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Croon waakt 
over de noordelijke 
gevangenissen
Bijzondere objecten zetten vaak de deu-
ren wagenwijd open om alle geïnteres-
seerden een kijkje in de keuken te bie-
den. Het Gevangenismuseum in 
Veenhuizen in Noord-Drenthe is daar 
zo’n voorbeeld van. Bij de drie Peniten-
tiaire Inrichtingen in dit voormalige 
Hollands Siberië is echter het tegen-
overgestelde het geval. Bezoek wordt zo-
veel mogelijk buiten de deur gehouden, 
terwijl er alles aan wordt gedaan om de 
gedetineerden juist binnen de poorten 
te houden. Acquisiteur Rein Ronda ver-
telt over deze boeiende klus, die de 
Croon-vestiging in Groningen zojuist 
heeft binnengesleept.

meer op pag. 2

De Botlek en Croon:
een mooi stel
Van Exxon Mobil tot Shell PerGen
Van Advanced Control System tot 
nieuwe warmtekrachtcentrale
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‘Seniorendag 
is meer dan 
leuk uitje’

meer op pag. 5

Sint in 
Zoetermeer 
en Borne

meer op pag. 8

“Wist je dat Croon collega’s meer tevreden 
en loyaler zijn dan medewerkers van 
andere installatiebedrijven?”

Topprestaties 
op eenzame hoogte
Werken bij Croon vraagt regelmatig om 
topprestaties van de betrokken colle-
ga’s. Een tevreden opdrachtgever bij de 
oplevering is dan uiteindelijk misschien 
wel de mooiste blijk van waardering. 
Sommige collega’s gaan echter wel heel 
erg ver om de naam Croon op een posi-
tieve wijze naar buiten te brengen. Zelfs 
zonder een uitdagende opdracht. Hui-
ver mee met de belevenissen van Cost 
Engineer Wilko Kuijsten, die afgelopen 
najaar met zijn twee broers in Croon 
outfits een aantal Alpenreuzen be-
dwong.

meer op pag. 3

Exxon Mobil 
een paradepaardje 
pur sang
Exxon Mobil stelt extreem hoge eisen 
op het gebied van kwaliteit en veilig-
heid. Kom je als potentiële toeleveran-
cier door de strenge selectieprocedures 
van ’s werelds grootste oliemaatschap-
pij, is dat al een prestatie van formaat. 
Laat staan als je daadwerkelijk aan het 
werk mag op het immens grote terrein 
in de Rotterdamse Botlek. Chef-mon-
teur John Hoogwerf legt uit waarom 
Exxon Mobile voor Croon heeft gekozen 
en zet uiteen wat de belangrijke rol van 
Croon is bij de aanleg en ingebruikstel-
ling van het Advanced Control System 
(ACS).

meer op pag. 8

meer op pag. 11



hoge Noorden weten wel van wanten 
als het gaat om het ‘waken over de ge-
vangenen’. “We hebben in het verleden 
al eerder het onderhoud in Penitenti-
aire Inrichtingen verzorgd. Deze erva-
ring heeft ervoor gezorgd dat wij het 
onderhoud van de Penitentiaire Inrich-
ting in Veenhuizen in opdracht hebben 
gekregen”, licht Rein toe. “Daarnaast 
hebben we onlangs ook een contract 
verworven voor het onderhoud van de 
Penitentiaire Inrichtingen De Gritten-
borch in Hoogeveen en de Marweij in 
Leeuwarden voor 2008. In eerste instan-
tie waren we gevraagd om alleen de sto-
ringen op te pakken. Nu is dat al ge-
groeid met het doen van preventief en 
deels correctief onderhoud.”

Korte reactietermijn cruciaal
Over het acquisitietraject vertelt Rein: 
“We hebben goed ingespeeld op de on-
vrede bij de opdrachtgever, de Rijksge-
bouwendienst, over de reactietermijn 
van één van de huidige onderaanne-
mers. Deze slaagt er stelselmatig niet in 
om binnen de afgesproken vier uur ter-
plekke te zijn. En dat is vervelend als er 
geen leverancier meer in kan als de 
slagbomen of de roldeuren niet openen. 
Een gedetineerde wacht per slot van re-
kening ook niet tot een storing is ver-

holpen”, grapt Rein. “Met een diversi-
teit aan onderaannemers, zoals 
Innocom, IMV en Crawford, hebben wij 
een harde afspraak dat zij uiterlijk bin-
nen vier uur terplekke zijn. Zelf staan 
we binnen twee uur voor de deur.” De 
Croon-vestiging in Groningen vaart wel 
bij de groeiende kring opdrachtgevers. 
Volgens projectleider Mischa Bruine-
kool is zijn onderhoudsafdeling recen-
telijk gegroeid van 7 naar 27 personen.

Interessante spin-offs
Bovengenoemd contract levert tevens in-
teressante spin-offs op, zoals de uitvoe-
ring van modificaties aan systemen en 
installaties. Zo heeft Croon onlangs de 
vervanging van een brandmeldinstalla-
tie van PI Bankenbosch verworven, overi-
gens in concurrentie. Ook is Croon bezig 
met de invulling van ‘Installatieverant-
woordelijkheid’: deels een gedeelte ten 
behoeve van het beheer van alle elektro-
technische installaties overnemen van 
de Rijksgebouwendienst.
Dit wordt gezamenlijk ingevuld met col-
legae Alfred van Riebeek, Peter de Kwant 
en Peter Burger van Value Maintenance. 
Het betreft onder andere een sleutel-
plan, de storingsmeldingsprocedure, het 
plan van toezicht en de risico-inventari-
satie. 

Trots als een pauw is Rein Ronda 
van de Croon-vestiging in Gronin-
gen. Rein is verantwoordelijk voor 

de intake van onderhoudstrajecten en 
vertelt trots dat hij en zijn  collega’s van 
Croon in Groningen, diverse opdrach-
ten - op een transparante wijze - uit aan-
bestedingen hebben verworven. Het zijn 
buitengewoon boeiende klussen. Letter-
lijk en figuurlijk. “Het gaat ondermeer 
om een contract voor het onderhoud in 
2008 van de Penitentiaire Inrichting in 
Veenhuizen.” Middenin dit dorp in 
Noord-Drenthe, dat vroeger ook wel 
Hollands Siberië werd genoemd, zijn 
drie strafinrichtingen gevestigd, waarin 
in totaal meer dan 1000 gedetineerden 
vastzitten. “Inclusief de strafinrichtin-
gen Groot Bankenbosch, Esserheem en 
Norgerhaven gaat het hierbij in totali-
teit om 56 lokaties, waartoe ook jeugd-
inrichting ‘het Poortje’ behoort, evenals 
een aantal clusterkantoren en het Ge-
vangenismuseum. Het totale bruto 
vloeroppervlak beloopt ruim 93.000 
vierkante meter,” aldus Rein.

Ervaring met Penitentiaire Inrichtingen
Inclusief onderhoud aan de brandmeld-
installaties en de personenzoekinstal-
latie is hier een flink bedrag mee ge-
moeid. De collega’s van Croon in het 

Vestiging Groningen waakt in 2008 
over noordelijke gevangenissen

Wie bij een supermarkt in de noorde-
lijke provincies een dagvers brood 
koopt, heeft er natuurlijk geen weet van 
dat Croon mede het deeg gekneed heeft. 
Toch is het zo. Het brood dat bij deze 
grootgrutters in de schappen ligt, is na-
melijk afkomstig van Bakkerij Faber uit 
Hoogeveen. Deze kwaliteitsbakker is één 
van de nieuwe klanten van Industrie, 
mileu en infrastructuur (IMI).
Diko Kalkdijk is Salesmanager Food bin-
nen IMI en verantwoordelijk voor deze 
klant. Hij heeft de contacten gelegd met 
Bakkerij Faber, die voor de aanschaf 
stond van een nieuw automatiserings-
systeem voor de deegbereiding. Diko 
vertelt waarom de Bakkerij Faber voor 
de Croon-receptuur heeft gekozen.

“Bakkerij Faber stond voor de opgave het 
automatiseringssysteem voor de deegbe-

reiding te  vervangen. De basis van het 
oude systeem was een Siemens S5, maar 
deze zou spoedig niet meer worden on-
dersteund. Haast was dus geboden. Het 
geheel moest binnen enkele maanden 
worden vernieuwd en vervangen. Deze 
opdracht is naar ons gegaan omdat men 
bij Bakkerij Faber van mening was dat 
onze oplossing het best aansloot bij hun 
behoeften. Het geheim was hierbij voor-
al goed luisteren. Na een grondige in-
ventarisatie van alle wensen hebben wij  
een ‘open’ systeem voorgesteld. Het 
voordeel hiervan is dat de onderhouds-
ploeg van het bedrijf er bij calamiteiten 
en voorgenomen wijzigingen ook zelf 
aan kan werken. Ons oplossingspakket 
bestaat uit de nieuwe Siemens S7 en 
randapparatuur. Een ander belangrijk 
argument om voor ons te kiezen, komt 
voort uit de eis van de klant om het in-

stallatiewerk volledig in de weekeinden 
plaats te laten vinden. Continuïteit is in 
deze sector van levensbelang. Men kan 
het zich gewoon niet veroorloven om 
even niet te kunnen bakken. De instal-
latie zal dus tussen vrijdagavond laat en 
zondagochtend vroeg plaats moeten 
vinden. Voor het team van Croon is dit 
geen enkel geen probleem.”

“De afdeling Paneelbouw in Rotterdam 
gaat een aantal nieuwe besturingskas-
ten bouwen. Daarmee creëren we een 
totaaloplossing  die voor deze branche 
vernieuwend en zeer actueel is. Op ba-
sis van deze referentie moeten wij in 
staat zijn om onze markt in deze sector 
verder uit te breiden,” aldus Diko. 
Het gebruik van de Croon-receptuur 
smaakt dus naar méér activiteiten in 
deze branche! 

De Croon-receptuur voor vers brood

“Een gedeti-

neerde wacht 

niet tot de 

storing is 

verholpen”

Beste 
collega’s,
De ‘Croon Krant’ is een succes. 
Velen van u hebben op deze 
vorm van interne communicatie 
positief gereageerd. Reden te 
meer om volgend jaar het aantal 
edities te verhogen tot 6 keer per 
jaar. Tegelijk vragen we aan ie-
dereen die Croon-breed iets te 
melden heeft, dit via de redactie 
van de Croon Krant te doen.

Hoewel deze Croon Krant vlak 
voor de Kerst bij u op de deur-
mat valt, is het geen Kerstnum-
mer geworden en zult u ook 
geen rode mutsen en oliebollen 
op de foto’s terugzien. Daarente-
gen wel een artikel over Bakkerij 
Faber. De regio Rotterdam, met 
in het bijzonder de industriële 
ontwikkelingen in en rond de 
Maasstad, krijgt in dit nummer 
veel aandacht. Volgend jaar zal 
hier wederom veel gaan gebeu-
ren en Croon zal daarbij zijn.
Ook vraag ik uw aandacht voor 
het artikel van de KAM-afdeling; 
veiligheid is een voorwaarde om 
met plezier je werk te kunnen 
doen. Naast een marktconform 
salaris en goede loopbaanmoge-
lijkheden, zal deze afspraak over 
veiligheid, Croon in staat moe-
ten stellen om veel nieuwe col-
lega’s te vinden.
Denk aan het Find a Friend pro-
gramma dat u een leuk zakcent-
je voor de start van het nieuwe 
jaar kan bezorgen.

Bedankt allemaal voor jullie in-
zet in 2007. Geniet van een wel-
verdiende rust en ik zie jullie op 
7 januari weer graag aan de start 
van het nieuwe jaar 2008.

Croon Elektrotechniek B.V.
Kees Smit
Algemeen directeur



Veel Croon-collega’s leveren dage-
lijks topprestaties om de soms 
complexe projecten tot tevreden-

heid van de opdrachtgever op te leve-
ren. Dat sommige collega’s het leveren 
van die topprestaties wel erg ver door-
voeren, bewijst het verhaal van Wilko 
Kuijsten. Wilko, in het dagelijks leven 
als Cost Engineer op de afdeling Main-
tenance werkzaam, toog het afgelopen 
najaar met zijn neven Maarten en Rei-
nier naar de Franse Alpen. Het doel was 
om de roemruchte Alpe d’Huez te be-
dwingen. Als uitvalsbasis kozen de fa-
milieleden voor het wonderschone dorp 
Bourg d’Oisans. Geconfronteerd met 
het uitzicht op de imposante Alpenreu-
zen rijst bij de sportieve Kuijstens ech-
ter toch wel de vraag of die paar hon-
derd trainingskilometers van de 
voorgaande weken voldoende zijn ge-
weest. “Oei, oei, oei, als dat maar goed 
gaat,” vertrouwt Wilko zijn neven toe. 
Gestoken in flitsende Croon-wielerte-
nues besluiten de drie om toch maar de 
tocht te aanvaarden naar het op 1860 
meter hoogte gelegen bergdorp. De eer-
ste vijf kilometer verlopen zonder pro-
blemen. Of zou dat komen omdat ze 
nog naar de berg toe moeten fietsen? 
Maar dan begint het echte werk. Ba-
dend in het zweet bereiken de fanatie-
kelingen uiteindelijk na zo’n vijf kwar-
tier de top. “Zwaar, maar wat een 
fantastisch uitzicht”, weet Maarten nog 
net uit te brengen. 

Eeuwige roem in bocht nummer zeven
De terugweg is een waar genot. Met een 
vaartje van tegen de tachtig kilometer 
per uur passeren de Croon-coureurs in 
kamikaze-stijl luid toeterende boze 
Franse automobilisten. Vlak voor ‘bocht 
nummer zeven’ knijpen de Kuijstens 
stevig in de remmen, om zich in de 
‘Hollandse bocht’ op de foto te laten 
vereeuwigen. Gedurende de volgende 
dagen bedwingen de mannen andere 
roemruchte cols, bekend van de Tour de 
France. Zo moeten ook de Col du Glan-

don en Les Deux Alpes hun meerdere 
erkennen in de fanatieke Kuijsten-fami-
lie. Op de laatste dag moet ook de Alpe 
d’Huez er nog eenmaal aan geloven. 
Het neerzetten van een toptijd is van-
daag het doel. Geteisterd door een snij-
dend koude wind en steeds dikker wor-
dende sneeuwvlokken bereikt Wilko in 
1.06 uur de top. Maarten arriveert twee 
minuten later. Reinier heeft dan, bevan-
gen door de kou, bij bocht zeventien, 
helaas al zijn fiets moeten keren. Een 
prachtige ervaring rijker hebben de 
Kuijstens de fietsen inmiddels al weer 
hoog en droog in het vet staan. “En die 
komen daar voor volgend najaar ook 
niet meer uit,” aldus Reinier. 

De foto links is genomen kort voor de laatste offi ciële wedstrijd van Neerlands beste wielrenner van het laatste decennium, Michael Boogerd. Achter de ogen-
schijnlijk hartelijke glimlach van Michael Boogerd gaat een diep gepeins schuil. “Als het me al niet meer lukt om zulke jonge beloften achter me te houden in het 
klassement, wordt het echt tijd voor iets anders.“ Een jonge toeschouwer, nonchalant leunend op het dak van de groene Smart, volgt het tafereeltje geïnteresseerd. 
Even later, buiten het zicht van de fotograaf, informeert Michael - geïnspireerd door de prestaties van Wilko Kuijsten en zijn broers - bij de bestuurder van de Smart 
naar de mogelijkheden van een nieuwe carrière in de wereld van de elektrotechniek...

Croon promotieteam 
bedwingt imposante 
Alpenreuzen

Melding van (mogelijke) asbestblootstelling.
Het behoeft geen betoog dat dit ern-
stige gevolgen kan hebben voor be-
trokkenen en dat directe actie vereist 
is. KAM stelt direct de ‘Asbestprocedu-
re’ in werking. Het werk wordt stilge-

legd, de bron onderzocht en de betref-
fende locatie gesaneerd.  Pas na 
goedkeuring door KAM kan het werk 
weer worden hervat. En dat is lang 
niet alles; de betrokkenheid van mede-
werkers wordt opgenomen in het per-
soneelsdossier (50 jaar). Tegelijkertijd 
wordt de opdrachtgever aansprakelijk 
gesteld. Het is daarmee ook later nog 
duidelijk wie de verantwoordelijkheid 
draagt.

Melding van verwonding bij het aansnijden 
van kabels
In de praktijk wordt dit al snel afge-
daan als een ‘pleisterincident’. Maar 
wat als meer meldingen binnenkomen 
over een bepaald werk? Zijn de ge-
bruikte messen dan wel goed? Klopt 
de manier van aansnijden? Hebben de 
mensen het goed geleerd? Voor het 

Melden heeft altijd zin
Vaak krijgen we bij KAM te horen: ‘Waar-
om zou ik een (bijna) ongeval melden? 
Daar doen jullie toch niets mee?’. Dat is 
beslist niet zo. Een melding maken is 
eigenlijk net zoiets als doktersbezoek; 
beter ga je een keer teveel dan te weinig. 
Ter verduidelijking geven we je twee 
voorbeelden. Eén van een risico op as-
bestblootstelling en één van een verwon-
ding door aansnijden.

Topprestaties op eenzame hoogte
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antwoord op dit soort vragen onder-
zoeken onze medewerkers het gereed-
schap en de werkmethode op veilig-
heid. Momenteel werken we aan de 
totstandkoming van een DBM-proce-
dure (DBM: duurzame bedrijfsmidde-
len) om dit onderzoek standaard bij 
nieuw gereedschap en nieuwe werk-
methodes uit te voeren.

Het heeft dus altijd zin om (bijna) on-
gevallen en andere mogelijke risico’s 
bij ons te melden. Weet dat KAM al-
leen dan écht meer voor jou en je col-
lega’s kan doen, dan een pleister op je 
vinger te plakken.

Meer weten over melden? 
Bel of mail Christoph van den Heuvel 
(010-448 35 88) of cheuve@croon.nl 



Wat is dit voor project?
Om aan de milieueisen te voldoen wil 
Shell gebruik gaan maken van de stoom 
en stroom van een nieuw te bouwen gas-
gestookte elektriciteitscentrale (Warmte 
Kracht Centrale). Deze centrale, PerGen 
genoemd, wordt gerealiseerd door Air 
Liquide binnen het Shell terrein. Het 
oliegestookte ketelhuis 4 van Shell wordt 
na de opstart van PerGen buiten gebruik 
gesteld. Het ontmantelen van ketelhuis 4 
betekent een aanzienlijke vermindering 
van Stikstofdioxide, Zwaveldioxide en 
fijn stof in de lucht.  

In de nieuwe situatie zorgt een gastur-
bine voor voldoende hete uitlaatgassen, 
van rond de 500C, om met behulp van 
een ketel stoom te maken. Deze gastur-
bine is verbonden met een generator 
die op zijn beurt direct alle opgewerkte 
elektriciteit naar ENECO stuurt (150kV 
niveau). De hogedruk stoom die door de 
stoomketel gemaakt wordt zal nu via 
een z.g. stoomturbine omgezet worden 
in midden druk stoom die naar Shell 
toegaat, de energie die hierbij vrij komt 
wordt middels een generator omgezet 
in elektriciteit die deels gebruikt wordt 
door PerGen en deels direct aan Shell 
wordt geleverd (25kV niveau).

In werkelijkheid praten we niet over 
één gasturbine met twee ketels maar 
over twéé gasturbines met in totaal 4 
ketels en als dan ook nog vermeld 
wordt dat het gemiddelde rendement 
van deze nieuwe installatie rond de 
90% is, is het duidelijk dat we praten 
over een bijzonder project.

Wat is de rol van Croon?
“Croon heeft alle elektrische - en instru-
mentatie-besturingen tussen alle modu-
les verzorgd plus alle kabelbanen en on-
dergrondse bekabelingen.
Verder zaten alle schakelstations en de 
controlekamer in ons pakket, evenals 
de benodigde elektrische voedingen 
tussen de modules voor tracing. Ofte-
wel, wij knopen alles aan elkaar hier. 
Daardoor werken wij nauw samen met 
diverse firma’s uit binnen- en buiten-
land die hier aan het werk zijn. General 
Electric uit Frankrijk heeft de gasturbi-
nes geleverd en geïnstalleerd. Fincan-
tieri uit Italië heeft de stoomturbines 
geleverd en geïnstalleerd. Deltak uit 
Amerika heeft de ketels geleverd en ge-
plaatst. Omdat zij halverwege het pro-
ject failliet gingen heeft Fabricom/GTI 
deze verder afgebouwd. Cooper Ceaq 
uit Amerika heeft de luchtcompressor 
geleverd en geïnstalleerd. IREM uit Ita-
lië heeft de piping-aansluitingen tussen 
alle modules verzorgd.”

Hoeveel mensen stuur je aan?
“We werken met een projectteam van 
rond de honderd man:
een projectleider, een montageleider, 
voorlieden, chef monteurs, hoofdmon-
teurs en monteurs. Ook lenen we men-
sen in van gespecialiseerde bedrijven, 
bijvoorbeeld om de ondergrondse ka-
bels te trekken. 
Mijn taak is het aansturen van onze 
mensen. Ik ben zeg maar de spil in het 
proces waar alle info terechtkomt en 
naar buiten gaat. Ik verzorg dus de 
planningen en rapportages, controleer 
timesheets en het eventuele extra werk. 
En zie toe op de materialen.” 

Hoe pak je zoiets aan, wat is je tactiek?
“Het werk hak ik in stukjes. Daarbij kijk 
ik heel goed naar de capaciteiten van 
onze mensen. Waar is iemand goed in 
en wat ligt iemand weer minder? Die 
krijgt dat stuk en die dat stuk, enzo-
voort. Deze mensen krijgen ook weer 
mensen toebedeeld met wie ze goed 
kunnen samenwerken. Plezierig  is dat 
je mede dankzij 30 jaar persoonlijke er-
varing in montage goed zicht hebt op 
de kwaliteiten van al onze betrokken 

mensen. Ook weet je inmiddels welke 
mensen in teamverband met elkaar tot 
de beste prestaties komen. Het samen-
stellen van zo’n team luistert dan ook 
heel nauw. Daarbij moet je ook reke-
ning houden met het personeel van der-
den. Met de vele internationale firma’s 
is het hier een smeltkroes van culturen. 
De voertaal is bijvoorbeeld Engels. 
Maar de Fransen spreken dit niet goed, 
zelfs de engineers niet. Dat maakt de 
communicatie soms lastig. Ook onze 
Poolse medewerkers spreken geen En-
gels. Maar dat levert geen problemen op 
omdat ze bij ons met een Poolse voor-
man werken die Duits of Engels 
spreekt. Daarbij zijn er ook andere 
werkmethodes en gewoontes. Een Itali-
aans bedrijf werkt op een andere ma-
nier dan een Nederlandse club. Toch 
moet alles voldoen aan de Europese en 
de Nederlandse eisen en richtlijnen, zo-
als NEN, CE en Kema en de voorschrif-
ten die bij Air Liquide en Shell gelden.” 

Hoe ziet jouw werkdag eruit?
“Half zeven begin ik met het bakje kof-
fie en start ik de computer op om de 
mailtjes door te nemen. Dan druppelen 
de mensen binnen om hun werk op te 
halen. Dit duurt ongeveer tot kwart 
over zeven. Dan ga ik de rapporten uit-

draaien van de vorige dag over de bezet-
tingsgraad, de uitgevoerde werkzaam-
heden en het oponthoud. Door storm 
en regen of ‘hijskranengedoe’ kunnen 
we soms ons werk niet doen. Dit alles 
moet geregistreerd worden. Vanaf onge-
veer acht uur hebben we de dagelijkse 
coördinatievergadering met de externe 
bedrijven. Wie gaat waar hijsen, waar 
graven, en ga zo maar door. Aan de 
hand van deze informatie ga ik rond 
half negen richting onze buitenmen-
sen. Dringende zaken geef ik meteen 
per mobieltje door, het andere komt la-
ter aan de beurt, tijdens de koffiepauze 
om half tien. Na de koffie ga ik verder 
met extra werk omschrijven en houd ik 
me bezig met de coördinatie tussen de 
mensen in het veld, dit gaat de hele dag 
door. Uiteraard ben ik zelf ook regelma-
tig tussen de leidingen en installaties 
op de raffinaderij  te vinden. Elke dins-
dagmiddag hebben Peter Schweers (pro-
jectleider) en ik overleg met de klant. 
Op vrijdagmiddag na de lunch ruimen 
we altijd wat tijd in voor het tool-
boxoverleg met de mensen.”

Welke omstandigheden maken het werk 
zwaarder?
“Allereerst is de veiligheid een zware 
dobber. Met 500 à 600 man op de fa-

Bij dit project zijn ondermeer betrokken:
Marktunit Industrie, milieu en infra - als verkooporganisatie,

Vestiging IMI Rotterdam - realisatie,

Croon Tracing - specialistische werkzaamheden,

Croon IP (International Projects) - uitbesteding van het werk,

TTI (Techniek Technische Installaties) - engineering,

HRM - o.a. regelingen,

Inkoop - inkoop van het juiste materiaal.

Met PerGen (Pernis Generation) bouwt Air Liquide voor 
levering aan Shell Pernis één van de meest geavanceer-
de warmtekrachtcentrales ter wereld. Croon’s montage-
leider Peter de Raaij is verantwoordelijk voor de daad-
werkelijke uitvoering van het Croonwerk bij dit 
ambitieuze project. Hij vertelt meer over het project en 
maakt duidelijk hoe zijn werkdag eruit ziet.

“Wij knopen 

hier alles 

aan elkaar!”

PerGen:
V E R V O L G  VA N  V O O R PA G I N A

“We werken 

met een 

projectteam 

van rond de 

honderd man
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Hoe is de dag verlopen?
Fantastisch! Het is een landelijke dag. 
Met luxe touringcars zijn we naar Am-
sterdam gereden voor een rondvaart 
door de grachten. De sfeer was goed en 
het was prachtig mooi weer. Daarna zijn 
we naar Enkhuizen gereden voor een be-
zoek aan het Zuiderzee Museum. Daar 
had ik wel iets mee, want ik heb bijna al 
die tijd in de scheepsbouw gewerkt. 

Wat vindt u mooi aan deze dag?
Het mooiste vind ik dat alle deelnemers 
een Croongeschiedenis hebben.
De één op kantoor, de ander op de fa-
briek, de schepen, etc. Iedereen heeft 
van alles meegemaakt: in weer en wind 
staan werken, aan diverse indrukwek-
kende projecten gewerkt en gelachen 
natuurlijk. Dan is het toch leuk om met 
elkaar bij te praten in een ontspannen 
sfeer. Dat hoor ik van iedereen. 

Hoe zag uw Croon-leven eruit?
Bijna heel mijn Croon-leven heb ik op 

Croon- en ATH-
collega’s werken 
aan teamspirit

‘Seniorendag is 
meer dan leuk uitje!’

De jaarlijkse seniorendag ligt al weer een tijdje achter 
ons. We vragen de heer Can Zijlmans, één van de gepen-
sioneerden, naar zijn ervaring met deze dag. 
De heer Zijlmans geniet al weer twaalf jaar van zijn 
pensioen. Zijn eerste werkdag op 28 februari 1955 her-
innert hij zich nog net zo goed als die vele Croon-mede-
werkers van het eerste uur. “Leuk om met deze mensen 
een dag op pad te gaan.”

schepen gewerkt. Bijvoorbeeld op het 
vliegdekschip de Karel Doorman. De 
marine stelt hoge eisen aan de installa-
ties. Alles moest volgens de strengste 
eisen worden gebouwd.
Ook heb ik 24 jaar in de OR en 13 jaar 
in de COR gezeten en zodoende met 
heel veel met collega’s te maken gehad. 
Ik ben dus anders bezig geweest dan al-
leen maar met werk.

En hoe zien uw dagen er nu uit?
Ik ben ongehuwd en heb de tijd aan 
mezelf. Als scheepsman mag ik graag 
wandelen en fietsen langs de Water-
weg. Verder verzamel ik grammofoon-
platen, ik heb er rond de 1200. Met 
deze hobby heeft Croon ook te maken; 
in 1958 heb ik in de Croon showroom 
op de Goudsesingel, dit was een groot-
handel annex personeelswinkel, een 
Telefunken buizenradio met twee losse 
luidsprekerboxen en een pick-up ge-
kocht. Die heb ik nog steeds hier staan 
en werkend. 

Vliegdekschip de 
Karel Doorman, 
verbouwd in 
Nederland door 
Croon.

De heer Can Zijlmans, 
tweede rij, tweede van 
links, met collega’s in 
Heusden.

Binnen Croon worden met regelmaat afdelingsuitjes, 
werkbezoeken, teambuildingsessies en overleggen geor-
ganiseerd. De afdeling Techniek Technische Automati-

sering (TTA) is er op 25 september in geslaagd om dit alles 
binnen een tijdsbestek van een dag te doen. En dat terwijl de 
plaats van handeling niet direct naast de deur lag. Het zwaar 
beveiligde uraniumverrijkingsbedrijf Urenco in Almelo fun-
geerde deze dag als gastheer. Het ochtenddeel stond in het 
teken van een presentatie door Bert den Dunnen over onder-
werpen die de afdeling TTA dagelijks bezighouden, gevolgd 
door uitleg over het proces van het verrijken van uranium 
door een medewerker van Urenco. Na de lunch gaf Maurice 
van de Grint uitleg over de door hemzelf en collega’s gereali-
seerde automatisering van een katkraan, inclusief de ver-
plaatsing van cilinders gevuld met uranium. Hierna werd 
een kijkje genomen in de controleruimte van SP5 en de hal 
met de katkraan in vol bedrijf. De boeiende en leerzame dag 
werd vervolgd door een golfcompetitie en afgesloten met een 
heerlijke barbecue. 

Fanatieke teambuildingdag TCE
De afdeling Techniek Cost Engineering & Estimating (TCE) 
koos voor het outdoorcentrum te Braamt als lokatie voor 
hun teambuildingsdag. In de vorm van een onderlinge com-
petitie werkten de TCE-collega’s, inclusief de nieuwe ATH-
collega’s uit Amsterdam, Alkmaar en Den Helder aan het ver-
sterken van de onderlinge contacten. Het ging er fanatiek 
aan toe bij onderdelen als onder andere vlotbouwen, blind 
kano varen en bamboestieken. Een gezellige barbecue vorm-
de het sluitstuk van de geslaagde dag. 

briek moet je de vluchtwegen goed in 
de gaten houden. Ook mag je niet zo-
maar de straat opengooien, dan stokt 
het bedrijf. Soms lijkt het wel een de-
gengevecht met alle kranen om ons 
heen. Dan vraag je je af hoe alles goed 
gaat. Toch hebben we gelukkig geen 
zware incidenten gehad.

Ten tweede is dit echt een project van 
‘design en construct’, als je denkt dat 
je ergens klaar bent, moet de kast toch 
weer open voor nog een aanpassing.

En ten derde is het geen simpel project 
natuurlijk. De installatie heeft com-
plexe, fijnmechanische componenten. 
Met andere woorden, een zandkorrel 
op een verkeerde plaats kan de fabriek 
al stil leggen.

Op welke school kun je jouw werk leren?
“Op geen enkele. Je kunt naar de TU 
gaan of naar de HTS, dit is een job waar 
je in moet groeien. Met 30 jaar ervaring 
bij Croon ben ik er min of meer inge-
rold. Ooit ben ik begonnen als leerling-
monteur, daarna heb ik verschillende 
functies doorlopen tot aan montagelei-
der. Ik mag wel zeggen dat ik van Croon 
de kans heb gehad om te groeien. Als je 
het inzicht hebt, dan wordt dit gezien 
en gewaardeerd.” 

Na zo’n werkdag plof je vast thuis op de 
bank neer?
“Soms wel, maar gemiddeld drie keer 
in de week ga ik eerst nog even langs 
de sportschool. Doordat ik aan body-
building doe, blijf ik ‘fit for the job’ 
en het is meteen een mooie ontlading. 
Naast sporten houd ik van vakanties 
vieren en voetbal, vooral van 
Feyenoord natuurlijk. 

Privésituatie?
“Sinds 11 jaar ben ik getrouwd met Sil-
via, wij zijn in totaal 23 jaar samen. 
Wij hebben geen kinderen. En we wo-
nen in Rotterdam-Prinsenland.” 

Can Zijlmans bij zijn Telefunken radio, ooit gekocht in de Croon showroom.



Onder hoogspanning
Het ‘werken onder hoogspanning’ is de meeste Croon-collega’s niet vreemd. Voor een aantal 
van hen, die aan het project ‘PerGen’ en ‘E-Ring’ hebben gewerkt, kreeg dit spreekwoord let-
terlijk een andere lading.    

De Air Liquide warmtekrachtcentrale PerGen gaat Shell elektriciteit en stoom leveren. Het totale 
elektrisch vermogen wat PerGen aan Shell zal leveren bedraagt ca. 50MVA. De levering ge-
schiedt met 25KV hoogspanningsverbindingen tussen PerGen en Shell. Deze verbindingen zijn 
door Croon Hoogspanning aangelegd, gekoppeld en getest. De benodigde wijzigingen, binnen 
de zgn. E-Ring van Shell, zijn door Croon specialisten uit de gehele landelijke Croon organisa-
tie uitgevoerd. Denk hierbij aan het omleggen en opmoffen van 25kV kabels, het installeren van 
een nieuw 25kV verdeelstation en heel veel 0,1Hz testen. Wat Shell aan elektriciteit niet nodig 
heeft, zal via het  hoogspanningsnet binnen Shell, het openbare net op worden gestuurd. Op de 
foto krijgt het ‘werken onder hoogspanning’ dan ook een dubbele betekenis.



gezondeVan emoties naar een

Op een koude vrijdagmiddag, zo rond lunchtijd, spelen zich hartverwarmende 
taferelen af bij de entree van Dekker in Zoetermeer. Mannen en enkele vrouwen 
vallen elkaar in de armen alsof ze elkaar jaren geleden als goede vrienden uit het 
oog zijn verloren. Er komt zelfs een enkele zakdoek aan te pas om een traantje weg 
te pinken. Gearmd en druk converserend verruilen zij in groepjes de vroege winter-
koude voor het geknetter van haardvuur en de aangename geuren van boerenome-
let en vers gebakken croissants in de intieme lunchzaal van Dekker. Althans, dat is 
wat cabaretier Joop Vos zijn gehoor van ruim 60 mensen wil doen geloven. “Ja, zo’n 
integratietraject maakt een hoop los in mensen, dan is het niet zo gek dat je dit 
soort zuid-europese toestanden krijgt,” zo houdt hij zijn toehoorders, een bont 
gezelschap van ATH- en Croon-mensen, voor. 

Bijpraten over de 
integratiestatus
In werkelijkheid is deze selecte groep 
van ATH- en Croon-mensen één voor 
één tussen 12.00 uur en 13.30 uur bin-
nengedruppeld in dit multifunctionele 
zalencentrum. De meeste van hen ma-
ken van de gelegenheid gebruik om tij-
dens een goed lunchbuffet even bij te 
praten. Rond 13.30 uur zoekt iedereen 
een plekje in de ruim bemeten CD-zaal. 
Ondertussen trekt Joop Vos zijn glim-
mende colbert aan, om ook qua uiter-
lijke verschijning duidelijk te maken 
dat hij een bijzondere rol vervult die 

middag. Hij is als ‘dagvoorzitter’ ge-
vraagd om de integratiebijeenkomst 
van Croon en ATH in goede banen te lei-
den. De CD-zaal vormt die middag na-
melijk het decor van een bijeenkomst, 
waarvoor alle leden van de diverse inte-
gratieteams zijn uitgenodigd. Het doel 
van deze bijeenkomst is om iedereen te 
informeren over de actuele stand van 
zaken met betrekking tot de integratie. 
Voor zover Joop Vos het ijs nog niet ge-
broken had met zijn anekdote over het 
emotionele weerzien bij de entree, doet 
hij er bij aanvang van de bijeenkomst 
nog een schepje bovenop. Met kwinksla-
gen als “U verheugt zich natuurlijk al 

maanden op deze 16e november, want 
om 16.00 uur mag u bowlen” en “U ziet 
er allemaal al een stuk beter uit na een 
half jaar integratie” krijgt hij definitief 
de zaal op zijn hand. 
Het is duidelijk dat Joop Vos er zin in 
heeft, want hij schakelt moeiteloos over 
op het zingen van een lied, onder-
steund door de akoestische klanken van 
zijn toetsenbord, waar hij inmiddels 
achter heeft plaatsgenomen. Op een lu-
dieke manier neemt hij al zingend het 
integratietraject op de hak. 

Ja, vroeger was toch  alles beter…
En het management daarboven is gestoord…

Hoe kun je nu twee verschillende culturen 
samenbrengen?…
Dat is als Peppie en Kokkie, 
als Dolce & Gabana…
Maar we gaan samen verder, klankbord-
groep hier, klankbordgroep daar…
Straks geen teamdirecteur meer maar mee-
werkend uitvoerder…
En reiskosten eenmaal per week  en een 
broek erbij…

Even slaat alle aanwezigen de schrik 
om het hart, als Joop Vos na het tweede 
couplet tussen neus en lippen, al grap-
pend, laat vallen dat zijn lied uit 26 
coupletten bestaat. Maar terwijl de zaal 
ademloos aan de lippen van de cabare-
tier hangt, raakt Joop Vos als gevolg van 
zijn gepassioneerde manier van zingen 
steeds meer buiten adem. Na enkele 
coupletten sluit hij dan ook voor de 
laatste keer af met zijn refrein.   
Integratie, het is je lust en je leven,
Ja, het leven is mooi als je met de integratie 
bezig bent  

Nog enigszins buiten adem, kondigt 
Joop Vos de eerste spreker aan.
Danny Gooijers, van IMI, bijt het spits af 
en betreedt het podium om in een klei-
ne tien minuten duidelijk te maken hoe 
het staat met de integratie van ATH’s 
Industrie en Croon’s IMI.

“Een Rotter-
dammer 

is niet ge-
integreerd 

als-ie niet in 
de ArenA is 

geweest”

Integratie Croon > > < < ATH

toekomst
gezamenlijke 
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Zin in de integratie
Er gaat een zucht van verlichting door 
de zaal als Danny allereerst aangeeft dat 
hij het voorbeeld van Joop Vos niet zal 
volgen en niet zal gaan zingen. Met de 
openingszin “de integratie, ik heb er zin 
in”, zet hij direct de toon van zijn pre-
sentatie. “Onder andere via brieven en 
persberichten hebben wij de markt geïn-
formeerd. Dit heeft opvallend weinig 
vragen opgeleverd en eigenlijk louter po-
sitieve reacties. Bij de uitvoering van het 
integratietraject is al gebleken dat de sa-
menvoeging positieve gevolgen heeft 
voor zowel het niveau van de technische 
kennis als de oplossingen, die wij beden-
ken. Er is veel informatie uitgewisseld 
tussen de nieuwe collega’s en veel mede-
werkers hebben al specifieke cursussen 
gevolgd. Door de bundeling ontstaan bo-
vendien meer klanten, meer aanspreken-

de referentieprojecten en een groeiend 
aantal kansen in de markt.” Danny ver-
duidelijkt dat de integratie per 1 januari 
2008 ook visueel zijn beslag zal hebben 
gekregen. “De collega’s van ATH’s Indu-
strie verhuizen intern binnen het pand. 
Omdat de collega’s van Croon’s IMI naar 
ditzelfde pand trekken, zitten alle colle-
ga’s straks op dezelfde verdieping in één 
pand. In de praktijk hebben collega’s van 
Croon en ATH inmiddels al volop naad-
loos samengewerkt op projecten en 
heeft er al een uitwisseling plaatsgevon-
den van mensen,” zo benadrukt Danny 
de werkelijke stand van zaken rondom 
de krachtenbundeling. De gezamenlijke 
missie is opgebouwd rondom de visie 
dat de nieuwe organisatie zich moet ont-
wikkelen tot een pro-actieve dienstverle-
ner voor ambitieuze opdrachtgevers.

Aandachtspunten
Naast deze positieve ontwikkelingen 
heeft Danny ook een aantal aandachts-
punten in petto. “Er is veel gecommuni-
ceerd om zoveel mogelijk eventuele on-
duidelijkheden bij de medewerkers weg 
te nemen, maar vragen blijven er. Ook 
op dit moment nog. Daar zullen wij veel 
aandacht aan besteden, te beginnen met 
een speciale medewerkers-bijeenkomst 
voor de ‘industriemensen’ van ATH (re-
dactie: deze bijeenkomst heeft inmid-
dels plaatsgevonden op 21 november). 
Als andere aandachtspunten noemt 
Danny het oplossen van het tekort aan 
gekwalificeerde medewerkers en het ge-
zamenlijk leren werken in een matrix-
organisatie. “De collega’s van ATH zullen 
wel de meeste tijd nodig hebben om te 

Smit begroeten, haast Joop Vos zich al-
weer het podium op. Terwijl hij zijn 
colbert nog even rechttrekt”, merkt hij 
gevat op: “Kees, als je dat negatieve re-
sultaat net zo snel aan de Raad van 
Commissarissen hebt kunnen uitleg-
gen, als dat je het hier doet, vind ik je 
een hele pief.” Deze uitspraak leidt tot 
hilariteit alom en niet in de laatste 
plaats bij Kees Smit zelf. Maar zoals het 
een goed cabaretier betaamt, heeft 
Joop Vos nog meer in petto. “Ik denk 
dat ik mijn factuur maar declareer bij 
ATH, dan kan het een beetje uitlopen.” 
De zaal kan het wel waarderen en de 
lachsalvo’s zijn dan ook niet van de 
lucht. Terwijl Joop Vos de volgende 
spreker aankondigt, neemt Pieter Kruik 
van UZO Maintenance zijn plaats op 
het podium in. 

Over muizen en 
minimensjes
Gedurende zijn betoog trekt Pieter 
steeds parallellen met het boekje ‘Wie 
heeft mijn kaas gepikt’, dat hij twee 
weken terug op zijn bureau vond. In dit 
boekje over muizen en mini-mensjes 
verbazen de muizen Pieker en Peins 
zich erover dat de kaas in de hen ver-
trouwde ruimte op is. “Maar waar men-
sen met elkaar gaan brainstormen en 
vergaderen over wie ze de schuld kun-
nen geven, besluiten Pieker en Peins 
naar andere ruimtes te gaan om te kij-
ken of ze daar misschien hun favoriete 
kostje kunnen vinden”, aldus Pieter. Hij 
doet zichtbaar moeite om duidelijk te 
maken dat verandering per definitie 
bijna altijd als bedreigend wordt erva-
ren. “Met de integratie is dat niet an-
ders. Het raakt tenslotte iedereen, al-
hoewel niet iedereen openlijk voor 
deze angst uitkomt.” Pieter illustreert 
dit door te vertellen dat hij in een ge-
sprek met 10 medewerkers de vraag 
stelde of zij bang waren voor de veran-
dering. “Slechts één van de tien beant-
woordde deze vraag bevestigend. Toen 
ik dezelfde groep mensen vroeg of zij 
van mening waren dat er in hun omge-
ving mensen bang zijn, was de score 
echter 10 op 10. Dat zegt natuurlijk wel 
wat.” Vervolgens signaleert Pieter dat 
tegelijkertijd met de integratie alle 
eventueel aanwezige onvrede over de 
afgelopen vijf jaar naar boven is geko-
men. “Dat varieert van reacties in de 
sfeer van ‘vroeger lag er als servicemon-
teur een carrièrepad in het verschiet, 
terwijl vandaag de dag iedereen met 
een beetje rugpijn naar de afdeling Ser-
vice wordt overgeplaatst’ tot ‘wij han-
gen er maar een beetje bij en krijgen 
nauwelijks aandacht.’ Mede op basis 
van dit soort gevoelens heeft Pieter 
zich ten doel gesteld aan een aantal be-
langrijke aandachtspunten te werken.

Meer voelbare waardering en 
vooruit kijken
“Mensen hebben recht op wat meer 
voelbare waardering en moeten zich 
kunnen herkennen in hun bedrijf. 
Daarnaast is het ontzettend belangrijk 
om alles na te komen wat je zegt.” Pie-
ter plaatst een en ander vervolgens in 
een breder perspectief. “Dat kan alleen 
als iedereen daar aan meewerkt, van 
Finance tot HRM. Ik ga er in elk geval 
voor!” Analoog aan het boekje met Pie-
ker en Peins, roept hij iedereen dan ook 
op om niet terug te kijken, maar met 
een positieve instelling de schouders te 
zetten onder een mooie gezamenlijke 
toekomst. 

wennen, maar we zijn zeker op de goede 
weg. Zo zijn de backoffice en de frontof-
fice bijvoorbeeld al geïntegreerd.” Nadat 
Danny zijn toehoorders bedankt voor de 
aandacht, neemt dagvoorzitter Joop Vos 
maar al te graag het woord weer over. 
Vooral Danny’s uiteenzetting over de 
matrix heeft indruk op hem gemaakt. 
“Voor wat een mooi bedrijf werken jullie 
toch. Elke dag weer meespelen in zo’n 
topfilm als The Matrix.” En zelfs het ko-
ningshuis betrekt hij bij de integratie. 
“Hebben jullie ook al contact gehad met 
Beatrix? Zo’n Ma Trix zal toch ook wel 
ervaring hebben met het werken in een 
matrix-organisatie?” Gelach alom. Ter-
wijl een enkeling nog zit te schudden 
van het lachen, introduceert de dagvoor-
zitter algemeen directeur Kees Smit, die 
eigenlijk als eerste spreker alle leden van 
de integratieteams zou toespreken.

Integratie op 
procesniveau klaar
De algemeen directeur verduidelijkt 
deze sprekerswisseling bij aanvang door 
te melden dat hij iets later was in ver-
band met een bijeenkomst met de Raad 
van Commissarissen. “Nog zo’n ander-
halve maand en dan bestaat er geen 
ATH meer,” zo maakt de voorman van 
Croon duidelijk dat de finishlijn van de 
integratie in zicht komt. “Op operatio-
neel niveau moeten er nog wel wat bu-
reaus worden neergezet, maar op pro-
cesniveau zijn we klaar. Er is door veel 
mensen hard gewerkt om dat te berei-

ken en dat is een groot compliment 
waard.” Alvorens in te gaan op de finan-
ciële kant van de integratie, grijpt Kees 
Smit eerst even terug op het verleden en 
wijdt kort uit over het echte begin van 
de integratie. “Ik kreeg een e-mail van 
Gert-Jan Woudenberg, voorzitter van de 
Raad van bestuur van TBI Holdings, die 
zich afvroeg of het geen goed idee was 
om Croon Amsterdam samen te voegen 
met ATH. Omdat je wel twee gebouwen 
fysiek aan elkaar kunt koppelen, maar 
zoiets als een beetje samengaan eigen-
lijk niet mogelijk is, vormde die e-mail 
het eigenlijke startmoment voor het na-
denken over een volledige integratie. En 
van het een kwam het ander. Waar we 
er in eerste instantie van uitgingen dat 
we twee jaar nodig zouden hebben om 
dit proces af te ronden, hebben we er in 
de praktijk een jaar van af weten te ha-
len. Nogmaals een compliment aan ie-
dereen die daar aan mee heeft gewerkt! 
Om nog maar eens duidelijk te maken 
dat de integratie per 1 januari voltooid 
verleden tijd is, grapt Kees: “Per 1 janu-
ari hebben we geen integratieteams 
meer, ook voor Lennart Koek (redactie: 
de integratiemanager) is de koek dan 
op.” Om Lennart vervolgens direct ge-
rust te stellen: “Lennart, geen zorgen. 
Ook volgend jaar hebben we meer dan 
genoeg voor je te doen.”

Financiële resultaten
De algemeen directeur stipt nog kort 
even de noodzaak aan van de integratie 
door te verwijzen naar het gesprek met 
de Raad van Bestuur, dat hij diezelfde 
dag heeft gehad over de financiën. “He-
laas zal ATH het jaar 2007, net als het 
voorgaande jaar, met een negatief fi-
nancieel resultaat afsluiten.” Kees ziet 
zichtbaar uit naar het nieuwe jaar. 
“Vanaf 1 januari kunnen we niet meer 
naar elkaar wijzen als er dingen niet 
gaan zoals we willen. Dan is het niet 
meer hij van Croon of hij van ATH. Dan 
horen we allemaal bij Croon. En het zal 
echt niet vanzelf gaan, we zullen er 
met ons allen de schouders onder moe-
ten zetten. Maar ík heb er alle vertrou-
wen in. Dankzij de integratie hebben 
we immers nog meer kennis, kunde en 
goede projecten in huis!” Terwijl alle 
aanwezigen met spontaan handgeklap 
het afsluitende statement van Kees 

“Nog meer kennis, kunde en 
goede projecten in huis”



ATH< < < < < < < < <

Lekker onderuit in fauteuils
Terwijl de klok kwart over twee aanwijst 
en Pieter onder luid geklap zijn plekje in 
de zaal weer inneemt, is het ineens een 
drukte van belang op het podium. Vier 
mensen uit de zaal nemen naast elkaar 
plaats in luxe lederen fauteuils. De vijfde 
wordt bezet door Joop Vos, die als ge-
spreksleider een interview aangaat met 
de groep van vier. Van links naar rechts 
hebben de volgende mensen zitting ge-
nomen. Peter Wetzels (tot 1 januari ac-
tief als Vestigingsmanager voor de 
Croon-vestiging in Amsterdam en daar-
na nog standby voor nazorg), Arnold Ros 
(Manager HRM Croon), Ruud te Winkel 
(ATH senior hoofduitvoerder) en Coen 
Uitermark (planner ATH).

Reacties op 
integratieplannen
Na een korte voorstelronde vuurt Joop 
zijn eerste vraag af: “Kunnen jullie 
aangeven hoe er toentertijd is gerea-
geerd op de plannen voor de integra-
tie?” Ruud te Winkel antwoordt als 
eerste: “Aan de ene kant kwam het 
voor veel mensen als een verrassing. 
Aan de andere kant gaf het ook veel 
opluchting. Het werd eigenlijk wel tijd. 
Ik heb zelf samen met Croon een pro-
ject gedraaid en daarbij zelf kunnen 
zien dat er bij Croon meer gestructu-
reerd wordt gewerkt. Het algemene ge-
voel is toch wel dat er per 1 januari 
niet zo heel veel zal veranderen. De 
mensen zijn positief.” Arnold Ros con-
stateert dat er veel werk aan de winkel 
was. “De plannen hebben veel vragen 
opgeroepen, terwijl niet overal direct 
een pasklaar antwoord voor was.” Peter 
Wetzels geeft aan dat veel Croon-mede-
werkers in Amsterdam het als een be-
dreiging zagen. “Met een club van 100 
mensen zien zij er toch zo’n 300 nieu-
we collega’s bij komen. Wat je dan ziet 
is dat als gevolg van het starten van 

een klankbordgroep bij ATH, deze 
groep collega’s zo’n initiatief wil vol-
gen. En dat is natuurlijk prima. Ik heb 
de houding wel zien ombuigen van ne-
gatief naar positief.” 

Aanvaarden en goed mee om 
leren gaan
Coen Uitermark verwoordt de gevoelens 
over een deel van de historie uitermate 
beeldend: “Wij zeiden vroeger weleens 
gekscherend tegen elkaar dat het toch 
een prestatie van formaat was dat wij 
ondanks het management toch nog 
winst maakten. Dat was ook in een tijd 
waarin we met elkaar soms al doemsce-
nario’s aan de horizon zagen. Zo heb-

ben we toen bijvoorbeeld zelf een CD 
samengesteld met nummers als ‘Koos 
Werkeloos’ van Klein Orkest en ‘Sollici-
teren’ van de Janse Bagge Band. Als we 
nu echt realistisch kijken, denk ik dat 
we erop vooruit gaan. Daarbij is het zo 
dat we de nieuwe situatie ook moeten 
aanvaarden en er goed mee om leren 
gaan.” Arnold Ros merkt nog op: “We 
zitten in een fase van wantrouwen naar 
vertrouwen. Het is belangrijk om aan-
dacht te geven en goed te communice-
ren. Het valt me overigens wel op dat 
de mensen op de projecten minder 
moeite hebben met de integratie dan 
de kantoormensen.” Ruud te Winkel be-
aamt dit laatste: “De mentaliteit van de 
collega’s in de uitvoering is er één van 
niet lullen, maar doen. Plezier in het 
werk is ontzettend belangrijk, maar het 
is pas echt leuk als je een project ook 
met winst kunt afsluiten.” 

Positieve ontwikkelingen
Comfortabel in hun fauteuils gezeten, 
ziet iedereen positieve zaken de laatste 
tijd. Peter Wetzels: “Het hele traject is 
door Croon zó intensief opgepakt. Alle 
complimenten hiervoor!”’ Arnold signa-
leert dat er tegenwoordig weer samen 
bier wordt gedronken terwijl er in janu-
ari nog geen kopje koffie werd aangebo-
den. Coen: “Tijdens een rondleiding bij 
Croon viel mij op dat onze nieuwe col-
lega’s veel lol in hun werk hebben en er 
ook zeer enthousiast over vertelden. 
Daar haal je zelf ook weer positieve ener-
gie uit.” Ook roemt Coen de integratie-
groep: “Als je belt wordt er niet alleen 
altijd opgenomen, maar er wordt ook 
actief meegedacht.”

“Weer samen een biertje 
drinken, terwijl er in 

januari nog geen kopje 
koffi e werd aangeboden”
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Hobbels in het 
integratietraject
Joop Vos is vervolgens benieuwd naar 
de hobbels die er nog te nemen zijn. 
Peter Wetzels: “We kijken nu vooral 
naar de mens, maar geef ook genoeg 
ruimte aan de verzakelijking. Er moet 
tenslotte ook geld verdiend worden.” 
Ruud: ik ben wel benieuwd hoe we 
straks de mensen op de projecten gaan 
integreren. Ik wil wel graag vantevoren 
weten welke collega’s ik meekrijg en 
wat hun sterke en zwakke punten zijn, 
zodat ik ze zo goed mogelijk kan inzet-
ten.” Gevraagd naar hoe de situatie er 
over vijf jaar uitziet overheerst het 
beeld van een gezond bedrijf met zwar-
te in plaats van de rode ATH-cijfers, dat 
op termijn een gooi doet naar de 
marktpositie van Imtech.

Aanvullende domeinkennis, 
capaciteit en klanten
Terwijl Joop Vos onder luid applaus de 
groep van vier bedankt voor hun in-
breng, neemt Jan Paul van der Wallen 
van ATH Security en per 1 januari mana-
ger projecten Croon GBBS, zijn plek in 
op het podium. Jan Paul licht de nieuwe 
organisatiestructuur toe en geeft aan 
dat de domeinkennis, capaciteit en klan-
ten van ATH Security en Croon GBBS 
duidelijk aanvullend zijn op elkaar. Over 
de nieuwe organisatie zegt Jan Paul: 
“Er ontstaat door de samenvoeging een 
nieuw Croon-onderdeel dat vanuit twee 
vestigingen de bovenkant van de securi-
tymarkt bedient.” Over de belangrijkste 
doelen voor 2008 vertelt Jan Paul onder 
andere: “Voor 2008 is het ontzettend be-
langrijk om alle teams qua bezetting te 



completeren en een goede balans te rea-
liseren tussen onze commerciële ambi-
tie en de realisatiecapaciteit. Ook starten 
we in 2008 een traject op naar het vin-
den van een nieuwe naam voor ons be-
drijfsonderdeel.”

Afscheid van gereputeerde 
namen
De presentatie van Jan Paul wordt ge-
volgd door een uiteenzetting van Hans 
van Wanrooij, vestigingsmanager UZO 
(Utiliteit, zorg en onderwijs) Amsterdam. 
over de organisatie-aspecten per 1 janu-
ari 2008. Hij gaat ondermeer in op de 
wijze waarop de ATH businessunits Utili-
teit en ICT Extern. Hetzelfde doet hij 
voor de vestigingen Alkmaar, Den Helder 
en de Croon-vestiging aan de Hessen-

bergweg. “Het afscheid nemen van de 
naam Strooper voor lokatie Den Helder 
en van de naam Scheerman voor de loka-
tie Alkmaar doet natuurlijk wel een 
beetje pijn bij de direct betrokkenen. Het 
hele integratieproject maakt natuurlijk 
sowieso veel emoties los.” Hans illu-
streert dit door te vertellen hoe op een 
medewerkersbijeenkomst een gepensio-
neerde oud-collega met tranen in de 
ogen het woord nam. “Deze gewaardeer-
de oud-collega sprak met veel ontroe-
ring, maar gaf uiteindelijk wel aan dat 
hij het samengaan een goede beslissing 
vond.” Met een verwijzing naar de rivali-
teit tussen Feyenoord en Ajax sluit Hans 
knipogend zijn bijdrage af met de op-
merking: “Een Rotterdammer is niet 
goed geïntegreerd, als-ie niet in de Am-
sterdam ArenA is geweest.” In reactie op 
het pleidooi van Coen Uitermark om de 
volgende medewerkersbijeenkomst in de 
Rotterdamse Kuip te houden, breekt 
Hans een lans voor de Amsterdam Arena 
als lokatie. Getuige de luidruchtige reac-
ties uit de zaal weet iedereen de conti-
nue terugkerende gezonde rivaliteit tus-
sen de bewoners van de Maasstad en de 
hoofdstedelingen wel te waarderen.    

Mooi op koers
Na Hans van Wanrooij krijgt Jan Wil-
lem Parriger het woord. Jan Willem 
licht een aantal praktische zaken toe 
met betrekking tot de verhuizing op 
14 december. “Vanaf die datum zullen 
mensen nog sterker gaan voelen dat ze 
bij elkaar horen.” Zoals het ook hoort, 
heeft Integratiemanager Lennart Koek 

de eer de rij met sprekers af te sluiten. 
Lennart verkondigt tevreden dat het 
totale integratieproject mooi op koers 
ligt. “Nagenoeg alle afdelingen en dis-
ciplines zijn al geïntegreerd, van Fi-
nance tot Communicatie. Ook voor wat 
betreft techniek liggen we mooi op 
schema. Het feit dat we inmiddels één 
personeelsvereniging hebben en één 
strategisch plan zegt eigenlijk heel 
veel over waar we inmiddels staan.” 

Nadat Lennart passende antwoorden 
heeft gegeven op alle vragen (zie ka-
der), die vooraf per e-mail zijn gesteld 
door leden van de verschillende inte-
gratieteams, bedankt hij iedereen voor 
de inzet en inbreng. “En nog veel suc-
ces met de laatste loodjes!”            

Vragenrondje
Getuige het vragenrondje na afloop van 
de diverse presentaties is elk van de spre-
kers duidelijk geweest. Alleen directeur 
Kees Smit vraagt nog even het woord. 
“Op 1 januari houden we op met praten 
over geld uit het verleden. We starten 
dan met een schone lei en een teller die 
op nul staat.” Kees spreekt nogmaals zijn 
grote vertrouwen uit in de toekomst. 
“We zullen de collega’s van Imtech en 
GTI eens laten zien wat we waard zijn!” 
Tot slot richt Kees zich tot Lennart om 
hem te bedanken voor zijn uitstekende 
werk als integratiemanager. Dit wordt 
door de aanwezige collega’s met een ste-
vig applaus begroet.

Duitse collega’s op Franse 
campings 
Zoals het hoort is het slotakkoord aan 
dagvoorzitter Joop Vos. Voordat hij 
staand achter zijn keyboard de dag op 
geheel eigen wijze zingend nog eens 
samenvat, neemt hij nog snel even 
wat mensen op de hak. “Ja, dat is toch 
helemaal geweldig dat Pieter een keer 
een boekje heeft gelezen. Ook al gaat 
het dan over muizen en heeft hij het 
boekje gekregen.” En steeds sneller 
pratend: “Zo’n integratie gaat niet 
zonder slag of stoot. Het heeft iets weg 
van zweefvliegen boven Irak of in de 
ArenA gaan zitten met je Feyenoord-
shawl. Over een paar jaar lachen jullie 
om die nettowinst van €8 miljoen en 
om die lui van GTI. En jullie gaan 
Duitsland veroveren; ik weet het ze-
ker. Nu is dat ook niet zo moeilijk; je 
hoeft per slot van rekening maar één 
persoon te overtuigen en de rest volgt 
vanzelf. En na Duitsland, steken jullie 
door naar Frankrijk. België slaan jullie 
gewoon over. Alle vijf sterren hotels 
worden door Croon afgehuurd voor het 
eerste internationale bedrijfsfeest in 
Frankrijk. En die Duitsers, die stop je 
gewoon op de camping weg.” Joop weet 
van geen ophouden. “Ik weet zeker dat 
als jullie straks thuiskomen dat je 
partner zegt dat je veranderd bent 
door deze dag. En geloof me. Na van-
daag (16-11-2007) heeft niemand het 
meer over ‘nine eleven’, maar alleen 
nog over ‘sixteen eleven’. 

Als Joop eindelijk is uitgeraasd roept 
hij iedereen op om staand, met de 
hand op het hart, een speciaal door 
hem gecomponeerd Croon-strijdlied 
te zingen. Na eenmaal dreigen met 
een aanpassing van het functiehuis 
krijgt de cabaretier zelfs de meest 
koele collega’s aan het zingen. En 
voordat Judith Andringa de inspire-
rende dagvoorzitter bedankt en de 
afsluitende partij bowlen aankondigt, 
galmen de krachtig gezongen Croon-
klanken de frisse Zoetermeerse buiten-
lucht tegemoet.

“Niet teveel 
terugkijken, 
maar geza-
menlijk de 
schouders 
onder een 

mooie toe-
komst 

zetten”

Beantwoording 
ontvangen vragen door 
Lennart Koek

• Hoe werkt het straks met de 
ATH-email-adressen? Nieuwe 
emailadressen (xxx@croon.nl) 
zijn aangemaakt en worden per 
01-01-08 actief. De oude adressen 
blijven voorlopig als ‘alias’ actief. 
Verdere richtlijnen hoe dit te 
communiceren volgt nog.

• Hoe gaat het met de visitekaart-
jes? De inventarisatie loopt. De 
drukproeven worden tezijnertijd 
aan de betrokkenen voorgelegd.

• Hoe staat het met het informe-
ren van opdrachtgevers? Deze 
hebben allen een brief, een pers-
bericht en de laatste editie van 
ATH Nieuws ontvangen.

• Waarom zitten er geen mensen 
van Croon in de klankbordgroe-
pen? Hier is in eerste instantie 
niet aangedacht, maar er is in-
middels een Croon-kernteam (on-
der leiding van Peter Wetzels. Te-
vens vinden er zogenaamde 
‘koffiegesprekken’ plaats.

• Hoe wordt er omgegaan met de 
in het Croon ATH Special Maand-
bericht gemelde gevoel in 
Amsterdam? Op basis hiervan 
zijn er diverse acties opgestart, 
zoals de organisatie van speciale 
bijeenkomsten, de instelling van 
een klankbordgroep en het ver-
strekken van extra informatie via 
Impulsen en Maandberichten.

• Hoe werkt het straks met de 
urenverantwoording? Dit loopt 
straks niet meer via ACTO, maar 
via PSM (projectmodule BAAN). 
Cursussen hiervoor staan ge-
pland.

• Hoe gaat het straks met project-
nummers? Deze worden zoveel 
mogelijk afgesloten en anders 
overgezet naar BAAN.

CROON ATH> > > < < <
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Bij een mogelijke hartaanval is het van belang snel hulp te 
verlenen. Dit verklaart de opkomst van de AED in het 
straatbeeld. Het gebruik van dit type defibrillator is min-
der ingewikkeld dan het klinkt. Daarom zijn AED’s steeds 
vaker aanwezig in onder meer openbare gebouwen, politie-
wagens en bij bedrijven. Toch doen we er bij Croon nog 
niet aan. Hoe kan dat?

De aanschaf van een AED voor de vestigingen van Croon is 
vooral verstandig wanneer we weten of iemand een ver-
hoogd risico heeft op hartfalen. Dan zou je in overleg met 
de bedrijfsarts en Arbo-dienst medewerkers AED-instructie 
kunnen geven en laten ‘waken’ over hun collega’s. Dit is 
absoluut het overdenken waard, echter onze buitendienst-
medewerkers zijn hier nog niet mee geholpen.
Omdat het niet bekend is of we intern collega’s hebben die 
tot de risicogroepen behoren en ook graag de buitendienst-
medewerkers in onze plannen meenemen, is de keuze voor 
AED’s (nog) niet gemaakt. Je kunt je geld natuurlijk ook op 
een andere manier gebruiken. Bijvoorbeeld voor de in-
structie Levenreddend Handelen. Wie deze training volgt 
kan met hartmassage op elke locatie hulp verlenen.
Kijken we naar de Croon organisatie, met daarbij de ATH col-
lega’s, dan kunnen we (gelukkig) constateren dat er in de af-
gelopen vijf jaar geen hartmassage hoefde te worden gegeven. 
Dit wil niet zeggen dat we geen AED’s zullen aanschaffen.

Als u tot een risicogroep behoort, u bent bijvoorbeeld on-
der controle van een cardioloog, dan is het voor u (en ons) 
interessant om daarvan op de hoogte te zijn. We zullen 
dan samen met u en de bedrijfsarts vaststellen of het aan-
schaffen van een AED verstandig is. Indien u dit soort in-
formatie aan de afdeling KAM doorgeeft, zullen wij daar 
uiteraard zeer zorgvuldig met omgaan.

Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties, dan horen 
wij dat graag van u. mail: kam@croon.nl 

Automatische
Externe 
Defi brillator (AED) /
Levensreddend 
Handelen (LRH)

René van Raaij leidt een 
interessant dubbelleven. 
Op werkdagen is hij als 
calculator actief bij de af-
deling Maintenance van 
de Croon-vestiging in 
Apeldoorn. In de weeken-
den danst hij de sterren 
van de hemel op de vloer 
van zijn dansschool ‘van 
Haren’ in Beuningen. Diezelfde dansschool organiseerde 
op zondag 11 november een speciale Stijldans Marathon 
voor het goede doel. Op deze dag wervelden ruim 50 kop-
pels over de vloer om zich in het zweet te dansen voor de 
stichting KiKa. De stichting KiKa (Kinderen Kankervrij) 
werft fondsen voor onderzoek waarmee versneld therapie-
en beschikbaar worden gemaakt voor een betere behande-
ling en genezing van kinderkanker. 

Ruim 8500 Euro voor KiKa
René en zijn vriendin Angelique waren nauwelijks van de 
vloer af te slaan. Slechts heel af en toe onderbraken zij hun 
Latin of ballroom-dansen om wat te eten, drinken of de 
voeten kort wat rust te gunnen. “Toch mooi als je met je 
hobby iets kunt betekenen voor die zieke kinderen”, relati-
veert René de lichamelijke inspanning. ”Waar het uiteinde-
lijk om gaat is dat de  vertegenwoordiger van KiKa aan het 
eind van de dansmarathon symbolisch een cheque van 
maar liefst €8519 in ontvangst mocht nemen. Ik vond het 
leuk dat ook Croon met €250 een mooie duit in het zakje 
deed. Daar had ik wel een paar zere voeten voor over,” al-
dus René. “Alhoewel ik het ook niet erg vond om na 12 uur 
mijn dansschoenen weer uit te kunnen doen.” 

Ballroom Blitz in Beuningen

Zere voeten voor 
het goede doel



De locatie Exxon Mobil is één van de 
Rotterdamse Botlek landmarks die van-
uit de lucht te zien is. Op het immens 
grote terrein - met een verste aanrijd-
punt van 4.5 kilometer - doet Exxon Mo-
bil vooral aan petrochemie. Ruwe olie 
omzetten naar (brand)stoffen is waar 
alles hier om draait. Daarom varen bin-
nenvaartschepen en kustvaarders af en 
aan en passeert een vloot van tankau-
to’s dag en nacht de slagbomen. 

Croon is er trots op sinds twee jaar op 
het Exxon Mobil terrein te mogen wer-
ken. Op de gebieden van kwaliteit én 
veiligheid worden er namelijk extreem 
hoge eisen gesteld. Kom je als bedrijf de 
strenge selecties door, dan is dat op z’n 
minst een groot compliment. 
Bij het project ACS heeft de klant ook 
duidelijk voor Croon gekozen, omdat 
Croon heel veel relevante ervaring 
bleek te hebben. Geen ander bedrijf 
heeft dit! 

De directe opdrachtgever van Croon bij 
Exxon Mobil is de firma Jacobs Enginee-
ring. In de afgelopen twee jaar heeft 
Croon aan verschillende projecten mee-
gewerkt.  Onder andere: Heating-up 
(Hup) project, dit is een nieuwe fabriek;  
Umbrella projecten, de bouw van een 
nieuwe koeltoren en twee nieuwe aan-
legsteigers; Diverse Stops;  BUP (Barge 
Upgrade Project), dit is een uitbreiding 
van de pieren.

Exxon Mobil ACS 
Advanced Control System is zoals de 
naam al zegt vooruitstrevend en  houdt 

dus meer in dan de invoering van zo-
maar een nieuw controlesysteem. Het 
gaat om een totale modernisatie van de 
raffinaderij. Waarin Croon bij de uitvoe-
ring een cruciale rol speelt. Onze chef-
monteur, John Hoogwerf, geeft een in-
druk van het takenpakket.

“De besturing van alle installaties op deze 
locatie vindt plaats vanuit de controlekamer 
met het huidige Foxboro systeem. Dit systeem 
is sterk verouderd. Daarom is Exxon Mobil 
nu aan het migreren naar een nieuw bestu-
ringssysteem van Honeywell, een zeer ge-
avanceerd en complex systeem. Een paar cij-
fers ter verduidelijking.”

• ±100 besturingskasten 2.0m hoog x 
0.60 m diep x 0.80 m breed 

• 16 distributiepanels met een backup, 
alles is dubbel uitgevoerd, zowel op 
de main als op de back-up staat con-
tinu voeding,

• 45 kilometer kabel / systeemkabels 
(±100.000 aansluitingen!) 

• 8 kilometer aan datakabels (sstp-
kabels),

• 4 kilometer aan voedingskabels, 
• Een compleet nieuw glasvezelnet-

werk,
• 1 controlekamer compleet aanpassen 

qua indeling en verlichting van ca 
200m2.

“Met andere woorden: het systeem wat Croon 
hier geïnstalleerd heeft, is nog nergens ge-
bouwd! Verder hebben we in de nieuwe 
controlekamer(s) de kasten geplaatst en de 
aansluitingen gemaakt. Ook hebben we on-

der meer de brandmeldinstallatie aangepast 
en deels nieuw (VESDA) geïnstalleerd.”

Hoe verloopt zo’n migratie?
“De huidige kabels worden vervangen 
door nieuwe systeemkabels. De nieuwe 
systeemkabels zijn door ons afgewerkt 
en aangesloten op tijdelijke klemmen 
(circa 40.000 stuks). 

acs: een uniek project voor Croon

“Wat Croon hier 

geïnstalleerd 

heeft, is 

nog nergens 

gebouwd, 

dus uniek te 

noemen!

Het Korps Landelijke Politiediensten 
moet raar hebben opgekeken op zater-
dag 24 november. Op de parallelweg 
naast de A12, ter hoogte van Woerden, 
hebben zij zojuist een bestuurder tot 
stoppen gemaand vanwege een forse 
snelheidsovertreding. Saillant detail is 
dat de bestuurder bijna volledig in het 
rood gekleed is, een statige witte baard 
draagt en geen vierwieler maar een 
viervoeter bestuurt. Terwijl Sint’s witte 
schimmel nog nahijgt, speelt de Goed-
heiligman de vermoorde onschuld. 
“Beste agent, ik doet dit anders nooit, 
maar vandaag is een uitzonderlijk ge-
val. Ik kom zojuist uit Ballorig in Zoe-
termeer en moet zo dadelijk in Kids 
City in Born zijn. Want daar wachten 
zo’n 70 kindjes van Croon- en ATH-col-
lega’s op me.” Terwijl de agent zijn bon-
nenboekje uit zijn borstzak haalt en 
aanstalten maakt om te gaan schrijven, 
vervolgt Sinterklaas zichtbaar bezorgd 
zijn betoog. “Die kindertjes zitten al 

een uur op me te wachten; die kan ik 
toch niet teleurstellen. Dat wilt u toch 
niet op uw geweten hebben?” 

Eenmalige uitzondering
Niet opgewassen tegen zoveel overre-
dingskracht fluistert de agent iets bij 
zijn collega in het oor. Vervolgens richt 
hij plechtig het woord tot Sint Nicolaas. 
“Beste Sint, wij doen dit anders ook 
nooit, maar maken één keer een uitzon-
dering. Wij zijn per slot van rekening 
ook jong geweest. Wij gaan u helpen om 
op tijd in Borne te zijn.” De daad bij het 
woord voegend, stappen beide agenten 
in hun supersnelle dienstauto en zetten 
de sirenelichten aan. Onder een heus 
politie-escorte wordt Sint vervolgens in 
no time naar de dorpsgrenzen van Bor-
ne begeleid. Nadat Sint de twee dienders 
als dank een hand met strooigoed mee-
geeft voor op de terugweg, vervolgt hij 
in alle rust zijn weg voor de laatste paar 
honderd meter. Terwijl de vele kinder-

stemmetjes Sint hartstochtelijk toezin-
gen, betreedt de Goedheiligman waar-
dig en statig de bomvolle zaal in Kids 
City. Net als in Ballorig in Zoetermeer 
zit de stemming er geweldig in. Adem-
loos luisteren de kinderen naar hetgeen 
Sint te vertellen heeft. Terwijl de zwarte 
pieten kwistig met strooigoed strooien, 
probeert Sint voor elk kindje even tijd te 
maken. De kinderen zingen uit volle 
borst en lopen met elkaar de polonaise. 
Een mooi kadootje en een prachtige her-
innering rijker, keren alle kindertjes 
van de Croon- en ATH-collega’s na en-
kele uren voldaan huiswaarts. En terwijl 
Sint nog bijkomt van de drukke dag, 
mijmert hij hardop “Ja, dat moet vol-
gend jaar toch anders. Ik ben ook geen 
zestig meer. Daar moeten ze bij Croon 
ook maar begrip voor hebben.”

Voor de foto’s zie 
www.werkenbijcroon.nl/sinterklaas 
(inclusief foto’s van Borne!)

Sint op één dag in 
Zoetermeer èn Borne
Nieuw snelheidsrecord gemeten op de A12

De kabels worden getest en de nieuwe 
situatie wordt gesimuleerd. Als het re-
sultaat goed is, schakelen we over op de 
nieuwe situatie. We gaan in totaal zo’n 
12.000 van deze ‘loops’ overzetten. Een 
loop kan het overzetten van een kleine 
transmitter zijn, maar evengoed een ge-
compliceerde loop waar  10 of 20 instru-
menten mee gemoeid zijn.

Honeywell heeft het door jullie inbreng wel 
erg makkelijk gekregen? 
“De systemen kunnen zij er zo inklik-
ken. Echter, de migratie van het oude 
naar het nieuwe systeem moet dan nog 
beginnen. Dit is echt een heel nieuw 
Honeywell systeem, alle ogen zijn hier-
op gericht, ook uit Amerika. Dit specia-
listische werk geschiedt onder de regie 
van Exxon Mobil omdat de installaties 
tijdens de migratiefase operationeel 
moeten blijven. Alleen de ‘noodstops’ 
worden overgezet als de fabriek echt stil 
ligt. Dit kan niet anders. Deze fase 
neemt ca twee jaar in beslag. 19 novem-
ber 2007 zijn we begonnen en medio 
2009 zal het klaar zijn.” 

Urenplaatje
Het totale ACS urenplaatje was 
17.800 uur, dit is gegroeid met 18.400 
uur naar 36.200 uur. Deze uren zijn 
gemaakt door gemiddeld 20 mensen. 
Vanaf januari 2008 zullen er nog 7 
medewerkers fulltime bij de migratie 
betrokken zijn.
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Een kleine rondgang bij enkele mede-
werkers geeft aan dat de kwaliteit van 
het product zichtbaar verbeterd is en 
het product nu bovendien een betere 
uitstraling heeft. Ook komt het product 
dichter bij het oorspronkelijke fabrieks-
ontwerp. 

Cor van der Meijden is als enkele mede-
werker verantwoordelijk voor het ver-
zorgen van de productie van de grote 
profieldraad-hoogspanningspoelen in 
de spoelenshop bij Croon Walco.

Volg het voorbeeld van Cor van der 
Meijden en breng je goede ideeën 
onder de aandacht. Kijk op Intranet –> 
Algemeen –> Regelingenboek –> 
Regeling D012 voor de procedure.

De bodem van de voorraden fossiele 
brandstoffen komt steeds meer in 

zicht. “We hebben nog voor zo’n 40 
jaar olie, voor 50 jaar gas en voor 80 
jaar uranium”, aldus Martin Kleintun-
te. Martin bestiert als directeur, samen 
met secretaresse Marja de Vries, full-
time het Informatiecentrum Duurza-
me Energie Technieken (IDET). Voor de 
uitvoering van werkzaamheden kan 

het Informatiecentrum gebruik maken 
van betrokken medewerkers van zowel 
Croon als Wolter & Dros. Deze stich-
ting is in 2000 door initiatiefnemer 
Croon opgericht, samen met een part-
ner, die actief was in de woningbouw. 
“Het doel van de stichting is om alle 
zakelijke partijen, die betrokken zijn 
in de bouwwereld, te informeren over 
de mogelijkheden op het gebied van 
energie-efficiëntie en duurzaamheid,” 
zo licht Martin toe. De plek van mede-
oprichter Paans is in 2004 overgeno-
men door Wolter & Dros. 

“Voor Croon wordt duurzaamheid een 
steeds belangrijker gegeven. Iedereen 
krijgt ermee te maken.” Ter illustratie 
noemt Martin wat voorbeelden. “Kijk 
alleen maar eens naar de zogenaamde 
Meer Jaren Afspraken (MJA’s), waarbij 
complete sectoren zich verplichten om 
30 % energie te besparen en om zelf 
10 % van de energiebehoefte duurzaam 
op te wekken. Daarnaast is het al sinds 
10 jaar verplicht om een EPC-bereke-
ning bij een bouwaanvraag in te leve-
ren. Deze energieprestatie-coëfficiënt 
(EPC) maakt inzichtelijk hoe energiezui-
nig een gebouw zal zijn. De eisen hier-
voor zijn in de loop der tijd al fors aan-
gescherpt. Waar deze coëfficiënt ooit 
4,5 mocht zijn, is dit nu gemaximeerd 
op 0,8 voor woningen en 1,4 voor bedrij-
ven. Maar een gemeente als Den Bosch 
hanteert bijvoorbeeld voor woningen al 
een maximum van 0,6.”

Steeds strengere internationale regelgeving
In internationaal verband signaleert 
Martin ook steeds stringentere regelge-
ving op dit vlak. “Per 1 januari gaat in 
EU-verband de verplichting in dat elk 
gebouw een zogenaamde energie-index 
moet hebben. Nu staat al vast dat de 
laagste klasse niet wordt geaccepteerd”, 
aldus de bevlogen specialist in duur-
zaamheid. “Of neem Frankrijk, waar 
Sarkozy nu al heeft afgekondigd dat in 
2020 elk gebouw zijn eigen energie 
moet opwekken.” 
Martin organiseert vanuit zijn stich-
ting kennisbijeenkomsten en work-
shops voor architecten, projectont-
wikkelaars, bouwbedrijven, 
woningcorporaties en gemeenten, 
maar ook voor bijvoorbeeld directeu-
ren van basisscholen en zorginstellin-
gen. “Deelname is gratis. Tijdens deze 
sessies behandelen we eerst een stuk 
theorie, toegesneden op de groep. Zo 
wordt er in de zorgsector bijvoorbeeld 
vaak slecht geventileerd en laat de ver-
lichting te wensen over. We bespreken 
dan de mogelijkheden om dit te verbe-
teren. Om het zo concreet mogelijk te 
maken gebruiken we veel rekenvoor-
beelden. Wat bespaar je bijvoorbeeld 
als je voor 100 armaturen overschakelt 
van traditionele TL naar TL5 of van 
lichtschakelaars naar bewegingssenso-
ren? Terugverdientijden van rond 1 
jaar zijn dan soms al haalbaar. En dat 
is natuurlijk heel interessant bij een 
steeds verder stijgende energieprijs.”
 

Praktijkvoorbeelden tijdens workshops
“Aansluitend bekijken we met de groep 
hoe dit dan in de praktijk werkt. Hier-
voor hebben we in ons Informatiecen-
trum een groot aantal secties ingericht, 
waar men kan zien hoe dat nu allemaal 
precies werkt, van warmtepompen tot 
alle mogelijke lichtbesturingssystemen. 
Deelnemers bellen ons achteraf vaak 
voor de nodige verdieping.” Gevraagd 
naar de verdere activiteiten van de 
stichting legt Martin uit dat hijzelf een 
aantal trainingen voor leidinggevenden 
binnen TBI-verband verzorgt over duur-
zaamheid. “Ook schrijf ik vaak de para-
graaf met de Croon visie op duurzaam-
heid bij inschrijvingen op openbare 
aanbestedingen.” Voordat Martin in zijn 
energiezuinige hybride Toyota Prius 
stapt, vertrouwt hij ons nog toe: “Ook 
trek ik aan de bel, als ik denk dat zaken 
energiezuiniger kunnen of als de nood-
stroomvoorziening duurzamer kan, 
zoals bij het 2e Coentunnel-traject.” 
En weg is hij, bezorgd over een goede 
afloop van de aanstaande Klimaattop 
op Bali. 

Verhuizing 
Informatiecentrum
Het IDET verhuist medio januari van 
Zaltbommel naar Amersfoort en 
wordt hier gehuisvest in het gebouw 
waar ook Croon participeert in het 
‘Belevingscentrum.’ Hier gaat het 
Informatiecentrum een harmonieus 
geheel vormen met het 
Belevingscentrum. In het 
Belevingscentrum ervaart de 
bezoeker de sensatie van het werken 
en vergaderen in een hypermoderne 
kantooromgeving, waarin het 
gebruik van state-of-the-art 
technische snufjes hand in hand gaat 
met het creëren van een bijzondere 
ambiance, waarin het gebruik van 
ondermeer kleuren, licht en 
bijzondere meubelen een 
belangrijke rol spelen.

Besparing in de praktijk
Een investering in 1700 armaturen 
van 58 Watt levert de Makro-
vestiging in Delft een besparing van 
€30.000 per jaar op.

IDET stopt energie 
in duurzaamheid

Heb je een idee dat goed is voor Croon, 
breng dit dan onder de aandacht van 
de Ideeëncommissie. Een goed idee is 
natuurlijk ook goed voor jezelf…. Zo 
heeft Cor van der Meijden onlangs een 
verbetering van de James-spoelen buig-
machine uitgewerkt. Zijn voorstel is 
daadwerkelijk uitgevoerd en de bespa-
ring die dat voor Croon heeft opgele-
verd, heeft geresulteerd in een belo-
ning met een geldbedrag aan Cor van 
der Meijden. 

Het idee komt kortweg neer op het ver-
beteren (en vereenvoudigen) van de pro-
ductie van spoelen in de James-buigma-
chine. Tot voor kort werden de spoelen 
voor Alconza statoren steeds enkelvou-
dig gemaakt. Nadat deze afzonderlijke 
spoelen waren ingelegd, werden ze in 
sets van drie of vier stuks met elkaar 

verbonden d.m.v. lassen met zilver en 
tevens geïsoleerd.
Cor van der Meijden ontwikkelde het 
idee om de productie van de spoelen 
aan te passen, zodat nu direct met drie 
draden parallel kan worden gewerkt. De 
aanpassing van de James-bank maakt 
het nu mogelijk om de drie of vier spoe-
len tegelijk te buigen. Het grote voor-
deel hierbij is dat het aantal te produce-
ren spoelen aanmerkelijk vermindert 
en dat er ook veel minder lassen tussen 
de afzonderlijke spoelen nodig zijn. 

Kostenbesparing en verbetering product-
kwaliteit
Als we de ontwikkelkosten volledig op 
het eerste project afschrijven, resteert 
nog een besparing van 6,5 procent. Zoals 
het plaatje er uitziet kan de besparing 
bij vervolgprojecten dus nog groter zijn!

Goede ideeën zijn geld waard Idee!?
Als je een idee hebt dat kosten be-
spaart voor Croon, formuleer je dit 
idee zo helder mogelijk en verzendt 
dit naar de ideeëncommissie (liefst 
per e-mail aan idee@croon.nl. De 
commissie, bestaande uit Herman 
ter Bille (voorzitter), Corry van Duijn 
(secretaris), Lennart Koek, Joop 
Mensink, Hans Nühn en Jeroen van 
der Sman, beoordeelt in gezamen-
lijkheid het idee. Het is mogelijk dat 
je vervolgens gevraagd wordt jouw 
idee  mondeling toe te lichten aan de 
commissie. Na een positieve conclu-
sie van de commissie wordt door een 
terzakekundige medewerker van 
Croon een berekening gemaakt van 
de te verwachten kosten besparing. 
Indien de betreffende afdelingschef 
het idee daadwerkelijk invoert, wordt 
een gedeelte van de besparing in 
geld aan de inzender uitgekeerd.



schat heeft achtergelaten. Een mooi 
moment was de officiële opening van 
ons nieuwe pand op 30 mei. Het feit 
dat in ditzelfde pand ook een aantal 
andere Croon-diensten zijn onderge-
bracht, zoals HRM en Engineering, be-
vordert de onderlinge samenwerking 
alleen nog maar meer. Daarnaast heb-
ben zowel de produktiviteit, de omzet 
als het financieel resultaat zich in 
2007 uitstekend ontwikkeld. Qua om-
zet gaan we ruim 30 % meer realiseren 
dan begroot. En ook over de winst heb-
ben we niet te klagen.” 

Heeft die positieve ontwikkeling ook nog 
een keerzijde?
“Allereerst ben ik er trots op dat we 
binnen de huidige arbeidskrapte deze 
groei hebben kunnen realiseren. We 
hebben veel met inleenarbeid moeten 
werken en daarnaast relatief veel Polen 
als onderaannemer aan het werk ge-
steld. Dat betekent dat we het hele jaar 
met onze pakweg 90 mensen alle zei-
len moeten bijzetten. Het invullen van 

Dubbelportret, terugblikken 
en vooruitkijken

de vacatures blijft dan ook onvermin-
derd topprioriteit hebben. Een andere 
keerzijde van de medaille is dat we in 
ons nieuwe pand nu al uit ons jasje 
groeien.”

Wat zijn je verwachtingen voor 2008?
“Ik verwacht dat wij de stijgende lijn 
gaan voortzetten. Een belangrijke ont-
wikkeling die ik zie is dat installaties 
qua besturing steeds meer aan elkaar 
worden gekoppeld. Op zwakstroomge-
bied heb ik het dan vooral over came-
ratoezicht, brand- en inbraakbeveili-
ging en LON-toepassingen. In 2008 
stappen we daar nog voller in. Markt-
leiderschap in dat segment is het doel. 
Eind 2008 zal ik trots zijn als wij de 
stijgende lijn hebben weten vast te 
houden en onze vele vaste relaties, zo-
als bijvoorbeeld de Postbank of 
Achmea ons complimenteren met onze 
onverminderde aandacht voor hun 
problematiek en onze toegevoegde 
waarde als het gaat om het bedenken 
van de beste oplossingen.”

Hoe lang werk je bij Croon?
“Ik werk sinds 1 juni van dit jaar als 
Vestigingsmanager voor Croon in Apel-
doorn. Ik kende Croon echter al goed, 
want ik heb tot zo’n ruim 9 jaar gele-
den ook als projectleider bij Croon ge-
werkt. Tussentijds ben ik bij twee an-
dere werkgevers in dienst geweest. 
Dankzij dat uitstapje van negen jaar 
kan ik Croon mooi vergelijken met an-
dere bedrijven.”

En…hoe brengt Croon het er dan af?
“Wat mij vooral opvalt binnen Croon is 
de goede sfeer. De onderlinge band en 
de bereidheid om voor elkaar te willen 
werken is erg sterk. Wat in die vergelij-
king ook opvalt is het feit dat er binnen 
Croon veel aandacht wordt besteed aan 
zowel opleidingen als loopbaanbegelei-
ding. En dat van de werkvloer tot aan 
het management. Dit resulteert dan 
ook in een hoge kwaliteit van het afge-
leverde werk. Op onze eigen vestiging 
hebben we speciale leerwerkprojecten 
voor monteurs in opleiding en organise-
ren we een zogenaamde lerarendag om 
de docenten praktijkgericht te onder-
wijzen.”

Hoe kijk je terug op het afgelopen jaar?
“Er zijn een paar dingen die er voor 
mij uitspringen. Allereerst is het bij-
zonder plezierig dat mijn voorganger 
Henk van der Meulen een mooie bruid-

Marc Meeder
vestigingsmanager Croon Apeldoorn

Leeftijd: 41
Woonplaats: Hoogland
Burgerlijke staat: gehuwd met Lidwien
Kinderen: Iris (7) en Boudewijn (5)
Hobbies: hardlopen, zeilen en skiën

De decembermaand is de maand bij uitstek om terug te blikken en vooruit te kijken. 
Met wie kun je dit beter doen dan met twee mensen die pas in de loop van dit jaar 
bij Croon in dienst zijn getreden. Wij vroegen deze betrekkelijke nieuwkomers 
binnen Croon hoe zij hun overgang ervaren hebben en legden hen nog een aantal 
vragen voor. Tijd voor een Dubbelinterview tussen Marc Meeder, vestigingsmanager 
van Croon Apeldoorn, en Ron van Baal, vestigingsmanager van Croon Roosendaal.  

Volle 
kracht 
vooruit!
De dagen worden korter, de eer-

ste januari-stormen zijn alweer 

bijna in aantocht en het weer 

blijft guur. Wat is er dan lekker-

der dan tijdens de feestagen met 

de CroonKrant bij de verwar-

ming of voor de open haard te 

zitten? Wij denken dat de derde 

editie de moeite van het lezen 

zeker waard is. Gesteund door de 

vele positieve reacties die wij van 

jullie hebben mogen ontvangen, 

hebben wij ons stinkende best 

gedaan om een interessante edi-

tie uit te brengen. In de weten-

schap dat iedereen tijdens de 

feestdagen in elk geval lekker de 

tijd heeft, hebben wij een Croon 

Krant samengesteld die bol staat 

van de afwisseling. Mede dankzij 

jullie ideeën en opmerkingen.

Voor volgend jaar luidt ons credo 

‘volle kracht vooruit’. Wij hopen 

dan ook dat jullie ons in het 

nieuwe jaar veel feedback blijven 

geven. En daar krijg je genoeg 

gelegenheid voor. In 2008 zal de 

CroonKrant namelijk zesmaal 

verschijnen. Dus met recht ‘volle 

kracht vooruit’!

Laat je voor nu meevoeren in een 

wereld van sportieve toppresta-

ties, fantastische projecten en 

enkele honderden gelukkige kin-

dergezichtjes.     

Namens de redactie

Prettige Kerst-
dagen, een 
gezellige jaar-
wisseling



op vestigingsniveau een convenant aan 
te gaan met een technisch opleidingscol-
lege hier in Roosendaal. Zij hebben een 
tekort aan docenten en wij gaan dat gat 
opvullen uit onze gelederen en 16 uur 
per week les geven aan studenten. We 
leveren hiermee op onze eigen manier 
een actieve bijdrage aan maatschappe-
lijk verantwoord ondernemen. Daar-
naast hopen we studenten al vroeg te in-
teresseren voor een carrière bij Croon.”

Wat zijn je verwachtingen voor 2008?
“Wij zullen zeker verder groeien. Daar 
is onze strategie op gericht. In 2008 ook 
in de voor ons nieuwe utiliteitsmarkt. 
Ik denk dat dit het best kan door te wer-
ken vanuit een gezonde basis. Dit bete-
kent dat je de dingen die je doet, goed 
moet doen. Van daaruit kun je verder 
bouwen. Voor onze vestiging werken we 
hierbij actief aan een viertal aspecten, 
de zogenaamde zachte kanten van ons 
vak, die in werkelijkheid keihard blij-
ken. Zo gaan we meer nadruk leggen op 
onze toegevoegde waarde. Klanten moe-
ten ons gaan zien als een partij die met 
goede oplossingen komt. Daarnaast wil-
len wij dat derden ons nóg sterker zien 
als een professionele partij. Ook het 
werken aan persoonlijke ontwikkeling 
is een belangrijk speerpunt. En last but 
not least gaan wij gezamenlijk werken 
aan het realiseren van transparantie en 
open communicatie.” 

Hoe lang werk je bij Croon?
“Ik ben dit jaar op 1 augustus begonnen 
als Vestigingsmanager voor Croon in 
Roosendaal. Ik zit hier zelf dus nog niet 
zo lang. Onze vestiging is daarentegen 
al vanaf 1989 actief vanaf de huidige 
locatie. Mede als gevolg van een af-
spraak in TBI-verband heeft onze vesti-
ging zich in de afgelopen jaren volledig 
gespecialiseerd in het bedienen van de 
industriële markt.”

Hoe kijk je terug op het afgelopen jaar?
Ik heb de groep van pakweg 80 collega’s 
van onze vestiging in korte tijd leren 
kennen als een enorm gemotiveerde en 
loyale club. Ik heb daar een groot ver-
trouwen in naar de toekomst toe. Ik ver-
wacht dat we dit jaar gaan afsluiten 
met een bescheiden winst, daar waar 
eind vorig jaar voor 2007 een klein ver-
lies was begroot. Een mooi succes voor 
onze vestiging was het binnenhalen van 
het CCMS-contract bij Dupont in Dor-
drecht. Illustratief vind ik het compli-
ment dat wij onlangs kregen van het 
verantwoordelijke ingenieursbureau 
voor de wijze waarop we de elektrotech-
nische installaties en automatisering in 
de Westerscheldetunnel in standhou-
den. En alhoewel wij er iets minder last 
van hebben dan onze collega’s in de 
Randstad, is het vinden en behouden 
van goede mensen een continue aan-
dachtspunt.” 

Hoe gaan jullie om met die krapte op de ar-
beidsmarkt?
“Ik geloof er heilig in dat het bieden van 
goede doorstroommogelijkheden cruci-
aal is om mensen aan ons bedrijf te bin-
den. Om dat te kunnen realiseren heb je 
echter wel voldoende instroom van nieu-
we mensen nodig. Er wordt Croon-breed 
natuurlijk al ontzettend veel gedaan om 
Croon als attractieve werkgever te profi-
leren. Wat daarbij niet helpt is dat steeds 
minder mensen kiezen voor een techni-
sche opleiding. Wij zijn voornemens om 

Ron van Baal
vestigingsmanager Croon Roosendaal

Leeftijd: 42
Woonplaats: Hoeven
Burgerlijke staat: gehuwd met Ingrid
Kinderen: Maxime 

(net 10 weken)
Hobbies: wintersport, carna-

val (zowel het 
vieren als in organi-
serend verband), 
kokkerellen als de 
tijd het toelaat. 

Croon-collega’s 
meer tevreden

Binnen Croon wordt veel waarde ge-
hecht aan het hebben van inzicht in 
de mate waarin collega’s fluitend naar 
hun werk komen. Deze zogenaamde 
werknemertevredenheid wordt door 
een groot aantal verschillende facto-
ren bepaald. Variërend van de aantrek-
kelijkheid van het werk en de arbeids-
omstandigheden tot en met het 
carrièreperspectief en de arbeidsvoor-
waarden. Om optimaal inzicht te ver-
krijgen in deze veelheid aan factoren is 
er in de maanden mei tot november 
een vergelijkend onderzoek uitgevoerd 
onder GTI, Unica, Hollander, Homij en 
Worksphere naar de tevredenheid van 
de medewerkers. Als input van Croon 
zijn de resultaten van het medewer-
kersonderzoek van 2005 gebruikt. Het 
onderzoek is uitgevoerd door het onaf-
hankelijke Rotterdamse onderzoeksbu-
reau Integron BV. Omdat ook een aan-
tal andere bedrijven binnen de 
installatiebranche deelnamen aan dit 
vergelijkend onderzoek, geven de re-
sultaten tevens goed inzicht in de 
mate van tevredenheid onder Croon-
medewerkers ten opzichte van mede-
werkers, die bij een andere werkgever 
werkzaam zijn.

Negental hoofdgebieden
Op basis van de antwoorden op een 
groot aantal voorgelegde stellingen 
hebben de onderzoekers voor een ne-
gental hoofdgebieden de tevreden-
heid in kaart gebracht. Deze hoofdge-
bieden zijn, in willekeurige volgorde, 
de arbeidsomstandigheden, de ar-
beidsvoorwaarden en regelingen, de 
communicatie, het management 
team, het werk, de direct leidingge-
venden, het perspectief, de samenwer-
king en de veiligheid.   

De belangrijkste conclusie van het on-
derzoek is dat Croon medewerkers 
meer tevreden zijn dan hun collega’s 
bij andere bedrijven in de installatie-
branche. Deze laatste groep wordt in 
de grafiek op deze pagina en in de 
tekst hierna aangeduid met het be-
grip ‘benchmark’. Croon-medewerkers 
waarderen hun werkgever gemiddeld 
met een 7,1 ten opzichte van een 7,0 
van de benchmark. 

Inzoomen op onderliggende factoren
Zo’n rapportcijfer krijgt pas echt re-
liëf als je inzoomt op de onderliggen-
de factoren. Over de veiligheid (8,0), 
de samenwerking (7,6), de arbeidsom-
standigheden (7,5), het werk (7,5), de 
arbeidsvoorwaarden en regelingen 
(7,4) en de direct leidinggevenden (7,0) 
zijn de Croon medewerkers het meest 
tevreden. Hierbij is het opvallend dat 
medewerkers van Croon op een aantal 
gebieden meer tevreden zijn dan de 
benchmark. De arbeidsvoorwaarden 
en regelingen (7,4 versus 6,6 voor de 

benchmark), de communicatie (6,7 
versus 6,2) en het managementteam 
(6,5 versus 6,1) springen hierbij het 
meest in het oog. Aan de andere kant 
zijn medewerkers van Croon op geen 
enkel gebied opvallend minder tevre-
den dan de benchmark.

Verschillen op individuele stellingen
Kijkend naar de scores op de indivi-
duele stellingen zijn er een aantal 
opvallende verschillen waarneem-
baar tussen de tevredenheid onder 
de Croon medewerkers en de bench-
mark. Zo is de Croon medewerker 
met een beoordeling van 8,1 aanzien-
lijk meer tevreden over het totale 
pakket aan secundaire arbeidsvoor-
waarden (pensioen, verlof, etc.) dan 
de benchmark (7,1). Daarnaast zijn de 
Croon medewerkers bij een tweetal 
vragen ten aanzien van het manage-
ment team significant positiever dan 
de benchmark. Het betreft dan de 
scores op de stellingen ‘het manage-
ment team weet wat er leeft onder 
de medewerkers’ (Croon-medewer-
kers: 6,4 versus de benchmark: 5,7) 
en ‘ik word geïnformeerd over de 
strategie en het beleid’ (Croon-mede-
werkers: 6,6 versus de benchmark: 
6,1). Ook op de stellingen ‘ik heb de 
informatie die nodig is om mijn 
werk goed te kunnen doen’ (Croon-
medewerkers: 7,5 versus bench-
mark:7,0) en ‘mijn direct leidingge-
vende informeert mij over het beleid’ 
(Croon-medewerkers: 7,2 versus de 
benchmark: 6,5) scoren Croon-men-
sen duidelijk hoger.
De resultaten van het onderzoek zijn 
tevens uitgesplitst naar twee hoofd-
groepen, te weten de groep medewer-
kers op kantoor en de groep buiten-
dienst-medewerkers. Opvallend is dat 
de buitendienstmedewerkers even te-
vreden zijn als de groep medewerkers 
op kantoor. Als de vergelijking met de 
benchmark in ogenschouw wordt ge-
nomen ontstaat er wel een klein ver-
schil. De buitendienstcollega’s zijn 
net wat positiever dan de benchmark 
(Croon-medewerkers: 7,1 versus de 
benchmark: 7,0). De binnendienstcol-
lega’s daarentegen zijn net iets min-
der positief (Croon-medewerkers: 7,1 
versus de benchmark: 7,2).

Medewerkers Croon duidelijk loyaler
Het onderzoeksbureau heeft tevens de 
loyaliteit aan de eigen organisatie ge-
meten. De resultaten op dit onderdeel 
zijn klip en klaar. Croon-medewerkers 
zijn in vergelijk veel loyaler dan mede-
werkers bij andere installatiebedrij-
ven. Zo geeft 74 % van de Croon mede-
werkers aan van plan te zijn om over 
twee jaar nog bij Croon te werken 
(benchmark: 63 %) en zou 76 % Croon 
als werkgever aanbevelen bij beken-
den (benchmark: 62 %).

Resultaten onderzoek medewerker-
tevredenheid installatiebranche

De samenwerking

Croon Benchmark

Het perspectief

De direct leidinggevenden

Het werk

Het management team

De communicatie

De arbeidsvoorwaarden en regelingen

De arbeidsomstandigheden

De veiligheid

7.6
7.8

6.9
6.9

7.0
6.9

6.5
6.1

7.4
6.6

7.5
7.4

8.0
7.8

6.7
6.2

7.5
7.5
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Maak kans op een van de twee Irischeques van 25 euro. Stuur uw cijfer oplossing 
naar: jmandr@croon.nl
De prijswinnaars van de vorige prijspuzzel zijn de heer B. (Bunyamin) Aksu en 
de heer J.W. (Kim) Broekmate.
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Een aantal opdrachtgevers kijkt vreemd 
op als op maandagochtend 15 oktober 
een aantal Croon-collega’s de nodige 
moeite blijken te hebben bij het buk-
werk. De oorzaak? Een typisch geval van 
spierpijn als gevolg van een zaalvoetbal-
toernooi dat zij de dag ervoor hebben 
gespeeld. De Sporthal Margriet in Schie-
dam is op die zondag namelijk het decor 
voor het negende Croon zaalvoetbaltoer-
nooi. Zes teams (helaas niet meer) bin-
den met elkaar de strijd aan om de felbe-
geerde bokaal te winnen. Mede 
ingegeven door de integratie met ATH is 
er voor deze editie ook een team van 
ATH uitgenodigd. Croon-collega Joop 
Breuer kijkt namens het organisatieco-
mité terug op een geslaagde dag. “Het 
liep allemaal erg gesmeerd. Zes teams 
hebben met elkaar weer een spannende 
competitie gespeeld, waarbij alle teams 
twee keer tegen elkaar in het veld ston-
den. Alhoewel het er af en toe behoorlijk 
fanatiek aan toe ging, hebben de men-
sen van onze eigen EHBO-post de hele 
dag werkeloos kunnen toekijken.” Joop 
benadrukt het feit dat het toernooi zon-
der arbitrage wordt afgewerkt. “Afgezien 
van een enkele discussie in het heetst 
van de strijd, regelt het zichzelf alle-
maal. En dat is typerend voor de spor-
tieve, gezellige sfeer, waarin het toernooi 
zich voltrekt.” Op de vraag of er dan he-
lemaal geen enkel smetje aan de dag 

kleefde, antwoordt Joop, na enig naden-
ken met een dikke knipoog. “Ja, pijnlijk 
is het natuurlijk wel dat de collega’s van 
ATH het toernooi op hun naam wisten te 
schrijven. Als rechtgeaarde Rotterdam-
mer doet het altijd pijn als er een beker 
richting Amsterdam gaat.”

Een stapje extra zetten
Jos Spelbos van ATH kijkt samen met 
zijn teamgenoten terug op een geslaag-
de dag. “Het was allemaal puik georga-
niseerd. Complimenten aan de organi-
satoren. Ja, en als je dan met ATH ook 
nog het toernooi wint, kan zo’n dag 
helemaal niet meer stuk.” Alhoewel de 
resultaten van het ATH-team (9 over-
winningen en 1 gelijkspel) anders doen 
vermoeden, verliep het veroveren van 
de bokaal niet helemaal zonder slag of 
stoot. “Het leek er toch wel op dat de 
collega’s van Croon in hun wedstrijden 
tegen ons, net een stapje extra zetten.” 
Gevraagd naar de ambities voor de vol-
gende editie antwoordt Jos glimla-
chend: “We hadden 0 tegendoelpunten 
totdat er 10 seconden voor tijd toch 
nog één invloog. Dat moet volgend jaar 
echt beter als we dan als volwaardig 
Croon-team de beker verdedigen.” Ge-
tuige de laatste opmerking van Jos is 
de integratie tussen Croon en ATH niet 
in gevaar gekomen als gevolg van de 
gezonde rivaliteit.

Sportieve rivaliteit brengt 
integratie niet in gevaar
Negende Croon zaalvoetbaltoernooi groot succes
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Tips&Tricks   van de afdeling ICT

1
Direct terugbellen

2
Bericht opslaan

3
Bericht wissen

4
Bericht herhalen

5 6
Volgend bericht

7
Terugspoelen

(5 sec)

8
Pauze

9
Vooruit spoelen

(5 sec)

*
Naar hoofdmenu

0
Help

#
Fax afdrukken

(alleen voor FaxMail
gebruikers)

Toets 1

Toets 2

Toets 3

Toets 4

Toets 5

Toets 6

Toets 7

Toets 77

Toets 8

Toets 9

Toets 0

Toets *

Bel direct degene terug die uw 

VoiceMail heeft ingesproken

Sla het bericht op

Wis het ingesproken bericht

Herhaal het zojuist beluisterde bericht

Ga na een volgend bericht

Spoel het bericht 5 sec. terug

Spoel terug naa het begin van het bericht

Pauze

Spoel het bericht 5 sec. vooruit

Spoel naar het eind van het bericht

Help

Ga naar het hoofdmenuMeer informatie over de mogelijkheden van VoiceMail 
vindt u op www.kpn.com trefwoord VoiceMail Nieuw.

Eindstand 9e Croon 
zaalvoetbaltoernooi
1 ATH Industrie

2 Ere Gasten 
(Croon panelenbouw)

3 UZO’tjes

Functietoetsen GSM VoiceMail

‘Find a Friend’
Eerste winnaars 
weekend Center 
Parcs bekend!!!
De actie ‘Find a Friend’ maakt al volop 
vrienden. Dat mogen we, zonder over-
drijving, toch wel concluderen. De afde-
ling Werving en Selectie heeft de afgelo-
pen tijd vele tientallen antwoordkaarten 
ontvangen met namen van mogelijke 
nieuwe collega’s. Hun achtergrond is 
sterk wisselend en varieert van familie-
lid, vriend of kennis tot oud-collega, 
buurman en teamgenoot. Wat ze met 
elkaar gemeen hebben is dat ze graag bij 
Croon aan de slag gaan. 

Het binden van stagiaires aan Croon
Ook onze oproep tot het aandragen van 
ideeën om nieuwe collega’s te werven, 
heeft tot tientallen ingezonden ant-
woordkaarten geleid. Eén van de men-
sen die met zijn gezin een weekend lek-
ker kan ontspannen in één van de 
sfeervolle accommodaties van Center 
Parcs, is Bert Mulder, projectleider van 
de Croon vestiging in Groningen. Bert 
heeft dit te danken aan zijn idee om zeer 
gericht acties te ontwikkelen, gericht op 
de groep mensen, die via hun opleiding 
bij Croon werken of hebben gewerkt. De 
kern van Bert’s idee is om deze mensen 
te blijven informeren over de ontwikke-
lingen binnen Croon. Ook nadat hun sta-
geperiode is afgerond. Het onder de aan-
dacht brengen van interessante 
vacatures neemt hierbij natuurlijk een 
prominente plek in. Dit alles moet uit-

eindelijk leiden tot een instroom van 
deze mensen op het moment dat zij hun 
studie hebben afgerond. Of op een later 
moment in hun carrière als zij toe zijn 
aan een volgende stap.

Een andere mogelijkheid om deze stagi-
aires aan Croon te binden is volgens Bert 
de organisatie van een zogenoemde ‘sta-
giaire-terugkomdag’, bijvoorbeeld op 
lokatie bij een net afgerond prestigieus 
project.

Actie wegens succes verlengd
Omdat de actie ‘Find a Friend’ zowel 
nieuwe collega’s als goede wervingsidee-
en oplevert, wordt de actie in het nieuwe 
jaar verlengd.

Alle winnaars van een 
weekend Center Parcs
Bert Mulder, Projectleider vestiging 
Groningen.
Ronald de Rooij, Technisch/administra-
tief medewerker vestiging Utrecht.
Ed Broeren, vestiging Rotterdam UZO 
Service & Onderhoud.

* Na de jaarwisseling wordt er contact met je 

opgenomen om alle details af te stemmen.

* Denk er aan om tijdens dat heerlijk weekend-

je leuke foto’s te maken voor de CroonKrant.


