tijd is er sprake van een mismatch tussen de vraag van werkgevers en het
aanbod vanuit potentiële werknemers. In nagenoeg iedere branche is er sprake van een
groot tekort aan personeel, wat remmend werkt op de groei van de ondernemingen. Dit
kan resulteren in een carrousel van werknemers, die van de ene werkgever naar de andere
werkgever overstappen waarbij de meest creatieve manieren bedacht worden om zo’n
aantrekkelijk mogelijke werkgever te zijn. Echter, dit dempt het tekort op de arbeidsmarkt niet. Hoewel iedere werkgever blij zal zijn met het aannemen van de juiste
kandidaat op een korte termijn, zal deze werkgever zich ook realiseren dat er een grote
kans is dat er ook werknemers elders kunnen gaan werken. Voor persoonlijke groei van de
werknemer kan dat een interessante stap zijn, maar voor de werkgever betekent het een
verlies van kennis, kunde en ervaring. En dat is niet zomaar opgelost. Om werknemers
te behouden komen er veel initiatieven, vaak verpakt in begrippen als ‘werkgeluk’ en
‘employer branding’. Hoewel iedere werkgever dit zal aanmoedigen, dient de basis goed
te zijn. En met die basis wordt onze regio Zeeuws-Vlaanderen bedoeld. Want u kunt de
beste werkgever zijn, maar zolang er te weinig beschikbaarheid op de arbeidsmarkt is
kunt u dit niet goed inzetten om de groei op personeel te faciliteren. Het is daarom zaak
om op te treden als collectief in de regio en een hoge maatschappelijke betrokkenheid te
tonen. Zeeuws-Vlaanderen dient gepositioneerd te worden als een zeer aantrekkelijke
regio om te wonen en werken. Zodat het aantal inwoners in de regio kan groeien. Om de
juiste basis hiervoor te leggen is het belangrijk om de positie in Nederland te definiëren
en te erkennen. Pas dan komen de punten naar voren waaraan gewerkt kan worden.
Tijdens de BO2 Match gaat spreker Robert Govers hier de aandacht op vestigen vanuit
de studies die hij gedaan heeft met betrekking tot regiopositionering. Vanuit dat
gedachtegoed dienen initiatieven opgezet te worden vanuit de provincie, de gemeenten
en de werkgevers. Gedeputeerde Jo-Annes de Bat zal tijdens BO2 Match samen met zijn
collega Burgemeester van Terneuzen, Erik van Merrienboer, toelichten wat er vanuit
provincie en gemeenten gedaan wordt om Zeeuws-Vlaanderen als aantrekkende regio
op de kaart te zetten. Hier ontbreekt nog één belangrijk facet, namelijk de werkgevers!
Als werkgevers collectief optreden om de initiatieven op te pakken en breed uitdragen,
wordt de exposure van onze regio een stuk groter en worden de plannen steeds effectiever.
Met alle prachtige bedrijven in Zeeuws-Vlaanderen doen wij niet onder voor groeiende
regio’s elders in Nederland, maar hebben we het ontbrekende puzzelstukje nog niet
gevonden om groei in de regio te realiseren.

Alex van’t Westeinde
Voorzitter Bo2 Match

Daarom Match! Wij willen u inspireren op deze avond om zelf na te denken wat u als
werkgever of werknemer kunt betekenen in het positioneren van de regio. En dat u uw
buurman hierover aanspreekt, of er niet iets samen opgepakt kan worden? Als deze
synergie op de avond kan ontstaan, is voor ons de avond geslaagd! Uiteraard wordt er,
naast het inhoudelijk plenair gedeelte op de avond, ingezet op netwerken in een feestelijke
sfeer! Wij heten u van harte welkom op 18 november in de skihal in Terneuzen en hopen
u een inspirerende avond te bezorgen!
Alex van’t Westeinde
Voorzitter Bo2 Match
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De commissie loopt er tijdens het event
stralend bij door de kleding van:

Commissie BO2 Match:
Stijn Jordans / Catering
Stephan Verhelst / Penningmeester
Alex van ‘t Westeinde / Voorzitter
Sidney Mast / Communicatie
Wesley Mol / Sponsoring

4

08

Personeel Zeeland
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Partners aan het woord

Jo-Annes de Bat

10 / HR Zeeland
12 / Rabobank
14 / Le Noir

16 / Nederdesign
18 / GROM

20

Profilering Zeeuws-Vlaanderen
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Gemeente Terneuzen

24

Horeca v.s. techniek
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In de spotlights

Robert Govers

Eric Merrienboer

Jens Hoogstad / Edwin Kaan

26 / All Safety

27 / Den Doelder Pallets
27 / Moovs Makelaars
28 / H4A
28 / Boidin
29 / Feyter Group
30 / Verhaegen Netwerk Notarissen
31 / KAEFER
31 / Your Safety Partner
32 / Witte Boussen
32 / Volvo Group
33 / Juust
34 / Buro Focus
34 / EQUANS
34 / HCI
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36 / Multraship

JO -ANNES DE BAT

Al vanaf zijn aantreden als gedeputeerde in 2015 stond het
item personeelstekort op de agenda van Jo-Annes de Bat.

‘Er gebeurt nu al
gigantisch veel’

Welke ontwikkelingen heeft hij in de jaren tot nu toe gezien
en in welke oplossingsrichting moeten we het zoeken?
“In 2015 zag het probleem er heel anders uit dan nu”, begint Jo-Annes. “Destijds gingen er enkele
fabrieken failliet en maakten we ons nog druk om het vooruitzicht dat er te weinig banen voor de
Zeeuwen zouden zijn. Maar al heel snel zagen we een andere ontwikkeling, een tekort. In 2018
introduceerden we hiervoor het Aanvalsplan Arbeidsmarkt.”

3 oplossingsrichtingen
De arbeidskrapte is inmiddels een enorme uitdaging voor de regio. “Je zou denken, met ontwikkelingen zoals covid, dat het probleem zou afnemen, maar in tegendeel. Door alle economische
conjuncturen heen blijft arbeidskrapte bestaan. We werken nu aan drie oplossingsrichtingen. Ten
eerste is de Rijksoverheid al een poosje bezig om de arbeidsmarkt te versoepelen met aangepaste
regels voor vaste en flexibele contracten. De tweede oplossingsrichting zien we in het hoge aantal
langdurig werklozen, hoe we die weer aan het werk kunnen krijgen. Ook dat is een groot vraagstuk.
Gekoppeld ook aan maatregelen om een leven lang leren, om- en bijscholing, te stimuleren.

Imago van Zeeland
De derde oplossingsrichting heeft te maken met het imago van Zeeland, legt Jo-Annes uit. “We
gaan Zeeland anders positioneren. Ons toeristisch imago heeft ons veel gebracht, maar het is ook
belangrijk om te laten zien dat we industrie hebben en dat je in onze regio heel goed kunt wonen en
werken. Robert Govers, een van de sprekers tijdens het BO2 Match event, heeft ons geholpen om
ons denken over Zeeland te gaan omvormen. Niet alleen in termen van land en zee, maar ‘Shaping
the future Delta’. Dat verhaal moeten we met z’n allen, overheid, onderwijs en ondernemers, gaan
vastpakken, vasthouden en uitdragen. We bouwen samen aan de toekomst van de Delta.”

Voorbeelden

Jo-Annes de Bat
GEDEPUTEERDE PROVINCIE ZEEL AND
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Het is niet alleen ‘voornemens en toekomstmuziek’ wat de klok slaat in dit vraagstuk. “Er gebeurt
nu al gigantisch veel, teveel om op te noemen. Maar als ik toch wat voorbeelden moet geven:
Rootzz is een hartstikke leuk en succesvol initiatief dat studenten (terug) naar Zeeuws-Vlaanderen
haalt en ze koppelt aan interessante werkgevers. Er zijn bovendien veel banenmarkten en acties
om ook 50+-ers aan het werk te helpen. Ook wordt er geïnvesteerd in innovaties in automatisering
zodat sommige werkzaamheden niet meer door mensen gedaan moeten worden. Oekraïners krijgen
een mooi plekje in onze regio en in het HRM-netwerk Zeeland zoeken HR-managers elkaar op om
gezamenlijk oplossingen voor knelpunten te bedenken.”

Boomerang-Zeeuwen
Zijn er al resultaten te zien? “We pikken van bedrijven al signalen op dat ze vaker boomerangZeeuwen aannemen, dus Zeeuwen die buiten de regio zijn gaan studeren en terugkeren. En we
zien steeds meer samenwerkingen ontstaan. Dat is de sleutel: samenwerking. Ik hoop dat er tijdens
het BO2 Match event nog meer ondernemers enthousiast worden van dit verhaal, dat ze de
samenwerking gaan opzoeken en gaan meedoen. Samen kunnen we veel bereiken.”
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HR Zeeland

Jaco Stoffels & Kenny de Rooij

HR Zeeland is een arbeidsintermediair in werving en selectie, uitzenden
en detacheren. Ze zijn gespecialiseerd in de branches logistiek en techniek. Kenny de Rooij en Jaco Stoffels beantwoorden drie vragen.
Wat doen jullie om talenten te vinden voor jullie klanten?
Kenny: “We zetten alle registers open, bijvoorbeeld via diverse sociale
media, waaronder een LinkedIn recruiterseat, vacaturebanken en natuurlijk
uit eigen netwerk. Op de sociale media werken we nu ook met gesponsorde
berichten, wat voorheen niet zo hard nodig was.”
Jaco: “Kandidaten weten ons ook steeds beter zelf te vinden. Het feit dat
we alleen vaste dienstverbanden nastreven, dat lukt in 90-95% van de
gevallen, spreekt velen aan. Daardoor komen ze ook naar ons toe wanneer
ze vanuit een bestaande functie op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging.”
Wat is vandaag de dag belangrijk voor werknemers?
Kenny: “Flexibiliteit en salaris zijn twee belangrijke factoren. Hbo’ers en
wo’ers vragen vaak naar de mogelijkheden voor thuiswerken.”
Jaco: “Ze willen ook dat er aandacht is voor hun ambities. Je ziet dat
bedrijven dit wel eens onderschatten. Ze werken aan de voorkant hard aan
employer branding en dat helpt absoluut - als je het niet doet, mis je de
boot - maar vervolgens moet je je beloftes ook waarmaken. Daar schieten
bedrijven nog wel eens in tekort en dan staat de achterdeur open. Verder
zijn een goede werksfeer, leuke belevingen op het werk en aandacht voor
vitaliteit steeds belangrijker voor de nieuwe generatie.”
Heeft Zeeuws-Vlaanderen jonge mensen genoeg te bieden?
Kenny: “Ja, zeker. Interessante vacatures zijn er in ieder geval genoeg. Wij
hebben momenteel meer dan 100 vacatures open staan, waarvan 25 á 30%
op hbo- en wo-niveau.
Jaco: “De functies op hbo- en wo-niveau zullen nog groeien door bewegingen
als verdere professionalisering, internationalisering en digitalisering.
Daarnaast is het in Zeeuws-Vlaanderen goedkoop wonen, heb je veel
ruimte, de zee en Gent, Antwerpen en Brugge als achterland. Dit alles
moeten we met z’n allen zoveel mogelijk belichten.”
Jaco Stoffels & Kenny de Rooij (eigenaren HR-Zeeland)
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Rabobank

Directeur MKB Zuidwest-Nederland
Caro Dehulsters

Rabobank spreekt dagelijks met ondernemers over hun worstelingen in
deze krappe arbeidsmarkt. Maar hoe staat de bank zelf in dit vraagstuk?
We vragen het aan Directeur MKB Zuidwest-Nederland Caro Dehulsters.

Hoe makkelijk of moeilijk is het voor Rabobank om aan personeel te komen?
Lastig, zeker voor gekwalificeerde functies. Rabobank is een complex bedrijf
en nieuwe medewerkers die van buiten de organisatie komen, hebben tijd
nodig om ons te doorgronden. Voordat je volledig opgeleid en ingelezen bent
en je jouw functie zelfstandig kan uitoefenen, ben je al snel een jaar verder.
Maar je hebt je ook verder ontwikkeld en bent opgeleid voor een mooi vak. Ons
beroep lijkt in de perceptie van de markt minder sexy te zijn dan voorheen.
Helemaal onterecht overigens.
Wat doen jullie om talent binnen te halen en te houden?
We bieden alle ruimte voor stagiairs om ons vak en bedrijf te leren kennen.
Tijdens hun stage laten we zien welke functies er beschikbaar zijn als ze straks
zijn afgestudeerd. Daarnaast bieden we een ruim ontwikkelbudget en prima
arbeidsvoorwaarden. Een belangrijke is ‘Rabo@Anywhere’, waarmee we
medewerkers de ruimte te geven om zelf te kiezen waar ze willen werken: thuis
of op kantoor. We kijken ook naar een goede werk/privébalans en besteden
veel aandacht aan vitaliteit.
Waar ziet Rabobank kansen voor de regio?
Het begint bij de jeugd. Jongeren hebben op het moment van hun pakket-/
studiekeuze nauwelijks een beeld bij welke banen er in de regio zijn en welke
studies daarbij passen. Een beroepenspeeddate is summier, er zou een totaalbeeld moeten komen van de mogelijkheden en goede uitleg over wat je bij
welk bedrijf allemaal kunt doen en worden. Jongeren zien dan meteen welke
interessante jobs er in de regio zijn. Het klinkt simpel, maar vraagt een investering van ons allemaal. We moeten dit samen als regio uitdragen.
Caro Dehulsters (Directeur MKB Zuidwest-Nederland)
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Le Noir

Annick Heijens &
Milou de Kerf-Kokke

Reclamebureau Le Noir maakt stijlvolle designs en websites met impact.
We vragen mede-eigenaar Milou de Kerf-Kokke naar de impact die we
in de krappe arbeidsmarkt kunnen maken.
Wat moet Zeeuws-Vlaanderen doen om impact te maken?
“Zeeuws-Vlaanderen moet zich als regio profileren, laten zien welke
mooie dingen, kansen en mogelijkheden hier zijn. Er zijn nog zoveel
mensen die dat niet weten en onbekend maakt onbemind. Dat heb ik zelf
ook ervaren. Ik kom niet uit deze regio en dacht ook ‘wat moet ik hier in
hemelsnaam gaan doen?’, maar er is hier, naast dat het natuurlijk heerlijk
wonen is, enorm veel bedrijvigheid. Dat moeten we meer uitdragen. Ik zeg
bewust ‘we’, want dit is iets wat we samen moeten doen.”
Kun je als individueel bedrijf ook impact maken?
“Ja, zeker wel, maar dan moet je het wel goed aanpakken. Bij Le Noir
zien we vanuit alle branches een toenemende vraag naar wervingsacties.
Veel bedrijven denken dan eerst in termen als ‘maak een leuke social
media post of flyer, maar daar maak je niet voldoende impact mee. Je moet
non stop aandacht besteden aan je employer branding. Alles wat je doet
heeft impact. Daarnaast moet de hele “vacaturereis” kloppen. Daar hoort
bijvoorbeeld ook beursmateriaal, je zichtbaarheid op social media of je
website bij. Straalt het online ‘over ons gedeelte’ uit wat je wilt uitstralen
en komt de boodschap daar overeen met je uitingen? Klopt het met de
werkelijkheid? Benoem je de juiste voordelen en ben je geloofwaardig?
Verkoop jij jouw bedrijf als werkgever of stel je alleen maar eisen? Klopt
de sfeer, gebruik je eigen beelden of stockfoto’s? Alles moet kloppen.”
Hoe weet je hoe je impact op jouw doelgroep kunt maken?
“Het liefst werken wij op basis van cijfers of persona’s. Heeft de klant deze
helder voor ogen, zo niet gaan wij op zoek naar data over de doelgroep
zodat we weten wat hen triggert om te solliciteren. Je hebt maar een paar
seconden de tijd om de aandacht te pakken, dan is het wel belangrijk dat
je het juiste communiceert.”

impact profileren
kansen branches
mogelijkheden
onbemind sfeer
cijfers persona’s
data solliciteren
communiceren
aandacht pakken
impact profileren
kansen branches
bedrijvigheid
kansen branches
employer branding
Annick Heijens & Milou de Kerf-Kokke (Partners Le Noir)

15

Nederdesign
Sander Bruggeman

Een leuk, hecht team en volop werk dat je prima aankan. Voor velen
momenteel een situatie om jaloers op te zijn; voor Nederdesign
werkelijkheid. Toch hebben ze wel degelijk met arbeidskrapte te maken,
vertelt Sander Bruggeman.
In welk opzicht merken jullie iets van de arbeidskrapte?
“Waar we voorheen vooral websites bouwden en online marketing voor bedrijven verzorgden om meer klantcontacten, offerte-aanvragen en verkoop
te genereren, vragen klanten ons nu steeds vaker om ook te helpen bij
employer branding. Want die extra aanvragen zijn wel heel leuk, maar nu
is er dus extra personeel nodig om ze te kunnen verwerken.”
Wat is, tussen alle concurrentie, belangrijk dat je met employer branding laat zien?
“Het eerlijke verhaal. De ideale werkgever ziet er namelijk in iedere branche
anders uit, daar is geen blauwdruk voor. Laat vooral zien hoe een dag
in het bedrijf er bij jou uitziet en laat daarbij ook medewerkers aan het
woord. Bij Nederdesign zouden we bijvoorbeeld laten zien wat we doen,
hoe we werken, voor welke klanten we werken en hoe gezellig ons team
is. We hebben een platte organisatie waarin je veel eigen verantwoordelijkheid draagt, een goede beloning krijgt en er toffe secundaire arbeidsvoorwaarden zijn!”
Welke branding zou je aanraden voor Zeeuws-Vlaanderen als regio?
“Onze trots tonen. Zeeuws-Vlaanderen heeft alles wat je nodig hebt,
ook voor hoog opgeleiden, en biedt daarnaast rust en ruimte. Dat mogen
we wel wat meer uitdragen. En daarin moeten we samenwerken. Sinds
het VVV gestopt is, zijn er allerlei initiatieven ontstaan, maar door de
versnippering mist het aan kracht. Wanneer we met elkaar hetzelfde
verhaal vertellen, wordt het veel krachtiger. Laten we tijdens het BO2-event
samen naar dit verhaal op zoek gaan.”

Sander Bruggeman (eigenaar Nederdesign)
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GROM

Rutger-Jan Cleiren

GROM is een videocontentbureau met content creators die niet bang
zijn om op te vallen. We stelden mede-eigenaar Rutger-Jan Cleiren er
drie vragen over.
Hoe vallen jullie zelf op als bedrijf?
“Bij ons gaat veel van mond tot mond. We zijn in 2014 met ons filmcollectief
BRUUT collective gestart, maar pas sinds een paar jaar de Zeeuwse
markt aan het uittesten. Via referenties krijgen we veel aanvragen voor
bedrijfsfilms. Mensen kiezen voor ons omdat we opvallen met onze creaties
en zij zelf ook graag willen opvallen als werkgever of bedrijf. We maken
dus geen standaardfilm met droneshots en een praatje met de CEO,
maar doen iets anders, iets catchy’s. Het eindresultaat is precies wat de
opdrachtgever wil, maar vooraf niet kon bedenken.”
Wat valt jullie als bedrijf op aan Zeeuws-Vlaanderen?
“Zeeuws-Vlaanderen heeft een imagoprobleem. Je hoort dingen als ‘Oh,
is dat België?’ en ‘Dat is de middle of nowhere’. Dat is het natuurlijk niet,
want Zeeuws-Vlaanderen ligt super centraal ten opzichte van Antwerpen,
Gent en Brugge en heeft ook zelf veel te bieden. Er zijn hier ontzettend
toffe bedrijven te vinden. Neem het bekende barbecuemerk Yakiniku. Je zou
verwachten dat dit uit Japan komt, maar het komt gewoon uit Terneuzen!”
Valt de arbeidsmarktkrapte ook bij jullie op?
“Ja! We hebben nood aan creatieve mensen. Velen verhuizen naar grote
steden, doodzonde! Daarom zijn we nu in Clinge ons filmresort Bruutsterdam
aan het bouwen, een filmstudio waar je kunt ontspannen: zwemmen,
wandelen, fietsen, lekker eten, een filmpje kijken in onze bioscoop en
overnachten. Ontspanning is namelijk belangrijk voor creativiteit en
Zeeuws-Vlaanderen biedt er de ideale omstandigheden voor. We willen
filmmakers hiermee aantrekken om in onze studio zelf, of samen met ons
collectief, mooie films te maken en meteen ook te genieten van de mooie
regio.”
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Rutger-Jan Cleiren (mede-eigenaar GROM)

videoconte
bedrijfsfilm
opvallen
zeeuwsvlaanderen
centraal
Antwerpen
Gent Brugg
creatieve m
filmresort
Bruutsterd
filmmaker
mooie regi
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ROBERT GOVERS

Het imago van Zeeuws-Vlaanderen oppoetsen? Dan gooien
we er toch gewoon een sterke branding-campagne tegenaan!
Zo werkt het dus niet, vertelt Robert Govers, specialist in
identiteit, imago en reputatiemanagement van regio’s en
spreker tijdens het BO2 Match event.

‘Imagocampagne
voor de regio is
complete waanzin’
Ooit studeerde Robert Govers af in Bedrijfskunde met zijn scriptie over imagovorming rondom
toerisme. Het was de start van een indrukwekkende carrière in dit aandachtsgebied. Gaandeweg verdiepte hij zich ook in reputatiemanagement voor regio’s en landen als geheel. “Het
grote verschil is dat het bij toerisme perfect legitiem is om promotie te maken voor jouw
streek of land, maar het bij reputatiemanagement voor een land of regio al gauw richting
propaganda gaat en daar trapt niemand in”, legt Robert uit.
Complete waanzin
Toch zie je nog vaak city- of nationbranding-campagnes voorbij komen. “Maar die werken dus
niet. Het is als land of regio niet oké om te roepen hoe geweldig je bent. Het is ook complete
waanzin om te denken dat je met een campagne het imago van een land kunt veranderen. Daar
is de situatie veel te complex voor. Als bedrijf heb je nog wel controle over je brand touchpoints.
Je bepaalt zelf de uitstraling van jouw verpakkingen, advertenties, winkels en displays. Maar die
controle heb je niet over de touchpoints in je regio. Die zijn er te veel, te divers en niet zomaar te
beïnvloeden.”
Strategie
Oké, een streep door campagnes dus. Maar wat dan wel? “Je moet allereerst samen tot een heldere
strategie komen: wie zijn we, waar staan we voor en hoe willen we onszelf positioneren? De beste
uitkomst is die waarvan iedereen zegt ‘Ja, maar dat wisten we al’. Dan herkent iedereen zich in
‘het merk’ en staan ze er ook achter. Maar dan begint het pas. Dan moet je vervolgens echt gaan
samenwerken om dit merk uit te dragen.”
Shaping the future Delta
Met Provincie Zeeland stelde Robert onlangs al een strategie op voor een nieuwe positionering
van de regio: Shaping the future Delta. “Hier kan Zeeuws-Vlaanderen perfect bij aansluiten.
Door daarbinnen nog een eigen profiel te benoemen, bijvoorbeeld rondom de unieke ligging en
geschiedenis, maak je de profilering extra krachtig en kun je nog meer bereiken. Daarin zie ik wel
kansen voor deze regio.”
Naamsbekendheid en gevoelsmatige afstand
Toch zijn er nog veel uitdagingen te overwinnen. “Naamsbekendheid is nog wel een ding. Veel
Nederlanders kennen Zeeland wel, maar hebben geen idee wat of waar Zeeuws-Vlaanderen is. En
de gevoelsmatige afstand kan ook een probleem zijn. Een student van me heeft hier een onderzoek naar gedaan. Hij vroeg mensen of ze de ultieme droombaan zouden accepteren op 80 km van
Rotterdam, in provincie Utrecht of in Zeeland. Bij het noemen van Zeeland haakte 30% af.”
Realiteit aantonen
Waar komen deze clichébeelden vandaan en vooral: hoe kom je er vanaf? “Je moet de realiteit
op een innovatieve manier aantonen. Makkelijk is dat niet, er zijn geen quick wins, maar als je
aantrekkelijk genoeg bent, komt de pers en je doelgroep vanzelf naar je toe.”

20

21

‘We moeten durven
insteken op groei’
Erik van Merrienboer

“De situatie op de arbeidsmarkt in Zeeuws-Vlaanderen is ernstig,
alarmfase rood”, begint burgemeester Erik van Merrienboer. “Vroeger
hadden we het alleen over tekorten in de techniek, nu is het een veel
breder probleem.”
Wat doet de gemeente om dit probleem het hoofd te bieden?
“Bij de tekorten in de techniek zochten we hier in de Arbeidsmarktregio
Zeeland een antwoord op door mensen om te scholen naar die sector.
Nu is het eerlijke antwoord dat er veel meer nodig is. Er zijn al mooie
initiatieven zoals het Grensinfopunt en het Expatcenter. Maar als gemeente
moeten we nog breder kijken naar het vestigingsklimaat in onze regio.”
Vestigingsklimaat is een breed begrip.
“Denk aan thema’s als onderwijs en de woningmarkt. Bredere onderwijsmogelijkheden in Zeeuws-Vlaanderen kunnen ervoor zorgen dat jongeren
niet altijd buiten de regio moeten studeren. En als ze dat wel doen, moet
Zeeuws-Vlaanderen volop in de etalage staan. Rootzz draagt hier bijvoorbeeld heel mooi aan bij. Daarnaast moeten we durven insteken op de bouw
van extra woningen voor Zeeuwen die we nu nog niet kennen.”
Loert hier het gevaar van kip en ei, dat we pas in actie komen als er
vraag is, maar de vraag uitblijft wegens gebrek aan voorzieningen?
“Ja, dus we moeten durven insteken op groei van het aantal inwoners.
Plannen in de woningbouw niet meer op de demografische ontwikkeling
(geboorte- en sterftecijfers) baseren, maar op economische groei.”
Wie heeft hierin welke rol?
“De gemeente faciliteert en ondersteunt. Grote werkgevers zouden
belangrijke kartrekkers moeten zijn maar het vooral ook samen met het
MKB willen doen. Dan profiteert iedereen van de kracht van het collectief.
Deel successen van mensen van buitenaf die hier hun plek gevonden
hebben. Zij zijn ook onze vlaggendragers om uit te dragen dat wie zin
heeft in de toekomst, in onze delta welkom en op z’n plek is.”
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Techniek

Edwin Kaan (o.a. Doppegieter) &
Bart Hoogstad (o.a. Dockside Bar & Grill)
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Horeca

Krappe arbeidsmarkt

‘Verschillen en
overeenkomsten in
horeca en techniek’
Horeca en techniek. Het zijn twee totaal verschillende werelden met een grote overeenkomst:
uitzonderlijke arbeidskrapte. We legden horecaondernemer Bart Hoogstad (o.a. Dockside Bar
& Grill) en techniekondernemer Edwin Kaan (o.a. Doppegieter) hierover wat vragen voor.
Op een schaal van 1 tot 10: hoe hoog is de nood aan personeel bij jullie?
Edwin: “Hoog! Ik geef het een 8.”
Bart: “Ik ga voor een 7 voor bedienend personeel en een 9 voor koks.”
Wat betekent dit voor de ontwikkeling van je bedrijf?
Bart: “Na de coronasluiting merkten we hoeveel mensen je nodig hebt om je bedrijven weer terug
op te starten. Op dat moment hebben we de keuze gemaakt om de meest arbeidsintensieve tak af
te stoten.”
Edwin: “Wij hebben juist een paar jaar geleden Doppegieter overgenomen, onze nieuwe holding
TIS (Terneuzen Industrial Services) gerealiseerd en ons nieuwe bedrijf One More opgestart. In
deze groei lopen we echter wel tegen het probleem van personeelstekort aan. Echt een drama.”
Waar vind je de weinige medewerkers die nog beschikbaar zijn?
Edwin: “Ik ken veel mensen en hoor via via wel eens dat iemand zoekende is. Vaak gaat het echter
om medewerkers van een collega-bedrijf en dat wil je niet. Als iemand echt toe is aan een nieuwe
uitdaging, prima, maar aan wegkapen doen we niet.”
Bart: “Heel herkenbaar. Ik ken alle restaurateurs in de regio en weet ook dat wegkapen bij ons
niet gebeurt. Maar waar wij wel last van hebben, is dat we zo dicht bij de grens zitten. In België
zijn de salarissen meegestegen met de inflatie en verdienen koks, waar we de meeste vraag naar
hebben, zo’n 30% meer. Daar kun je niet tegenop.”
Edwin: “30%? Dat is echt extreem! Wij hebben ook wel last van de hogere lonen die grote
industriële bedrijven bieden, dat is niet makkelijk, zeker niet, maar dit soort verschillen…”
Hoe komt dit personeelstekort eigenlijk en waar zien jullie oplossingen?
Bart: “De Westerscheldetunnel heeft ervoor gezorgd dat veel mensen uit Zeeuws-Vlaanderen zijn
weggetrokken. En corona. De horeca is hierdoor helemaal leeggelopen, maar waar zijn al die
mensen naartoe? Dat is mij echt een raadsel.”
Edwin: “Ja, voor mij ook. Ze zijn in ieder geval niet bij ons in de techniek beland. Trouwens, voor
onze sector is de tunnel niet negatief. We zien, zeker nu de Nieuwe Sluis aangelegd wordt, dat veel
grotere bedrijven zich aan de Kanaalzone vestigen. Dat is goed voor onze tak van sport. Alleen, al
die bedrijven hebben wel technische mensen nodig.”
Bart: “Ik denk dat die extra banen vanzelf extra mensen gaan aantrekken. Studenten die toch
terug naar Zeeland gaan komen omdat ze zien dat er weer toekomst in de regio zit.”
Edwin: “Dat denk ik ook. De woningen zijn hier in ieder geval betaalbaar, dus dat helpt, én we
hebben lekker eten.”
Bart: “Over lekker eten gesproken: we gaan een heerlijk hoofdgerecht bereiden tijdens het BO2-event.”
Edwin: “Ik heb al zin in het event. Het is altijd leuk en je komt er iedere keer wijzer vandaan.”
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In the spotlights
Bo2 Match kan niet plaatsvinden zonder de bijdrage van onze sponsoren. Ook zij zetten zich elke dag in om
zich te profileren en om een match te vinden met nieuwe medewerkers. We laten hen aan het woord zodat
we erachter komen wat hun visie is op het thema en hoe zij hier invulling aan geven. Let’s find a MATCH!

Richard Reyniers & Paul de Schijver (directie All Safety)

ALL SAFETY
Veiligheid voor onze klant in elk denkbaar proces, daar staat
All Safety voor. Dankzij de loyale en trouwe medewerkers
heeft All Safety weinig openstaande vacatures. Maar
vanwege groei hebben we er toch regelmatig een paar.
Het lukt tot nu toe goed om die via ons eigen netwerk in te
vullen. Maar dat wil zeker niet zeggen dat het vanzelf komt
aanwaaien. We zijn heel bewust bezig met het werkgeluk
van onze medewerkers. Werkplezier staat voorop en
we geven onze medewerkers graag de ruimte om werk
en privé te combineren. Denk hierbij aan een rol in een
sportvereniging of het organiseren van een event, ook
tijdens werktijd. Uiteraard moet aan het einde van de dag
het echte werk wel af zijn.
We doen dit omdat het onze medewerkers blij maakt, maar
ook omdat we sterk achter het principe ‘van en voor ZeeuwsVlaanderen’ staan. We zijn dan wel door heel Nederland
en België actief, ons personeel komt uit deze regio en we
vinden het belangrijk om ook iets terug te geven aan dit
prachtig landje apart. BO2 is al jaren een fantastisch event:
het nuttige met het aangename combineren; kennis delen,
maar bovenal super fijn om elkaar weer te zien en te spreken.
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DEN DOELDER
PALLETS
In Nederland denkt men vaak dat de wereld
ophoudt bij Zeeuws-Vlaanderen, maar we
zitten middenin een van de grootste
economische zones van Europa. Als regio
mogen we dit wel wat meer uitstralen. We zijn
niet dat kleine stukje land linksonder. We zijn
een centrale regio met een prachtige kust,
super kanaalzone met veel industrie, ruime
woonomgeving en grote steden als Gent,
Brugge en Antwerpen als achterland.
Als eenmaal bekend is wat we te bieden
hebben, komen mensen deze kant wel op.
Dat merken we ook zelf als werkgever. Door
goed te zijn voor onze medewerkers, komt er
vaak via hen ook weer nieuwe aanwas. Het
lukt ons dus redelijk goed om mensen te
vinden, al ervaren we ook wel concurrentie
op veelvoorkomende vacatures zoals voor
technische functies en heftruckchauffeurs.
Ons extra profileren doen we niet. We zijn
als familiebedrijf vooral goed voor onze
mensen. Nu bijvoorbeeld, in deze lastige
tijd, door medewerkers een energiebonus
te geven en ondersteuning te bieden bij het
verduurzamen van hun woningen. Het is
belangrijk voor hen en voor ons als bedrijf dat
ze hier zonder financiële zorgen kunnen en
ook willen blijven werken.

Christian den Doelder (eigenaar Den Doelder Pallets)

MOOVS MAKELAARS & TAXATEURS
De arbeidsmarkt en huizenmarkt zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We
zien dit terug in de toenemende vraag naar huisvesting voor arbeidsmigranten
en expats. Wat begint als een tijdelijk avontuur en bijbehorende huurwoning,
eindigt steeds vaker in een permanente vestiging en het kopen van een huis.
Toen tijdens corona thuiswerken de norm werd, zagen we heel duidelijk een
aanwas van Randstedelingen die hier wél dat huis met die tuin kunnen vinden
binnen hun budget. Bijkomend voordeel: als je niet in de file staat, heb je tijd
over. Voor je gezin. En voor jezelf.
En dan wordt het des meer duidelijk hoe mooi deze regio is om te wonen èn
te werken. Dat biedt kansen voor werkgevers. Vacatures genoeg, nu alleen
deze nieuwe Zeeuwen er nog van overtuigen dat je de provincie niet uit hoeft
voor een uitdagende baan.
Kelly Jansen (eigenaresse, makelaar/taxateur) &
Natasja van Drongelen (makelaar) Moovs Makelaars & Taxateurs
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H4A

FEYTER GROUP

De ideale kandidaat? Die kom je in de techniek
niet zo gauw meer tegen. Sinds vorig jaar merken
we bij H4A dat we creatiever moeten omgaan
met vacatures. In plaats van sec naar het cv,
kijken we nu vooral naar aanknopingspunten:
hoe zou deze kandidaat toch op een van onze
functies kunnen passen? Gelukkig heeft H4A
een goede naamsbekendheid en betrouwbaar
imago als werkgever. Dankzij de diversiteit van
onze bedrijfsonderdelen en functies is er bij H4A
bovendien veel mogelijk, ook als je nog niet alle
diploma’s hebt. We hebben namelijk goede eigen
opleidingsfaciliteiten.

Zoals iedereen merken we ook bij Feyter Group dat
we meer moeten doen om medewerkers te vinden.
Waar onze social-kanalen voorheen voornamelijk
voor marketing waren, richten we ons nu steeds
meer op employer branding gekoppeld aan onze
aparte ‘werken bij’-website. Wat we daarop laten
zien, is ons familiebedrijf. De laagdrempeligheid,
vlakke hiërarchie, korte lijnen en veel ontwikkelen doorgroeimogelijkheden, maken vaak de
doorslag. Daarnaast zijn de leuke activiteiten zoals
barbecues, kerstborrel en familiedagen een extra
reden om het hier goed naar de zin te hebben.

Toch moet er echt wat gebeuren om het
groeiende probleem van personeelstekort aan te
pakken. Daarin zien we nog veel mogelijkheden.
Een betere samenwerking met (basis)scholen
bijvoorbeeld. We werken al samen in de vorm
van gastlessen en bedrijfsbezoeken, maar dit kan
nog geoptimaliseerd worden. Ook zien we dat er
in het onderwijs rondom moderne technieken in
energietransitie nog een slag te slaan is en dat de
organisatie rondom mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt overzichtelijker zou kunnen. Er
is dus ruimte voor verbetering. We moeten het
samen doen.

Maar er is meer nodig. De arbeidskrapte is een
breder probleem en onderwijs speelt daarin een
grote rol. We moeten opleidingen aantrekkelijker
maken en laten zien welke leuke banen daarop
volgen zodat mensen gemotiveerd zijn om
ervoor te gaan. Daarom zijn we als erkend
opleidingsbedrijf actief betrokken bij scholen en
opleidingsinstanties in Zeeuws-Vlaanderen. We
geven leerlingen graag een kijkje in ons bedrijf en
het werk en bieden tal van stagemogelijkheden.
Zo hopen we meer jongeren voor de techniek te
interesseren.

Dominique de Blok (HR-manager H4A)

Petra van Iwaarden (HR-manager) Feyter Forklift Services
Peggy Oele (Directie / Teamleider particulier Boidin)

BOIDIN
We merken het zelf en bij de ondernemers die we dagelijks
spreken: er zijn minder sollicitanten dan voorheen. Bij onze
klanten zien we dat dit soms zelfs leidt tot remming van de
groei van hun bedrijf. Dan zitten de orderportefeuilles vol, maar
zijn er niet genoeg mensen te vinden om de opdrachten uit te
voeren. Bij ons eigen kantoor gaat het zo ver gelukkig nog niet.
Al merken we wel dat de kandidaten en medewerkers van nu
andere dingen belangrijk vinden dan vroeger. Daar spelen we
dan ook op in.
Secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals goede reiskosteninclusief tolver-goeding en leuke bedrijfsuitjes, krijgen bij
ons nu extra aandacht Ook hebben we een pingpongtafel
aangeschaft. Natuurlijk is de belangrijkste factor dat financiële
dienstverlening een leuke sector is en dat we bij Boidin niet van
de strakke pakken, maar van de losse cultuur zijn. Maar dit soort
kleine dingen dragen wel bij aan het werkplezier. En hoe meer je
het ergens naar je zin hebt, hoe langer je blijft.
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VERHAEGEN
NETWERK
NOTARISSEN

KAEFER BENELUX
Voor ons als specialist op het gebied van
multidisciplinaire onderhouds- en projectoplossingen in de industrie, is ZeeuwsVlaanderen een heel interessante regio. Er
zijn een aantal grote industrieën gevestigd
van waaruit er grote vraag is naar ons werk.
Dat betekent ook een grote vraag naar
medewerkers, maar daar wringt de schoen. Als
medewerkers eenmaal bij ons werken, hebben
ze het goed naar hun zin en blijven ze lang bij
ons. Dat komt onder meer door de prettige
sfeer in ons van origine familiebedrijf, de korte
lijnen, het samenwerken en de dynamiek.
Maar je moet die medewerkers wel eerst zien
te vinden.

Hard werken vinden we in ZeeuwsVlaanderen geen probleem, maar er is
ook tijd om te genieten van het leven.
Steeds meer mensen, ook in de Randstad,
realiseren zich het belang daarvan. Ze
trekken de stad uit, maar denken ze ook
aan Zeeuws-Vlaanderen? Deze regio wordt
vaak nog als uithoek gezien, maar zou
beter als ‘centrum van Europa’ bestempeld
kunnen worden. Grote steden zijn vlakbij
en daarnaast heb je hier fantastische
natuur, lage criminaliteit en ruimer wonen.
Openbaar vervoer is wel een punt dat nog
aandacht behoeft.
Van krimp is, mede door de komst van
Belgen naar onze streek, geen sprake.
We zouden ons ook voor de arbeidsmarkt
meer op onze zuiderburen moeten richten.
Wij hebben namelijk een veel prettiger
en flexibeler werkklimaat zonder strenge
hiërarchie. Binnen Notaris Verhaegen
heerst dit ook heel sterk. Hier zijn we
allemaal collega’s, doen we het werk
samen en hebben we ook leuk contact
met elkaar. Het zorgde er, in combinatie
met ons brede netwerk, mede voor dat
onze drie vacatures onlangs in een paar
maanden tijd opgevuld waren. Daar zijn
we ontzettend blij mee!

Martine de Bruijne (kandidaat notaris familierecht) &
Eric Verhaegen (notaris) Verhaegen Netwerk Notarissen

De vroegere technische scholen zijn grotendeels
verdwenen en zodoende wordt er weinig
enthousiasme vanuit de jeugd gecreëerd
om ons mooie vakgebied te betreden. Het
vak wordt ook niet meer, zoals vroeger, van
vader op zoon overgedragen. Vanwege de
verbeterende arbeidsomstandigheden en
lonen in Oost-Europese landen, wordt het
ook steeds moeilijker om die medewerkers
aan te trekken en te behouden. We zien twee
oplossingen: investeren in onderwijs, want het
aanbod sluit momenteel niet aan bij de vraag.
En het oppoetsen van het imago van ZeeuwsVlaanderen. De regio is niet alleen leuk voor
een vakantie, maar ook om carrière te maken
en een leven op te bouwen.

Vincent Boschitsch (projectmanager) & Jan Buys (unit manager) KAEFER

YOUR SAFETY PARTNER
Ben jij je bewust van de potentiële veiligheidsrisico’s van arbeidskrapte voor jouw bedrijf?
Nog los van of het je productie of dienstverlening remt, levert het namelijk ook reële
veiligheidsrisico’s op. Veiligheid draait om drie pijlers: techniek, organisatie en mens en alle
drie hebben ze te lijden onder arbeidskrapte. Een hoog verloop, veelal minder gekwalificeerde
en soms zelfs minder geïnteresseerde nieuwe medewerkers, levert risico’s op voor de techniek.
Zeker wanneer je in je organisatie door arbeidskrapte en werkdruk lagere eisen stelt aan kunde
en concessies doet in kwaliteit. Doordat machines als gevolg daarvan minder goed ontworpen,
onderhouden en gekeurd worden, kunnen potentieel gevaarlijke situaties ontstaan.
Nieuwe medewerkers komen tegenwoordig bovendien vaak uit een andere (bedrijfs-)
culturen, waardoor misverstanden kunnen ontstaan vanwege een andere kijk op rolverdeling
en communicatie. 50% van de risico’s zit ook in de psychosociale hoek. Een verschil in waarden
en normen kan leiden tot stress en uitval. Ons advies is dus: heb oog voor de risico’s vanuit alle
drie de pijlers en investeer extra tijd en aandacht in je medewerkers. Bekijk je werkinstructies
en RI&E nog eens kritisch in deze veranderde situatie en neem extra stappen in instructie en
toezicht.
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Bart Lemans & Dennis de Vos (Your Safety Partner)
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WITTE BOUSSEN
In de krappe arbeidsmarkt is het ook voor ons
vakgebied een uitdaging om goed personeel
te behouden en om, bij uitbreiding, geschikte
kandidaten te vinden. Onze uitdaging is: hoe
blijven wij ons onderscheiden als aantrekkelijke
werkgever? In 2021 hebben we een nieuwe visie
ingevoerd waardoor het voor onze medewerkers
duidelijk is welke koers we varen: Specialist in
eigen regio, particuliere als zakelijke klanten in
elke levensfase voorzien van goed advies en hen
ontzorgen is ons doel.
De kwaliteit van ons personeelsbeleid is bovendien
gericht op goed werkgeverschap. Vanuit de
nieuwe visie spreken wij onze verwachtingen
naar elkaar uit en managen wij eenieders talent.
We bieden een prettige werksfeer, financiële
zekerheid en goede secundaire arbeidsvoorwaarden
met persoonlijke ontwikkelmogelijkheden, hybride
werken, aandacht voor vitaliteit en een gezonde
werk- en privébalans.
Toekomstgericht zou het fijn zijn dat er in de regio
extra aandacht komt voor de verbinding tussen
onderwijs en de arbeidsmarkt. Dit is al zichtbaar
bij de Scalda Praktijkroute. Samen kunnen wij, op
alle niveaus, jongeren enthousiast maken over de
inhoud van diverse opleidingen.

Stefan Theunissen & Jan d’Haens (Partners Juust)

Joyce Witte (Adjunct-directeur Witte-Boussen)

Studenten leren langer door terwijl we bij Volvo Group juist ook grote behoefte hebben aan
technische vakmensen voor op de werkvloer. We hebben er last van in onze vestiging in
Zeeuws-Vlaanderen, maar ook in België zien we deze trend steeds verder ontwikkelen. Het
gevolg: het wordt steeds moeilijker om aan personeel te komen. Een bijkomend probleem is
dat studenten vaak buiten de regio studeren, daar vervolgens een baan vinden en niet meer
naar Zeeuws-Vlaanderen terugkeren. En dat terwijl er alle reden is om terug te willen komen.
De werksfeer in Zeeuws-Vlaanderen is bijvoorbeeld veel gemoedelijker dan in andere delen
van Nederland. Dit is, naast een goed basispakket aan arbeidsvoorwaarden, een belangrijke
factor voor werkplezier. Ruimte voor een babbeltje, leuke bedrijfsuitjes en regelmatig eens
een borreltje na het werk, doen veel. En ook prettige contacten met klanten helpen mee.
Doordat we als Volvo Group een klantgericht bedrijf zijn, komen onze klanten steeds bij ons
terug en bouwen we ook met hen een fijne relatie op. Dit alles maakt het werk voor iedereen
leuker. De lange dienstverbanden van onze medewerkers zijn hier het bewijs van.
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JUUST
Ja, het is lastig om aan personeel te komen, vaak lastiger dan in de Randstad,
maar Zeeland heeft wel een groot voordeel: werknemers zijn loyaal en
blijven vaak langer. Bij Juust merken we dat ook. We werken niet voor niets
bewust aan een fijne, familiale werksfeer. We geven onze collega’s veel
vrijheid en beslissingsbevoegdheid en organiseren ook allerlei gezamenlijke
activiteiten. Maar je moet mensen natuurlijk wel eerst vinden en dan lijkt
Zeeland voor sommigen ineens heel ver weg.
Juust is in Kapelle gevestigd vanwege de centrale ligging in ons werkgebied,
dat ook tot in Zuid-Holland, Vlaanderen en Brabant reikt. Ook de aanwezigheid
van een station is voor de link met onderwijs (stages) van belang. ZeeuwsVlaanderen ligt ook centraal. Het is vlakbij en je hebt er rust, ruimte en drie
wereldsteden, Antwerpen, Gent en Brugge, op bizar korte afstand. Het
gekke is alleen, de grens en het water belemmeren de echte verbinding.
Kijk maar naar het onderwijs en openbaar vervoer. Gelukkig zijn er al mooie
initiatieven bij de overheid en bedrijven om hier samen oplossingen voor te
vinden. Dit kunnen we met z’n allen kracht bijzetten door onze regiotrots te
tonen. Juust draagt daarin graag zijn steentje bij, ook vanuit Kapelle.

Regiotrots
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EQUANS
Equans is de marktleider in technische
dienstverlening. We bieden innovatieve
digitale, technische en duurzame
oplossingen aan bedrijven. We zijn
altijd op zoek naar technisch talent om
onze teams in Zeeland te versterken.
Of het nu gaat om een traineeship of
een HVAC monteur, we maken graag
een match!

Lieneke de Wolf & Patrick Dobbelaar (Founders Buro Focus)

BURO FOCUS
Employer branding bedenk je niet, dat doe je al. Bewust of onbewust straal
je als bedrijf en werkgever iets uit en voelen mensen daar wat bij. We hebben
het dan niet alleen over potentiële kandidaten, maar ook over bestaande
medewerkers. Het wordt wel eens onderschat hoe belangrijk dat is. Als je
medewerkers wilt aantrekken en behouden, doe je er goed aan om bewust
met je employer branding bezig te zijn. Want wat je actief uitdraagt, gaat
meer leven. Buro Focus helpt daarbij.
Met externe wervingscampagnes bereiken we via alle mogelijke kanalen
de juiste doelgroep voor jouw vacature(s) en ook intern zetten we jouw
‘brand’ actief uit. Dat doen we nu al succesvol voor bedrijven in de industrie,
logistiek, zorg en in het onderwijs. En daarnaast zien we ook het belang van
samenwerking. Poulevorming en combinatiebanen zorgen in het onderwijs
voor oplossingen en in buitenlandse wervingscampagnes wordt zelfs al
branche-overschrijdend samengewerkt. Hier liggen nog grote kansen. Net
als in het gezamenlijk uitdragen van Zeeuws-Vlaanderen als mooie regio
met ruimte, leuke ambitieuze bedrijven, een open cultuur waarin je warm
ontvangen wordt, geen files en volop werkgelegenheid. Laten we daar samen
de focus op leggen.

Employer branding
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SERVICES IN CLEANING,
WASTE & CATALYST
Als specialist op het gebied van industriële reiniging,
afval en catalyst beschikken we over een modern
en uitgebreid wagenpark, uitgerust met de beste
veiligheidsvoorzieningen. Ons motto is: Blijf de toekomst
een stapje voor. Ook op het gebied van personeel!
Dus zetten wij hier ook ons beste beetje voor, want
vakbekwame ervaren medewerkers zijn heel moeilijk te
vinden. We zoeken op dit moment mensen met name
operators om onze machines te bedienen.
Als werkgever heb je tot bepaalde hoogte invloed op
de toestroom van nieuwe medewerkers. Natuurlijk
profileren we onszelf actief en tonen we daarnaast goed
werkgeverschap, onder meer met een mooi loon, veel
vrije dagen en andere secundaire arbeidsvoorwaarden
zoals fitnessvergoeding en een fiets van de zaak.
Maar het begint bij scholing op alle niveaus, hbo, mbo
en praktijkonderwijs. Hierin zien we voor ZeeuwsVlaanderen nog verbeterkansen. Als we dat goed
oppakken, is er vervolgens veel mogelijk, ook binnen
bedrijven zelf. Wij bieden medewerkers binnen HCI en
ons moederbedrijf Veolia in ieder geval alle ruimte om
door te groeien. En met zoveel industrie in onze regio,
zijn de baan- en doorgroeimogelijkheden hier haast
oneindig. De kansen zijn er. We moeten ze samen
grijpen.
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Leendert Muller (mede-directeur Multraship)

MULTRASHIP
Familiebedrijf Multraship is internationaal actief én lokaal betrokken. Hoe kijken zij tegen
het thema van BO2 Match aan? We vragen het aan mede-directeur Pepijn Nuijten.
Wat merken jullie in de maritieme sector van de arbeidskrapte?
“In de maritieme sector is eigenlijk altijd wel al arbeidskrapte geweest. Er zijn gewoon minder
middelbare scholieren die deze richting kiezen, vooral degenen die landinwaarts wonen kiezen
deze richting minder omdat ze niet bekend zijn met de sector. Maar recentelijk merken ook
wij dat er meer krapte is dan voorheen.”
Hoe halen jullie nieuwe medewerkers binnenboord?
“We proberen wat vlotter en slimmer te adverteren en zijn veel aanwezig op opendagen van
diverse opleidingen. Ook schakelen we tijdens het sollicitatieproces sneller dan voorheen.
Deden we er vroeger enkele weken over, nu komen we vaak binnen een paar dagen al tot een
beslissing. Zo kunnen we kandidaten sneller duidelijkheid geven. Eenmaal binnen, verwelkomen
we ze met onze ‘Welkom aan boord dagen’.”
Wat maakt Multraship en Zeeuws-Vlaanderen aantrekkelijk voor medewerkers?
“Multraship is een interessante werkgever door de vele facetten van ons bedrijf. We zijn een
platte organisatie, maar je hebt bijzonder veel mogelijkheden om in de breedte door te groeien
en nieuwe uitdagingen aan te gaan. Daarnaast zijn we volop bezig met innovatie, verjonging
en digitalisering.
Zeeuws-Vlaanderen is uniek en aantrekkelijk door de manier waarop we hier met elkaar omgaan, op basis van vertrouwen. Mensen zijn hier puur, spelen geen rollenspel. We mogen
alleen nog wel wat meer naar buiten toe uitdragen dat we niet zomaar een randprovincie
zijn, maar een gebied met enorm veel banen, internationale bedrijvigheid en goede scholen.
Als Multraship vinden we het bovendien belangrijk om lokale sport- en cultuurinitiatieven
te ondersteunen. Goed voor de leefbaarheid en om te laten zien: kijk eens wat hier allemaal
gebeurt! Dan blijft er nog maar één klein minpuntje over: de logistieke verbindingen. Maar
daar wordt al aan gewerkt, dus…”
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