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We zaaien. En dus groeien we.
In 2008 hebben we veel zaken afgesloten en zijn we met een aantal nieuwe initiatieven 

gestart. Afgesloten is bijvoorbeeld het Organisatie Ontwikkel Plan. Er is drie jaar lang 

veel aandacht besteed aan negen ontwikkelpunten waardoor we nu kunnen we 

zeggen: zo doen we het voortaan. Leiderschap, communicatie, flexibiliteit, verantwoor-

delijkheidsgevoel, pro-activiteit, marktgerichtheid, klantgerichtheid, eenduidigheid en 

bewustzijn hebben een andere plaats gekregen in de organisatie. Deze thema’s naar 

verandering zie je terug in de operationele plannen, in de persoonlijke ontwikkelplannen 

van medewerkers en in de ontwikkel- en aanname-assesments. De groep onder het 

vestigingsmanagement, veelal projectleiders, volgden workshops in competentiema-

nagement of gaan dit nog doen. Met ingang van 2009 zijn de functiegroepen 7, 8 en 9 

aan de beurt. Dat is voor hen een nieuwe start maar ook voor hun leidinggevenden, die 

nu de coachende rol waarin ze zijn getraind, moeten gaan invullen. 

Met al deze inspanningen willen we een situatie creëren waarin iedereen uit de verf 

komt en kan bijdragen aan zijn eigen persoonlijke succes en zó aan ons gezamenlijke 

succes. En dat succes is er. Vorig jaar hadden we de beste ‘oogst’ ooit! En daar heeft 

elke Croonmedewerker aan bijgedragen. Nog steeds staat Croon in de groeimodus. Ook 

in deze moeilijke tijden. Maar om te blijven groeien, moet je blijven zaaien. En dat doen 

we door te blijven investeren in mensen.

Frank Schoof

Manager HR

VoorWoord



Verandering in de or-samenstelling
2008 was het eerste jaar dat ook vier mensen uit de 

voormalige ATH-OR toetraden tot de Croon-OR.  

Het gaat om het viertal Martijn Goedhart (nu tweede 

voorzitter), Kitty Smits-Vink, Edwin de Haan en Ahmad 

Abdi. Egbert Verwaal accepteerde in 2008 een baan 

buiten Croon waarmee zijn functie als tweede 

voorzitter en zijn functie in de COR (OR van TBI) 

vrijkwam. Bert Mulder volgde Egbert Verwaal op in de 

COR en werd daar meteen voorzitter van de afdeling 

techniek. Het tweede lid van Croon binnen de COR 

was en is Jan Struik.

de krachtenbundeling met ATH is 
succesvol afgerond
Mede door de betrokken inzet van vele medewerkers 

kunnen we, ondanks een paar genomen ‘hobbels’, 

spreken van een geslaagde krachtenbundeling met 

een echte versterking voor Croon in het algemeen en 

de vestiging Amsterdam in het bijzonder.

Een nieuwe CAo
Na lang onderhandelen tussen bonden en werkgevers 

in de Metaal Elektro en na een enkele 24-uurs staking 

en dreigende grotere acties, kon er in het voorjaar van 

2008 een nieuwe CAO afgesloten worden. Deze loopt 

tot 30 november 2009.

directie
Lennart Koek is per 1 januari 2008 toegetreden tot de 

directie. De OR had hiervoor eerder een positief advies 

uitgebracht. Eind 2008 hebben we afscheid genomen 

van onze vertrekkende financieel directeur Frank Minnee. 

In 2008 was er nog geen opvolger gevonden.

organisatiewijziging: Businessgroups
De organisatie van Croon is per 1-1-2009 onderver-

deeld in Businessgroups (combinaties van Vestigingen 

en voormalige Marktunits). Op de adviesaanvraag om 

de eerste twee van de drie bestaande groepen Utiliteit, 

Industrie, Marine & Offshore te hernoemen naar resp. 

Building Technologies en Industry en meteen uit te 

breiden met een vierde: ‘Infra’ heeft de OR positief 

gereageerd. Deze uitbreiding geeft ruimte aan de  

groei en toekomst van Croon. 

Blijvende aandacht voor veiligheid
De OR heeft en geeft op vele manieren blijvende 

aandacht voor veiligheid. Dat is en blijft nodig; we 

kunnen en willen geen enkele collega missen! Ook de 

OR roept iedereen op om veiligheidgerelateerde zaken 

te blijven melden. De OR vraagt ook aandacht voor de 

(vaak ingeleende) buitenlandse medewerkers die bij 

Croon aan het werk zijn. Gelukkig zijn diverse mid delen 

door QHSE (KAM) in verschillende talen uitgegeven. 

Evengoed verwachten we dat de Nederlandssprekende 

collega’s ook hun buitenlandse collega’s op veiligheid 

zullen blijven attenderen.

Werk maken van gehoorbescherming
Na een door QHSE (KAM) uitgevoerde risicoanalyse is 

er besloten om op het gebied van gehoorbescherming 

een groot project op te starten voor het aan laten 

meten, leveren en instrueren van individuele  

gehoorbescherming. We verwachten dat dit in het 

eerste half jaar van 2009 zal worden afgerond.

TErUGKIJKEN, door dE oNdErNEMINGSrAAd

or
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regeling “Vergoeding reiskosten en 
reisuren d025”
De nog op de valreep van 2007 aangepaste regeling 

D025 heeft veel stof doen opwaaien. Insteek was om 

diverse gerelateerde regelingen in één vereenvoudigde 

regeling op te nemen. Ondanks veel narekenen 

kwamen er achteraf toch onrechtvaardigheden aan  

het licht. Na een aantal reparaties en toelichting bij 

verschillende personeelsbijeenkomsten kwam er 

uiteindelijk een acceptabele, maar nog steeds ver -

eenvoudigde regeling tot stand.

Vervanging ErP-systeem: JoYN
(van BAAN naar ACTo)
TBI Holdings wil dat alle Techniek-bedrijven met 

de zelfde ERP-software werken. Om deze reden zullen 

Eekels en Croon ook migreren naar het ACTO- 

platform. Goede ERP-software is voor Croon van 

levensbelang. Vandaar de door Croon gestelde eis  

dat die software dan minimaal “equal or better”  

(hetzelfde of beter) moet functioneren als het huidige 

systeem (BAAN). Het project dat de naam JOYN kreeg, 

heeft organisatorisch gezien, heel veel voeten in aarde. 

Door middel van JOYN-Nieuwsbrieven worden de 

kantoormedewerkers van de voortgang op de hoogte 

gehouden. 

De OR heeft periodiek overleg met diverse verant-

woordelijken over de voortgang en heeft een speciale 

OR-commissie in het leven geroepen om het project 

nog nauwer te kunnen volgen. Mede door het 

verkregen inzicht, de geboden medewerking en het 

vertrouwen in de competente aansturing en de kennis 

en kunde van de bij JOYN betrokken medewerkers 

heeft de OR de adviesaanvraag hiervoor positief 

beantwoord.

or-cursus
De jaarlijkse 3-daagse OR-cursus vond plaats in 

Markelo. Naast de droge theorie van een aantal 

wetsartikelen uit de WOR (Wet op de Ondernemings-

raden) heeft de OR, opgedeeld in werkgroepjes, een 

aantal SWOT-analyses gemaakt van een aantal 

onderdelen/afdelingen van Croon. SWOT staat voor 

Strengths, Weaknesses, Opportunities, en Threats 

oftewel Sterkten, Zwakten, Kansen en Bedreigingen. 

Dat is een heel effectieve manier gebleken om een 

snel een behoorlijk zicht te krijgen op het functioneren 

van bepaalde onderdelen binnen Croon. Buiten de 

theorie in het klaslokaal waren er ook een aantal 

buitenactiviteiten ter bevordering van de samen-

werking.

Communicatie or-achterban
In 2008 is verder het besef en belang van een goede 

communicatie met de achterban gegroeid. In 2009 zal 

dit nog verder worden vormgegeven. Zo zal het 

OR-Bulletin nog beter leesbaar worden gemaakt en 

worden mogelijkheden onderzocht om ook meer 

informatie terug te krijgen van de achterban. Zodat we 

nog beter weten wat er binnen de organisatie leeft en 

daar als OR iets mee kunnen doen. 
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is Manager Sales Industry. dat is  

zijn derde functie in iets meer dan 

een jaar tijd. Je zou kunnen zeggen 

dat zijn individuele situatie de  

wendbaarheid van Croon illustreert. 

Een gesprek over het inhaken op de  

steeds veranderende omstandig- 

heden.

Ivo Kuijf

“Sommige opdrachten zijn echt een kunst. 

En wij beheersen dat.”
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Wat betekende dat, in voor- en  
nadelen?
“Hiervoor had je alleen met ons eigen belang te 

maken en kon je beschikken over onze complete 

capaciteit. Nu wordt de capaciteit centraal verdeeld. 

De projectleiders kunnen daardoor minder snel schake-

len maar het heeft voordelen voor de totale efficiency. 

En voor mij persoonlijk verdwenen een aantal taken 

waar ik ook plezier in had.”

Maar ook dat veranderde snel?
“Ja, want halverwege het jaar werd ik benaderd of ik 

niet Manager Sales Industry wilde worden per 1 

januari 2009. En dat dus niet voor Amsterdam maar 

voor héél Nederland. En daar heb ik ‘ja’ opgezegd.”

Betekent dat ook dat je naar rotter-
dam gaat verhuizen?
“Ja, ik ben nu nog tot 1 april 2009 interim vestigings-

manager en daarna ga ik naar Rotterdam. Een logische 

plaats. Natuurlijk heb je overal industrie, maar het 

epicentrum is toch de Botlek. Ik woon in Kudelstaart 

(gemeente Aalsmeer), dat is dichter bij Amsterdam dan 

Rotterdam, maar in elk geval al een stukje die kant uit.”

Heb je er zin in?
“Ja, ik denk dat ik door mijn brede achtergrond snel 

en goed kan inschatten hoeveel werk iets is, wat de 

risico’s zijn, of we het kunnen en tegen welke prijs. 

Wat niet wegneemt dat ik nog steeds leer, natuurlijk.”

Hoe staat Amsterdam er nu voor?
“We zijn in 2008 eerst bezig geweest met het 

afronden van een aantal lopende klussen die niet erg 

winstgevend waren. Toen we daarmee klaar waren, 

tekenden zich de eerste symptomen van de crisis af. 

Maar we zijn nu wel klaar om alle zeilen bij te zetten 

en hierbij plukken we de vruchten van onze nieuwe 

schaalgrootte.” 

Wanneer moet je bij Croon aankloppen 
als klant? Waarin is Croon goed?
“Het standaardwerk kan iedereen in theorie. Het is 

moeilijk je daarin te onderscheiden. Ik zeg altijd: Croon 

is goed op de inhoud en op het proces. Met inhoud 

bedoel ik de toegevoegde waarde van onze technische 

kennis en het proces is de organisatie eromheen met 

mensen, materialen en logistiek.”

Kun je daar een voorbeeld van geven?
“Een petrochemische installatie stopzetten - voor 

onderhoud met 100 man - is een kunst! Een spoortun-

nel in een nachtelijke buitendienststelling ombouwen 

- waarbij je dus maar met weinig mensen kunt werken 

- dat is ook een kunst! Dat ziet niet iedereen, maar dat 

is wel zo. En wij kunnen dat. Zeker nu ATH en Croon 

samen zijn gegaan. Een turnaround van een petroche-

mische installatie is een capaciteitsgedreven klus, dat is 

iets waar Croon goed is. Het voorbeeld van de spoor-

tunnel vraagt een technisch gedreven organisatie, dat 

was weer een specialiteit van ATH. Nu bieden we beide.”

“Voor het samengaan met Croon was ik bij ATH Business Unit Manager Industry. In die rol had ik 

drie petten op: Verkoop, Techniek en realisatie. Maar omdat Croon een matrixorganisatie is, heb ik per 

1 januari 2008 de petten Techniek en Verkoop ingeleverd en werd ik vestigingsmanager Amsterdam - 

Industrie. de disciplines Techniek en Verkoop worden nu aangestuurd vanuit rotterdam.”

WENdBAArHEId

“Standaardwerk kan iedereen in theorie,  

maar Croon levert toegevoegde waarde in 

technische kennis plus een geolied proces.”
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werkt bij Croon in Amsterdam, als senior 

project engineer bij de afdeling Technische 

Automatisering. In die functie stuurt hij een 

aantal engineers aan die (software voor) 

automatiserings-systemen ontwikkelen, o.a. 

voor fabrieken en tunnels. Maatwerk dus voor 

klanten en daarmee een extra toegevoegde 

waarde van Croon. daarnaast is hij overtuigd 

lid van de or omdat hij ook graag betrokken is 

bij de grote lijnen die het bedrijf uitzet.

Martijn Goedhart 

“Croon is creatief genoeg om van de crisis 

een uitdaging te maken!”
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Hoe lang duurt een opdracht bij jullie?
“Dat varieert van 1 dag tot 2 jaar. Maar niet alleen de 

looptijd is heel gevarieerd, ook de processen waar

we aan werken en de mensen voor wie we werken.  

En de ene keer doe je een klus in je eentje, de andere 

keer met vier man. Dat maakt het werk heel afwisse-

lend en uitdagend.”

Zijn jullie heel goed in wat je doet?
“Ja, wij kunnen een klant precies kunnen geven wat 

hij nodig heeft. In eerste instantie vraagt iedereen om 

een standaardoplossing. Maar al snel blijkt dat je het 

daar niet mee redt. Wij vragen klanten dan ook om 

ons niet hun oplossing te schetsen, maar hun pro-

bleem. Want dan blijken vaak andere oplossingen 

nodig. Dat uitzoeken, samen met een klant, is heel 

leuk werk. Daarin bieden we een sterke toegevoegde 

waarde.” 

Is Technische Automatisering een 
groeimarkt?
“Ja, ik zie dat de behoefte aan maatwerk groeit.  

Er wordt steeds meer geautomatiseerd en zaken 

worden grootschaliger en complexer. Wat je ook vaker 

ziet, is dat men processen en storingsmeldingen op 

afstand wil beheersen. Croon doet bijvoorbeeld veel 

voor waterzuiveringsinstallaties. Daarbij heb je overal 

pompjes en gemaaltjes staan die niet allemaal zijn 

bemand. Die wil je op afstand kunnen monitoren. 

Daar kunnen wij voor zorgen.” 

Was 2008 ook voor jullie een  
goed jaar?
“Ja, het was een goed jaar. Niet een extreem druk jaar. 

Het was het eerste jaar dat het samengaan van ATH en 

Croon een feit was, dus we waren ook bezig om aan 

elkaar en de nieuwe werkwijzen te wennen. En dat is 

goed gelukt.”

Wat heb jij van Croon nodig om je werk 
optimaal te kunnen verrichten?
“Ik vind communicatie heel belangrijk. Ik kom van ATH en 

merk dat er nu meer lagen zijn. Dat is wennen, maar alles 

is wel goed georganiseerd. Naast communicatie vind ik de 

feedback op projectresultaten belangrijk, zowel technisch 

als financieel. We werken met z’n allen aan een goede 

oplossing maar die moet wel binnen de begrootte uren 

worden gerealiseerd. Als derde punt vind ik het belangrijk 

dat je van begin tot einde bij een project betrokken bent. 

Dat motiveert en bevordert ook de continuïteit.”

Wat verwacht je voor 2009?
“Er is een crisis aan de hand. Nou, hebben we genoeg 

grote lopende klussen dat wij dat zelf nog niet merken. 

Maar als het rustiger wordt, dan zou dat het moment 

kunnen zijn voor medewerkers om een opleiding te gaan 

doen. Dit gebeurt al op afdelingen waar het iets rustiger 

is. Andersom zie je dat de afdeling acquisitie druk bezig is 

om werk binnen te halen, maar dat er nu meer concurren-

ten zijn, bijvoorbeeld omdat de woningmarkt stil ligt. Die 

bedrijven benaderen nu andere marktsegmenten.”

Zie je de crisis met vertrouwen  
tegemoet?
“De industriesector trapt op de rem. In de utiliteit loopt 

het wat langer door. Maar het wordt een spannend jaar 

waarin de zwakkere partijen klappen zullen krijgen. Maar 

Croon is een sterke partij. En wij lijden niet onder hectiek 

van de aandelenkoersen. Dat geeft wat meer rust in de 

tent. Maar wij zullen er wel de schouders onder moeten 

zetten. Reden voor paniek zie ik niet. Ook hier zullen we 

van leren. Bijvoorbeeld door werk in onverwachte hoeken 

te vinden. Croon is daar flexibel en creatief genoeg voor. 

En we hebben loyale medewerkers. Dus ja, ik zie de crisis 

met vertrouwen tegemoet.” 

Wat deden jullie in 2008?

“We hebben de bloemveiling in rijnsburg afgerond. ook werkten we voor Corus te IJmuiden waar ze een 

geautomatiseerde testomgeving voor motoren inrichtten. En tot slot deden we diverse opdrachten 

voor het Gemeentelijk Vervoersbedrijf Amsterdam wat een vaste klant van ons is.”

FlExIBIlITEIT
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is hr manager. de afdeling Human resources 

van Croon heeft nogal wat taken. Zo moet men 

zorgen voor nieuwe instroom van gemotiveerde 

en gekwalificeerde medewerkers in een sector 

waar het aanbod bijna altijd krap is. daarnaast  

moet men bijdragen aan de tevredenheid van de  

medewerkers over de organisatie en andersom aan de 

tevredenheid van de organisatie over de medewerkers. 

Een gesprek over schijnbaar uiteenlopende zaken.

Joy van der Kelen

“Je kunt je hier blijven ontwikkelen.”
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Hoeveel mensen kregen of krijgen zo’n 
training?
“Veel, want vanaf functiegroep 7 krijg je standaard 

een training. We zijn in 2008 met de hogere functies 

begonnen en gaan in 2009 door met de functies 

onder het vestigingsmanagementniveau. Dat doen  

we omdat het voor iedereen van belang is om de 

eigen kracht en ontwikkelpunten te kennen. Daar-

naast komen in 2009 de hogere functies weer aan  

de beurt. Dit jaar met trainingen die we toespitsen op 

leidinggeven. De aandacht voor leiderschap is mede 

een gevolg van het 3de medewerkertevredenheidson-

derzoek. Daarin scoorde leidinggeven nog steeds een 

mager zesje.” 

Wat betekent dat dan in de praktijk?
“Dat betekent bijvoorbeeld dat men niet helemaal 

tevreden is over hoe afspraken worden nagekomen. 

En dat er niet altijd duidelijk wordt gecommuniceerd. 

Het medewerkertevredenheidsonderzoek is behoorlijk 

uitgebreid met als voordeel dat je ook heldere 

kritiekpunten boven water krijgt. En wij doen daar 

zeker wat mee.”

Worden de trainingen gewaardeerd of 
ziet men het als een extra belasting?
“In het algemeen wordt het gewaardeerd, maar wij 

moeten wel goed kunnen aangeven waar ze voor 

dienen en de inhoud moet praktisch toepasbaar zijn. 

Verder denk ik dat veel medewerkers zich meer 

bewust zijn geworden van wat hun sterkere en 

zwakkere kanten zijn. En dat is natuurlijk hét vertrek-

punt voor verdere ontwikkeling. Verder zijn wij een 

bedrijf waar de nadruk ligt op techniek, dus aandacht 

voor de soft skills, wat in de trainingen gebeurt, kan 

zeker geen kwaad.”

Bij Croon blijf je leren?
“Ja, niet omdat het van bovenaf wordt opgelegd maar 

omdat de noodzaak soms vanzelf komt bovendrijven. 

Als meer medewerkers een opleiding volgen, blijkt dat 

ze ook meer begeleiding gaan vragen van hun 

leidinggevenden. Waardoor ook de leidinggevenden 

weer extra training nodig hebben om die begeleiden-

de rol waar te kunnen maken. Om de investering in 

opleidingen van alle medewerkers zichtbaar te maken, 

hebben we in 2008 geïnvesteerd in het softwarepro-

gramma Skills XP. Hierin staan alle gevolgde en nog te 

volgen opleidingen van alle medewerkers vermeld. De 

lijnmanagers kunnen hierop inloggen en zien wat er 

voor hun medewerkers aan extra opleidingen interes-

sant zou kunnen zijn.”

Wat waren belangrijke activiteiten van Hr in 2008?

“Een aantal jaren geleden hebben we in het organisatie ontwikkel Plan een negental ontwikkelthema’s benoemd. dat 

was voor ons aanleiding om competentiemanagementtrainingen te gaan opzetten. Samen met een extern trainings-

bureau zijn we gaan kijken naar welke vaardigheden je als medewerker nodig hebt om je te kunnen ontwikkelen en 

welke vaardigheden het bedrijf nodig heeft om te kunnen groeien. die twee moet je bij elkaar zien te brengen.”

INVESTErEN IN MENSEN

Investors in People
Croon Elektrotechniek is bezig het certificaat Investors in People te behalen. Hier-voor moet je als bedrijf aan een onafhankelijk instituut kunnen aantonen dat je geïnvesteerde ontwikkelingsbudget ook als zodanig door de medewerkers ook zo wordt ervaren. Kortom je wordt niet getoetst of je als bedrijf iets hebt  gedaan aan opleiding/ontwikkeling, je wordt getoetst op het werkelijk door de medewerker ervaren effect van de gevolgde opleiding/ontwikkelingstraject.Eveneens wordt er getoetst of de medewerkers mogen meepraten over het werk. Dat gebeurt aan de hand van heel concrete punten die de medewer-kers zeker zullen gaan merken en als verbetering zullen ervaren. Functionele vormen van werkoverleg zijn aanwezig en moeten soms ook nog worden gecreëerd. Ook wordt er een protocol opgesteld dat beschrijft hoe nieuwe mensen moeten worden ingewerkt. In de huidige situatie kon een nieuwe medewerker door drukte wel eens aan zijn lot worden overgelaten. Veel van de eisen die het certificaat stelt, gaan over communicatie en effectief feitelijk handelen. Hier kan nog wel wat aan worden verbeterd, ook als het om scholing gaat. Zo weet niet iedereen wat de mogelijkheden zijn en is het ook niet altijd bekend bij wie het initiatief ligt. HR zal in 2009 dan ook extra aandacht besteden aan het uitleggen van het opleidings- en ontwikkelingsbeleid van Croon.
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heeft als 1e monteur bij Croon Groningen 

een zwak voor ziekenhuizen. die passie kan 

hij kwijt in de ommelander Ziekenhuis Groep 

waar hij actief is voor de locatie lucas in 

Winschoten. daar bewees hij dat kritisch 

meedenken door de opdrachtgever wordt  

gewaardeerd. 

Freek de Boer

“Soms moet je aan de bel trekken. Maar dat 

wordt ook gewaardeerd.”
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dat is nogal een verantwoordelijk-
heid, lijkt me?
“Ja, want het gaat ook om risicovolle installaties op 

kritische afdelingen. Maar dat is ook het leuke ervan. 

Je komt hier alle soorten techniek tegen en je moet er 

heel veel mensen bij betrekken. Daarbij moet je 

voortdurend rekening houden met de specifieke 

gebruikeisen en voorschriften. Er is geen automatische 

piloot waar je op kunt varen.”

Maar kun je ook doen wat nodig is in 
zo’n tussensituatie? 
“Ach, met een beetje budget kun je al heel mooie 

dingen realiseren. Maar soms ook moet je echt aan de 

bel trekken. Dan is er zoveel oud materiaal aan elkaar 

geknoopt dat er echt moet worden geïnvesteerd. Maar 

die openhartigheid wordt gewaardeerd. Er worden nu 

noodplannen gemaakt waar wij als Croon direct bij 

betrokken zijn. Dan merk je dat onze adviezen serieus 

worden genomen.”

Betekent dit ook dat je zo meer werk 
naar je toe trekt?
“Ja, ik heb de telefonie overgenomen, van program-

meren tot en met het bestellen van apparatuur. En 

mijn collega doet alle storingen. Zo zijn wij met z’n 

tweeën eigenlijk de nieuwe Technische Dienst van het 

ziekenhuis geworden. Wij zijn hier vijf dagen per 

week. Daarnaast is er nog een werkvoorbereider van 

het ziekenhuis zelf die alle storingen aanneemt en aan 

ons doorgeeft.”

Ben je een echte ziekenhuisman?
“Ja, ik heb vijfenhalf jaar van mijn negen jaar werker-

varing als monteur in ziekenhuizen doorgebracht. Bij 

mijn vorige werkgever ben ik er in gerold en nu heb ik 

er veel ervaring in. En dat maakt het werken nóg 

leuker. Je kent de ins en outs, dus je kunt echt iets 

toevoegen.” 

Wanneer ga je tevreden naar huis?
“Als de punten die wij aankaarten worden opgepakt 

en we kans krijgen ze door te voeren. Dan ga ik 

tevreden naar huis. Of als er na een inspectie wordt 

geconstateerd dat zaken er stukken beter voorstaan. 

En natuurlijk als de klant tevreden is en blijft. En dat 

gebeurt hier allemaal. We krijgen echt waardering 

voor wat we doen.”

“Het gaat hier om oude streekziekenhuizen met installaties die vijf jaar geleden al waren af-

geschreven. daar is in de tussentijd niet veel aandacht aan besteed omdat er nieuwbouw was 

gepland in 2009. Maar door de kredietcrisis is dit uitgesteld. Als het tegenzit, moet alles nog 

eens vijf jaar mee. daarbij is de eigen Technische dienst van de ziekenhuisgroep opgeheven en zijn 

hun taken aan ons overgedragen.”

KrITISCH MEEdENKEN

“Als je merkt dat je adviezen worden opgepakt, 

dan ga ik tevreden naar huis.”
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Bram Moerer, Manager Interne ICT en Jeroen van der 

Sman, Informatie Manager houden zich bezig met de ont-

wikkeling en implementatie van een nieuw ErP-systeem 

bij Croon. Geen simpele klus, want het oude systeem  

paste als een jas. de eisen die worden gesteld aan het 

nieuwe systeem liegen er dan ook niet om.

 Bram Moerer & 

Jeroen van der Sman

“Vooral achter de schermen wordt straks 

grote winst behaald”
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Bram: “In 2008 hebben wij en veel andere collega’s 

binnen de zogenaamde blauwdrukgroep heel hard 

gewerkt, om in kaart te brengen hoe wij werken en 

wat wij nodig hebben. Daaruit bleek dat het Acto-

pakket standaard niet alle onderdelen bevat die wij 

nodig hebben.” 

En dat had gevolgen voor de planning?
Jeroen: “Dat kun je wel zeggen. De oorspronkelijke 

datum om live te gaan is van 1 april 2009 verschoven 

naar eind 2009. Want nog lang niet alle functionele 

ontwerpen waren klaar. En de zaken die klaar waren, 

waren het veelal nèt niet. En als iets terugstuurt, ga je 

weer 12 weken terug in de tijd. Zo zijn we nu ander-

half jaar bezig.”

Hoe kwam je aan de informatie voor de 
blauwdruk en het daaruit voortvloei-
ende implementatiebestek?
Bram: “Dat deden en doen we door het houden van 

interviews met talloze medewerkers in allerlei functies. 

Je kunt je dus voorstellen hoeveel mensen betrokken 

zijn bij deze operatie.” 

Is ooit overwogen om de processen aan 
te passen aan Acto? 
Jeroen: “Op detailniveau doen we dat wel. Maar we 

hebben nooit overwogen om onze processen aan te 

passen aan Acto omdat we van mening zijn dat onze 

processen, samen met de inzet van onze medewerkers 

natuurlijk, juist verantwoordelijk zijn voor het succes 

van Croon.”

Hoe wordt het straks gelanceerd?
Bram: “Met een Big Bang. Je kunt het een organisatie 

niet aandoen om zoiets als dit gefaseerd in te voeren. 

Dat is heel verwarrend. Maar natuurlijk toets je de 

werking vooraf bij verschillende gebruikers. En dan 

krijg je vragen als: ‘Ik doe het altijd zo, kan dat nu 

nog?’ En dan kijken we of dat mogelijk is.”

Wat gaan de medewerkers straks 
merken van het nieuwe ErP-systeem?
Jeroen: “De eindgebruiker zal een aantal andere 

knopjes op zijn scherm krijgen. Ook zullen sommige, 

op maat geschreven, applicaties verdwijnen. Dat zal 

wennen zijn. Maar wat de eindgebruiker niet ziet, is 

wat er achter de knopjes draait. En dat is een systeem 

dat veel beter te beheren en te beheersen is. De 

eindgebruiker merkt dat niet: hij belt gewoon de 

helpdesk bij een probleem, maar ziet niet wat er 

achter de schermen moet worden gedaan om iets op 

te lossen.” 

Gaat men het als beter ervaren? 
Bram: “Er is gesteld dat het nieuwe systeem minimaal 

‘equal or better’ moet zijn, maar dat is een subjectieve 

maatstaf. Ik schat dat 40% van de mensen geen 

verandering zal ervaren, dat 40% het beter zal vinden 

en 20% slechter. Voor een groot deel zal dat op 

‘gevoel’ zijn gebaseerd. Maar voor die 20% willen we 

dan een aantal zaken nog aanpassen. Ik denk niet dat 

we daarmee op 100% gevoelde vooruitgang zullen 

komen, maar dat is ook niet haalbaar, lees: betaal-

baar.” 

Maar jullie gaan geen vijanden maken?
“Nee, de mensen bij Croon zijn wel kritisch maar ze 

hebben ook een zeer grote bereidheid om zaken op te 

pakken. Als men eenmaal ‘ja’ tegen iets zegt, dan 

gaan ze er ook voor! Wat dat betreft klopt de naam 

van dit project goed: JOYN, een toepasselijke combi-

natie van JOY en JOIN.”

Het oude ErP-systeem van Croon is 

aan het eind van zijn life cycle. Voor het nieuwe systeem wordt een beroep 

gedaan op software van Acto omdat de andere bedrijven binnen TBI Techniek dit ook gebruiken en zo de onder-

linge uitwisseling kan worden verbeterd. daarbij is Acto een bedrijf binnen de holding. Maar hoe zorg je dat 

dit nieuwe systeem net zo mooi aansluit op de processen van Croon?

ZENUWSTElSEl
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werkt sinds 1 september 2008 weer bij Croon in 

roosendaal. We schrijven ‘weer’ want eerder 

werkte Patrick al 11 jaar bij Croon. omdat Croon 

zijn eerste werkgever was, wilde hij op een  

gegeven moment toch eens verder kijken. Maar 

na 7 jaar keerde hij terug. Een gesprek met  

iemand die weet wat hij wil.

Patrick 

Marijnissen

“Je wilt iets moois afleveren. Niet voor iemand 

anders, maar voor jezelf!”
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Waarom ging je weg? Uit nieuwsgierig-
heid naar wat er nog meer was?
“Ja, dat speelde mee. Maar ook dat Croon Roosen-

daal andere plannen met me had, terwijl Utiliteit toch 

echt mijn ding is. Dus toen ze mij deze discipline weer 

aanboden, was voor mij de weg vrij om terug te 

keren. Voor mij is niets leuker dan een heel pand met 

alles erop en eraan te installeren. En daar zijn we nu 

weer mee bezig. We hebben net het pand van 

Korteweg Bouw afgerond. Korteweg is een aanne-

mersbedrijf binnen TBI, Wolter & Dros deed daar de 

W-installatie en wij de E-installatie dus het was een 

echte TBI-klus.”

Heb je met TBI-collega’s een bepaalde 
onderlinge band of is die relatie te 
ver van huis?
“Ik voel toch wel een bepaalde binding omdat je 

beseft dat je allemaal onder dezelfde paraplu werkt. 

Dus het is leuk om samen iets te maken. Maar ook als 

je niet samenwerkt, groet je elkaar onderweg.”

Wat is voor jou een uitdagende op-
dracht?
“Wat we nu doen, bijvoorbeeld: Ziekenhuis Roosen-

daal. Daar komt een nieuw gebouw bij met een 

traumakamer, spoedeisende hulp, een apotheek en 

een verloskundigenpraktijk. Daardoor krijg je te 

maken met verschillende kamers qua aardingsklasse. 

Met dit soort klussen moet je aan heel veel dingen 

denken. Er is krachtstroom, 230, data, er zijn camera’s 

en oproepsystemen. Dat zijn uitdagingen waar we in 

loop van het traject met zo’n 15 man mee in de weer 

zullen zijn. En voor mij is het nieuw want ik heb niet 

eerder aan een ziekenhuis gewerkt.”

Stelt Croon hogere eisen aan de mede-
werkers dan je vorige werkgever?
“Ik denk dat Croon hoge eisen stelt aan je opleidings-

niveau en ook wel aan je mentaliteit. Bij Croon vindt 

men het belangrijk dat je wilt groeien. Ik heb ook een 

flink aantal cursussen gevolgd in mijn tijd bij Croon. Ik 

ben nu Voorman maar wil gaan voor de functie Chef 

Monteur. Daar zal ik best nog wel wat studies voor 

moeten volgen, maar dat heb ik er graag voor over.”

Worden er ook hoge eisen gesteld 
tijdens het werk?
“Ja, je merkt dat Croon ook hier de zaken goed op 

orde heeft. Tijdens de klus komt Value Maintenance 

regelmatig langs om te meten. Er zijn inspecties 

tussendoor en aan het eind is er de NEN 1010-keu-

ring. Dat mis je bij kleinere bedrijven.”

Zijn al die controles ook niet eng?
“Nee, helemaal niet. Ik sta helemaal achter mijn werk 

dus ze mogen van mij elke inspectie houden. Maar er 

zijn wel andere spannende momenten. De eerste keer 

dat de stroom erop gaat en de uiteindelijke oplevering, 

dat zijn wel mijlpalen. Vlak daarvoor moet je in de 

regel een tandje harder lopen. Maar dat doe je vanzelf. 

Want je wilt een mooi en goed functionerend pand 

afleveren. Niet voor iemand anders, maar voor jezelf!”

Waarom weer terug bij Croon?  Met jouw ervaring kun je overal terecht. 

“Ja, maar juist mijn uitstap naar een ander bedrijf heeft me geleerd hoe zeer Croon een goed en sociaal  

georganiseerd bedrijf is. dat merk je in de sfeer maar ook aan de aandacht voor opleidingen en in de  

verschillende voorzieningen. Bijvoorbeeld het studiefonds voor kinderen maar ook het feit dat al je  

kleding voor je betaald wordt. Bij mijn vorige baan moest ik af en toe bijbetalen voor mijn werkkleding.”

PASSIE

“Dit is echt mijn ding!”
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werkt sinds 1992 bij Croon en doorliep talloze functies 

van werkvoorbereider tot vestigingsmanager. Nu is hij 

manager van het PCC ofwel het Project Competence  

Centre (in 2008 nog bekend als de Project Management 

Groep). dit ‘Centre’ levert en ondersteunt de 15 Project 

Managers en 2 Contract Managers die eindverantwoorde-

lijkheid dragen voor de grote projecten.

Henk van der Meulen

“Minder nádenken en meer vóórdenken!”
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Jullie werken landelijk. Kun je dan 
ook bepaalde trends onderscheiden?
“In de tweede helft van 2008 zag je al tekenen van 

crisis. Maar in de eerste helft van het jaar zag je een 

snel groeiende opdrachtwaarde per project, dat er 

meer wordt vastgelegd, dat alles sneller moet en ook 

dat de opdrachtgever zich meer richt op het resultaat 

en je dus vrijer laat hoe je dat gaat bereiken.” 

Kan Croon op zulke ontwikkelingen 
inspelen?
“Zeker op de laatste: als de opdrachtgever ons meer 

ruimte geeft, kunnen wij ook meer laten zien wat we 

kunnen. Andere zaken zijn ook afhankelijk van onze 

capaciteit. Je moet de juiste mensen wel beschikbaar 

hebben. Met goed plannen red je veel, maar niet alles. 

En dat geldt voor de hele kolom.”

Hoe gaan we het doen in 2009?
“De prijzen staan onder druk vanwege de recessie, 

maar ik denk dat we in staat zijn om voldoende projec-

ten te scoren. We zullen alleen harder moeten werken 

voor minder opbrengst. Nu hebben we een groot 

aantal projecten die langer duren of die er nog 

aankomen, dus we hebben een buffer. En we zijn niet 

van één markt afhankelijk dus we kunnen ook mensen 

uitwisselen. Het aanbod van projecten in de Industrie 

is beduidend minder, maar Marine & Offshore blijft 

druk, in de Infra gaat het om projecten over langere 

tijd en in de Utiliteit hebben we nog veel lopen.”

op welke eigenschap van Croon ben jij 
persoonlijk trots?
“Dat we er altijd maar weer in slagen om op tijd te 

leveren. Ook als het moeilijk wordt. Dat is echt een 

kunst. En dat komt door het enthousiasme van de 

mensen. In de eindfase gaat iedereen harder lopen. 

Dat is meteen ook onze valkuil. Ik denk dat we in de 

voorfase onze zaken soms beter zouden kunnen 

organiseren waardoor we op het eind niet hoeven te 

rennen. Daar is nog winst te behalen. Minder náden-

ken en meer vóórdenken, als je begrijpt wat ik 

bedoel.”

Werkt het Project Competence Centre 
naar wens?
“Ook daar is voor de toekomst wel ruimte voor 

verbetering. De Projectmanagers krijgen steeds grotere 

projecten waardoor ze steeds meer hulp nodig gaan 

hebben van een Planner, een Contractmanager en 

soms ook van een Procesmanager. En wij moeten daar 

in meegroeien. Maar daar moet je wel de mensen voor 

hebben. Vraag en aanbod is in deze moeilijk in te 

schatten. Maar omdat het een ervaringsvak is, kun je 

er geen blik van opentrekken. Daarbij moet je er de 

uitdaging van inzien. Het is geen baan van 8 tot 5.”

Wat moeten we doen in 2009?
“Harder werken en toch dezelfde kwaliteit blijven 

leveren. Belangrijk is ook dat we ons niet teveel laten 

afleiden door de omstandigheden van buitenaf, maar 

dat we vanuit onze eigen visie doorwerken. Vooruit-

denken en plannen is het devies. En dat geldt voor alle 

gelederen.”

Waarmee waren jullie druk in 2008?

“We werkten voor de Gasunie, Ziekenhuis deventer, de nieuwe rabobank in Utrecht, Europol in den 

Haag, het Flevo ziekenhuis in Almere, de nieuwbouw van schepen en van roC’s in Twente en Zwollle.”

“Als de opdrachtgever ons meer ruimte geeft, 

kunnen wij ook beter laten zien wat we kunnen.”

ToEKoMST
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VErZUIM 1

Overzicht cijfers ziekteverzuim  2004 2005 2006 2007 2008

Verzuim*) op geschreven uren (PSM)

% ziekteverzuim uit PSM Montage 5,4 5,6 6,3 4,9 6,8

% ziekteverzuim uit PSM Engineering 2,3 2,2 2,4 2,3 3,6

% ziekteverzuim uit PSM Projectleiding 3,1 4,7 1,5 2,8 3,4

% ziekteverzuim uit PSM Werkvoorbereiding 4,2 2,9 4,5 6,7 6,0

% ziekteverzuim uit PSM indirect 3,8 3,4 4,9 5,6 6,5

% ziekteverzuim uit PSM totaal 4,77 4,5 5,1 4,7 5,9

*) Productieviteitsverzuim door; ziekte, bezoek dokter, tandarts, fysiotherapeut, etc.

Wettelijke Arbeidsongeschiktheid *)  2004 2005 2006 2007 2008

% totaal 4,27 4,17 4,78 4,53 5,07

% kort verzuim (≤ 5 werkdagen) 1,07 1,04 0,98 1,03 1,1

% middellang verzuim (≤ 5 ; ≤ 15 werkdagen) 0,96 1,14 1,06 0,93 0,88

% lang verzuim (> 15 werkdagen) 1,72 1,22 1,5 1,47 1,82

Gemiddelde duur 11,90 8,8 12,6 12,9 12,5

Meldingsfrequentie 1,35 1,35 2,1 1,25 1,34

Personeelssterkte 1.500,70 1.453,3 1.457 1.540 1864,4

Aantal meldingen     2.492

*) hierbij opgemerkt dat zwangerschapsverlof periodes in het lang verzuim zijn meegenomen. 

Verzuim op geschreven uren 2006 2007 2008

Montage 6,3 4,9 6,8

Werkvoorbereiding 4,5 6,7 6,0

Engineering 2,4 2,3 3,6

Projectleiding 1,5 2,8 3,4

Indirecten 4,9 5,6 6,5



ongevallen
In 2008 is het aantal meldingen van ongevallen per 

100.000 operationele uren gedaald van 9,57 (in 2007) 

naar 6,64 (in 2008), een daling van 31%. Het aantal 

verzuimongevallen kent helaas een stijging van 31 

(2007) naar 40 (2008), een stijging van 29%. Kortom, 

het aantal ongevallen neemt fors af, maar de ernst  

van de ongevallen neemt toe. In de meeste gevallen 

worden ‘slag/stoot /snijden’ (43%) en ‘verstappen/

valllen e.d.’ (35%) als oorzaak genoemd. Meestal is 

letsel aan de ogen ontstaan (25%), maar ook letsel 

aan armen (18%), benen (18%) en romp (18%) is 

vaak aan de orde bij verzuimincidenten. 

Risicovolle situaties
De meldingen van gevaarlijke situaties en Near Misses 

blijven stijgen van 199 in 2006, 347 in 2007 naar 581  

in 2008. Opvallend is het groeiende aantal meldingen 

van (bijna) ongevallen met potentieel zeer ernstige 

gevolgen. Voorbeelden hiervan zijn (mogelijke) 

blootstellingen aan gevaarlijke stoffen waaronder 

asbest en incidenten in relatie tot ‘werken onder 

spanning’. Deze incidenten hebben gelukkig niet 

geleid tot enig lichamelijk letsel of tot merkbare 

psychische schade, maar wanneer de omstandigheden 

iets anders waren geweest dan had het kunnen leiden 

tot meerdere dodelijke slachtoffers.

Incidenten, zowel met als zonder verzuim
De oorzaak van dit soort incidenten is toe te wijzen aan:

Oorzaak 2007 2008

Bewerken 2% 4%

Brand of explosie 0% 0%

Elektrische spanning 7% 4%

Knellen 2% 4%

Schadelijke stoffen 5% 7%

Slag / stoot / snijden 24% 54%

Uitglijden / verstappen / vallen 24% 20%

Warmte / koude 2% 2%

Stoten 1% 0%

Verkeer 0% 1%

Diversen 34% 3%

 

De factoren die hierbij een rol hebben gespeeld zijn (‘opvallende’ factoren zijn hierin cursief en vet weergegeven):

Organisatie  Omgeving  Techniek  Menselijke aspecten

Arbeidsmiddelen 200 Gevaarlijke stoffen 25 Afscherming 153 Gebruik van PBM’s 53

Instructie 200 Lawaai 4 Arbeidsmiddelen 259 Onoplettendheid 163

Opdracht 189 Lekkage 8 Beveiliging 76 Positie 14

Opleiding 23 Orde en netheid 153 Bewegende delen 19 Werkdruk 6

Vergunning 12 Toedoen van anderen 397 Constructie 150 Werkhouding 30

  Ventilatie 2 Voertuigen 23 Werkwijze 457

  Verlichting 19 

  Weerinvloeden 12 

ongevallen

Bij Arbeidsmiddelen gaat het vaak om ondeugdelijke arbeidsmiddelen of verkeerd gebruik van arbeids middelen 

(mogelijk ook door onvoldoende Instructie m.b.t. het gebruik van arbeidsmiddelen). Bij toedoen van anderen gaat 

het er vaak om dat gevaarlijke situaties worden geconstateerd die door ‘anderen’ (hetzij collega’s, hetzij derden) 

worden veroorzaakt: ‘anderen’ ruimen hun rotzooi niet op, ‘anderen’ werken (b.v. kabelgoten) niet goed af, 

‘ande ren’ werken onveilig en veroorzaken daardoor ook voor Croonpersoneel gevaarlijke situaties.
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PErSoNEElSBESTANd

 Dienstjaren Aantal

 0 253

 1 205

 2 141

 3 46

 4 47

 5 73

 6 73

 7 86

 8 70

 9 77

 10 56

 11 22

 12 32

 13 12

 14 7

 15 11

 16 46

 17 67

 18 59

 19 35

 20 37

 21 29

 22 25

Dienstjaren  Aantal

 23 21

 24 2

 25 0

 26 4

 27 31

 28 32

 29 33

 30 18

 31 23

 32 15

 33 26

 34 21

 35 6

 36 22

 37 17

 38 12

 39 8

 40 12

 41 9

 42 10

 43 9

 44 4

 45 1

 Totaal 1845

Aantal dienstjaren

Gemiddeld werken de medewerkers 11,6 jaar bij Croon 

in 2007 was dit 12,6 jaar en in 2006 12,5 jaar.  

Het merendeel van de collega’s zit in zijn/haar begintijd. 

De nadruk ligt hierbij voornamelijk op 0, 1 en 2 dienst-

jaren. 

Vast en ingeleend 

Vast 1845

Ingeleend 250

 

Fulltime en parttime  

40 uur 86,5%

32 uur 7,7%

16 uur 0,3%

overig 5,3%

 

Totaal aantal medewerkers 

Onbepaalde tijd  1631

Bepaalde tijd 214

Totaal 1845  

Indirect/direct  

Direct realisatie 1268

Direct techniek 280

Indirect sales 38

Indirect staf 259

Totaal 1845  

Functieverdeling 2006 2007 2008

Sales 38 40 52

Calculatie 39 42 50

Vestiging & Projecten 83 86 63

Staf 189 191 165

Engineering 259 274 257

Realisatie 850 907 1258

Totaal 1458 1540 1845

Leeftijdspiegel 2006 2007 2008

15-24 11% 11% 9,7%

25-34 24% 23% 22,4%

35-44 33% 32% 27,6%

45-54 21% 22% 25,6%

55-63 11% 12% 14,5%

Vrouwen

Het percentage vrouwen in dienst in 2008 is met 7,1% 

iets lager ten opzichte van 2007, 7,4%.
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VErZUIM 2

Het aantal verzuimdagen 

vanwege ongevallen

2006 157

2007 577

2008 466

 

 Aantal Aantal 

 dagen verzuim meldingen

Bedrijfsongeval 148 17

Ongeval 164,5 14

Sportblessure 153,5 17

Totaal 466 48

Ziekteverzuim per eenheid (PSM, in %) 2004 2005 2006 2007 2008

Vestiging Amsterdam UZO Projecten 10,8 7,3 5,2 4,4 8,7

Vestiging Amsterdam UZO Maintenance 10,8 5,3 3,6 7,4 8,7

Vestiging Amsterdam IMI Projecten   - - - - 8,4   

Vestiging Amsterdam IMI Maintenance - - - - 5,7 

Vestiging Apeldoorn Projecten 2,2 3,5 4,1 5,0 5,2

Vestiging Apeldoorn Maintenance 2,3 1,9 1,8 2,5 1,6

Vestiging Den Haag UZO Maintenance - - - - 10,3

Vestiging Den Haag UZO Projecten - - - - 6,2

Vestiging Enschede Projecten 3,2 5,4 3,9 3,7 4,1

Vestiging Enschede Maintenance 3,2 7,9 7,8 7,6 5,3

Vestiging Groningen Projecten 2,6 3,8 6,6 2,7 1,9

Vestiging Groningen Maintenance 2,6 1,8 3,0 3,1 3,4

Vestiging Utrecht Projecten 6,9 4,6 3,2 5,0 3,4

Vestiging Utrecht Maintenance 6,9 23,9 16,5 13,4 3,4

Vestiging Roosendaal Maintenance - - 4,4 2,7 5,0

Vestiging Roosendaal Projecten - - 10,5 6,8 4,6

Vestiging Roosendaal Tracing - - - 4,1 1,4

Vestiging Rotterdam UZO Projecten 5,4 5,8 8,0 5,9 5,9

Vestiging Rotterdam UZO Data 4,4 7,7 5,6 5,7 4,7

Vestiging Rotterdam UZO Maintenance 5,6 6,4 6,5 4,2 4,3

Vestiging Rotterdam IMI Maintenance 6,0 6,5 10,6 10,6 13,2

Vestiging Rotterdam IMI Projecten 6,0 3,8 4,2 6,5 6,0

Vestiging Rotterdam Paneelbouw 4,7 6,7 4,5 2,7 7,4

Croon GBBS Amsterdam - - - - 4,1

Croon GBBS Rotterdam 4,6 3,0 2,0 4,5 5,4

Value Maintenance 1,0 3,7 13,5 8,5 6,9

Croon ICT  0,9 8,0 0,6 1,6

Vestiging Spijkenisse Marine & offshore 4,8 6,3 4,7 4,3 6,4

Vestiging Spijkenisse Walco - - 6,1 6,4 8,1

*) Verzuim als gevolg van arbeidsongeschiktheid, ziekte, bezoek dokter, tandarts etc.

In 47 gevallen was er sprake van verzuim minder dan 50 dagen 

en in 1 geval tussen 50-100 dagen.
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