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Risicomanagement

“Zonder risico’s, geen vooruitgang” 

De Nederlandse economie zit in de lift. Naar verwachting groeit 
de economie in 2019 voor het zesde jaar op rij. Als ondernemer 
durf je weer te investeren en risico’s te nemen. “Zonder risico’s, 
geen vooruitgang”, mits het weloverwogen gebeurt. 

Door bewust om te gaan met verschillende soorten risico’s, kun je als 
ondernemer beter inspelen op kansen en bedreigingen. Dat geeft je 
een voorsprong op de concurrentie. Het eenmalig inventariseren van 
de risico's is echter niet voldoende. Risicomanagement is een continu 
proces. Risico’s veranderen voortdurend door nieuwe technologische 
ontwikkelingen (zoals digitalisering, robotisering en connectiviteit) en 
wijzigende wetgeving. Om hierop adequaat te kunnen inspelen, is het 
van belang dat risicomanagement in alle lagen van de organisatie als 
belangrijke prioriteit wordt beleefd.

In deze editie van het FME Ledenvoordeel Magazine lees je alles over 
het thema Risicomanagement. Als FME helpen wij leden om risico’s  
te beheersen. Van cybersecurity tot het ontwikkelen van een strategie 
en een organisatie ‘die een stootje kan hebben’. Ook onze partners in  
het FME Ledenvoordeelprogramma kunnen je op weg helpen. Van het 
afdekken van risico’s met verzekeringen, goed debiteurenbeheer en 
uitwijk mogelijkheden voor je IT-omgeving. Tot veilige kleding en  
andere maatregelen voor een veilige en gezonde werkomgeving. En 
ook het anticiperen op mogelijke personeelstekorten hoort uiteraard  
bij een doordacht risicomanagement plan.

Ik wens je veel leesplezier en inspiratie toe met deze uitgave van het 
FME Ledenvoordeel Magazine!

Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink
Voorzitter FME

We mobiliseren en 
verbinden de technologische 
industrie en de samenleving 
voor elke vraag of uitdaging 
waarop technologie het 
antwoord is. We gaan voor 
een toekomstbestendige 
wereld, met meer welvaart 
en welzijn, waarin iedereen 
meedoet.

fme.nl/ledenvoordeel
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Een medewerker rijdt vaak schades. 
Wat doe je dan als ondernemer? 
Stuur je je medewerker naar 
een rijvaardigheidscursus, roep 
je hem op het matje of ga je op 
zoek naar de ware reden van zijn 
onoplettendheid? Die zoektocht naar 
de oorzaak is risicomanagement in 
optima forma.

Daisy Beijersbergen, coach in 

risicomanagement bij Centraal Beheer

“Risico’s zijn van 
iedereen in een 
organisatie”

07

Centraal Beheer:

‘Risicomanagement 
is geen trucje’

06 INTERVIEW CENTRAAL BEHEER

In de praktijk
Het voorbeeld komt van Daisy Beijersbergen, één van de coaches in  
risicomanagement bij Centraal Beheer. Zij adviseert bedrijven bij het 
in praktijk brengen van risicomanagement. Daisy: “Veel bedrijven 
hebben een risico-inventarisatie gedaan. Die is vanuit de Arbowet ver-
plicht. Ze hebben soms zelfs een continuïteitsplan voor de processen 
en ze hebben iemand verantwoordelijk gesteld voor risicomanage-
ment. Want niemand wil natuurlijk risico lopen. Maar met het in kaart 
brengen en analyseren van je risico’s ben je er nog niet. Het is geen 
trucje, geen formule die je invult.”

Van iedereen
Risicomanagement is leren van iets dat vaker gebeurt. Vraagt dat om 
gedragsverandering, dan moet die verandering breed gedragen wor-
den. “Risico’s zijn van iedereen in een organisatie, niet alleen van de 
directie of de leidinggevende. Medewerkers moeten begrijpen waarom 
er bepaalde regels en doelstellingen zijn. Ze moeten idealiter ook 
meedenken over het risicobeheer, zodat zij zich medeverantwoordelijk 
voelen. Dat is wat ik ondernemers meegeef als ik met ze om tafel ga. 
Als je de oorzaak kent, weet je ook hoe je het kunt voorkomen. Risico-
management is een continu proces.”            ▶



WORKSHOP 
RISICOMANAGEMENT

Ken jij de risico’s van jouw  
bedrijf? Wil je er meer over  
weten? Centraal Beheer 
organiseert workshops waarin 
je kunt kennismaken met de 
grond beginselen van risico- 
management en het toepassen van 
het 7S-model. Schrijf je nu in via 
arnoud.van.der.bend@achmea.nl. 

0908 INTERVIEW CENTRAAL BEHEER

7S-model
In de jaren ‘80 van de vorige eeuw ontwierp bedrijfsconsultant Mc- 
Kinsey het succesvolle 7S-model om de prestaties van een organisatie 
te analyseren en te verbeteren. Volgens McKinsey bestaat de interne 
organisatie van een bedrijf uit zeven factoren - drie harde en vier 
zachte elementen - die samen een geheel vormen (zie kader). Deze 
samenhang leidt ertoe dat verandering van de ene factor van invloed 
is op de andere factoren. 

heftruck kantelde en de man raakte ernstig gewond. Waarom werd 
deze medewerker niet aangesproken door zijn collega’s en waarom 
reed hij zo gevaarlijk in het rond? Uit de gesprekken kwam naar voren 
dat er een strakke tijdlimiet gold om goederen uit de stellingen te 
halen. Elke keer de vorken laten dalen, kostte tijd. Je kunt bedenken 
wat de maatregelen waren die het bedrijf heeft genomen. Niet de 
veiligheidsvoorschriften aanscherpen, maar de werkdruk verlagen.”

Communicatie en vertrouwen
De basis van risicomanagement is communicatie en vertrouwen. 
Praten, luisteren, uitleggen, het komt in alle zeven elementen van het 
7S-model terug. “Veel bedrijven, zeker productiebedrijven in de maak-
industrie, hebben veel veiligheidsvoorschriften”, weet Daisy. “Maar 
durven mensen elkaar ook aan te spreken? Durven zij een schade te 
melden of zijn ze bang om afgestraft te worden? Is er eigenaarschap? 
Vertrouwen in de leiding? Worden medewerkers uitgedaagd of moeten 
ze alleen hun werk doen en verder niets? De antwoorden op deze 
vragen geven inzicht in de risicocultuur van een bedrijf. Dit inzicht 
geeft vervolgens handvatten om succesvol en duurzaam risico’s aan te 
pakken.” ■

MEER INFORMATIE

Telefoon : (06) 51 19 50 13
E-mail : arnoud.van.der.bend@achmea.nl
Website : www.centraalbeheer.nl

Arnoud van der Bend, 

risicomanager en specialist 

schadeverzekeringen in 

de maakindustrie bij 

Centraal Beheer

3 TIPS VOOR EFFICIËNT 
RISICOMANAGEMENT

1. Stel heldere doelen en zorg dat 
iedereen ze kent

Zet lange termijndoelen op het 
gebied van veiligheid om naar 
concrete acties. Beter nog: vraag 
je medewerkers om dit zelf te 
doen. Zonder duidelijke doelen is 
het lastig om verantwoordelijkheid 
te nemen. En om te corrigeren. Met 
actiepunten die je medewerkers 
zelf opstellen, is bijsturen vaak 
helemaal niet of minder nodig.

2. Maak duidelijk waaróm het 
melden van incidenten en schades 
belangrijk is

Laat zien dat inzicht in ongelukken 
en schade helpt bij het bereiken 
van de veiligheidsdoelstellingen. 
Dan wordt het voor iedereen 
logischer om schades te melden 
en te registreren. Iedereen 
moet weten waaróm je (bijna-)
incidenten en schades meldt 
en wat er vervolgens met deze 
melding gebeurt.

3. Maak een dashboard, dat geeft 
overzicht

Je wilt beslissingen nemen op 
basis van concrete feiten. Met 
een dashboard vertaal je jouw 
visie naar concrete en meetbare 
doelen. Bespreek dit dashboard 
bij werkoverleggen. Zo krijgt 
risicomanagement een vaste 
plaats in je bedrijf. En wordt 
praten over risico’s heel gewoon.

DE ZEVEN ELEMENTEN VAN 
HET 7S-MODEL

• Strategie
• Structuur
• Systemen
• Sleutelvaardigheden
• Staf
• Stijl van leidinggeven
• Shared values 

Systematisch onderzoek
Werkend met het 7S-model worden alle belangrijke processen binnen 
de organisatie systematisch op de aanwezigheid van mogelijke risico’s 
onderzocht. Op die manier worden geen belangrijke zaken over het 
hoofd gezien. Het 7S-model is niet alleen een nuttig instrument om 
toekomstige calamiteiten te voorkomen door de zwakke punten in de 
bedrijfsvoering bloot te leggen, het is net zo goed toepasbaar om de 
herkomst van klachten en schades te herleiden. In dat geval verzorgt 
het model geen vooruitblik, maar juist een terugblik. Het resultaat van 
beide exercities is hetzelfde: de bedrijfsrisico’s nemen af.

Voorbeelden genoeg
Dat het 7S-model werkt en dat een bedrijf serieus minder faalkosten 
kan hebben, weet Daisy Beijersbergen uit haar eigen praktijk. Ze heeft 
voorbeelden genoeg. “Ik kwam bij een bedrijf waar medewerkers 
supergemotiveerd waren, maar waar iedereen werkte vanuit zijn 
eigen waarheid en dus de foute dingen deed. Hier was de conclusie 
dat medewerkers geen idee hadden van een gezamenlijk doel. De 
strategie van het bedrijf was niet duidelijk. Een ander voorbeeld. In 
een distributiecentrum reed een vorkheftruckmachinist met de vorken 
omhoog en bleef haken achter een stelling. De stelling stortte in, de 
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Hoog werkplezier, 
laag verzuim

INTERVIEW ARBONED

Renate van Dijk is als Systeem- & Procesmanager (CIO) de eind-
verantwoordelijke voor alle systemen en processen bij paneel-
bouwer Aqualectra. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor de 
kwaliteit van de arbeidsomstandigheden. “Zonder mensen kun je 
immers geen systemen managen”, zegt ze. 

Duurzame inzetbaarheid
Aqualectra is de grootste zelfstandige paneelbouwer in Europa. 
Het bedrijf maakt onder meer besturingspanelen en verdeel-
systemen voor de industrie, infrastructuur, utiliteit en meer. 
Aqualectra zoekt continu naar oplossingen die de duur zame 
inzetbaarheid van de werknemers vergroten. “Mensen worden 
ouder, werken langer door; je moet als organisatie preventief 

maatregelen nemen om je mensen optimaal te kunnen blijven inzet-
ten”, licht Renate toe. “Daarbij zoeken we steeds de balans tussen: 
wat heeft de organisatie nodig, wat kun je nog, wat wil je en wat is 
daarvoor nodig.”

De arbeidsomstandigheden zijn dus doorlopend een belangrijk 
thema binnen de bedrijfsvoering van Aqualectra. Zo heeft Renate 
onlangs	voor	alle	functieprofielen	inzichtelijk	gemaakt	welke	facetten											
een rol spelen op het gebied van risicomanagement. “Ik heb ook 
een weging aangebracht, zodat we trends in kaart kunnen brengen. 
We werken hierdoor binnen het aandachtsgebied op Arbopreventie 
minder ad hoc.”                                                                                
                                                                                                        ▶

De hoge veiligheidscultuur binnen 
het bedrijf en de aandacht die er 
is voor risicomanagement, dragen 
bij aan het werkplezier van de 
werknemers van Aqualectra. De 
medewerkersbetrokkenheid is hoog 
en het verzuim is laag. Systeem- & 
Procesmanager Renate van Dijk vertelt 
hoe Aqualectra dat doet.



STAP 1: INVENTARISATIE
Verzamel alle risico’s in je bedrijf op één lijst. Je kunt je RI&E 
zelf opstellen, maar je kunt ook gebruikmaken van zogenoemde 
RI&E-instrumenten.

STAP 2: EVALUATIE
Als je alle risico’s op een rij hebt gezet, maak je een evaluatie. 
Hoe groot is het risico? Daarbij sorteer je de risico’s: de 
belangrijkste bovenaan. De digitale instrumenten helpen je bij 
het evalueren van de risico’s.

STAP 3: PLAN VAN AANPAK
Bij een RI&E hoort een Plan van aanpak. Hoe ga je je risico’s 
aanpakken? Wie doet wat, en wanneer? 

STAP 4: TOETSING
Heb je meer dan 25 werknemers in dienst of heb je gebruik-
gemaakt van een niet erkend RI&E instrument? Dan moet je je 
RI&E laten toetsen. ArboNed kan je daarbij helpen. 

STAP 5: AAN DE SLAG!
Met alleen het uitvoeren en laten toetsen van de RI&E heb je nog 
niets veranderd aan de veiligheid en gezondheid in je bedrijf. 
In het Plan van aanpak heb je aangegeven wie wat gaat doen 
en binnen welke termijn. Tijd om aan de slag te gaan dus. De 
preventiemedewerker neemt het voortouw.

MEER WETEN?  
Kijk op www.arboned.nl/rie

Aan de slag met de Risico-inventarisatie en -evaluatie

De Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is een voor werkgevers 
verplicht middel om de gezondheid en veiligheid in het bedrijf te 
bevorderen. Elk bedrijf met personeel moet inventariseren of en hoe 
het werk gevaarlijk of ongezond kan zijn voor medewerkers.
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Professional
“De samenwerking met ArboNed is ons perfect bevallen en de com-
municatie	verloopt	vlot.	Het	is	fijn	om	te	werken	met	een	professional	
met	veel	kennis.	Aqualectra	heeft	bewust	gekozen	voor	een	gecertifi-
ceerde arbodienst.” ArboNed doet niet alleen de RI&E, maar adviseert 
en ondersteunt ook bij de verzuimbegeleiding van werknemers en bij 
het uitvoeren van een Preventief medisch onderzoek (PMO/PAGO). 
“De diverse deskundigen binnen ArboNed werken goed samen en 
voorzien ons op die manier van integraal advies. Aqualectra houdt 
van duurzame relaties en die hebben we dan ook met ArboNed.” ■

“ Veiligheid 
moet worden 
gedragen door 
iedereen in de 
organisatie"

ARBONED

Oprechte betrokkenheid
Meer dan ooit is het sturen op arbeidsomstandigheden maatwerk 
geworden bij Aqualectra. “Het is een continu proces. Er speelt ook 
zo veel. Van het treffen van voorzieningen voor iemand die last heeft 
van zijn knie, tot omgaan met psychosociale arbeidsbelasting. Hoewel 
ik sterk gericht ben op functiegebieden en risicosturing, is er ook veel 
ruimte voor persoonlijke aandacht en dat waarderen de medewer-
kers.”

De medewerkersbetrokkenheid bij Aqualectra is hoog. Het verzuim 
ligt ver onder het landelijk gemiddelde. Volgens Renate komt dat 
door de bedrijfscultuur. Niet alleen de werknemers zijn betrokken bij 
de organisatie, maar ook andersom. “Ons geheim? Oprechte interes-
se. Als bij ons iemand vraagt ‘hoe is het ermee?’, willen we ook echt 
het antwoord horen. Dat geldt voor iedereen, ook het management. 
De truc is om daar iedere dag opnieuw aandacht aan te besteden en 
niet alleen op geforceerde momenten. Dat is een kleine investering, 
maar het effect is groot. Daarnaast is het natuurlijk essentieel om 
gestructureerd aan je veiligheidscultuur te werken, via bijvoorbeeld 
een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).” 

Risico-inventarisatie en -evaluatie 
Onlangs heeft Aqualectra een nieuwe RI&E laten uitvoeren door 
ArboNed. Hiermee wilde Renate aan de organisatie laten zien dat een 
onafhankelijke, externe partij dezelfde conclusies zou trekken over de 
kwaliteit van de arbeidsomstandigheden als zij. “Het is meer dan aan 
de wet willen voldoen. Je laat op deze manier zien dat je je mensen 
serieus neemt”, zegt ze. 

ArboNedconsultant en senior hoger veiligheidskundige Michel van 
Weely ging met de werknemers van Aqualectra in gesprek, maakte 
multimomentopnames, liep rond in het bedrijf en overzag zo alle 
facetten van de werkvloer. Renate: “De werknemers konden open 
en	eerlijk	vertellen,	de	consultant	werd	niet	ingefluisterd	door	het	
management. De aanbevelingen verdwijnen bovendien niet in de ‘la 
der vergetelheid’, maar worden concreet opgepakt. Het rapport met 
te nemen maatregelen gaat naar de OR, die zich er serieus over buigt 
en ook een advies uitbrengt.” 

Aan de functie-RI&E werkte een werkgroep van werknemers uit 
de verschillende functiegroepen samen met personeelszaken. De 
gebouwgebonden RI&E is uitgevoerd in nauwe samenwerking met de 
BHV-organisatie. “Veiligheid moet worden gedragen door iedereen in 
de organisatie. Dat lukt alleen als je je mensen er ook echt bij betrekt. 
Dan is het natuurlijk fantastisch om te zien dat ook uit het rapport 
blijkt dat we een hele hoge veiligheidscultuur hebben. Daar zijn we 
dan ook echt met zijn allen trots op. Het is een sport om op dit hoge 
niveau te blijven werken en als je het terugziet in de medewerkers-
tevredenheid, dan is dat gewoon gaaf.”

MEER INFORMATIE 

Telefoon : (030) 299 64 44
E-mail : info@arboned.nl
Website : www.arboned.nl
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Een cyberaanval behoort wereldwijd tot de 
drie grootste bedrijfsrisico’s van het moment. 
Je kunt als bedrijf verschillende technische 
en organisatorische maatregelen nemen 
om cyberincidenten te voorkomen. Maar je 
kwetsbaarste schakel, dat is en blijft de mens. 
Hoe zorg je dat iedereen in het bedrijf op de 
hoogte is van je cyberbeleid en jouw bedrijf 
helpt digitaal weerbaar te zijn? Gedrag speelt 
hierin een belangrijke rol. FME geeft een aan-
tal praktische handvatten.

Cybersecurity is een veelomvattend begrip. Het veranderende IT- 
landschap en de substantiële toename van IoT-apparatuur (internet  
of things) zorgen ervoor dat informatiebeveiliging voor bedrijven in 
de technologische industrie geen ict-aangelegenheid meer is; het is 
verweven met alle primaire bedrijfsprocessen. 
 
De gevolgen van een cyberaanval gaan vaak verder dan omzetderving. 
Het schaadt het vertrouwen van de medewerkers, (toe)leveranciers en 
klanten. Nadenken over de gevolgen van een cyberincident op basis 
van risicoanalyse is voor elke onderneming een must. En bovendien 
sinds 25 mei 2018 verplicht door de wet Algemene verordening gege-
vensbescherming (AVG).

Maak een risicoanalyse
Een inventarisatie van risico’s begint bij het in kaart brengen van de 
kroonjuwelen van de organisatie. Oftewel: de belangrijkste onderde-
len, processen en bestanden. Is de beveiliging van de informatie in je 
bedrijf vastgelegd? Zijn de informatie-eigenaren tegelijkertijd de IT-ver-
antwoordelijken of niet? Heeft een cyberaanval risico op de business in 
termen van gelegenheid, integriteit en veiligheid? En zo ja, hoe groot is 
de impact van het risico? Niet alles is te beveiligen en een investering 
geef je maar een keer uit, des te belangrijker is het een goede afweging
te maken. Op basis van de risicoanalyse kun je technische maatregelen 
nemen.

Eerst bewustwording, dan gedrag
Investeren in technologische oplossingen is logisch. Maar belangrijker: 
weten medewerkers waar de belangen van een organisatie liggen, dan 
kunnen ze hun gedrag hier op aan passen. Anders is de investering 
in technologie alsnog weggegooid geld. Bewustwording is slechts een 
eerste stap. Met cyberveilig gedrag maak je als organisatie pas echt het
verschil.

Wat is wenselijk gedrag?
Als de T van techniek en de O van organisatie zijn geregeld, blijft de 
M van mens over. De meest kritische factor in het geheel. Menselijk 
gedrag is van niet te onderschatten waarde als het aankomt op cyber-
veiligheid. Gedrag gaat in wezen over drie dingen: motivatie (wil je het 
gedrag vertonen?), capaciteit (heb je de kennis en vaardigheden?) én 
gelegenheid. Wenselijk gedrag afdwingen – al of niet met behulp van 
technologische maatregelen – kan pas als de oorzaak van het ontbre-
kende gedrag bekend is. Bedrijven moeten zich afvragen welke
gedragingen wenselijk zijn en hoe zij die kunnen bewerkstelligen.

Zo gedragen medewerkers zich minder kwetsbaar
Er is een aantal vragen die elke organisatie zich zou moeten stellen om 
digitaal weerbaarder te worden:
• Weten medewerkers bij wie ze ongewone zaken moeten mel-

den? En heeft deze persoon vervolgens toegang tot het MT of de 
directie?

• Is er beleid voor het gebruik van wachtwoorden, schermvergren-
deling en USB-sticks?

• Hoe wordt er omgegaan met WiFi buiten de deur?
• Hoe wordt gevoelige data verstuurd? Is het mogelijk deze te 

versleutelen?
• Welke richtlijnen zijn er bij outsourcing van je medewerkers?
• Welke regels zijn er voor lokaal opslaan van data (bij klanten)?
• Welke procedures zijn er voor vreemde telefoontjes (voice phis-

hing) en phishing mails?
• Worden je medewerkers gestimuleerd onbekenden in het pand 

aan te spreken?
• Wat mogen medewerkers wel en niet op hun laptop en zakelijke 

telefoon?
• Hoe is de onderlinge aanspreekcultuur; wordt er gecommuni-

ceerd over vreemde mails of telefoontjes?

MEER INFORMATIE

Telefoon : (088) 400 8 400
E-mail : fmeserviceteam@fme.nl
Website : www.fme.nl/cybersecurity

FME HELPT JE MET CYBERSECURITY

FME heeft diverse activiteiten en diensten op 
het gebied van cybersecurity om te zorgen dat 
je je kunt beschermen tegen de risico’s van 
cybercrime. Met de FME Cybersecuritycheck 
kom je er bijvoorbeeld door middel van 15 vragen 
en antwoorden achter hoe goed jouw bedrijf 
beschermd is tegen aanvallen van cybercriminelen.

Een cyberveilige 
organisatie begint
bij jezelf én je 
medewerkers

Test het!
Een cyberaanval kan laagdrempeliger zijn dan vaak wordt gedacht. Het 
lukt bedrijven gespecialiseerd in social engineering in bijna 70% van de 
gevallen om telefonisch een wachtwoord van een willekeurige werk-
nemer te krijgen. Twijfel je of je organisatie bestand is tegen cyberaan-
vallen? Kom er door middel van 15 vragen en antwoorden achter hoe 
goed jouw bedrijf beschermd is tegen aanvallen van cybercriminelen. 
Doe de FME Cybersecuritycheck op www.fme.nl/cybersecurity

Praktische handvatten voor cyberveilig gedrag
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Wanbetalers… hoe 
beperk jíj de schade? 

Je bedrijf groeit flink, je klantenkring is toegenomen. Dan weet je uit ervaring dat 
er helaas altijd wanbetalers tussen zitten. Heel vervelend is dat... Frustrerend, 
tijdrovend, slecht voor je klantcontact, je eigen cashflow en daarmee de relatie 

met je leveranciers. Hoe voorkom je dat? Of hoe beperk je de schade? Inzicht in de 
financiële situatie van je klanten helpt. Maar ook: de expertise inschakelen van een 

externe partij. Dan hoeft tenminste je nachtrust er niet onder te leiden.

Wat we hebben, willen we niet meer kwijt. 
En omdat de mens bang is voor verlies, 
hebben we verzekeringen uitgevonden. Privé 
verzekeren we onze inboedel en onze reizen, 
en zakelijk ons wagenpark en gebouw. En 
het verzekeren van je krediet dan? Vreemd 
genoeg zit dat nog niet standaard in het pak-
ket van alle ondernemers. Best gek, want als 
één van je afnemers failliet gaat, is de schade 
enorm. Vele malen groter dan een gestolen 
auto. En nu het goede nieuws: je kunt je dus 
prima tegen dit risico beschermen.

Loop ik wel risico?
Misschien vind je maatregelen niet nodig: 
je klanten zijn immers stabiel en ze betalen 
trouw. Maar: ooit krijg je toch te maken met 
een debiteur die niet of te laat betaalt. En dan 
kun je maar beter goed voorbereid zijn. Begin 
ermee de betalingshistorie en het krediet-
risico van je klanten eens kritisch te bekijken. 
Je kunt bijvoorbeeld een kredietwaardig-
heidscheck doen van een nieuwe potentiële 
klant. Bij de Kamer van Koophandel kun je 
van tevoren gegevens opvragen die het nodige 
inzicht geven. Maar andere partijen, zoals 
kredietverzekeraars kunnen ook zo’n check 
voor je uitvoeren. 

In kaart brengen
Je bent niet voor niets ondernemer geworden, 
je weet dat ondernemerschap gepaard gaat 
met risico’s. Zorg wel dat je deze risico’s 
zo goed mogelijk beheert. Is je bedrijf 
flink	gegroeid,	dan	is	het	verstandig	om	je	
debiteurenportefeuille in kaart te brengen. 
Hoe is de spreiding van het debiteurenrisico? 
Ben je erg afhankelijk van één grote klant? 
Werk je met minder kredietwaardige 
klanten? In dat geval is het goed om je 
betalingscondities aan te passen, bijvoorbeeld 
deels vooruitbetalen. Hoe meer spreiding, 
hoe beter. Met één debiteur waar je 10.000 
euro van krijgt, loop je nu eenmaal meer 
ondernemersrisico dan met tien debiteuren 
waar 1.000 euro uitstaat.

Zelf doen of uitbesteden?
Krijg je met wanbetaling te maken, dan kun 
je veel zelf doen. Stuur tijdig aanmaningen 
waarin je heel concreet bent en alle feiten en 
cijfers op een rijtje zet. Benoem ook de even-
tuele gevolgen als de betaling op de nieuwe 
vervaldatum nog niet binnen is. Belangrijk: 
blijf wel altijd positief van toon. Anders ben 
je nog verder van huis. Focus op de goede 
zakelijke relatie en de wil om verder zaken te 

die manier kun je je vorderingen prima  
beschermen tegen wanbetaling. Krediet-
verzekeraar Atradius kan je daarbij helpen, 
bijvoorbeeld met de Branche Krediet Polis. 
Eenduidig en transparant: met deze krediet-
verzekering weet je precies welke risico’s ge-
dekt zijn. Indien nodig, vul je de basisdekking 
aan met bijvoorbeeld politieke risicodekking 
of dekking voor fabricage risico’s. Je kiest  
alleen de ‘bouwstenen’ die je nodig hebt.  
Zo heb je altijd een verzekering op maat en  
betaal je nooit voor risico’s die je niet loopt. 
En de kleine lettertjes dan? Die zijn er niet.

Groeien kost geld
Groei betekent meestal ook investeren: extra 
medewerkers, werkplekken, bijvoorbeeld. Wil 
je	deze	kosten	voorfinancieren,	dan	gebruik	
je hiervoor cash uit je eigen onderneming. 
Maar: kun je dit wel vanuit eigen middelen 

DIT IS ATRADIUS

Atradius is Nederlands grootste 
kredietverzekeraar, met meer 
dan 90 jaar ervaring en expertise 
en vestigingen in 50 landen 
wereldwijd. Wij bieden tal van 
producten op het gebied van 
kredietverzekering, borgstelling 
en incasso. Hiermee helpen wij 
bedrijven over de hele wereld om 
veilig zaken te doen. Voor ieder 
bedrijf is er een oplossing, van 
groot tot klein. 

DIT KUN JE VAN ONS 
VERWACHTEN:

• Groeien met de juiste klanten
• Vooraf inzicht in de krediet-
 waardigheid van je debiteuren 
• Hulp bij debiteurenbeheer 
• Uitbesteding van het incassoproces 
• Tot wel 90% vergoeding van de
 geleden schade bij wanbetaling 
• Via online systemen altijd
 toegang tot je account, polis 
 en activiteiten
• Betere bankcondities
• 24/7 actuele handelsinformatie
 over landen, markten en
 afnemers
• De nieuwste economische
 publicaties op onze website:
 www.atradius.nl/publicaties 
• Eenvoudig polisbeheer 
• Aftrekbare kosten 

MEER INFORMATIE

Telefoon  : (020) 553 27 64
E-mail : stefan.westendorp@atradius.com
Website : www.atradius.nl/fme

financieren?	Als	je	daar	vooraf	niet	goed	over	
nadenkt, kan er opeens liquiditeitskrapte 
ontstaan. Op het laatste moment nog naar 
financiers	gaan	zoeken,	maakt	de	situatie	wel	
erg	spannend.	Een	dergelijke	financiering	is	
namelijk meestal niet direct geregeld, terwijl 
er wel rekeningen betaald moeten worden. 
Met een goede liquiditeitsbegroting kun je 
voorspellen hoe het saldo op je zakelijke 
rekening zich gaat ontwikkelen. Dat geeft een 
concreet antwoord op de vraag of je de groei 
zelf	kunt	financieren	of	dat	er	een	externe	
financier	nodig	is.

ZO BEPERK JE VANDAAG AL 
DE RISICO’S:

• Houd de financiële situatie van
 je afnemers zorgvuldig in de
 gaten, grijp tijdig in. 
• Hanteer korte betalingstermijnen. 
• Check direct na levering of de
 goederen en de factuur goed zijn  
 ontvangen.
• Betaalt een afnemer niet, draag
 dan tijdig het incasso over. 
• Regel een kredietverzekering: dan
 weet je hoe je afnemers ervoor
 staan en krijg je een deel van je
 geld terug als betaling uitblijft.

doen, werkt meestal toch het beste. Na drie 
keer aanmanen nog geen resultaat? Schakel 
dan een incassobureau in. Of neem een
kredietverzekeraar in de arm die niet alleen 
voor het incasso zorgt, maar ook dekking 
biedt als je klant niet meer kan betalen. Op 
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Risico’s beperken? 
Leasen biedt 
uitkomst

Full- operational lease
Geen	financiële	verrassingen,	klinkt	goed	
toch? Dit realiseren we door Full-Operational 
Lease aan te bieden. Dit is de meest populaire 
leasevorm waarbij alle kosten zoals reparatie, 
onderhoud, banden en Allrisk verzekering 
zijn inbegrepen. Dit betekent volledige service 
tegen een vaste prijs waarbij continuïteit van 
jouw vervoer voorop staat. In je contract is 
standaard opgenomen:

→ Reparaties en onderhoud 
Heeft de auto een onderhoudsbeurt nodig? 
Maak dan een afspraak met een merkdealer. 
Zij nemen contact met ons op en zorgen ervoor 
dat jouw auto weer ready to go is. 

→  Banden
Voortaan hoef je niet meer in te zitten over 
bandenslijtage. Ook hiervoor kun je terecht 

Wist je dat mobiliteit voor een bedrijf vaak de 
derde kostenpost op rij is na huisvesting en 
personeel? Geconfronteerd worden met hoge 
rekeningen wil je dan ook het liefst voorkomen. 
Beperk jij graag je financiële risico’s? Dan biedt 
DirectLease jou uitkomst. Wij helpen jou om vanaf 
het begin tot het einde van jouw leasecontract 
deze risico’s te beperken. Benieuwd hoe?

ZAKELIJK VOORDEEL

DIRECTLEASE

bij de merkdealer. Zij zullen bij normale  
slijtage jouw banden zonder extra kosten  
vervangen. Heb je gekozen voor de dienst  
winterbanden? Dan krijg je tijdig een 
berichtje van ons om de banden te laten 
wisselen. 

→  Wegenbelasting
Wij hebben in het maandelijkse leasebedrag 
de wegenbelasting al meegenomen. Ook hier-
voor krijg je dus geen aparte rekening meer. 
Voortaan zijn al jouw autokosten overzich- 
telijk in één bedrag. 

→  Verzekering 
Goed nieuws! Wanneer je besluit om een
auto bij DirectLease te gaan leasen, is deze 
Allrisk verzekerd. Zorgen maken over 
schade aan de auto hoort vanaf nu tot het 
verleden. 

GEEN OPLOPENDE KOSTEN
 
Autokosten kunnen hoog 
oplopen wanneer de auto voor 
medewerkers wordt gekocht. 
Door te kiezen voor lease betaal 
je een vast bedrag per maand 
en weet je direct waar je aan 
toe bent. Je medewerkers in een 
nieuwe auto laten rijden zonder 
financiële verrassingen. Geen 
hoge investeringen meer, de 
zekerheid van een representatief 
jong wagenpark zonder risico’s 
van stilstand bij pech (continuïteit) 
en elke maand een scherp tarief 
voor mobiliteit. Dat is leasen bij 
DirectLease. 

DE BESTE AUTODEALS
 
We stellen onze DirectDeals graag 
aan je voor. Wij bieden hier auto’s 
aan met de laagste prijsgarantie. 
Dit houdt in dat je op zakelijk 
leasegebied altijd de garantie van 
de beste deal hebt. 

En wat dacht je van onze 
occasions? Dit zijn jong gebruikte 
auto’s, welke voor een scherpe 
prijs te leasen zijn. Leuke 
bijkomstigheid: geen lange 
levertijd en je kunt er meteen  
mee wegrijden. 

Goedkoop, goedkoper, goedkoopste 
tankbeurt
Bij de kostenpost mobiliteit kun je niet om de 
tankkosten	heen.	Hoe	fijn	is	het	dan	als	je	deze	
kosten zo laag mogelijk kunt houden? Om jou 
hiermee te helpen hebben wij een Tankservice 
App ontwikkeld. Voor elk tankstation in Neder-
land geeft deze App de brandstofprijzen weer. 
Kan de auto ook een wasbeurt gebruiken? 
Met de App kun je ook de overig aanwezige 
diensten (zoals een wasstraat, aanhangwagen-
verhuur etc.) van het tankstation zien. En dan 
hebben we het leukste nog niet eens vermeld: 
deze App is zowel via GooglePlay en de App 
store gratis te downloaden. Voortaan ben je 
dus steeds verzekerd van de beste brandstofprijs.

Speciaal voor FME-leden 
FME-leden bieden wij 3% korting op onze 
toch al scherpe online leasetarieven. Bereken 

MEER INFORMATIE

Telefoon : +31(0)541 571 704      
E-mail : martin.holl@directlease.nl
Website : www.directlease.nl

Gerard Wassing, Manager Human 
Resources bij Ascom:
 
“EVEN BELLEN... EN METEEN 
DE JUISTE PERSOON AAN 
DE LIJN.”
 
“Wij waren op zoek naar een 
leasemaatschappij die maatwerk 
kon bieden, want we hebben 
een flink wagenpark en iedereen 
heeft zo zijn eigen voorkeuren 
als het om een auto gaat. Je 
vraagt je dan af of een online 
leasemaatschappij in staat is 
om al die maatwerkoffertes 
digitaal op te maken. Dat bleek bij 
DirectLease geen enkel probleem 
op te leveren. De digitale beper-
king waar ik bang voor was, bleek 
eenvoudig niet te bestaan. Ook 
niet op het gebied van service. Om 
maar een voorbeeld te noemen: 
bij DirectLease werken ze met 
korte lijnen. Even bellen en je hebt 
vrijwel meteen de juiste persoon 
aan de lijn. Dat is echt een 
verademing.”
 
Ascom is gespecialiseerd in 
communicatie- en beveiligings-
systemen en is lid van FME.

maar eens hoeveel deze extra korting scheelt 
per maand. Geloof ons, het gaat om leuke 
bedragen. Wil je meerdere auto’s leasen, dan 
loopt deze besparing al gauw fors op. Dit 
is de kans voor jou en je collega’s om extra 
voordelig in een nieuwe auto naar het werk te 
rijden.

DirectLease is al sinds een aantal jaren prefer-
red supplier van FME Ledenvoordeel, en niet 
zonder succes. Wij hebben reeds vele van jouw 
branchegenoten weten te overtuigen van onze 
zorgeloze dienstverlening in combinatie met 
onze scherpe en transparante tarieven.
 
Nieuwsgierig geworden?
Kun je niet wachten om een leaseauto bij ons 
uit te zoeken? Voor inspiratie kun je kijken op 
www.directlease.nl en direct een bestelling 
plaatsen. 



Medewerker met no-risk status Regeling Bedrag regeling

Treedt in dienst LKV € 18.000

Is gedurende twee jaar ziek ZW 29b € 60.000

Stroomt de WGA in Niet toerekenbaar € 130.000

Totaal compensatiewaarde € 208.000
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Verborgen kosten  
en risico’s in de 
Sociale Zekerheid
Heb jij inzichtelijk welke kosten jij hebt op het vlak van de 
Sociale Zekerheid? En zijn risico’s bekend? Weet je welk bedrag 
aan regelingen je benut of welk bedrag je optimaal zou kunnen 
benutten? Werkgevers in Nederland hebben dit inzicht niet. 
Verbazingwekkend, want deze kosten behelzen gemiddeld 20% 
van de loonsom. In dit artikel lichten we een aantal kosten en 
risico’s nader toe. 

Boete betalen
Ondernemingen hebben voor de ZW- en WGA 
schadelast van (ex)-werknemers die bij hen in 
dienst zijn (geweest) de keuze om eigenrisico-
drager te worden of een gedifferentieerde 
Whk premie te betalen. Ben je middelgrote- of 
grote werkgever én geen eigenrisico drager, 
dan betaal je een individueel gedifferenti-
eerde premie. De beschikking wordt door de 
Belastingdienst in samenwerking met UWV 
opgesteld. Ben je grote werkgever dan betaal 
je de uitkering ongeveer x 2 terug aan de 
Belastingdienst. 

Heb je de Belastingdienst wel eens om onder-
bouwing van die premie gevraagd? Enig idee 
welke uitkeringen aan je worden toegerekend 
en of dit wel juist is? Hierin worden namelijk 
veel fouten gemaakt; uitkeringen die volgens 
wet- en regelgeving helemaal niet mógen wor-
den toegerekend staan toch op jouw rekening 
en voeren de premie omhoog. Geen controle 
van de Whk premie betekent dat je hoogst-
waarschijnlijk te veel betaalt. 

Er ligt geld op straat
Circa 5% van de werkende Nederlanders valt 
onder de no-risk polis. Bij het merendeel van 
de mensen is dit niet aan de buitenkant zicht-
baar en zul je dit dus echt aan de medewerker 
moeten vragen. Bij medewerkers met een  
no-risk polis hoeven verzuim- en/of arbeids-
ongeschiktheidskosten niet door de werk-
gever te worden betaald én je krijgt ook nog 

eens een loonkostenvoordeel van maximaal 
€ 18.000,-. Maar deze regelingen worden 
nauwelijks benut: in een Kennisverslag van 
UWV 2018-9 wordt geconcludeerd dat dit per 
categorie no-risk polis varieert tussen de 14% 
en 60% benutting. Een snelle berekening (zie 
tabel) laat zien dat het per gemiste no-risk 
medewerker om aanzienlijke bedragen kan 
gaan. 

MEER INFORMATIE

Telefoon : (085) 303 43 54
E-mail : info@equivalence.nl
Website : www.equivalence.nl

Verzuimkosten
Heb jij inzichtelijk waar de verzuimkosten 
in zitten? Is dit kort, middellang of lang 
verzuim?	En	zit	dit	bij	een	specifieke	afdeling	
of functie eenheid? Als je niet weet waar de 
kosten zitten, is het ook lastig om te sturen 
en de kosten te verlagen. Open deuren? 
Misschien wel. Maar de praktijk laat zien dat 
een verzuimpercentage van 3-5% als ‘normaal’ 
wordt gezien en het niet inzichtelijk is waar 
de kosten ontstaan.

Ex-medewerkers
Stel je zelf eens voor: van een medewerker 
wordt het contract niet verlengd en hij/zij 
meldt zich vlak voor het einde van het con-
tract ziek. Of vlak erna. Of misschien was de 
medewerker al langer ziek. Hoe dan ook, het 
contract eindigt, je wenst je ex-medewerker 
sterkte en sluit het dossier. Ben je geen eigen-

risicodrager voor de ZW, dan pakt UWV de 
re-integratie-activiteiten op. UWV komt echter 
in de meeste gevallen niet eerder dan de 42e 
week in actie. Tot slot blijkt dat de instroom 
in de WIA voor maar liefst 54% uit de ZW is 
ontstaan. Deze ZW- en WGA-uitkering wordt 
echter wel aan jou in rekening gebracht via 
de Whk beschikking. De praktijk laat zien dat 
dit niet door werkgevers wordt gemonitord 
waardoor je ook hier te veel betaalt. 

Sociale Zekerheidskosten in kaart 
Zorg dat je de Sociale Zekerheidskosten in 
kaart hebt. Hierdoor bespaar je veel geld 
en beheers je risico’s. Door het volledige 
speelveld bij een onderneming in kaart te 
brengen, zowel kwalitatief als kwantitatief 
ben je in staat om het optimale aan regelingen 
te benutten, maximaal kosten te verlagen en 
risico’s te beheersen.

ZAKELIJK VOORDEEL

OVER EQUIVALENCE

Equivalence controleert jouw 
administratie en claimt de in het 
verleden onbenutte regelingen en 
teveel betaalde premies. Dit met 
terugwerkende kracht van maximaal 
5 jaar. Daarnaast ondersteunen  
zij werkgevers bij een optimale 
inrichting van de Sociale Zekerheid. 

FME LEDENVOORDEEL

Equivalence werkt op basis van 'no 
cure no pay'. Als FME-lid ontvang je 
10% korting op het tarief van 30%. 
Je betaalt dan slechts 27%. Je kunt 
ook kiezen voor 10% korting op het 
geldende uurtarief.
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Juiste kleding 
vermijdt risico’s 
waar je niet  
meteen aan denkt

In 4 stappen naar een gestructureerde 
risicobeheersing:

Stap 1. Inventariseer de risico’s
Stel de juiste vragen en overleg daarvoor met 
een expert zoals Initial. Is er kans op brand 
en explosies, in explosiegevaarlijke (ATEX)
omgevingen bijvoorbeeld? Gaan werknemers 
vaak aan de slag met gevaarlijke stoffen? Zijn 
er las- of slijpwerkzaamheden? Onze experts 
weten	aan	welke	certificeringen	en	norme-
ringen de kleding voldoet en kijken graag 
met je mee op de werkvloer voor de juiste 
beschermende werkkleding die aansluit op 
de dagelijkse werksituatie: brandvertragende 
kleding,	signalisatiekleding	met	reflecterende	
delen, etc.

Stap 2. Kies de juiste kleding: goedkoop is 
duurkoop
Als het gaat om veilige arbeidsomstandigheden,  
is kwalitatieve betrouwbare veiligheidskleding 
cruciaal. Een gouden raad: bezuinig er niet 
op, want goedkoop is duurkoop. Stel dat je 
toch gaat voor werkkleding die is gemaakt 
van goedkopere stoffen en die sneller slijt. 
Zijn je medewerkers dan na honderden   
arbeidsuren nog genoeg beschermd?  ▶

Elke sector heeft zijn eigen risico’s. Hoe vermijd je die? 
Onder andere door de juiste kleding te dragen, correct te 
laten onderhouden en tijdig te herstellen of vervangen. 
De kosten van dit duurzame kledingmanagement 
liggen lager dan de kosten van arbeidsongevallen door 
onveilige werkkleding. En als onderneming wil je toch 
dat je werknemers elke dag veilig aan de slag kunnen en 
ongeschonden thuiskomen? Lees hoe de totaalaanpak 
van Initial dit waarmaakt en hoe slim textielbeheer je 
bedrijf vooruit helpt. 
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Voldoe je aan de zorgplicht volgens de Arbo-
wet? Nee, want die zorgplicht gaat verder 
dan maatregelen invoeren: wist je dat je ook 
periodiek moet controleren of die maatre-
gelen nog altijd volstaan? In de praktijk: de 
kleding regelmatig op slijtage checken en 
repareren of vervangen waar nodig. Precies 
wat een professionele partner zoals Initial 
doet.

Concreet? Bij ons kies je uit een groot assor-
timent	aan	gecertificeerde	veiligheidskleding,	
voor diverse branches en werkzaamheden. 
We maken je kleding op maat, dus geen 
klachten meer over te lange mouwen, te 
korte pijpen of te strakke overalls.

Stap 3. Laat je veiligheidskleding profes-
sioneel onderhouden en reinigen
Sommige ondernemingen laten werknemers 
zelf hun kleding thuis wassen. Zoals de 
cijfers in het kader aangeven, is dat onver-
antwoord. Werknemers missen de kennis en 
apparatuur om de vereiste normen inzake 
washygiëne en -veiligheid te halen. Ver-
keerd wassen of drogen kan beschermende 
coatings aantasten of werkende bestanddelen 
tenietdoen. 

“Juiste kleding zorgt 
voor minder ongevallen, 
minder ziekteverzuim,  
comfortabel werken, 
extra productiviteit, 
tijdswinst en algehele 
gemoedsrust”

Hoogwaardige was- en droogapparatuur is 
een must. Alleen met professionele was-
machines en de juiste wasmiddelen gaat de 
werkkleding veel langer mee en blijft ze in 
topvorm. Denk aan het behoud van: 

• de brandvertragende eigenschappen
• de	zichtbaarheid	van	de	reflectiedelen	
• de waterafstotende eigenschappen 

Geen wonder dat veel ondernemingen een 
beroep doen op de totaalservice van Initial. 
Die omvat de professionele reiniging, repa-
ratie en afwerking. 

Professioneel wassen is ook beter voor het 
milieu, met aanzienlijk minder verbruik van 
energie, water en detergenten. Bij het wassen 
en drogen van 1 kg werkkleding veroorzaakt 
huur en professioneel onderhoud ongeveer 
1/3 minder broeikasgassen dan thuiswassen.*

*studie over de levenscyclusanalyse van  
de uitstoot van broeikassen bij wassen en 
drogen, door het Öko-Institut uit Freiburg, 
in opdracht van ETSA.

WIST JE DAT …

• 90°C de correcte was-
 temperatuur is, terwijl   
 thuiswassen gemiddeld  
 slechts 48°C haalt?
• besmetting van persoonlijke
 was door werkkleding een  
 reëel risico is? 
• Amper 42% sorteert de
 werkkleding los van de 
 persoonlijke was en bijna  
 2 op de 3 werknemers wast 
 werk- en persoonlijke kleding 
 niet altijd apart.
• 54% van de thuiswassers
 slechts één keer per week  
 de werkkleding wast?
• 45% van de werknemers
 vragende partij is voor een  
 professionele oplossing in  
 plaats van thuiswassen?

Bron: GfK-onderzoek 'Consumenten-

gedrag tijdens het thuis wassen van 

werkkleding', in opdracht van Initial 

en de European Textile Services 

Association (ETSA), november 

2012. 1.673 respondenten in België, 

Duitsland, Polen en Groot-Brittannië.
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Stap 4. Vermijd nodeloze zorgen: huur de 
kleding
Kleding huren is een belangrijk pluspunt van 
de ontzorgende totaalaanpak van Initial. Zo 
komt de operationele verantwoordelijkheid 
waar ze thuishoort: niet bij de werknemer 
of de werkgever, maar bij een specialist die 
dagelijks bezig is met textielmanagement. 

Wanneer je veiligheidskleding huurt, hoef je 
je nergens meer om te bekommeren. Voor 
een vaste prijs per medewerker worden aan-
koop, onderhoud, reparatie en vervanging 
uit handen genomen. Ook voor aanmeten en 
inname en uitgifte wordt gezorgd. Bijkomend 
voordeel is de strikte controle op de kwaliteit 
en normen van de veiligheidskleding. Na elke 
wasbeurt wordt de kleding gecontroleerd. Is 
een kledingstuk kapot? Dan wordt het gere-
pareerd of vervangen. Zo weet je zeker dat je 
medewerkers altijd goed zijn beschermd. 

Ook dat is risicomanagement: 5 easy  
tips om de werkomgeving nòg veiliger  
te maken
Tip 1: investeer voluit in preventie - wist je 
dat elke geïnvesteerde euro meer dan het 
dubbele opbrengt? 
Tip 2: geef het goede voorbeeld als manager 
- maak budget vrij, wees aanwezig op  
vergaderingen; als jij je interesse voor veilig-
heid toont, volgt de rest makkelijker.
Tip 3: focus op het positieve in plaats van  
het bestraffende - een complimentje loont; 
of trakteer eens op taart als het team de 
normen haalt.
Tip 4: let op details - kleine ingrepen, grote 
voordelen. Laat bijvoorbeeld geen rommel 
liggen waarover collega’s struikelen. 
Tip 5: hou het simpel - een korte boodschap 
op	een	mededelingenbord,	een	grafiek	die	in		
één oogopslag alles zegt… werken beter dan 
een lange uitleg.

Waarom kiezen voor Initial? 
• Wereldleider in essentiële diensten 
• Totaaloplossing bij één leverancier 
• Een heel compleet producten  en  

dienstenaanbod 
• Betrouwbare en constante kwaliteit 
• Maatwerk op basis van een grondige 

situatie  en omgevingsanalyse 
• Regionale spreiding 
• Een gezond evenwicht tussen sociale, 

ecologische en economische belangen 
• Partnership met professionele oplos-

singen op maat van de klant, persoon-
lijke opvolging en proactief advies 

• Deskundigheid, vakmanschap en profes-
sionalisme van onze medewerkers 

• Wederzijds vertrouwen en een nauwe 
harmonieuze samenwerking ■
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Redundant oplossing 
is net als een 
verzekering

IT EN TELECOM

We sluiten allemaal verschillende verzekeringen af om maar gedekt te zijn 
wanneer er mogelijke schade kan plaatsvinden. Uiteraard hopen we deze nooit 
nodig te hebben, maar als er onverwachts wel iets gebeurd zijn we erg blij dat we 
gedekt zijn. Bedrijven en instellingen zijn tegenwoordig zo afhankelijk van hun IT 
omgeving dat zich verzekeren van een zo hoog mogelijk beschikbaarheid ervan 
bijna een ‘must’ geworden is. Oftewel zorg voor een goede back-up (redundant)
verbinding zodat alles blijft werken bij calamiteiten. In een drukke periode wil 
je natuurlijk niet dat het bedrijfsnetwerk eventjes niet beschikbaar is. Dit kost 
bedrijven een behoorlijk vermogen, alles ligt op dat moment stil... maar dat kan 
dus anders.

ZAKELIJK VOORDEEL

GALAXY

Meer dan een verzekering
Om dit te ‘verzekeren’ kan er een andere 
verbinding naast gelegd worden, die kern-
processen automatisch overneemt als de basis 
verbinding even niet beschikbaar is. Daarin is 
het verstandig om voor een andere type ver-
binding te kiezen. Mocht er bijvoorbeeld een 
kabelbreuk zijn, dan heeft een extra lijn over 
hetzelfde zogenaamde tracé geen enkele zin.  
Een stabiele oplossing hierin is een straalver-
binding vanuit één van de 24 datatorens van 
Nederland. Deze is even snel en betrouwbaar 
als een glasvezelverbinding waarbij het grote 
voordeel is dat je continu in de lucht blijft. Het 
is hiermee meer dan een verzekering, het is 
een garantie dat je altijd online bent.

Galaxy gaat verder met risico- 
vermindering
Het beperken van risico’s gaat bij Galaxy ver-
der dan de verbinding in de lucht houden. Alle 
communicatiestromen verlopen bij ons zoveel 
mogelijk zonder tussenkomst van het publieke 
internet, daar waar de cybercriminelen zich  
bevinden. Galaxy heeft hiervoor een eigen 
privaat netwerk ‘Privé-net’ ontwikkeld om 
bedrijfs-, thuislocaties en leveranciers direct  
op aan te sluiten. Geen omwegen of tussen-
komst van derden, de privacy wordt hierin 
door Galaxy gewaarborgd. Dat is de kracht van 
Galaxy Veilig Verbonden.

Bij Galaxy zorgen wij niet alleen voor een veilige, 
maar ook voor een stabiele verbinding naar de 
datatoren. Voor je datatransport kan Galaxy 
naast glasvezel, ook een directe straalverbin-
ding aanleggen. En door gebruik te maken van 
beide opties behaal je zelfs een uptime garantie 
van 99,999%.

Binnen de 24 datatorens is het ook mogelijk 
om de data op Nederlandse bodem op te  
slaan. Ruim 15 meter boven NAP biedt Galaxy 
housing aan in de datacenters op een unieke 
locatie, hoog en droog. De huidige servers 
kunnen hier ondergebracht worden en Galaxy 
zorgt ervoor dat je data veilig te benaderen zijn. 

MEER INFORMATIE

Telefoon  : (088) 42 52 900
E-mail : info@galaxy.nl 
Website : www.galaxy.nl

NEEM CONTROLE OVER 
DE DATA

Verkrijg zelf weer de controle over 
de datastromen en opslag ervan. 
Benieuwd hoe? Neem dan gerust 
eens contact met Galaxy op via 
(088) 42 52 900 of mail naar info@
galaxy.nl. Laten wij samen het meest 
passende model vormgeven waar 
beschikbaarheid en veiligheid van de 
bedrijfsgegevens bovenaan staan.

Het is mogelijk om alle ICT-systemen in het 
datacenter onder te brengen of deze als co- 
locatie in te zetten. Een co-locatie biedt niet 
alleen de zekerheid voor een veilige locatie van 
de data buiten kantoor. Maar vooral ook bij 
uitval van lokale systemen, dat de bedrijfs-
processen gewaarborgd kunnen worden. De 
data draait als kopie op een fysiek gescheiden 
locatie voor optimale veiligheid.

Naast de veiligheid van de Galaxy verbinding, 
voldoen de datacenters aan de hoogste veilig-
heidseisen tegen inbraak- en brandbeveilging. 
Alle kasten in het datacenter zijn afsluitbaar en 
alleen toegankelijk met een persoonsgebonden 
pas. De datatorens zijn door de overheid uitge-
roepen tot noodvoorziening van Nederland, ze 
zijn gebouwd om altijd te blijven werken. Met 
krachtige noodstroomgeneratoren wordt uitval 
voorkomen en continuïteit gewaarborgd.

Milieubewuste keuze
Datacenters zijn doorgaans energieslurpers. 
Het datacenter in de torens is niet alleen 
uniek door de hoogte waar het datacenter 
zich bevindt, maar ook uniek door de werking 
met een groene energiebesparende koeltech-
niek: direct free air cooling. Hiermee wordt 
op een slimme manier de koude buitenlucht 
gebruikt voor het afkoelen van de apparatuur. 
De	aangezogen	lucht	wordt	gefilterd	en	langs	
de servers geleid. Hiermee wordt 98% van 
de energie bespaard. Dat is het voordeel van 
een datacenter op hoogte. De overige energie 
wordt opgevangen met 100% groene stroom. 
Door deze slimme techniek staan deze data-
center in de top drie van groenste datacenters 
binnen heel Nederland.
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Risicomanagement komt in vele vormen voor 
en iedere organisatie heeft hier mee te maken. 
Medewerkerstevredenheid is één van de factoren.  
Hoe bind je je medewerkers aan jouw organisatie en 
houd je ze tevreden? Met goede koffie uiteraard.  

Verminder het risico 
met goede koffie

ZAKELIJK VOORDEEL

Uit onafhankelijk onderzoek (Ruigrok I Net-
panel in opdracht van Selecta) blijkt dat maar 
liefst 51% van de medewerkers, binnen de 
zakelijke dienstverlening, zegt beter te pres-
teren	met	een	goede	kop	koffie	op	kantoor.	
Tevens voelen zij zich meer gewaardeerd als 
de	werkgever	voor	een	goede	koffie	op	het	
werk zorgt. Veel medewerkers vinden goede 

die	is	van	slechte	koffie?	De	koffie	die	je	
serveert dient dus ook als visitekaartje.

De	kwaliteit	van	koffie	die	mensen	thuis	drinken	
is beter geworden en men verwacht nu ook een 
betere	kwaliteit	koffie	wanneer	zij	onderweg	
of	aan	het	werk	zijn.	Koffie	‘zolang	het	maar	
zwart en heet is’ wordt niet meer gewaardeerd.

koffie	op	het	werk	zelfs	belangrijker	dan	het	
jaarlijkse bedrijfsuitje of een kerstpakket. 
Onder veel vacatures en uit nodigingen zie je 
staan	'de	koffie	staat	klaar'	of	'kom	een	kop	
koffie	drinken'.	Koffie	is	een	bindmiddel	en	
een gespreksstarter. Het is uitnodigend en 
kan ook een indruk geven van de organisatie. 
Je wilt toch niet dat de indruk die achterblijft 

SELECTA

Van 24 september tot 12 oktober hebben wij 
de	campagne	gevoerd	tegen	matige	koffie	
op	het	werk	via	het	Meldpunt	Matige	Koffie.	
Op	de	website	www.meldpuntmatigekoffie.nl	
kon je een petitie starten en deze delen met 
je collega’s. Met onze 'Eerste Hulp bij Matige 
Koffie'-	bus	reden	wij	het	land	door	om	
bedrijven	te	redden	van	matige	koffie.	Heb	
je de campagne gemist? Begin 2019 gaan we 
weer de strijd aan. Kun je niet zo lang wach-
ten? Neem dan contact met ons op en kom 
langs in onze Concept Store in Dordrecht.

Weet	je	niet	goed	hoe	je	de	juiste	koffie-
machine kiest voor jouw organisatie en ga  
je daarom voor gemak? Wij geven je vier tips 
waar je op moeten letten bij het optimaal 
benutten	van	de	koffiecorner:

1. De koffiecorner als ontmoetingsplek
Met	een	koffiecorner	creëer	je	een	open	
werkplek. Een ruimte voor informele verga-
deringen, maar ook het vieren van behaalde 
targets.	In	combinatie	met	lekkere	koffie	en	
thee zorgt het voor hogere tevredenheid, 
productiviteit en verbinding.

2. Kies een koffievoorziening die bij jou 
past
Hoeveel mensen moeten gebruik gaan maken 
van	de	machine?	Is	één	koffiemachine	wel	
voldoende of heb je er meer nodig? Zorg 
voor voldoende capaciteit, dat scheelt wacht-
rijen	voor	de	koffie-	en	theevoorziening.	Er	
zijn vele mogelijkheden.

3. Variatie in smaak en sterkte
Steeds meer bedrijven kiezen voor een 
machine met verse bonen of voor een luxere 
koffiecorner.	Zo	zien	we	ook	steeds	meer	
koffievariaties	op	het	werk.	Een	goede	cappu-
ccino of Latte Macchiato eventueel met een 
koffiesiroop	zijn	voor	veel	werkplekken	niet	
meer	vreemd.	Koffie	gezet	van	verse	bonen	
duurt misschien iets langer, de volle smaak 
en	de	geur	van	vers	gemalen	koffie	laten	je	
dit snel vergeten. Het is goed om te zien dat 
smaak steeds belangrijker wordt.

4. Social corner
Hoe vaak maak jij een praatje met je col-
lega’s?	De	koffiecorner	wordt	steeds	meer	
een informele ontmoetingsplek om met de 
collega’s het weekend en belevenissen te be-
spreken. Om een rustmoment te pakken met 
een	lekkere	kop	koffie	en	daarna	vol	nieuwe	
energie weer aan de slag te gaan.

Een	luxe	koffiecorner	is	een	investering,	
maar	hoe	wegen	de	kosten	van	goede	koffie	
op tegen de medewerkerstevredenheid? Zijn 
jouw medewerkers bereid te betalen voor een 
goede	kop	koffie?	

Nederland is één van de laatste landen in 
Europa	waar	koffie	op	het	werk	nog	gratis	
wordt verstrekt, ook al is het niet verplicht. 
Als er ergens op de werkvloer over wordt  
geklaagd,	dan	is	het	vaak	over	de	koffie	
uit	de	koffieautomaat.	En	dat	is	vreemd,	
aangezien het één van de meest eenvoudige 
secundaire arbeidsvoorwaarden is. Het is  
een veel besproken gespreksonderwerp op  
de	werkvloer.	Als	je	bij	de	koffieautomaat	
staat wordt er altijd wel een opmerking  
over	de	koffie	gemaakt.	Tegelijkertijd	 
accepteren	Nederlanders	geen	koffie	op	 
het werk waarvoor betaald moet worden. 

In Frankrijk en Duitsland is het trouwens al 
jaren	zo	dat	werknemers	betalen	voor	koffie	
op het werk. 

Een mogelijke oplossing is het neerzetten 
van	een	betaalde	koffiecorner	van	Starbucks	
on the go of een Lavazza Espresso Bar in het 
bedrijfsrestaurant	en	‘gewone’	koffie	machines	
in de rest van het gebouw. Zo geef je jouw 
medewerkers zelf de keuze of ze willen beta-
len	voor	hun	koffie.

Medewerkerstevredenheid	en	goede	koffie	
zijn dus nauw met elkaar verbonden. Wil jij 
weten	wat	jouw	medewerkers	van	de	koffie	
vinden? Wij verzorgen graag geheel vrij-
blijvend een online medewerkerstevreden-
heidsonderzoek	over	de	koffie	bij	jouw	orga-
nisatie. Onze vragenlijst geeft je in een paar 
minuten inzicht in hoe jouw medewerkers de 
koffie	beoordelen.

MEER INFORMATIE
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Website : www.selectavending.nl
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Spraakmakend & grensverleggend, in alle talen

Taal en veiligheid als onderdeel van risicomanagement

Steeds meer bedrijven hebben te maken met anderstalige medewerkers, die voor langere of kortere tijd in Nederland verblijven. 
Het lijkt voor de hand liggend dat de medewerkers in zo’n geval onderling in het Engels communiceren. De vraag is of dat wel 

altijd de oplossing is om met meertaligheid in het bedrijf om te gaan: is de Engelse taalvaardigheid van alle medewerkers  
voldoende om als voertaal te dienen? Zeker in risicovolle omgevingen waar de bewaking van de veiligheid heel nauw komt, is 

het omgaan met meertaligheid een aspect waar de juiste maatregelen voor genomen moeten worden.

Lost in translation 
Bij bijvoorbeeld veiligheidsinstructies die in het Engels (of in het Nederlands) worden gegeven gaat er voor anderstaligen veel 
‘lost in translation’, met alle gevolgen van dien. Volgens onderzoek van Paul Lindhout blijkt dat bijna 10% van de bedrijfson-

gevallen ontstaat naar aanleiding van een taalprobleem en/of miscommunicatie. Daarnaast komt uit zijn onderzoek dat 50% van 
de veiligheidsdocumenten onvoldoende leesbaar is voor werknemers omdat het gebruikte taalniveau simpelweg te hoog ligt.  

Maatregelen om anderstaligheid op de werkvloer het hoofd te bieden 
Anderstaligheid op de werkvloer is inmiddels een gegeven waar we niet omheen kunnen, maar we kunnen wel kiezen  

hoe we ermee omgaan. 

Elycio Talen biedt sinds 1966 taaloplossingen. Ook zeer specifieke oplossingen om de veiligheid te vergroten  
als er sprake is van meertaligheid binnen het bedrijf: 

• Training op maat  
Nederlands/Engels op de werkvloer waarin aandacht besteed wordt  
aan de (vak)terminologie gangbaar binnen uw bedrijf.  
Meer informatie: elyciotalen.nl/incompany-taaltraining/

• Bijeenkomsten over veiligheidsinstructies die begeleid worden door  
een professionele tolk om onduidelijkheid te voorkomen.   
Meer informatie: elyciotalen.nl/tolkdiensten/ 
   

• Vertalingen van (veiligheids)instructies en handleidingen in de  
moedertaal van de medewerkers voor optimaal begrip.   
Meer informatie: elyciotalen.nl/vertalingen/  
  

• Workshops 'Train de Tolk' voor medewerkers die een tijdelijke ploeg van  
anderstaligen aansturen en de tolkfunctie voor deze groep op zich nemen.  
Meer informatie: elyciotalen.nl/workshops/

Meer informatie over taal en veiligheid op de werkvloer vindt u op onze speciale taal en veiligheid pagina: elyciotalen.nl/taal-en-veiligheid/  

Neemt u voor een aanbod op maat gerust contact met ons op. 
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Nóg creatiever binden
 “We vissen allemaal in dezelfde poel”, stelt 
Terry Troost, HR-directeur van SPIE. Zijn 
organisatie ondersteunt klanten met het ont-
werp, de uitvoering, exploitatie en onderhoud 
van installaties in de infrastructuur, energie, 
industrie en gebouw gebonden systemen.  
“Wij zullen nog creatiever moeten zijn om de  
mensen aan ons te gaan binden. Daarnaast 
weten we dat mensen langer gaan werken,  
de pen sioenleeftijd is opgehoogd en we zullen 
mensen	moeten	ondersteunen	om	steeds	fit	
te zijn voor hun job, nu maar ook naar de 
toekomst, want onze klanten gaan naar de 
toekomst toe andere competenties van ons 
vragen.” Bij SPIE investeren ze daarom in 
digitalisering: het beschikbaar maken van 
kennis voor én over hun medewerkers. 

Weten wat er speelt
Wil je als werkgever je medewerkers voor 
jouw organisatie behouden, dan betekent dit 
in de praktijk meestal ook dat je eraan moet 
werken dat ze gemotiveerd en met plezier
aan de slag blijven. Dat lukt alleen wanneer 
je weet wat er echt speelt bij jouw mensen. 

Je ziet het steeds vaker en intensiever:  bedrijven 
werven nieuwe arbeidskrachten bij opleidingen, in 
het buitenland en bij de concurrent. Met gunstige 
arbeidsvoorwaarden,  een mooi salaris… toch helpt 
dit allemaal maar in beperkte mate.

Leer je mensen  
écht kennen!

ZAKELIJK VOORDEEL

ADP

FEIT: de meeste mensen werken gewoon 
voor het geld – ook millennials  

Er is geen overtuigend bewijs dat 
millennials meer worden gemotiveerd 
door intrinsieke factoren. 38% van de 
deelnemers in alle leeftijdsgroepen 
noemde als hoofdreden om naar hun 
werk te gaan “om te betalen voor spullen 
die ik nodig heb” en 20% “omdat ik hou 
van wat ik doe”.

↓
CONCLUSIE: financiële tevredenheid en 
persoonlijk geluk zijn even belangrijk 

Medewerkers zien zowel financiële 
als intrinsieke beloning als essentiële 
elementen van het gevoel van 
tevredenheid in het werk. Dat vraagt 
om een Human Capital Management-
strategie die deze elementen in 
evenwicht brengt. De afdelingen 
HR en salarisadministratie moeten 
samenwerken om een geïntegreerde 
HCM-strategie te ontwikkelen die in 
gelijke mate de financiële en meer 
persoonlijke behoeften van de moderne 
medewerkers kan ondersteunen.

FEIT: werk en thuis blijven gescheiden 
werelden

In tegenstelling tot veel nieuwsberichten 
en rapporten, houdt 75% van de werk-
nemers hun werk en hun leven thuis het 
liefst gescheiden. Maar er is nog wel een 
sterke connectie tussen werk en privé: 
34% zegt dat een slechte dag op het werk 
hun privéleven beïnvloedt en 58% zegt 
dat hun privéleven impact heeft op hun 
leven en prestaties op het werk.

↓ 

CONCLUSIE: een balans tussen werk en 
privé betekent niet per se dat je werk en 
privéleven met elkaar moet combineren

Elke medewerker moet de mogelijkheid 
krijgen om zijn professionele en per-
soonlijke leven van elkaar gescheiden 
te houden en om te kiezen hoe, waar 
en wanneer hij of zij werkt. Er is geen 
‘standaard’-balans tussen werk en privé. 
Als een bedrijf zijn medewerkers eenmaal 
die vrijheid geeft, zal het personeel niet 
alleen meer betrokken zijn en langer bij 
het bedrijf blijven werken, maar heeft dit 
ook een enorme impact op het werven en 
aantrekken van nieuw talent. 

FEIT: er is weinig vertrouwen in de kwali-
teit van het leiderschap op de werkplek

35% van de werknemers geeft aan geen 
vertrouwen hebben in de kwaliteit van 
het leiderschap op hun werkplek. Niet 
minder dan 46% heeft het gevoel dat 
hun werkgever hen of hun potentieel niet 
begrijpt.

↓
CONCLUSIE: werkgevers hebben dus 
onvoldoende inzicht in wat medewerkers 
willen

Veel van de problemen die een negatief 
effect hebben op de betrokkenheid 
en de tevredenheid van medewerkers 
kunnen worden teruggebracht tot één 
ding: een gebrek aan inzicht op het 
niveau van individuele medewerkers. Als 
leidinggevenden en HCM-afdelingen het 
beste uit hun medewerkers willen halen, 
moeten ze eerst meer inzicht hebben in 
de vaardigheden, behoeften, doelen en 
prestaties van individuele medewerkers.
 

ONDERZOEK PEOPLE UNBOXED – FEITEN EN CONCLUSIES

KRAPTE BELEMMERT 
BEDRIJVEN

Ondernemers ondervinden steeds 
meer problemen door een tekort 
aan arbeidskrachten. Bij de start 
van het derde kwartaal van 2018 
werd niet minder dan een kwart 
van de bedrijven belemmerd 
bij hun bedrijfsactiviteiten. In 
de bouwsector meldde zelfs 39 
procent van de ondernemers 
personeelstekorten en ook in 
de zakelijke dienstverlening en 
de sector vervoer en opslag is 
het tekort aan arbeidskrachten 
relatief groot. Dat meldden het 
CBS, de Kamer van Koophandel, 
EIB, MKB-Nederland en VNO- 
NCW op grond van de Conjunctuur- 
enquête Nederland (COEN) in 
augustus 2018.

Onderzoek en benchmark
Kennis is de basis en daarom deed ADP 
onderzoek naar de beweegredenen van 2.500 
medewerkers in vijf Europese landen. De  
belangrijkste uitkomsten van dit onderzoek 
zie je in het kader (rechts) en vind je uitge-
breid beschreven in het rapport People Un-
boxed, aan te vragen via de website van ADP. 

Interessant, zo’n internationaal rapport, maar 
hoe zit het nu precies bij jouw organisatie? 
Dat kun je nu zelf onderzoeken met behulp 
van de People Unboxed-poll waarbij jouw 
mensen dezelfde vragen krijgen voorgelegd én 
direct kunnen zien hoe hun antwoorden zich 
verhouden met die van medewerkers uit ge-
lijksoortige organisaties. Wanneer je dat wilt, 
kun je ook een (geanonimiseerd) rapport voor 
jouw organisatie laten opstellen waardoor je 
beschikt over uitgebreide feedback van jouw 
mensen. Raadpleeg adp.nl/people-unboxed.
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CIBTvisas is met ruim 50 jaar ervaring uitgegroeid tot 
de grootste en bekendste verwerker van internationale 
reisdocumenten ter wereld. CIBTvisas ondersteunt je bij 
je visumaanvragen en daarnaast kan CIBTvisas je ook 
helpen bij het verkrijgen van andere documenten zoals 
uitnodigingsbrieven en legalisaties. 

Visum? Legalisatie? 
Snel, safe en simpel. 

CIBTvisas biedt gespecialiseerde toepassingen  
die zijn afgestemd op de behoeften van 
reizigers. Met de uitgebreide website of een 
op maat gemaakte (gratis) portal hebben 
je medewerkers eenvoudig toegang tot alle 
benodigde formulieren en het laatste nieuws 
over vereisten m.b.t. visumaanvragen en 
legalisaties. Verdere vragen kunnen telefonisch 
of via e-mail aan de visumconsultants van 
CIBTvisas worden gesteld. Je medewerkers 
kunnen eenvoudig online de status van hun 
eigen aanvraag inzien en Travel Managers van 
je bedrijf krijgen via een eigen login volledig 
inzicht in de transacties en actuele status van 
de lopende aanvragen.

CIBTvisas streeft naar het hoogste niveau van 
transparantie en voldoet aan alle nationale 
en internationale anti-corruptiewetten, 
waaronder de AVG/FCPA, de Foreign Corrupt 
Practices Act (FCPA) en de UK Anti-Bribery Act 
(UKBA). Daarnaast is CIBTvisas lid van TRACE 
International;	een	non-profit	organisatie	die	
een standaard levert voor de naleving van 
internationale anti-omkopingswetten.

Executive Service
Heb je eigenlijk geen tijd voor je visumaan-
vraag en wens je volledige, eerste klas onder-
steuning? Je kunt dat nu helemaal overlaten 
aan CIBTvisas door gebruik te maken van de 
Executive Service. Je vaste contactpersoon  
regelt je aanvraag van begin tot eind en 
houdt je voortdurend op de hoogte van het 
verloop van de aanvraagprocedure. Je levert 
de informatie en CIBTvisas levert kwaliteit in 
maatwerk.

Ambassade Registratie en Paspoort & 
Visa Scan
Om reizigers zo optimaal mogelijk te onder-
steunen, biedt CIBTvisas ook een breed scala 
aan aanvullende services. Twee voorbeelden 
hiervan zijn Ambassade Registratie en Pas-
poort & Visa Scan. Met Ambassade Registratie 

is het mogelijk om de Nederlandse ambassade 
in het land van bestemming op de hoogte te 
brengen van je reisplannen, waarmee je bent 
ingeschreven in het crisis registratie systeem. 
Daarmee word je altijd op de hoogte gebracht 
van belangrijke gebeurtenissen. Met de 
Paspoort & Visa Scan archiveert CIBTvisas een 
digitale kopie van je visum zodat je, waar ook 
ter wereld, 24/7 toegang hebt tot je visum in-
dien je paspoort verloren, gestolen of bescha-
digd raakt. Paspoort & Visa Scan is ook handig 
voor het valideren van je aanvraag, mocht je 
opnieuw een visum of paspoort aanvragen.

Legalisaties
Een	legalisatie	is	een	officieel,	maar	vaak	ook	
ingewikkeld proces om je belangrijke docu-
menten gebruiksklaar te maken voor buiten-
landse entiteiten/overheden. Wanneer je je 
officiële	documenten	in	het	buitenland	wilt	
gebruiken, dan kan het voorkomen dat deze 
eerst gelegaliseerd moeten worden voordat 
desbetreffende autoriteiten de documenten  
accepteren. Elk land heeft zijn eigen regels 
met betrekking tot vereisten, welke per docu-
ment en gebruiksdoeleinde kunnen variëren. 
CIBTvisas heeft de kennis om je snel in dit  
proces te assisteren om te besluiten langs  
welke instanties je document dient te gaan. 

Kamer van Koophandel
Een uittreksel van de Kamer van Koophandel 
is een bewijs dat de onderneming die je ver-
tegenwoordigt, daadwerkelijk in Nederland is 
gevestigd. Dit bewijs is nodig om de authen-

CIBTVISAS 

MEER INFORMATIE

Telefoon : (070) 315 02 75 
E-mail : sales@cibt.nl
Website : www.cibtvisas.nl

ticiteit van bedrijven te bevestigen, voordat 
documenten kunnen worden gelegaliseerd. 
CIBTvisas kan de volgende services aan je 
verlenen:

Certificaat van oorsprong 
CIBTvisas	kan	een	Certificaat	van	Oorsprong	
(CvO) voor je opstellen. Uiteraard kan dit 
document ook verder worden gelegaliseerd tot 
en met de ambassade van het land waar dit 
gebruikt moet worden.

Digitale Kamer van Koophandel stempel
Sinds 1 november 2013 worden exportdocu-
menten	digitaal	gecertificeerd/gestempeld,	
waarvoor een koppeling met het digitale  
systeem van de Kamer van Koophandel nood-
zakelijk is. CIBTvisas is aangesloten en kan 
deze	certificering	snel	voor	je	verzorgen.

Fysieke stempel
Mocht je toch een fysieke stempel nodig heb-
ben, dan kan CIBTvisas dit uiteraard ook voor 
je verzorgen.

Immigratie
Newland Chase is een internationale 
immigratie organisatie en tevens een dochter-
onderneming van CIBTvisas. Daar waar 
CIBTvisas wereldleider is op het gebied van 
uitgaande visa voor expats en bedrijven, biedt 
Newland Chase wereldwijd specialistische im-
migratiediensten aan. Newland Chase begrijpt 
de complexiteit van de verschillende interna-
tionale immigratiesystemen, waardoor je 
uiterst effectief wordt geholpen om te voldoen 
aan de lokale eisen ten aanzien van immigra-
tie en arbeidswetgeving. Indien je kampt met 
immigratievraagstukken, dan brengen de con-
sultants van CIBTvisas in Nederland je graag 
met Newland Chase in contact.

Bijf op de hoogte 
Meld je aan voor de wekelijkse CIBTvisas 
e-mail nieuwsbrief. Zo blijf je op de hoogte 
van de actuele informatie over vereisten voor 
visa, sluitingsdagen van consulaten, ontwikke-
lingen rondom paspoorten en andere nuttige 
informatie.

FME LEDENVOORDEEL 

Speciaal voor FME-leden biedt 
CIBTvisas een korting van 10% aan  
op de standaard bemiddelingskosten, 
bij het aanvragen van visa en/of 
legalisaties.

DIRECT GEBRUIKMAKEN VAN  
DE LEDENKORTING?  

→ Heb je, als FME-lid, reeds een   
 account zonder speciale korting,  
 stuur dan een e-mail naar  
 sales@cibt.nl om alsnog hiervoor 
 in aanmerking te komen.

→ Beschik je, als FME-lid, niet over   
 een account bij CIBTvisas, dan is  
 het mogelijk om via de algemene   
 portal www.cibt.nl/fme270  
  je aanvraag te doen.

→ Wil je, als FME-lid, kosteloos je
 eigen account openen en gebruik   
 maken van deze korting? Het   
 Sales Support team informeert je   
 graag over de verdere voordelen en  
 is  bereikbaar via sales@cibt.nl en   
 (070)  315 02 75.



3736 LOGISTIEK

ZAKELIJK VOORDEEL

De wereld wordt steeds kleiner en makkelijker bereikbaar. 
Dat betekent voor jou meer kansen om nieuwe afzetmarkten 
te betreden. Daarbij wordt wereldwijd steeds meer online 
gekocht. Niet alleen in grote of kleine webwinkels, maar ook 
rechtstreeks online bij de producent.

Internationaal 
groeien met 
E-commerce

Het buitenland biedt enorme kansen en de 
cijfers liegen er niet om. Naar verwachting zal 
cross border E-commerce wereldwijd tot 2020 
twee keer zo snel groeien dan de binnenlandse 
markt. Dat betekent: een jaarlijkse groei van 
25% voor webshops die internationaal zaken-
doen. Ben je een ondernemer met een succes-
volle webshop in Nederland of produceer je 
een product dat je buiten de landsgrenzen 
online wilt gaan verkopen? 

Bepaal je strategie
Het klinkt wellicht als een uitdaging, maar 
de stap naar het buitenland is vaak sneller 
gemaakt dan je denkt. Kies eerst een strategie 
die bij je past. Ga je meteen buiten Europa  
of benader je eerst een buurland? Markt-
onderzoek vormt daarbij uiteraard de basis. 
Hoe aantrekkelijk een markt is, kun je deels 
online vinden in lokale onderzoeksrapporten. 
Ontdek of je klanten, zakelijk of consument, 

Grenzen verleggen en nieuwe klanten bereiken met DHL Express 

DHL EXPRESS

in een bepaald land veel online kopen over de 
grens. Voor wie is je product of assortiment 
interessant? Breng ook de concurrentie in 
kaart – welke mogelijkheden voor betalen en 
verzend- en bezorgopties bieden zij? En hoe 
kun je je onderscheiden?

Stem jouw assortiment af op de markt
Je wilt je klanten in het buitenland iets bieden 
dat een ander nog niet doet, of waar potentie 
voor groei is. Verdiep je daarom goed in jouw 
doelgroepen, zodat je assortiment optimaal 
aansluit op lokale behoeften. Geef ook heldere 
productinformatie met moderne en frisse foto’s 
in een overzichtelijke en aantrekkelijke layout. 
Wanneer je al online verkoopt, kun je met data 
analyses van je online bezoekers jouw online 
assortiment aanpassen.
 
Wees internationaal en lokaal
Klanten die online kopen, willen graag lokaal 
gemak ervaren. Ook de manier waarop je de 
klant aanspreekt, is belangrijk. Dat betekent 
niet alleen de website vertalen in het Engels 

of de lokale taal, maar ook rekening houden 
met culturele aspecten. Fransen en Duitsers 
worden bijvoorbeeld liever niet getutoyeerd, 
en Vlamingen gebruiken andere zoekwoor-
den dan Nederlanders. De voorkeuren voor 
bezorgmethoden verschillen ook per land. 
Scandinaviërs halen hun pakket liever op bij 
een ophaalpunt, waar Nederlanders vooral 
kiezen voor thuisbezorgen. Verder is het 
raadzaam duidelijk te zijn over invoerrechten 
en btw. Om je klant optimaal te bedienen, kun 
je afspreken dat je de verzendkosten (inclusief 
btw) voor de klant betaalt. Houd daarnaast 
rekening met de verschillende betaalsystemen 
in het buitenland. Zo voorkom je verrassingen 
en maak je het je klant gemakkelijk.     
       
Denk na over fulfillment en opslag
Het	opzetten	van	een	gestroomlijnd	fulfilment	
proces is wel een voorwaarde voor succes. Hoe 
regel je opslagruimte bij gestage groei? En wie 
helpt je met verzenden? Je kunt denken aan 
een centrale plaats van waaruit je de markt 
nationaal en internationaal bedient, of aan 

DHL EXPRESS: JOUW PARTNER 
IN GLOBAL E-COMMERCE
 
• Cross-border E-commerce groeit
 25% tussen 2018 en 2020.
• Cross-border E-commerce groeit
 2x sneller dan domestic.
• Wereldwijd zullen cross-border
 aankopen in 2020 toenemen tot   
 900 miljard USD.
• Met een express verzendoptie kan
 de winkelwagenwaarde tot 70%  
 stijgen.
• DHL Express bezorgt in 220
 landen wereldwijd; in alle 
 E-commerce markten.

een volledig lokale aanpak per land. Een meer 
centrale aanpak kan aantrekkelijk zijn vanwe-
ge de lage kosten, maar het kan je ook belem-
meren in de concurrentieslag ten opzichte van 
lokale spelers. Afhankelijk van de vraag naar 
je producten, de breedte van jouw assortiment 
en de benodigde speed-to-market organiseer je 
het hele proces.                                              ▶



39FME ZAKELIJK VOORDEEL

FME LEDENVOORDEEL

fme.nl/zakelijkvoordeel

Profiteer van de vele 
zakelijke voordelen

Zakelijk Voordeel

FME heeft voordeelcontracten met dertig leveranciers gesloten. Je kunt bij deze leveranciers terecht voor onder andere 
verzekeringen, personeelsdiensten, kantoorartikelen en facilitaire producten. De leveranciers zijn allemaal A-merken en bieden 
je, naast een scherpe prijs, ook betere voorwaarden. De meeste FME-leden maken gebruik van de regelingen en verdienen zo 

(een deel van) hun contributie terug. Als lid van FME kun je kosteloos gebruikmaken van deze zakelijke voordelen.

Je contributie terugverdienen met 30 zakelijke voordeelregelingen. 

“Met 
E-commerce 
een extra 
afzetkanaal, 
wereldwijd”
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Ga voor flexibele verzend- en bezorgopties
Het onderdeel ‘bezorging’ lijkt een eenvoudig 
sluitstuk, maar is het niet. Je klant bepaalt en 
vindt handige bezorgopties heel belangrijk. De 
kans op daadwerkelijke aankoop wordt groter 
wanneer je je klant controle geeft over de dag, 
tijd	en	wijze	van	aflevering.	Met	On	Demand	
Delivery kiest de ontvanger zelf waar en wan-
neer DHL Express je zending bezorgt. Deze 
flexibele	service	is	in	meer	dan	150	landen	
beschikbaar. Zonder passende bezorgopties 
is de kans groot dat de klant alsnog afhaakt. 
Onderzoek toont aan dat snelheid altijd boven 
prijs gaat – je klant wil jouw product nú 
hebben en is bereid daarvoor te betalen, zeker 
bij last-minute aankopen. Ook is duidelijk te 
zien dat bij het aanbieden van een premium 
verzendoptie, zoals DHL Express, de waarde 
van de winkelwagen stijgt. Zo zorgt een  
premium verzendoptie - gemiddeld genomen 
over meerdere sectoren - voor een 60% snellere 
groei en een hogere winkelwagenwaarde.

Slimme retourservice
Helemaal te voorkomen zijn retouren nooit. 
Onderscheid je van je concurrenten door het 
retourproces zo eenvoudig en klantvriendelijk 
mogelijk in te richten. Dat kan heel eenvoudig 
met DHL Express Retour Services. Heldere 
informatie over het retourproces vergroot het 

MEER INFORMATIE

E-mail	 :	amsmembersbenefits@dhl.com
Website : dhlexpress.nl/e-commerce

vertrouwen van je klant. Wist je dat 76% van 
de klanten vóór aankoop eerst kijkt of ze mak-
kelijk retour kunnen sturen, en 82% afhaakt 
wanneer dat niet goed is geregeld? Een goed 
retourproces zorgt voor vollere winkelwagen-
tjes, minder afgebroken betaalsessies en dus 
meer omzet. 

100% grip op je E-commerce business
Jij hebt het assortiment, wij de logistiek. ’s 
Werelds grootste logistieke provider verzendt 
én biedt ondersteuning bij het inrichten van je 
online verkoop. DHL Express biedt je passende 
oplossingen	om	je	logistieke	proces	zo	efficiënt	
mogelijk in te richten. Met een snel, overzich-
telijk distributieproces kun je letterlijk meters 
maken en de grenzen over. Samen met jou 
creëert DHL Express de beste combinatie van 
volledig geïntegreerde verzendoplossingen en 
hoef je niet meer tussen systemen te schakelen. 
Met DHL Express maak je je website echt 
inter nationaal.

E-commerce een extra afzetkanaal
Haal het beste uit de online wereld! Het maakt 
daarbij niet uit of je in de B2C- of B2B-wereld 
opereert. Wanneer je je producten nog niet  
online verkoopt, is dit het moment voor 
internationale groei. Met de cross border 
E-commerce oplossingen van DHL Express 
haal je meer uit je business. Maak gebruik 
van onze expertise en ons snelle wereldwijde 
netwerk. Zo maak je van je online verkoop een 
internationaal succes. Let’s do business! ■
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Zakenreizen 
op maat 
FME Ledenvoordeel werkt samen met e-Business 
Travel, een full service zakenreisbureau. Dankzij 
collectieve inkoop krijg je flinke kortingen bij diverse 
luchtvaartmaatschappijen. Bovendien is e-Business 
Travel partner van GlobalStar Travel Management. 
Daardoor kun je profiteren van lokale tarieven 
wereldwijd. 

De medewerkers van e-Business Travel zijn  
ervaren en weten feilloos de beste tickets  
voor je te boeken. Ook voor vervoer van en 
naar het vliegveld, een huurauto, hotelover-
nachtingen en verzekeringen kun je rekenen 
op de persoonlijke service van e-Business 
Travel. 

British Airways voegt nieuwe routes toe 
aan het netwerk
Als FME-lid boek je eenvoudig bij e-Business 
Travel	en	profiteer	je	van	korting	onder	
andere als je vliegt met onze Britse airline 

partner British Airways. Onlangs is deze 
maatschappij gestart met een nieuwe route 
naar Nashville. Hierdoor kunnen passagiers 
maar liefst vijf keer per week direct vliegen 
van London Heathrow naar de hoofdstad 
van Tennessee met de Boeing 787-8 Dream-
liner.
 
Ook voor komend jaar zal het netwerk blij-
ven uitbreiden. Vanaf april 2019 start British 
Airways vanaf London Heathrow viermaal 
per week met een nieuwe service naar Pitts-
burgh in Pennsylvania. 

Vlieg comfortabel, vlieg Club World
British Airways investeert continu in het 
verbeteren van haar vernieuwde exclusieve 
product Club World; ook wel het Business 
Class long haul product van British Airways 
genoemd. Club World combineert een premi-
um	comfortlevel	met	vrijheid	en	flexibiliteit	
om de reis zo aangenaam mogelijk te maken. 
Je hebt een ruime zitplaats die omgevormd 
kan	worden	tot	flat	bed.	Op	de	luchthaven	
zijn er voor jou als Club World reiziger speci-
ale check-in counters en is priority boarding 
mogelijk. Het doel van dit nieuwe service-
pakket is om de reiziger een ‘alles in één 
pakket’ te bieden. Oftewel je favoriete stoel, 
bed, tafel en kantoor geïntegreerd. 

Meer weten?
Wil je meer informatie over British Airways 
of heb je andere vragen, neem dan contact op 
met e-Business Travel. Bekijk de website van 
e-Business Travel en volg het laatste nieuws 
via Facebook of Twitter. Je kunt bij e-Business 
Travel ook terecht voor marine, group- en VIP 
travel.

ZAKELIJK VOORDEEL

E-BUSINESS TRAVEL

Bespaar tot 35% korting  
op je vliegtickets!

Naar BOS, CHI, HOU, LAX, MIA, NYC, 
SFO, WAS, YMQ, YTO tot 20% korting,  
rest van USA, CA, MX en Central America 
(m.u.v. Caribbean) tot 5% korting.

Een overzicht van alle prijsafspraken met luchtvaart maatschappijen 
vind je hieronder. Boek je vliegtickets via zakenreisbureau e-Business 
Travel en de korting wordt direct in de ticketprijs meegenomen. Alle 
kortingspercentages gelden op moment van publicatie en kunnen 
veranderen. 

* Alle genoemde kortingspercentages zijn afhankelijk van de bestemming en boekingsklasse.

Business Class vanaf Amsterdam  
naar Abu Dhabi tot 30% korting.  
Naar Dubai, Muscat, Melbourne, 
Sydney tot 35% korting. Naar Bangkok, 
Beijing, Hongkong, Kuala Lumpur, 
Manila en Ho Chi Minhstad tot 32% 
korting. Economy Class tot 25% korting. 

Van 4% korting in de Economy Class 
tot 13% korting in de Business Class 
op vluchten van Amsterdam naar 
Indonesië. Binnen Indonesië is de 
korting 8% op Economy Class en 10% 
op Business Class.

Kortingen tot 10% vanuit Amsterdam  
naar Japan.

Kortingen van 3 tot 8% op alle  
vluchten vanuit Nederland.

Kortingen van 5 tot 35% met vertrek 
vanuit Europa naar alle bestemmingen 
van British Airways en Iberia. Op 
American Airlines geldt de korting  
voor vluchten vanuit Europa naar  
Noord-Amerika, Canada en Mexico.

Tot 15% korting naar Hongkong en 
verschillende bestemmingen in Azië  
en Oceanië. 

10 tot 15% korting bij vertrek vanuit 
Nederland of België naar India en US.

Tot 10% korting van Amsterdam naar  
de meeste bestemmingen in Polen,  
Oost-Europa en Azië in Economy  én 
Business Class.

Binnen Europa (Lufthansa, Swiss, 
Austrian, Brussels Airlines, Eurowings) 
tot 3% korting. Intercontinentaal 
(Lufthansa, Swiss, Austrian, Brussels 
Airlines) naar Azië, Afrika, Midden-
Oosten en Zuid-Amerika tot 10% 
korting. Naar BOS, CHI, HOU, LAX, 
MIA, NYC, SFO, WAS, YMQ, YTO tot 
20% korting, rest van USA, CA, MX en 
Centraal Amerika (m.u.v. Caribbean) 
tot 5% korting.

10 tot 15% korting naar Singapore, 
Beijing, Hongkong, Shanghai, Tokyo, 
Bangkok, Dubai, Johannesburg, 
Manila, Kuala Lumpur, Delhi en 
Melbourne.

9% korting op de Business Class 
vluchten, 6% korting op Premium 
Economy Class en 6% korting op 
Economy Class vluchten.

Altijd 5% korting op de huurprijs.

10 tot 15% korting op alle vluchten.

Korting tot 10% op tarieven in de Business 
Class en Economy Class (Y, B en G) op 
vluchten tussen Continental Europe (via 
Dublin) en bestemmingen in de US/CA. 
Tevens geldt er een korting van 10% tot 
25% op vluchten tussen AMS/BRU-DUB 
en v.v. voor de volgende classes Y, C, D, H, 
K, L, E, en S.
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Zo veel meer 
dan traditioneel 
debiteurenbeheer

De Credit Management Software en de 
krediet informatie module waren een paar 
dagen voor binnenkomst opgeleverd. “De tijd 
van de kaartenbak is gelukkig vér achter ons. 
Als je daar nu op terugkijkt, dan vraag je je 
af hoe dat al die jaren goed heeft kunnen 
gaan. Inmiddels beschikken we gelukkig over 
digitale mogelijkheden voor Credit Manage-
ment. Ik ben ontzettend blij met al die tech-
ontwikkelingen.”

Customer service 3.0
Ontwikkelingen zijn Marcel niet vreemd, sinds 
hij bij YoungCapital werkt volgen die elkaar 
in sneltrein vaart op. “De omzet is in drie jaar 
meer dan verdrievoudigd, we hebben buiten-

landse vestigingen geopend en het Credit 
Management team is verdubbeld. Groei kost 
tijd	en	geld,	dat	gaat	gepaard	met	flexibiliteit.	
Ons team is meer een customer service afde-
ling geworden waar debiteurenbeheer een 
onderdeel van is. Als customer service hebben 
wij	een	belangrijke	signaalrol,	die	flexibiliteit	
van ons eist.” Marcel legt uit: “Het factuur-
moment is het eerste contactmoment met de 
klant nadat een deal is gesloten. Tijdens dat 
eerste contactmoment zijn wij het visitekaartje 
van het bedrijf, wij horen en zien van alles. 
Dat loopt uiteen van ontzettend positieve 
signalen tot feedback op onze administratieve 
afhandeling. Het kan bijvoorbeeld gebeuren 
dat een klant niet tevreden is en juist daarom 
zijn factuur niet betaalt. Of dat de klant be-
talingsproblemen heeft. Als customer service 
zijn we beter in staat om die signalen op te 
pikken en te behandelen. Zo vormen we écht 
een verlengstuk van het Salesteam.”

‘Rondje door de zaak’
“Naast de nauwe samenwerking met sales, 
onderhouden we ook directe contacten met 
de rest van de organisatie. Als je debiteuren-
beheer op de juiste manier uitvoert dan zit 
je bij elke afdeling wel een keer aan tafel: bij 
sales,	de	backoffice	en	ook	bij	finance.	Door	
met iedereen te praten en alle processen te 
begrijpen kun je als debiteurenbeheerder een 
centrale rol in de organisatie innemen. Met 
als resultaat dat men informatie bij jóu komt 
halen.”

Marcel is er dus van overtuigd dat je als 
debiteurenbeheerder altijd in gesprek bent. 
Waar de traditionele debiteurenbeheerder 
zich louter verantwoordelijk voelt voor het 
binnen halen van het geld, wil het team bij 
Young Capital meer. “Als customer serviceafde-
ling krijg je vanzelf ook te maken met de kwa-
liteit van de facturatie, klachtregistratie en 
-afhandeling en de dienstverlening. Je spreekt 
met prospects en wordt geconfronteerd met 
contractueel vastgelegde afspraken. We nemen 
hierdoor een hoop werk weg bij andere 
afdelingen. En zo verander je van ‘beller voor 
geld’, naar een grote, verantwoordelijke afde-
ling en wordt het werk steeds dynamischer.”

Marcel van Loveren, Credit Manager bij 
YoungCapital valt meteen met de deur in huis: 
“Stel je eens voor dat je geen actielijst hebt of 
workflow, hoe begin je als debiteurenbeheerder 
dan je dag?” Marcel werkt sinds drie jaar bij 
YoungCapital. Op zijn eerste werkdag heeft 
Marcel kennisgemaakt met de producten van 
CreditDevice.

CREDITDEVICE

Automatiseren
Dat je beter kunt samenwerken als je elkaar 
goed begrijpt, komt voor niemand als een ver-
rassing. Maar dat je je eigen werk makkelijker 
kunt maken door proceskennis optimaal te 
benutten is interessant, want hoe doe je dat? 
“Eigenlijk kun je het zo zien,” zegt Marcel, 
“doordat je de processen van sales, aftersales 
en administratie kent, wéet je welke stappen 
een klant doorloopt. Wij monitoren die stap-
pen en proberen deze te verbeteren. Tegelij-
kertijd proberen we het Credit Management 
proces hier naadloos op aan te laten sluiten. 
Het moet kloppen voor de klant.”

Marcel: “Als alle processen op elkaar aan-
sluiten en dat voor de klant logisch is, dan is 
automatiseren een vanzelfsprekend gevolg.” 
Hiermee doelt hij op het gehele klantproces 
van A tot Z. “Nieuwe klanten doorlopen 
bijvoorbeeld eerst een klantacceptatieproces. 
Hiervoor gebruiken we de KredietInformatie- 
module van CreditDevice, die overigens volle-
dig geïntegreerd is met de Credit Management 
software. Het stoplicht laat sales direct weten 
of zakendoen met een prospect verstandig is. 
Als het licht op groen gaat, dan kan het proces 
worden voortgezet: de gewenste diensten 
kunnen worden afgenomen, uren kunnen 
worden geregistreerd en uiteindelijk kan de 
factuur worden verzonden. Onze customer 
service afdeling hoeft alleen nog ‘uitval’-aan-
vragen te behandelen. Dat scheelt enorm veel 
tijd.”

De toekomst van Credit Management
Afhankelijk van de klantgrootte, het type klant 
en informatierapport van CreditDevice, wordt 
de	klant	ingedeeld	in	een	risicoprofiel.	Het	
risicoprofiel	wordt	toegepast	in	het	Credit	Ma-
nagement proces en verschilt in tone-of-voice, 
maar ook in doorlooptijd. “Omdat de modules 
van CreditDevice met elkaar geïntegreerd zijn, 
vinden we alle klant- en debiteurinformatie 
op één plek. Welke gegevens zijn er verkregen 
tijdens het klantacceptatieproces, welk limiet 
hoort	daarbij	en	waarom	is	dit	risicoprofiel	
toegewezen? Allemaal gegevens die we in 
overweging nemen tijdens het aanmanings-
proces. Wij willen onze klanten namelijk op 

de juiste toon aanspreken. Er is een wereld 
van verschil in de aanspreekvorm van bij-
voorbeeld zakelijke klanten en particulieren, 
maar ook bij multinationals en zzp’ers helpt 
een andere benaderingswijze in het optimaal 
onderhouden van de klantrelaties.”

Bij particulieren en zzp’ers is het aanbieden 
van de mogelijkheid tot OnlineBetalen (via 
e-mail of SMS) bijvoorbeeld heel wenselijk, 
terwijl een groot deel van de grote key ac-
counts juist weer liever wekelijkse rekening-
overzichten ontvangt. “We kunnen iedereen 
op zijn wenken bedienen én dat is nou juist 
waar de customer service voor staat en de 
reden dat we zo blij zijn met onze huidige 
Credit Management oplossingen. Dankzij au-
tomatisering hebben we daar nu namelijk ook 
de tijd voor; écht contact met de klant en het 
opbouwen en onderhouden van klantrelaties.

Partners door dik en dun
YoungCapital zet verschillende modules van 
CreditDevice organisatie breed in. “Dat leidt 
tot DSO (Days Sales Outstanding) verlaging, 
tijdsbesparing en risicoverlaging,” zegt Marcel 
van Loveren. “De omzet is in drie jaar met 
ruim 400 miljoen euro gegroeid. Zo’n groei 
vraagt	om	flexibiliteit	en	flexibele	partners.	
CreditDevice biedt ons dezelfde mate van 
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flexibiliteit	en	groeit	in	de	loop	der	jaren	met	
ons mee. Dat is een belangrijke eigenschap 
voor een partner, want zo kom je samen tot 
nieuwe, waardevolle oplossingen om het 
Credit Management te verbeteren.” Marcel 
legt uit: “Die verbeteringen kunnen alleen 
plaatsvinden door met elkaar te blijven 
praten, daarom zien wij CreditDevice niet als 
leverancier, maar als partner.”

“Door de goede relatie, samenwerking en 
snelle schakeling tussen YoungCapital en  
CreditDevice voelt het vaak alsof de IT- 
afdeling van CreditDevice een verlengstuk 
is van onze eigen organisatie. CreditDevice 
denkt met ons mee en faciliteert ons waar 
mogelijk, zodat wij ons werk zo snel en goed 
mogelijk kunnen doen. CreditDevice staat 
open voor ideeën, maar is daar wel realis-
tisch in. Als ik bel krijg ik geen ticket, maar 
een bekende contact persoon aan de telefoon. 
Het persoonlijke contact geeft mij altijd een 
zeer welkom gevoel.”

Marcel van Loveren,  

Credit Manager bij 

YoungCapital
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FME Flexdienst: 
scherpe tarieven  
en gunstige 
overname van  
uitzendkrachten
Eén van de grootste uitdagingen in 
de technologische industrie is op dit 
moment ongetwijfeld het grote tekort aan 
gekwalificeerd personeel. Om de groei 
te kunnen vasthouden en uitstroom door 
pensionering op te vangen, zijn er tot 2030 
120.000 nieuwe werknemers nodig. De FME 
Flexdienst kan met de daarbij aangesloten 
uitzend- en payrollorganisaties voor een 
aantal functies oplossingen bieden door de 
inzet van flexkrachten. Bovendien profiteren 
FME-leden daarbij van gunstige contractuele 
voorwaarden. Inmiddels maken 165 FME-
leden gebruik van de FME Flexdienst.

Personeel vinden via de FME Flexdienst
De FME Flexdienst helpt je bij het vinden van kwalitatief goed en  
flexibel	personeel	(flexkrachten).	Als	je	flexibel	personeel	niet	op	je	 
eigen loonlijst kunt of wilt zetten, kun je gebruikmaken van een  
landelijk werkende payroll organisatie. De FME Flexdienst heeft raam-
overeenkomsten met diverse uitzendbureaus en een payrollspecialist 
afgesloten waar je als FME-lid direct gebruik van kunt maken.

Inleencontracten met gunstige voorwaarden
De contracten kenmerken zich door voorwaarden die doorgaans alleen 
zijn voorbehouden aan de grotere inleners. Deze gunstige voorwaarden 
zijn nu bereikbaar voor elk FME-lid. Je hoeft niet zelf te onderhande-
len. Alle overeenkomsten zijn klaar voor gebruik en voldoen aan de 
meest recente wet- en regelgeving. Het enige dat je hoeft te doen, is 
één van de gecontracteerde bureaus te bellen en een aansluitovereen-
komst te tekenen. 

FME FLEXDIENST

 
Aanbod van drie verschillende partners 
De FME Flexdienst heeft raamovereenkomsten afgesloten met drie 
bureaus: Adecco Group Nederland, Luba en Holland Payroll. Bij deze 
bureaus kun je terecht voor gemotiveerde uitzendkrachten (tot en met 
mbo-niveau) die administratieve, productie, logistieke en licht tech-
nische functies uitvoeren. Daarnaast heb je de keuze uit payrolling van 
medewerkers tot en met wo-niveau, medewerkers met specialistische 
functies, werkprofessionals, stagiaires en kennismigranten. 

Samen werken aan oplossingen voor gekwalificeerd personeel
Door toenemende robotisering en digitalisering worden andere eisen 
aan medewerkers gesteld. De bij de FME Flexdienst aangesloten  
bureaus investeren daarom in ontwikkeling van kennis en ervaring  
van	flexkrachten.	Zo	heeft	Adecco	een	eigen	academy.	Zowel	de	mensen	
die worden uitgezonden via Adecco krijgen de kans om via een eigen 
portal extra kennis op te doen, als de medewerkers van Adecco zelf. 
Uitzendbureau Luba ontwikkelt initiatieven om samen met bedrijven  
en	werkzoekenden	gekwalificeerde	mensen	te	vinden	en	te	binden.	
Hierbij worden bijvoorbeeld leerwerktrajecten ingezet. Het tekort aan 
gekwalificeerd	personeel	maakt	het	nodig	om	ook	aan	creatieve	alter-
natieve oplossingen te denken. Via Holland Payroll kunnen bijvoorbeeld 
de inzet van AOW- en pensioengerechtigden, hoog opgeleide kennis-
migranten, vakantiekrachten en werkstudenten of zzp’ers mogelijk 
uitkomst bieden, als andere oplossingen niet voor handen zijn.

DE VOORDELEN VAN DE FME 
FLEXDIENST 

Als je gebruikmaakt van de FME 
Flexdienst, kun je als FME-lid profiteren 
van een aantal voordelen:

• De gemiddelde tarieven zijn circa 7%
 lager dan de reguliere tarieven. 
• Na 520 uren (regulier 1.040 uren) heb
 je de mogelijkheid om de uitzend-   
 krachten kosteloos over te nemen.
• Je bent geen tijd en energie kwijt aan
 lastige en tijdrovende onderhandelingen. 
• De Persoonlijke Beschermingsmiddelen
 zijn voor rekening van de bureaus. 
• Je ontvangt een gratis management-
 rapportage.

In de artikelen op de pagina’s hierna vind je meer over de visie van de  
partners van de FME Flexdienst op risicomanagement, de arbeidsmarkt  
en de oplossingen die zij aan FME-lidbedrijven kunnen bieden.

Meer weten?
Neem voor meer informatie over de mogelijkheden van de FME  
Flexdienst voor jouw bedrijf contact op met Ed Ockhuysen 
via (079) 353 12 12 of ledenvoordeel@fme.nl. 

MEER INFORMATIE 
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Adecco Analytics

Actueel inzicht in- en advies over je arbeidsmarktuitdagingen 
door slim gebruik van big data

Risicomanagement is onder meer anticiperen op het hebben 
van voldoende gekwalificeerd personeel om specifieke 
bedrijfsvoering goed uit te kunnen voeren. Met Adecco 
Analytics bieden wij actuele en relevante inzichten in- en 
advies over de ontwikkeling van de arbeidsmarkt in alle regio’s 
en branches van Nederland. Hierdoor bieden wij altijd de beste 
oplossing voor arbeidsmarktuitdagingen.

ADECCO

Door data vanuit verschillende externe en 
interne bronnen te combineren ontstaat een 
realistisch beeld van de vraag naar speci-
fieke	functieprofielen	en	het	aanbod	van	
kandi daten in alle mogelijke regio’s binnen 
Nederland.

Daarnaast maken wij inzichtelijk welke 
organisaties	in	een	regio	dezelfde	profielen	
zoeken en wat zij bieden. Deze benchmark 
geeft ons inzicht in welke voordelen van een 
werk geversmerk wij moeten benadrukken en 
ver talen naar de beweegmotieven van kandi-
daten, waardoor wij ze echt kunnen bereiken. 
 
Met Adecco Analytics: 
• Identificeren	we	de	belangrijkste	uit-

dagingen en krapte binnen de regio en 
de	functieprofielen;
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• Krijgen wij inzicht in de dynamiek van 
de werkgelegenheid van een locatie;

• Vergelijken wij het aanbod met verge-
lijkbare organisaties en vergelijkbare 
functieprofielen;

• Ontwikkelen we een actieplan (training, 
omscholing, onder steuning) om proactief 
op mogelijke krapte in te spelen;

• Kunnen wij elk bedrijf adviseren over de 
beste locatie voor een nieuw kantoor of 
filiaal.

 
Actueel inzicht  
De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging. 
Met onze data, continue innovatie en verster-
king door de internationale samenwerking 
binnen de Adecco Group, zorgen wij ervoor 
dat de inzichten actueel zijn en wij binnen 
onze branche voorop blijven lopen.

De beste oplossing voor arbeidmarkt-
uitdagingen
Door onder meer de inzet van Adecco Analy-
tics bieden wij elk bedrijf duurzaam inzicht 
in de regionale arbeidsmarkt en bieden wij 
altijd de beste oplossing voor arbeidsmarkt-
uitdagingen. Op basis van deze informatie 
stellen we ons jaarplan op en zetten wij acties 
in, waarmee wij bijvoorbeeld op voorhand 
op de krapte inspelen. Zo verzekert Adecco 
verschillende bedrijven altijd van voldoende, 
gekwalificeerde	medewerkers.



John Harmon en Linda van den Berg in de studio  

voor het webinar ‘Zo neem je een expat aan’.
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Zó neem je 
een expat aan 
Hoe neem je een expat aan? Die vraag beantwoordde 
John Harmon afgelopen zomer in een 49 minuten durend 
webinar. De Sales Manager Expats van Holland Payroll 
merkt dat steeds meer ondernemers zich oriënteren op het 
aannemen van buitenlandse werknemers. “Via het webinar 
hebben we veel ondernemers op weg geholpen en uitgelegd 
hoe ze de risico’s kunnen minimaliseren.”
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WEBINAR TERUGKIJKEN

Benieuwd of het werken met een 
buitenlandse werknemer ook voor 
jou interessant is? Weten wat er  
allemaal bij komt kijken om er een 
aan te stellen en hoe je de risico’s 
kunt verleggen? Het webinar ‘Zo 
neem je een expat aan’ is nog gratis 
terug te kijken. Je vindt het we-
binar op de website van Holland 
Payroll via www.hollandpayroll.nl/
webinar-expat-aannemen.

WIE IS HOLLAND PAYROLL?

FME-partner Holland Payroll is 
specialist in Human Resource 
Management voor de technische 
branche. Holland Payroll geeft 
bedrijven de lenigheid om snel te 
kunnen inspelen op de grilligheid 
van de markt. Het tewerkstellen 
van expats is één van de specia-
liteiten, maar de payrolldiensten 
worden binnen de maakindustrie   
ook veelvuldig ingezet voor 
AOW- en pensioengerechtigden, 
vakantiekrachten en werkstuden-
ten, zelfstandigen in loondienst, 
afstudeerders en stagiairs. 
Holland Payroll zorgt dat je bedrijf 
zich kan focussen op innoveren.

aan nemen. “Genoeg bedrijven doen het, 
maar zij stoppen er ook veel tijd, energie en 
geld in. Ondernemers die geen tijd of zin 
hebben zich hierin te verdiepen, of die geen 
risico willen lopen, besteden het vaak uit 
aan een gespecia liseerde partij. Dan kunnen 
ze zich volledig richten op het werken met 
de expats, zonder tijd kwijt te zijn aan de 
randzaken.”

Uit eigen ervaring
Harmon benadrukt dat het ook belangrijk 
is om te denken vanuit de buitenlandse 
werknemers. Voor hen is helemaal alles 
nieuw. Harmon kan het weten, want 14 
jaar geleden kwam hij zelf als expat vanuit 
Ierland naar ons land. “Toen ik hier voor het 
eerst kwam, had ik – gelukkig - iemand die 
mij kon begeleiden in de vele administratieve 
zaken die bij het verhuizen naar een nieuw 
land horen. Heel prettig. Die ervaring helpt 
mij nog dagelijks bij het adviseren van expats 
én werkgevers.”

Ondernemers op weg geholpen
Harmon is blij dat hij met het webinar veel 
ondernemers op weg heeft geholpen. Zij 
weten nu onder meer welke soorten expats 
er zijn, wat de voor- en nadelen zijn van 
werken met expats en hoe je de risico’s 
kunt minimaliseren bij het inzetten van  
een kennis migrant. Ook de kosten en  
voor delen van een payroll-regeling komen 
aan bod. Ben jij klaar om te werken met 
expats?

In Nederland werken op dit moment 56.000 
expats. Dit aantal loopt steeds verder op. 
Niet vreemd, want Nederlandse bedrijven 
hunkeren naar vakmensen en die kunnen ze 
in eigen land nauwelijks vinden. De buiten-
landse werknemers komen op hun beurt heel 
graag naar onze kansrijke kenniseconomie. 
Veel bedrijven hebben echter weinig ervaring 
met het aantrekken van zo’n arbeidsmigrant. 
Hoe pak je dat aan?

Veel papieren rompslomp?
“In ons webinar gaf 76 procent van de onder-
nemers aan op te zien tegen het aannemen 
van expats vanwege papieren rompslomp”, 
vertelt John Harmon. “Zeker bij ondernemers 
die voor het eerst met expats gaan werken, 
kan ik me die angst voorstellen. Je moet 
andere dingen regelen dan bij Nederlandse 
werknemers, zoals een werkvergunning 
aanvragen. En als dat niet goed gaat, kunnen 
er vervelende consequenties en boetes aan 
hangen.”

“De kennismigrant is een populair type expat 
en die kun je alleen inzetten als je referent 
bent van de IND”, vervolgt Harmon. “Als 
IND-referent heb je allerlei informatie- en  
administratieplichten die je als ‘gewone’ 
werkgever niet hebt. Toch is het niet nodig 
om je door dit soort zaken te laten afschrik-
ken.”

Harmon: “Met de juiste voorbereiding kun 
je als ondernemer prima zelf een expat 



"Nieuw talent 
aantrekken,  
vergt 
doorzettings-
vermogen"
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Het vinden van nieuwe medewerkers gaat 
niet zonder slag of stoot. Er staan in meerdere 
vakgebieden meer vacatures open dan er 
gekwalificeerde werkzoekenden zijn. Een risico 
voor je bedrijfsvoering als je niet denkt in 
mogelijkheden die wellicht buiten de gebaande 
paden liggen. Strategische personeelsplanning 
en vindingrijkheid zijn geboden.

Medewerkers  
vinden in een krappe 
arbeidsmarkt
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de markt te trekken. Maak hierbij bijvoor-
beeld gebruik van referrals: medewerkers die 
kandidaten uit hun netwerk aanbrengen. Zij 
weten tenslotte als geen ander wat hun werk 
inhoudt. En ze hebben in hun netwerk veelal 
mensen met een soortgelijk werk- en denk-
niveau zitten.

Opleiden
Durf ook te denken aan opwaartse mobiliteit. 
Het opleiden van gemotiveerde mensen leidt 
tot instroom. Opleiden kan bovendien snel 
en eenvoudig. Het behalen van een VCA-cer-
tificaat	is	binnen	één	dag	geregeld.	Ook	een	
heftruckdiploma is eenvoudig te behalen (en 
op kosten van Luba). Je kunt zelfs denken 
aan een leerwerktraject. Geschikt voor zowel 
vaste	medewerkers	als	flexwerkers,	met	de	
garantie	op	een	baan	dan	wel	gekwalificeerde	
(nieuwe) medewerkers. 

Realistische arbeidsvoorwaarden
Voor schaars personeel betaal je over het alge-
meen meer. Wie daarnaast het beste inspeelt 
op de veranderende behoefte van kandidaten, 

De krappe arbeidsmarkt vergt een andere 
mentaliteit met betrekking tot recruitment en 
personeelsplanning. Vooruitdenken is cruciaal, 
niet alleen voor het komende jaar, maar ook 
voor over vijf jaar. De invloeden op de arbeids-
markt,	demografisch	en	economisch,	zijn	
bekend dus daar kun je op anticiperen.

Strategie
Breng allereerst je personeelsbestand goed 
in kaart. Welke medewerkers gaan binnen 
tien jaar met pensioen, welke medewerkers 
hebben de potentie om door te groeien en 
bij welke medewerkers loop je het risico dat 
ze weggekaapt worden door andere bedrij-
ven? En waar vallen er gaten en moeten dus 
nieuwe medewerkers aangetrokken worden? 
Betrek eventueel een externe specialist om 
hier inzicht in te krijgen en mee te denken 
over een strategie.

Recruitment
Het aantrekken van nieuwe medewerkers 
vergt doorzettingsvermogen. Recruiters moe-
ten allerlei wegen bewandelen om talent uit 

wint de strijd om het talent. Commercieel 
medewerkers hechten meer waarde aan ont-
plooiingskansen, magazijnmedewerkers aan 
een veilige werkomgeving en stabiel inkomen. 
Maar voor hen zijn carrièrekansen ook steeds 
belangrijker. Houd daar rekening mee. Denk 
wederom vooruit. 

Meer weten over strategische 
personeelsplanning?
Neem contact op met Luba voor een afspraak 
via (071) 516 30 30 of fme@luba.nl.
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ZAKELIJK VOORDEEL

Werknemers voordeel:  
een verrijking van je 
arbeids voorwaarden

54 VOORDEELPROGRAMMA

WERKNEMERSVOORDEEL

Voordeelprogramma voor medewerkers van FME-leden
Werknemersvoordeel biedt een verrijking van de arbeidsvoorwaarden. 
Medewerkers	kunnen	via	dit	programma	profiteren	van	aanzienlijke	 
kortingen op een breed scala aan producten en diensten, zoals  
kortingen op een autoverzekering, huishoudelijke apparaten of  
een leuk weekendje weg. De producten van de leveranciers van  
Werk nemersvoordeel zijn veelal A-merken. Zo zijn de medewerkers 
verzekerd van hoogwaardige producten, uitstekende service en  
een landelijke dekking.

Het is als bedrijf steeds belangrijker om je te 
onderscheiden. Dat geldt natuurlijk voor je 
klanten, maar ook voor je eigen medewerkers. 
Als ondernemer weet je dat het binden van 
werknemers steeds belangrijker wordt.  
Met dit doel voor ogen heeft FME een  
speciaal programma voor de medewerkers  
van je bedrijf gemaakt: Werknemersvoordeel. 

FME WERKNEMERSVOORDEEL

Je eigen voordeelprogramma in de huisstijl van jouw bedrijf
FME-leden kunnen kosteloos gebruikmaken van Werknemersvoordeel. 
Als werkgever heb je ook de mogelijkheid om het voordeelprogramma  
in de eigen huisstijl aan te bieden. Tegen geringe kosten wordt de 
website voor jouw bedrijf in de eigen ‘look and feel’ opgemaakt, met 
je bedrijfslogo, je huiskleuren, een eigen homepage afbeelding en met 
een eigen welkomstwoord. Medewerkers kunnen door middel van een 
koppeling met de website (internet, intranet) van het bedrijf toegang 
krijgen tot het totale aanbod van kortingsregelingen. Bijzonder is ook, 
dat de eigen regelingen van het bedrijf op de website geplaatst kunnen 
worden. Dit kan een eigen voordeel regeling zijn, maar ook de arbeids-
voorwaarden, pensioenregeling of een digitale loonstrook.

Communicatie
De communicatie over je eigen voordeelprogramma wordt je, net  
zoals het onderhoud aan de website, geheel uit handen genomen.  
Je ontvangt een speciale introductiebrief over het voordeelprogramma  
voor je medewerkers. Daarnaast worden je medewerkers met de 
e-nieuwsbrief maandelijks op de hoogte gesteld van nieuwe speciale 
aanbiedingen en voordelen. Je medewerkers zullen je eigen voordeel-
programma ervaren als extra kleur aan hun arbeidsvoorwaarden, als 
‘een cadeautje van je werkgever’.

“Belangrijk 
voordeel bovenop  

je bestaande
arbeids-

voorwaarden"

UITGELICHT VAN DER VALK HOTELS

Onlangs is Van der Valk Hotels toegevoegd aan 
Werknemers voordeel. Ter inspiratie en voorbereiding 
op een culinaire verwennerij, een weekendje 
weg of een vakantie heeft Van der Valk de beste 
hotelarrangementen (al vanaf €49,50 p.p.) verzameld.
Geniet van een onvergetelijk tweedaags verblijf, in-
clusief ontbijt, 2-gangendiner, gratis parkeren en Wi-Fi, 
en (indien aanwezig) gratis sauna en sportfaciliteiten. 
Ga snel naar www.fme.nl/werknemersvoordeel

PARTNERS WERKNEMERSVOORDEEL

Een kleine greep uit de deelnemende partners 
van Werknemersvoordeel:

MEER INFORMATIE 

Telefoon : (06) 215 185 71
E-mail : ed.ockhuysen@fme.nl
Website : www.fme.nl/werknemersvoordeel



Hoe geniaal een gasfles kan zijn 
als mobiliteit gevraagd wordt
Licht van gewicht voor grootse prestaties
Heel wat anders dan een stalen gasfles: de GENIE® van Linde. Een kunststof composiet cilinder, 

met ergonomische handgrepen. Een 10 literfles, gevuld onder 300 bar, die niet kan omvallen, 

praktische handvatten heeft en stapelbaar is. Met handige extra accessoires als een losse 

wielenset en een uittrekbare trolley.

Verkrijgbaar voor argon en stikstof, in twee zuiverheden. Voor TIG-lassen, pijplassen, gasbacking, 

lassen, purgen, afpersen, druktesten en inertiseren. En daarmee ideaal voor installatiebedrijven 

en koeltechniek, verwarming, ventilatie, airconditioning, maintenance, infrastructuur 

(bijvoorbeeld railonderhoud) en constructie- en bouwbedrijven. 

Kijk zelf maar op www.linde-gas.nl/GENIE.

Linde Gas – ideas become solutions.

Linde Gas Benelux B.V.
Havenstraat 1, Postbus 78, 3100 AB Schiedam
Tel. 088 262 62 62, Fax 010 246 15 06
info.lg.nl@linde.com, www.linde-gas.nl
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Risico’s beperken 
met hulp van 
Oosterberg 
Goederenliften, personen- & goederenliften voor de bouw en 
industrie én magazijnliften voor opslag- en distributiefaciliteiten. 
Stuk voor stuk veilig, gebruiksvriendelijk en betrouwbaar. Bij 
De Jong’s Liften in Leerdam wordt hier iedere dag met precisie 
aan gewerkt. Onderdelen als (veiligheids)schakelaars, relais, 
sensoren en noodverlichting komen bij elektrotechnische 
groothandel Koninklijke Oosterberg vandaan.  

De Jong’s Liften in Leerdam

Het eerste contact tussen De Jong’s Liften en 
Oosterberg kwam in maart 2017 tot stand. 
Gerard Berendsen, verantwoordelijk voor de 
inkoop bij De Jong’s Liften, vertelt: “Ik was 
niet helemaal tevreden over mijn toenmalige 
leverancier, dus het telefoontje van Rob 
Luijben, van de salesafdeling van Oosterberg, 
kwam precies op het juiste moment. Het 
klikte eigenlijk meteen: Oosterberg is - net 
als wij - een no-nonsense familiebedrijf dat 
al decennialang bestaat. Twee maanden na 
dat gesprek heb ik de eerste orders geplaatst. 
Voor onszelf, maar ook voor onze fabriek in 
Tsjechië die de kleine schakelkastjes voor onze 
liften bouwt.”

Betrouwbare partner
“Een goede beslissing”, noemt Gerard  
Berendsen de overstap naar Oosterberg. “Wij 
willen leverbetrouwbaarheid én betrouwbare, 
degelijke	en	gecertificeerde	producten,	met	
een CE-stempel bijvoorbeeld. Onze liften moe-
ten veilig zijn, dus de onderdelen ook. Met 
onze bouwliften wordt ruw omgegaan:  

TECHNISCH VOORDEEL

OOSTERBERG

ze staan buiten in weer en wind en moeten 
altijd presteren. Het is dan ook belangrijk dat 
we onderdelen gebruiken die tegen een stoot-
je kunnen en waar bijvoorbeeld geen water in 
kan komen. Daarom zoeken we betrouwbare 
partners. Oosterberg koopt zijn producten 
direct bij de fabrikant, dus we hoeven niet te 
controleren of de producten inderdaad veilig 
en gekeurd zijn.”

Ledenvoordeelprogramma 
Gerard Berendsen vervolgt: “Bovendien 
garandeert Oosterberg dat de producten gele-
verd worden volgens afspraak. Heel belang-
rijk, want we kunnen het ons niet permitteren 
dat de productie of onderhouds- en reparatie-
werkzaamheden stil komen te liggen. Dus 
mede dankzij Oosterberg kunnen wij onze 
bedrijfsrisico’s beperken. Een geruststellende 
gedachte.” Rob Luijben vult aan: “Bijkomend 
voordeel is dat Oosterberg sinds 2017 partner 
is binnen het ledenvoordeelprogramma van 
ondernemersorganisatie FME. Hierdoor  
profiteren	deelnemers	van	FME	Technish	

MEER INFORMATIE

Telefoon : (0575) 58 40 89
E-mail : industrie@oosterberg.nl
Website : www.oosterberg.nl

Voordeel	zoals	De	Jong’s	Liften	van	flink	wat	
voordeel.” Collega Hans Schneiders voegt toe: 
“Daarnaast biedt het Team Industrie van  
Oosterberg, waar ik deel van uitmaak, snel 
advies op maat: we beantwoorden technische 
vragen direct, via korte lijnen. Hiermee onder-
scheiden we ons in de markt.” 

Leveranciersbeoordeling 
Gerard Berendsen voegt toe: “Met mensen 
van Oosterberg is het altijd snel schakelen: je 
hebt weinig woorden nodig om elkaar goed 
te begrijpen, ze hanteren korte lijnen, bellen 
op tijd terug en komen hun afspraken na. 
Ook hebben ze een goede logistiek, eigen 
chauffeurs en bieden ze 24-uurslevering plus 
calamiteitenlevering als je echt omhoog zit. 
Het mag duidelijk zijn: ik ben heel tevreden 
over de producten en service van Oosterberg. 
Ieder jaar beoordelen we onze leveranciers 
op zaken als prijs, kwaliteit, levertijd, lever-
betrouwbaarheid en de administratieve 
afhandeling. Oosterberg scoorde uitstekend 
met een 8,8.” 

OOSTERBERG IS ER OOK  
VOOR ANDERE DEELNEMERS  
VAN FME TECHNISCH 
VOORDEEL

Als deelnemer van FME Technisch  
Voordeel - onderdeel van inkoop-
organisatie FME Ledenvoordeel -  
ondervond De Jongs' Liften de 
voordelen van het inkopen bij 
voorkeursleverancier Ooster-
berg. Ben jij deelnemer van FME 
Technisch Voordeel? Dan zijn we je 
ook graag van dienst. Met advies, 
praktische berekeningen en de 
levering van scherpgeprijsde  
kwaliteitsproducten. Zo zorgen we 
samen voor een efficiënte werk-
wijze en het beste resultaat. 

V.l.n.r.: Hans Sneiders (Oosterberg), Rob Luijben (Oosterberg) en Gerard Berendsen (De Jong's Liften)
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Een kwantumsprong
Vaak is metaalbewerken gewoon 'draaien'  
en ligt het accent bij elk bewerkingsproces 
waar draaien aan de orde is, op snelheid en 
nauwkeurigheid. Het doel is altijd geweest 
de snelste tijden te realiseren bij de hoogste 
toleranties - maar wel altijd om het maximale 
te halen uit de traditionele benadering die al 
decennia lang wereldwijd wordt gehanteerd.

Echter, er zijn enkele productie-scenario's 
waar de gangbare werkmethode niet werkt 
en de lucht- en ruimtevaartsector is één van 
die sectoren waar continu de grenzen moeten 
worden verlegd, opgerekt en soms zelfs wor-
den doorbroken. Vanwege de dure, moeilijk te 
bewerken materialen die worden gebruikt in 
deze	sector	en	de	ongelooflijk	hoge	standaar-
den die worden gevraagd, is er soms echt 
innovatief denken nodig om een oplossing te 
creëren die niet alleen aan de verwachtingen 
voldoet, maar deze ook overstijgt - nu en voor 
de vele jaren die nog moeten komen. 

De nieuwe PrimeTurning™-
methode van Sandvik Coromant 
hielp de productiviteit te 
verhogen en de cyclustijden 
te verlagen van een Indiase 
fabrikant van onderdelen voor 
de lucht- en ruimtevaart bij een 
grote order en een moeilijk te 
bewerken staalsoort.

TECHNISCH VOORDEEL

SANDVIK COROMANT

 
Maar op de werkvloer werd het al snel 
duidelijk	dat	deze	specifieke	soort	roestvast	
staal totaal anders was, vooral wat betreft het 
gemak van het bewerken. Daarnaast was de 
bestaande set gereedschappen niet in staat 
deze	soort	efficiënt	en	tijdig	te	bewerken.	“We	
realiseerden ons dat we het snijgereedschap 
moesten vervangen,” zegt Patwardhan. 

Vanwege de grote vraag naar de nieuwe  
motor, zette de klant druk achter een snelle  
levering. Verschillende leveranciers, waar-
onder Sandvik Coromant, werden benaderd 
om de geschikte oplossingen te onderzoeken. 
“Onze klanten kregen veel orders, dit bete-
kende een toename in de orders die we van 
hen kregen,” herinnert Patwardhan zich. “Ons 
contract is dusdanig, dat ongeacht de hoeveel-
heid, we moeten accepteren en leveren. Ze 
zeiden dat we ofwel onze productiecapaciteit 
konden verhogen en te leveren, ofwel dat ze 

iemand anders zouden zoeken wanneer het 
bedrijf nadelig zou worden beïnvloed door de 
vertragingen.”

Introductie van PrimeTurning™
Ongeveer tegelijkertijd, in 2016, introduceer-
de Sandvik Coromant haar PrimeTurning™ 
gereedschap, een innovatie in de draai- 
methodologie. Godrej Aerospace, al jaren een 
trouwe klant, benaderde Sandvik Coromant 
en ze boden het nieuwe gereedschap aan. 
“Uiteindelijk spreekt het gereedschap op de 
machine voor zich,” zegt Rahul Inamdar, 
Product Specialist voor draaigereedschappen 
bij Sandvik Coromant. “De proef begon in de 
ochtend en tegen de avond was de klant ervan 
overtuigd dat deze oplossing zou werken.”

Echter er waren zorgen dat PrimeTurning™  
de opspanning zou destabiliseren vanwege 
haar onconventionele draaibewerkingen.   ▶        

Volledig nieuw draaiconcept
Dat is precies wat de Sandvik Coromant inge-
nieurs deden met de ontwikkeling van Prime-
Turning™, ook wel omschreven als een volle-
dig nieuw draaiconcept dat niet te vergelijken 
is met iets dat tot nu toe beschikbaar was in 
de metaalbewerkingswereld. PrimeTurning™ 
biedt dusdanig snellere verspaningsvolumes 
door hogere snelheden en voedingen, dat het 
de productiviteit kan vergroten met meer dan 
50% in vele bestaande draaibewerkingen. 
Het biedt niet alleen de mogelijkheid om 
een werkstuk te draaien in alle richtingen - 
hetgeen betekent dat conventioneel draaien 
vanaf werkstuk-einde tot de klauwplaat kan 
worden uitgevoerd met dezelfde gereedschap-
pen - maar het bespaart ook tijd in de machine   
set-up en gereedschapswisselingen en leidt 
tot een superieure spaanbeheersing, hetgeen 
betekent dat de machinebezettingsgraad op 
nieuwe niveaus wordt gebracht.

Door	te	profiteren	van	een	verlengde	standtijd	
en het gebruik van de gratis code generator 
software - welke progammeercodes levert 
die compatibel zijn met een breed scala aan 
CNC-machines - kunnen machine-operators 
prestatieniveaus realiseren die gewoonweg 
nog nooit eerder beschikbaar waren. Deze 
voordelen zijn met name indrukwekkend bij 
het werken met grote series van meer dan 
100, of bij het bewerken van grote componen-
ten, waarbij het noodzakelijk is de insteltijd, 
het aantal productiestops en gereedschaps-
wisselingen te minimaliseren.

In 2015, kreeg Godrej Aerospace (Exports 
Unit), een belangrijke speler in de Indiase 
lucht- en ruimtevaart productie, een expor-
torder voor het produceren van integrale 
componenten voor een recent geïntroduceer-
de motor. De onderdelen moesten worden 
gemaakt	van	een	specifieke	staalsoort,	met	
een hoge corrosie- en barstbestendigheid. 
“We dachten, omdat het een roestvast stalen 
legering was en we ervaring hadden met 
ermee te werken voor orders van grote 
wereldwijde spelers, we snel zouden kunnen 
leveren,” herinnert Narendra Patwardhan 
zich, Senior General Manager - Operations, 
Godrej Aerospace.
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Sandvik Coromant bood snel een technische 
oplossing waarbij een nabewerkingswissel-
plaat werd geïntroduceerd welke een lagere 
snijkracht genereerde. 

Wondergereedschap
Binnen twee weken werden er proeven 
gedaan met PrimeTurning™ waarbij zowel 
consistentie en snelheid werd gerealiseerd. 
In feite werd de verspaningstijd gereduceerd 
van 45 minuten naar 15 minuten; Sandvik 
Coromant’s PrimeTurning™ gereedschap bood 
precies het wondergereedschap waar Godrej 
Aerospace naar op zoek was. “Het gaf me 
een enorme opluchting,” zegt Patwardhan. 
“De druk van de klant nam toe en deze 
oplossing hielp ons om te voldoen aan de 
uitdaging.” 

Tarun Bellani, Sandvik Coromant regio-
manager voor Mumbai, zegt dat met 
PrimeTurning™, Godrej Aerospace nu 10-12 
componenten kan bewerken in de tijd die het 
eerder kostte om twee of drie componenten 
te bewerken. “Dus er wordt tijd bespaard, de 
productiviteit neemt toe en kunnen arbeid s-
uren worden besteed aan andere bewerkin-
gen”, zegt hij.

Nieuwe perspectieven
Voor Godrej Aerospace, met een jaarlijkse 
omzet van 4 miljoen USD en een ambitieus 
plan om op te schalen naar 10 miljoen USD in 
de komende twee jaar, opende deze oplossing 
nieuwe perspectieven. “Deze verspanings-
oplossing heeft veel van onze problemen 
opgelost,” zegt Jagdish Gavali, Godrej  
Aerospace’s Associate Chief Manager, Pro-
ductie. “Voorheen, toen het verspanen meer 
cylustijd nodig had, werd de standtijd geredu-
ceerd en werden de spanen gevormd in lange 
spiralen. Dit veroorzaakte vermoeidheid bij 
de operator omdat deze periodiek de spanen 
moest ver wijderen, die verward konden raken 
in de machine en het verspanen konden beïn-
vloeden. Nu is dit probleem opgelost, omdat 
PrimeTurning™ de spanen in kleine delen 
breekt.”

Tevens voegt hij er aan toe dat de reductie 
in draaicyclustijd van 45 naar 15 minuten de 
motivatie van de operators heeft verbeterd, 
hetgeen ze helpt productiever en minder 
vermoeid te zijn.

“De klant had ons eerder gevraagd om onze 
productie van componenten te verhogen van 

30 tot 60 procent,” zeg hij, “hetgeen is gedaan 
over een periode van acht maanden. Onze 
leveringen zijn 100% op tijd.”

Kiran Khangar, Senior Manager, Purchase, 
voor Godrej Aerospace, zegt dat ondanks 
het feit dat het PrimeTurning™ gereedschap 
duurder is, de eindresultaten de meerprijs 
rechtvaardigen. “We hebben altijd gekeken 
naar productiviteit en kosten per component,” 
zegt hij. “We zijn tevreden. De cyclustijd is ge-
reduceerd en de productiviteit is toegenomen. 
De [Sandvik Coromant] logistiek en leverings-
keten zijn uitmuntend en tijdige levering is 
gewaarborgd.”

Patwardhan zegt dat Godrej Aerospace plan-
nen heeft om PrimeTurning™ ook voor andere 
orders te gebruiken. “Wanneer het werkt op 
taaie materialen zoals dit, dan zal het ook 
goed werken op andere materialen die we ge-
bruiken, zoals Stelliet,” zegt hij. “Wat Sandvik 
Coromant betreft, ze zijn altijd een betrouw-
bare partner geweest en we zien dat deze 
relatie verder is versterkt, door het bieden  
van innovatieve technologie-oplossingen.” 

Daar voegt hij aan toe: “We zullen ze meer 
uitdagingen geven. Ik ben er van overtuigd 
dat ze de juiste oplossingen zullen bieden.”

Gemaximaliseerde productiviteit
PrimeTurning™ heeft geleid tot enorme 
toenames in de productiviteit vergeleken met 
conventioneel draaien op CNC draaicentra 
of multi-tasking draai-frees machines. Deze 
verbeteringen zijn ervaren bij het bewerken 
in richtingen weg van de klauwplaat, bij 
toepassing van hogere snijgegevens, mogelijk 
gemaakt door het feit dat wisselplaten nu 
kunnen werken bij kleine intredehoeken. 

Belangrijke metaalbewerkingsbedrijven die 
samenwerken met de lucht- en ruimtevaart-
sector die PrimeTurning™ hebben omarmd, 
hebben deze voordelen ervaren en een oplos-
sing gevonden die exact overeenkwam met 
hun vereisten. Tegelijkertijd vinden ze zichzelf 
nu in een positie waar toekomstige vereisten 
van klanten in de sector voor het werken aan 
moeilijk te bewerken staalsoorten niet langer 

GEREEDSCHAP

OVER SANDVIK COROMANT

Sandvik Coromant is onderdeel 
van de wereldwijde industriële 
Sandvik-groep en loopt voorop 
bij het ontwikkelen en produ-
ceren van gereedschappen, 
bewerkings methodes en kennis 
om de industrienormen, gevraagd 
door de metaalverwerkende 
industrie, naar een hoger niveau 
te tillen met innovaties nu en in 
het volgende industriële tijdperk. 
Ondersteuning bij opleidingen, 
uitgebreide investeringen in 
onderzoek en ontwikkeling en een 
nauwe samenwerking met afne-
mers resulteren in de ontwikkeling 
van nieuwe bewerkingstechnieken 
die de toekomst van de industriële 
productie veranderen, sturen en 
op een hoger plan brengen.  
Sandvik Coromant bezit wereld-
wijd meer dan 3.100 octrooien, 
heeft meer dan 7.900 medewer-
kers in dienst en is vertegenwoor-
digd in 150 landen.

MEER INFORMATIE

Telefoon : (010) 208 02 08
E-mail : jan.leliveld@sandvik.com
Website : www.sandvik.coromant.com/nl
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een probleem zal zijn. Kwaliteit, gemoedsrust, 
geminimaliseerde kosten en gemaximaliseerde 
productiviteit zijn wat PrimeTurning™ biedt 
aan het soort bedrijven waar compromissen 
geen optie zijn.

Daarnaast zijn PrimeTurning™ wisselplaten
bedoeld voor meerdere bewerkingen ver-
geleken met conventioneel draaien, waar 
afzonderlijke gereedschappen nodig zijn. 
Dit betekent dat er minder noodzaak is voor 
een grotere voorraad van gereedschappen 
voor verschillende functies wanneer klanten 
overstappen naar PrimeTurning™ wissel-
platen.	Nu	is	een	specifiek	gereedschap	in	
staat metaal zowel in de lengterichting te 
verspanen	als	te	vlakken	en	te	profileren,	
waardoor	een	effi	ciënte	bezettingsgraad	van	
de gereedschapsnijkant wordt gerealiseerd en 
een langere standtijd. De CoroTurn® Prime 
A-type wisselplaten hebben drie hoeken van 
35°	en	zijn	specifiek	ontworpen	voor	licht	
voorbe	werken,	nabewerken	en	profieldraaien,	

terwijl de CoroTurn® Prime B-typen met hun 
ultrasterke hoeken zijn ontworpen voor voor-
bewerkingen en nabewerkingen. De wisselpla-
ten kunnen worden gebruikt met een aantal 
gereedschaphoudervarianten, inclusief de 
Coromant Capto®, QS™ schacht en conventi-
onele schacht. Een belangrijke eigenschap van 
PrimeTurning™ is dat het operators snijkant-
hoeken biedt tussen 25o en 30o hetgeen 
grotere verspaningsvolumes waarborgt en de 
mogelijkheid om met steeds nauwere tole-
ranties te werken - van cruciaal belang bij het 
werken in de lucht- en ruimtevaartsector. ■
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Een veilige en  
gezonde werkplaats 
Wij hebben ze allemaal wel eens gezien… de ‘aantal dagen zonder 
ongeval’- borden. Mooi als er een hoog getal bij staat, maar toch ook altijd 
confronterend in de realiteit dat mensen echt ernstig letsel kunnen oplopen 
tijdens hun dagelijkse werkzaamheden. Als werkgever ben je verantwoordelijk 
voor de veiligheid en het welzijn van je medewerkers tijdens de uitoefening 
van hun werk. In beginsel ben je aansprakelijk mits je kunt aantonen dat je 
alle vereiste maatregelen hebt getroffen om veiligheid in de werkplaats te 
garanderen. Vanaf 1 januari 2019 zijn werkgevers daarbij ook aansprakelijk 
voor de vergoeding van affectieschade oftewel een eenmalige uitkering aan  
de naasten van het slachtoffer. 

De voordelen van een veilige en gezonde 
werkplaats
Het borgen van bedrijfsveiligheid is niet alleen 
een kwestie van risico’s en aansprakelijkheid 
beperken. Het creëren van een veilige en 
gezonde werkomgeving heeft ook een enorm 
positieve impact op de productiviteit. 

• Gezonde werknemers zijn productiever;
• Werknemers die in een veilige omgeving 

werken en de voorschriften voor veilig 
werken volgen, zijn veel minder vatbaar 
voor een ongeval met in het minste 
geval, ziekteverzuim tot gevolg; 

• Werknemers die overtuigd zijn van de 
zorgvuldige borging van hun veiligheid 
door de werkgever zijn meer gemoti-
veerd, tevreden en positief gestemd over 
hun werk;

• Het imago van de onderneming wordt 
versterkt door aantoonbare zorgvuldig-
heid op het gebied van veiligheid, zowel 
in de ogen van je klanten, investeerders 
als wel toekomstige werknemers.

Met een percentage van 6,1% (gemeten 
over het eerste kwartaal van 2018) heeft 
de industriële sector een aanzienlijk hoger 
ziekteverzuim dan het landelijk gemiddelde. 
Daarbij komt dat de duur van het verzuim met 
8,4 dagen relatief lang is in vergelijking met 
andere sectoren. Drie van de tien werknemers 
geeft aan dat het verzuim het gevolg (of deels 
het gevolg) is van de arbeidsomstandig heden. 
Een verontrustende trend als vanuit het 
rapport ‘Staat van arbeidsveiligheid 2018’  
(gepubliceerd door de Inspectie SZW op 17 
april 2018) blijkt dat het aantal arbeidson-
gevallen nog elk jaar stijgt. 

Vanuit onze rol als leverancier van bedrijfs-
middelen vinden wij het bij VINK LISSE 
uitermate belangrijk om onze klanten te  
voorzien van dekkend advies en een uit-
gebreid assortiment aan veiligheidsarti-
kelen waarmee beroepsziekten en (zware) 
bedrijfsongevallen tot een minimum worden 
beperkt, met de ambitie om deze geheel te 
elimineren. 

TECHNISCH VOORDEEL
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Vallen, uitglijden, struikelen en in het 
ergste geval, vallen van hoogte zijn 
de meest voorkomende oorzaken van 
bedrijfsongevallen. Als werkgever 
heb je de verplichting om alle nodige 
maatregelen te nemen om vallen te 
voorkomen. Daarbij gelden voor werken 
op hoogte boven 2,5 meter extra 
maatregelen. 

Voornaamste oorzaken uitglijden en 
struikelen
1. Oneven vloeroppervlakte;
2. Ongeschikte vloerbedekking;
3. Natte of vettige vloeren;
4. Opstapjes;
5. Losliggende kabels;
6. Ontoereikende verlichting.

Maatregelen & tips
• Kijk tijdens het lopen regelmatig  

naar de vloer(kwaliteit);
• Onderneem direct actie bij het 

waarnemen van een lekkage of  
vocht op de werkvloer;

• Houd de werkvloer schoon en 
zorg voor voldoende middelen om 
lekkages correct op te ruimen;

• Zorg voor de juiste schoeisel 
op oneven, grove of vochtige 
ondergrond;

• Zet waarschuwingsborden in om 
bewustzijn te bevorderen.

Maatregelen tegen vallen (ook bij >2,5m)
1. Gebruik werkplatformen met antislip 

sta-oppervlak bij werken op geringe 
hoogte – voor stevig en veilig werken;

2. Zorg voor training en bewustzijn 
omtrent correct gebruik van ladders 
en steigers;

3. Klim nooit op stellingen of andere 
opslaginrichting, gebruik een 
genormeerde ladder(opstelling);

4. Leun nooit op een balustrade, zelfs 
de meest stevig uitziende installaties 
kunnen onderhevig zijn aan slijtage 
of incorrecte montage;

5. Plaats leuningen, steigers en/of 
vangnetten;

6. Voorzie in valbeveiligingssystemen  
of een vallijn.

Zorg tenslotte ook voor ergonomische 
en 'rugvriendelijke' omgang en intern 
transport van ladders door toepassing 
van een ladderstabiliteitsbalk met wielen.     

Draagvlak creëren met de juiste hef- en 
hijshulpmiddelen
Langdurig te zwaar of verkeerd tillen kan zeer 
schadelijk zijn voor de gezondheid, mobiliteit 
en productiviteit. Dit kan voor een groot deel 
worden voorkomen door de juiste hef- en hijs-
hulpmiddelen ter beschikking te stellen aan 
je werknemers en door bewustzijn te creëren 
met een aantal handige tips:

Tips voor de werkgever:
1. Zorg voor korte, obstakelvrije loopaf-

standen bij het verplaatsen van objecten;
2. Faciliteer afwisseling in de werkzaam-

heden;
3. Voorzie in handvaten op heuphoogte, 

handschoenen met grip en werkschoenen 
met antislipzolen en stalen neus;

4. Zorg dat je de juiste hef- en hijshulp-
middelen in huis hebt waarmee je  
medewerkers volgens voorschrift hun 
werk kunnen doen.

Tips voor de werknemer: 
1. Als je een doos gaat optillen en je hebt 

geen inzicht in de inhoud, probeer deze 
dan eerst licht te bewegen met je voet, 
hiermee kun je een betere inschatting 
maken van het gewicht;

2. Zorg dat je altijd de juiste schoenen met 
anti slip aanhebt als je (zware) objecten tilt; 

3. Til nooit met gebogen rug, hou je rug 
recht en til met de benen;

4. Maak geen draai met je rug tijdens het 
tillen, op den duur kunnen dergelijke 
bewegingen leiden tot verrekte spieren.

LAAT GEEN STEEK VALLEN ALS HET GAAT OM VEILIGHEID IN JE BEDRIJF

▶
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Vallen, blootstelling aan gevaarlijke stoffen, 
heftruckongevallen, brandgevaar; de lijst  
met risico’s gaat schijnbaar oneindig door. 
Toch is het mogelijk om met de juiste instel-
ling en maatregelen te zorgen voor een veilige 
en gezonde werkomgeving, een werkom-
geving waar risicobeheersing voorop staat 
 en je productiviteit - ook op de lange termijn 
- optimaal is. Hiertoe zijn drie elementen 
essentieel:

1) Overtuigd uitdragen van het veilig-
heidsbeleid door management
• Creëer vanuit een business case inzicht 

in de voordelen van een veilige en ge-
zonde werkplaats (vermindering uitval, 
beperking aansprakelijkheid, kosten-
besparing, etcetera);

• Stel een duidelijk plan samen, bij 
voorkeur bestaande uit een gefaseerde 
aanpak waarmee kostenbeheersing en 
meting van resultaten tastbaar wordt 
voor de organisatie;

• Schep een omgeving waarin leiders op 
alle niveaus een voorbeeldrol op zich 
nemen ten aanzien van veiligheid en 
gezondheid.

2) Betrokkenheid en bewustzijn 
kweken bij je medewerkers
• Breng de thema’s veiligheid en gezond-

heid regelmatig onder de aandacht bij 
besprekingen en interne communicatie;

• Zorg dat suggesties vanuit je werk - 
nemers serieus worden beoordeeld en 
waar mogelijk geïmplementeerd;

• Stel een team van 'ambassadeurs' samen 
die alle niveaus van de organisatie en 
een verscheidenheid aan medewerkers 
vertegenwoordigen om draagvlak te 
stimuleren. 

3) Evaluatie en ambitie
Tenslotte begint een effectief veiligheids-  
en gezondheidsbeleid met een eerlijke en 
grondige evaluatie van de huidige situatie.
• Vraag je medewerkers naar hun mening 

en inzichten omtrent veiligheid en  
gezondheid binnen de onderneming;

• Neem de tijd om rustig door de werk-
plaats te lopen op zoek naar veiligheids-
risico’s en omgevingsfactoren die de ge-
zondheid negatief kunnen beïnvloeden;

• Identificeer	manieren	om	de	gezondheid	
van medewerkers te bevorderen;

KANTOOR EN MAGAZIJN

• Laat de cijfers voor zich spreken – neem 
ziekteverzuim, ongevallen en verloop on-
der de loep en vergelijk je gegevens met 
de industriestandaard om je krachten en 
verbeterpunten in kaart te brengen;  

• Stel prioriteiten op basis van de meest 
ernstige risico’s op korte termijn (bijvoor-
beeld valgevaar) en op lange termijn 
(bijvoorbeeld langdurige blootstelling 
aan kleine hoeveelheden gevaarlijke 
stoffen). 

Als je vanuit deze basis je plan opstelt met de 
ambitie om bedrijfsongevallen en beroeps-
ziekte te elimineren in je onderneming is 
succes (en daarmee het welzijn van je mede-
werkers) verzekerd. ■

"Breng de thema's 
veiligheid en 
gezondheid 
regelmatig onder 
de aandacht van  
je medewerkers"
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Veel inkoopvoordeel op 
technische producten

Technisch Voordeel

Met dit voordeelprogramma kun je technische producten (denk aan industriële gassen, gereedschappen en 
bevestigingsmaterialen) bij twintig leveranciers met kortingen tot wel 30% inkopen. Inmiddels maken 250 FME-leden gebruik 

van het FME Technisch Voordeel programma. De kosten voor deelname bedragen € 215,- per kalenderjaar. Het directe 
inkoopvoordeel is bij de meeste bedrijven veel hoger dan de deelnamevergoeding. Daarnaast kun je gebruikmaken van een 

concept voor inkoopvoorwaarden en blijf je op de hoogte van de laatste marktontwikkelingen.

Grote collectieve inkoopkracht dankzij 250 deelnemende FME-leden. 
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Wettelijke plicht 
tot energiebesparing 
bij bedrijven

ENERGIEVOORDEEL

Informatieplicht energiebesparing voor 
bedrijven in 2019
Energie besparen is een belangrijke stap in het 
beperken van de uitstoot van broeikasgassen 
(CO2). De plicht tot energiebesparing is daar-
om vastgelegd in de Wet milieubeheer. Bedrijven
en instellingen die meer dan 50.000 kWh 
elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) 
per jaar gebruiken, hebben een energiebespa-
ringsplicht. Volgend jaar verandert deze wet: 
naast de bestaande energiebesparingsplicht 
komt er een informatieplicht.

Met de informatieplicht willen overheid en 
bedrijfsleven samen als ondertekenaars van 
het Energieakkoord de energiebesparing bij 
bedrijven en instellingen versnellen. Zo krijgt 
de transitie naar een CO2-neutrale energiehuis-
houding	een	flinke	impuls.

Wat betekent dit voor jouw bedrijf?
Valt je bedrijf of instelling onder de energie-
besparingsplicht én informatieplicht? Dan laat 
je uiterlijk 1 juli 2019 aan het bevoegd gezag 
weten welke energiebesparende maatregelen 
je hebt getroffen. Voor de registratie komt 
begin 2019 een landelijk, digitaal registratie-
systeem beschikbaar. Deze registratieplicht 
komt eens per vier jaar terug.

In 2015 werd het Klimaatakkoord van Parijs 
ondertekend door 195 landen, inclusief de VS, 
China en Nederland. De mondiale uitstoot van 
CO2 en broeikasgassen moet drastisch omlaag. 
Zo dicteert ‘Parijs’ de opwarming van de aarde 
flink onder de 2 graden Celsius te houden, 
liefst onder de 1,5 graad. Elk land bepaalt zelf 
wat haar specifieke doelstellingen zijn en hoe 
die moeten worden bereikt.

 FME ENERGIEVOORDEEL

MEER INFORMATIE

Telefoon : (030) 639 05 21
E-mail : fme@e-s.eu
Website : www.fme.nl/energievoordeel

FME Energievoordeel kan je hierin 
bijstaan
Een onderneming heeft echter zelden de 
deskundigheid, de systemen en de tijd in huis 
om een Energieregistratie- en bewakingssys-
teem (EBS) zelf te organiseren. Daar heeft 
FME Energievoordeel via haar partner Energy 
Services een maatoplossing voor. Harm van 
de Braak van Energy Services beschrijft nut en 
noodzaak van EBS: “De wettelijke verplichting 
geldt nu nog niet voor alle sectoren, maar 
het is nu al zinvol voor een ondernemer om 
een EBS in te voeren. Het is mijn ervaring dat 
ondernemingen hier direct besparingen mee 
kunnen realiseren en een veel betere grip op 
de energiekosten krijgen.”

Wat is energiemanagement?
Harm legt uit: “Energiemanagement is het 
structureel volgen, plannen, vergelijken en 
beïnvloeden van het energieverbruik. Belang-
rijk is dat je allereerst over de juiste gegevens 
beschikt en deze analyseert om vervolgens 
een	efficiënte	energiehuishouding	te	krijgen.	
Binnen elke onderneming is wel sprake van 
onnodig verbruik en dat kun je op basis van 
een goede analyse terugdringen. Bijvoorbeeld: 
verlichting en klimaatbeheersing moeten 
nauwkeurig worden afgestemd op de gebruiks-
tijden van een ruimte. Het licht kan echt uit 
als er niemand (meer) aanwezig is. Daarnaast 
zien we met grote regelmaat koelinstallaties 
volop draaien, terwijl de buitentemperatuur 
laag genoeg is om zonder mechanische koeling 
het gebouw op temperatuur te houden.

Goed energiebeheer begint met structureel 
meten en vervolgens zijn er veel mogelijk-
heden om het energiemanagement verder te 
optimaliseren en Energy Services kan daarbij 
helpen.

Harm van de Braak: “Als onafhankelijke 
adviseur in de energiemarkt ondersteunen 
wij bedrijven met het optimaliseren van het 
energie beheer in termen van energiekosten, 
energieadministratie, subsidies en investerin-
gen. Wij werken op een transparante, no non-
sens manier en zorgen ervoor dat de energie-
administratie op orde is en continu voldoet 
aan de snel veranderende wet- en regelgeving. 
Onze opdrachtgevers noemen ons vaak hun 
collega voor alle energie gerelateerde vragen. 
We besparen niet alleen in euro’s, maar ook in 
tijd en bieden gemak.

Wij volgen de ontwikkelingen in de energie-
markt op de voet. Met onze kennis en expertise 
zorgen wij enerzijds voor scherpe tarieven en 
anderzijds voor de beste voorwaarden (zoals 
bandbreedte op volume, toevoegen en afstoten 
van aansluitingen en betalingstermijnen). 
Een	flexibel	contract	tegen	scherpe	tarieven	
is essentieel voor een gezonde bedrijfsvoe-
ring. Het energiemanagementsysteem is 
volledig geautomatiseerd en daarmee heeft 
de opdrachtgever volledig grip op verbruik, 
kosten en budgetten. Wij maken energiebespa-
rende maatregelen inzichtelijk en werken met 
alarmeringen om het verbruik te bewaken. De 
goedkoopste energie is immers de energie die 
niet wordt afgenomen.

De nieuwe Europese richtlijnen en continu 
veranderende wet- en regelgeving vragen om 
een energieadministratie die op orde is en 
om de juiste rapportages. Wij weten wat dit 
betekent en begeleiden opdrachtgevers bij hun 
duurzaamheidsdoelstellingen, het voeren van 
de energieadministratie en het genereren van 
relevante dashboards en rapporten. Compliant 
voor nu en in de toekomst!

Voor het investeren in lokale duurzame 
opwekking (bijvoorbeeld zonnepanelen) of 
overige energiebesparende maatregelen be-
staan	verschillende	financierings-	en	subsidie-
mogelijkheden. Ook op deze aspecten staan 
wij ondernemers bij.”
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Grip op je energiekosten 
met FME Energievoordeel

Energievoordeel

Goed energiemanagement is steeds belangrijker bij de besparing van kosten en in een duurzame bedrijfsvoering. Tegelijkertijd 
wordt de energiemarkt complexer door schommelende energieprijzen, nieuwe duurzaamheidsdoelstellingen, toenemende 

energiebelasting en technologische ontwikkelingen. FME Energievoordeel biedt jou een integraal dienstenpakket gebaseerd 
op:	scherpe	energie	inkoop,	reductie	van	energieverbruik	en	optimaal	financieel	beheer.	FME	Energievoordeel	is	een	

samenwerkingsverband tussen FME en Energy Services, een organisatie met jarenlange ervaring in de energiemarkt en in de 
technologische industrie. Met FME Energievoordeel regel je al je energiezaken en verlaag je energiekosten.

Profiteer van scherpe energie inkoop met FME Energievoordeel.
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Wees voorzichtig 
met contractuele 
boetes

Stel: als koper bestel je onderdelen voor een lift voor een 
bouwproject. Je komt met de leverancier overeen dat als 
hij de onderdelen niet binnen de afgesproken termijn levert, 
hij een boete verschuldigd is van maximaal 5% van het 
factuurbedrag. Het factuurbedrag bedraagt € 100.000,-.  
De leverancier levert de onderdelen veel te laat. Doordat je  
de lift niet op tijd kunt leveren, wordt het hele bouwproject te 
laat opgeleverd. De hoofdaannemer van het bouwproject stelt 
je aansprakelijk voor de volledige schade van € 200.000,-.  
Kun je die schade verhalen op de leverancier van de 
onderdelen?

Boeteclausules worden vaak afgesloten om twee redenen: 
1. als prikkel om een overeenkomst na te komen;
2. om schadevergoeding bij voorbaat op een bepaald bedrag vast te 

leggen als de overeenkomst niet wordt nagekomen. Het voordeel 
hiervan is dat de schade dan niet meer hoeft te worden aange-
toond. 

Belangrijk is om te weten dat als een boete is overeenkomen, deze boete 
in de plaats treedt van wettelijke schadevergoeding. Partijen mogen 
een afspraak maken die van deze wettelijke regeling afwijkt. Partijen 
kunnen bijvoorbeeld afspreken dat de leverancier een boete zal 
betalen, behalve als de koper kan bewijzen dat de werkelijk geleden 
schade hoger is, in welk geval de koper recht heeft op het bedrag van 
de werkelijk geleden schade.

Volgens de wet kan niet tegelijkertijd nakoming van een overeen-
komst worden gevorderd én betaling van de boete, dus levering van 
de liftonderdelen en de boete. Dit kan weer wel als de boete alleen 
betrekking heeft op vertraging in de nakoming, dus te late levering van 
de liftonderdelen.

Verder is geen boete verschuldigd als er sprake is van overmachts- 
situatie. Partijen kunnen ook overeenkomen wanneer daarvan  
sprake is. 

Verschuldigde boete
In het voorbeeld van de te laat geleverde lift is de leverancier alleen 
een boete verschuldigd van € 5.000,-. Jij draait als koper dus op voor 
de rest van de schade van € 195.000,-. 
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Kan een rechter hier nog iets aan doen? 
Op grond van de wet heeft een rechter de bevoegdheid een boete te 
matigen of aan te vullen als de billijkheid dit vereist. De Hoge Raad 
heeft bepaald dat een rechter deze bevoegdheid terughoudend moet 
hanteren. Enkel en alleen het feit dat de werkelijke schade en de 
hoogte van de boete ver van elkaar uiteenlopen is niet voldoende. Er 
moet worden gelet op alle omstandigheden van het geval, zoals (niet 
cumulatief):
• de aard van de overeenkomst,
• de professionaliteit van partijen,
• de inhoud van de boeteclausule en wat daarmee beoogd wordt: 

bijvoorbeeld heeft een boeteclausule betrekking op één situatie  
of op heel veel situaties,

• de omstandigheden waaronder de boeteclausule is ingeroepen, 
• de omstandigheden die ertoe hebben geleid dat de overeenkomst 

niet is nagekomen. 

MEER INFORMATIE

Telefoon : (079) 353 11 45
E-mail : ramona.doerga@fme.nl
Website :  www.fme.nl/bedrijfsvoering/juridisch-advies

Verder is aanvulling van een boete alleen mogelijk als deze in de plaats 
komt van wettelijke schadevergoeding en de werkelijk geleden schade 
hoger is dan de boete. 

Juridisch advies 
Boeteclausules zijn dus ingewikkeld. Neem voor juridisch advies  
contact op met FME Advocaten, mr. Ramona Doerga.

"Boete-
clausules zijn 
ingewikkeld,
vraag FME  
om juridisch
advies"
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KLANTTEVREDENHEID 9,7
Het maatwerk opleidingsaanbod 
van FME College heeft in 2017 in het 
klanttevredenheidsonderzoek van 
Cedeo een 9,7 gescoord. Met deze 
uitstekende score mag FME College 
ook de komende twee jaar opnieuw 
de Cedeo-erkenning gebruiken. 
Nog geen tien procent van de 
commerciële opleidings instituten 
mag dit prestigieuze  
keurmerk 
voeren. 

Workshops 
en trainingen
FME College organiseert sectorspecifieke en generieke 
workshops/trainingen. Onze trainers zijn erop gericht 
de kennis en kunde van FME om te zetten in kennis en 
vaardigheden bij je medewerkers. Bij al onze activiteiten 
staat het verhogen van de prestaties van je bedrijf centraal.  
Want optimaal presterende mensen zijn essentieel voor  
een optimaal bedrijfsresultaat.

Vinger aan de pols bij zieke werknemers
7 december 2018 in Zwolle

Doel
Het doel van de workshop is een praktijkgerichte behandeling van 
het wettelijk systeem bij verzuim van werknemers, bezien vanuit de 
werkgever.

Onderwerpen
• Welke rol speelt preventie?
• Welke verplichtingen heb ik als werkgever bij verzuim?
• Welke verplichtingen heeft de werknemer bij verzuim?
• Hoe kan ik de werknemer dwingen tot medewerking?
• Kan ik verzuimkosten op derden verhalen?
• Welke belangrijke wijzigingen zijn er op het gebied van bedrijf  

en verzuim door het nieuwe regeerakkoord?

Doelgroep
De workshop is geschikt voor directeuren, direct en indirect leiding-
gevenden en personeelsfunctionarissen.

Prijs
FME-leden betalen € 295,- per persoon, exclusief btw. 

In deze workshop wordt de verzuimproblematiek vanuit werk-
geversperspectief behandeld. Nieuw in de workshop is de 
aanpak vanuit actiemomenten voor de werkgever waarop deze 
moet handelen om verzuimkosten te verminderen. Tijdens de 
workshop wordt het wettelijk systeem uitgebreid behandeld. 

FME COLLEGE

Omgaan met verzuim door stress 
4 december 2018 in Utrecht

gegeven en aanwijzingen die aansluiten bij praktijksituaties. Zo kan de 
geleerde kennis en vaardigheden meteen succesvol worden toegepast 
in de eigen situatie.

Prijs
FME-leden betalen € 395,- per persoon, exclusief btw. 

Verdieping in btw en internationaal ondernemen
16 november 2018 in Bunnik / 18 april 2019 in Veenendaal

Deze training is bedoeld voor leidinggevenden en HR-adviseurs 
die kampen met een hoog psychisch verzuim of te maken hebben 
met werknemers die een hoge werkdruk en/of stressklachten 
ervaren. De training geeft handvatten om verzuim door stress te 
voorkomen. 

De training levert:
• Een goede basis op het gebied van stress en burn-out (theorie);
• Meer kennis over stress-signalen zodat deze eerder herkend  

kunnen worden;
• Bewustwording van het belang van het tijdig herkennen van stress 

én hierover in gesprek te gaan met medewerkers;
• Kennis en informatie van effectieve gespreksvoering en het sturen 

op energiebronnen;
• De middelen om stress en energiebronnen in het team bespreek-

baar te maken.

Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt de theorie behandeld en 
interactief de vertaalslag naar de praktijk gemaakt met behulp van 
oefenen met casussen. Tijdens de training wordt gerichte feedback 

Doel
Internationale btw-vraagstukken analyseren, de juiste gegevens 
verzamelen om tot een oplossing te komen om correct de facturen 
te maken of verwerken in de aangifte.

Onderwerpen
• Scope van de btw 

Herhaling regels, Leveringen zonder vervoer, Leveringen met 
vervoer, Diensten, Verleggingsregeling, Casusposities

• Bijzondere situaties 
Commissionair / agent, Invoer / uitvoer, ABC-transacties, Call 
off	/	consignatie,	Installatie	montage,	Heffing	in	het	buitenland,	
Casusposities

• Administratieverplichtingen 
Factuur / aftrek van btw, Aangifte / ICP / Intrastat / Teruggaaf, 
Documentatie 0%, btw-controle, Toepassing regels deelnemers

Prijs
FME-leden betalen € 440,- per persoon, exclusief btw.

De btw-wetgeving is voor veel exporteurs een lastig pakket 
met veel onduidelijkheden. Deze compacte training daagt je uit 
om internationale btw-vraagstukken te analyseren, de juiste 
gegevens te verzamelen om tot een oplossing te komen en de 
facturen te maken of verwerken in de aangifte. 
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Sales contract en de Incoterms®
3 december 2018 in Veenendaal

Bij het afsluiten van een buitenlands verkoopcontract ben je in 
staat om met de koper de juiste Incoterms® af te spreken. Je 
weet welke rechten en plichten er voor beide partijen gelden 
en hoe je risico's contractueel kunt beperken. Tijdens deze 
workshop leer je waar de risico’s, kosten en verplichtingen van 
koper en verkoper bij de Incoterms® liggen en waar je in de 
praktijk rekening mee dient te houden wanneer je een sales 
contract overeenkomt.

Onderwerpen
• Het bepalen van de onderhandelingspositie en de invloed van de 

Incoterms®
• De Incoterms® in relatie met betalingscondities

• Waar liggen de risico’s, kosten en verplichtingen van koper en 
verkoper bij de Incoterms®

• Financial Paragraph
• Praktijkcasussen

Je ontvangt tijdens de workshop uitgebreid documentatiemateriaal, 
bestaande uit:
• Boekje Incoterminologie
• Officiële	publicatie	Incoterms	2010	van	ICC,	Nederlandse	versie
• Wall chart Incoterms

Prijs
FME-leden betalen € 325,- per persoon, exclusief btw. 

IN-COMPANY EN MAATWERK TRAININGEN

Veel opleidingen en workshops kan FME College ook 
in-company voor je verzorgen. FME College biedt 
hiernaast ook maatwerkprogramma’s met een heldere 
aanpak. Wij ondersteunen en trainen met als doel om 
systematisch de competenties van (groepen) mensen 
in een organisatie te verbeteren en te ontwikkelen

AANMELDEN EN MEER INFORMATIE

Telefoon : (079) 353 12 07
E-mail : fmecollege@fme.nl
Website : www.fme.nl/opleidingen

Voorlichtingsbijeenkomsten Arbo
12 november 2018 in Dordrecht / 14 november 2018 in Zwolle
15 november 2018 in Eindhoven / 29 november 2018 in Amsterdam

FME organiseert in november vier voorlichtingsbijeenkomsten 
over Arbo. Je wordt bijgepraat over de laatste ontwikkelingen 
op het gebied van arbeidsomstandigheden en we behandelen 
een aantal specifieke thema's. 

Ondewerpen
• De laatste ontwikkelingen op het gebied van arbeidsomstandig-

heden 
• De FME Arbo en Verzuim benchmark 2017 

• Dit jaar is er extra aandacht voor het onderwerp 'werkstress en 
gedragsbeïnvloeding'. Specialisten op dit gebied zullen hier een 
toelichting op geven. 

• Verder zal advies- en ingenieursbureau LBP een toelichting geven 
op wijzigingen in de Arbo- en milieuwetgeving en de (maandelijkse) 
service die FME via hen aan FME-leden levert.

Prijs
Deelname is gratis voor FME-leden.
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fme.nl/werknemersvoordeel

Maak gebruik van de FME 
Werknemersvoordelen

Werknemersvoordeel

Het is als bedrijf steeds belangrijker om je te onderscheiden. Dat geldt natuurlijk voor je klanten, maar ook voor je eigen 
personeel. Als ondernemer weet je dat het binden van personeel steeds belangrijker wordt. Met dit doel voor ogen heeft FME 

een speciaal programma voor de medewerkers van je bedrijf gemaakt. Bij ruim 25 leveranciers kun je terecht voor onder andere 
brandstof,	huishoudelijke	apparatuur,	verzekeringen,	vakanties	en	ʻweekendjes	wegʼ.	Medewerkers	van	FME-lidbedrijven	kunnen	

kosteloos gebruikmaken van de werknemersvoordelen. Daarnaast biedt FME ook de mogelijkheid om het online portal in de 
eigen	ʻlook	and	feelʼ	aan	je	medewerkers	aan	te	bieden.

Laat je medewerkers profiteren van werknemersvoordeel. 
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DirectLease
T +31(0)541 571 704       
martin.holl@directlease.nl
www.directlease.nl

DHL 
T (088) 0552 000
amsmembersbenefits@dhl.com 
www.dhl.nl

e-Business Travel
T (085) 021 03 10
team@e-businesstravel.nl
www.e-businesstravel.nl

Elycio Talen
T (078) 644 97 60
yolanda.griep@elycio.nl
www.elyciotalen.nl

Essocard en Fleetcard 
T (076) 561 44 73
membersbenefits@
dieselcardservice.com
www.dieselcardservice.com

Equivalence
T (085) 303 43 54
info@equivalence.nl
www.equivalence.nl

FME FLEXDIENST 
•  Adecco 

T (0418) 784 055 
mark.van.der.lippe@ 
adecco.nl 
www.adecco.nl

•  Holland Payroll 
T (0513) 84 54 91 
info@hollandpayroll.nl 
www.hollandpayroll.nl

•  Luba 
T (071) 516 30 30 
fme@luba.nl 
www.luba.nl

Galaxy
T (088) 42 52 900
info@galaxy.nl
www.galaxy.nl

Initial
T (070) 357 63 57
thomas.pereboom@cws.com
www.initialgoedvoorjou.com

Lyreco
T (088) 60 32 001
fme@lyreco.nl
www.lyreco.nl

Menea 
T (030) 602 00 00
info@menea.nl
www.menea.nl

Selecta
T (06) 20 012 765
mark.kuijsters@nl.selecta.com
www.selectavending.nl

Scholma Print & Media
T (050) 301 36 36
h.ploeg@scholma.nl
www.scholma.nl

SENA 
T (079) 353 12 12
sena@fme.nl
www.sena.nl

Sunny Cars 
T (085) 021 03 10
team@e-businesstravel.nl
www.e-businesstravel.nl

Partners-index

Aon
T (088) 34 34 610
marcel.staghouwer@aon.nl 
www.meeus.com 

ADP
T (010) 459 89 11
sten.nouwens@adp.nl
www.adp.nl

ArboNed
T (030) 299 64 44
info@arboned.nl
www.arboned.nl

Atradius
T (020) 553 28 42
stefan.westendorp@atradius.com
www.atradius.nl/fme

Atradius Collections
T (0529) 45 2517
maurice.vanbeek@atradius.com
www.atradiuscollections.com

Buma
T (079) 353 12 12
buma@fme.nl
www.bumastemra.nl

Centraal Beheer
T (06) 51 19 50 13
arnoud.van.der.bend@
achmea.nl
www.centraalbeheer.nl

CIBTvisas
T (070) 315 02 75
NL-FME@CIBT.nl
www.cibtvisas.nl

CreditDevice 
T (071) 36 400 60
info@creditdevice.nl
www.creditdevice.com
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Techniekwerkt 
T (070) 415 78 63
michiel@techniekwerkt.nl
www.techniekwerkt.nl

ZET Solutions
T (0320) 26 99 34
dennis.tsin@ 
zetsolutions.nl
www.zetsolutions.nl 

Zilveren Kruis 
T (071) 364 19 20
tom.bramsen@ 
zilverenkruis.nl
www.zilverenkruis.nl

Acobal
T (020) 358 27 67
anthonie.vanzalk@ 
acobal.com
www.acobal.com/nl/

Air Products 
T (020) 206 17 01
nlinfo@airproducts.com
www.airproducts.nl

Ammertech
T (0492) 59 43 00
p.bakker@ammertech.nl
www.ammertech.nl

Boels Verhuur
T (046) 459 21 59
roger.konings@boels.nl
www.boels.nl

Bredenoord 
T (055) 301 85 01
rental@bredenoord.nl
www.bredenoord.com

Drabbe
T (070) 387 76 06
verkoop@drabbe.nl
www.drabbe.nl

Initial
T (070) 357 63 57
thomas.pereboom@cws.com
www.initialgoedvoorjou.com

InkoopAcademie
T (035) 624 38 25
fw@inkoopacademie.nl
www.inkoopacademie.nl

Jeveka
T (036) 303 21 44
antondehoogh@jeveka.com
www.jeveka.com

Leering Hengelo
T (074) 255 82 82
info@leering.nl
www.leering.nl

Linde Gas 
T (010) 246 14 89
rene.bernaerts@linde.com 
www.linde-gas.nl

Lyreco
T (088) 60 32 001
fme@lyreco.nl
www.lyreco.nl

Messer 
T (0168) 38 43 00
jan.schaap@ 
messergroup.com
www.messer.nl

Oosterberg
T (0575) 58 40 89
industrie@oosterberg.nl
www.oosterberg.nl

Sandvik Coromant
T (010) 208 02 08
jan.leliveld@sandvik.com
www.sandvik.coromant.com/nl

Saval
T (076) 548 72 30
info@saval.nl
www.saval.nl

SUEZ 
T (026) 319 64 60
tim.floore@suez.com
www.suez.nl

Vecom
T +32 (0)3- 470 10 52
sales@vecom.be
www.vecom.be

VIBA
T (079) 330 67 48
romani@viba.nl
www.viba.nl

VINK LISSE
T (0252) 46 13 00
verkoop@vinklisse.nl
www.vinklisse.nl

FME Energievoordeel
T (030) 63 90 521
fme@e-s.eu
www.fme.nl/energievoordeel 
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Profiteer van de vele
voordelen van  

FME Ledenvoordeel  

Werknemersvoordeel

EnergievoordeelTechnisch Voordeel

Zakelijk Voordeel


