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STRATEgISCHE PERSONEElSONTWIkkElINg BRENgT HElE ORgANISATIE OP 
EEN HOgER NIVEAu

excelleren in Brabant nu open voor 
álle mkb-sectoren

euro konden we het project breder inzetten. In de 

eerste plaats konden we onze mensen meer cur-

sustijd aanbieden op het gebied van het voorko-

men van lichamelijke klachten en het bevorderen 

van een gezonde levensstijl in het algemeen. Zo 

kregen onze buitenmedewerkers op de bouwplaats 

een cursus van een fysiotherapeut over de juiste 

tiltechnieken. Daarnaast hebben we vanuit het 

project enkele persoonlijke ontwikkelingsplannen 

gestart voor bijvoorbeeld het omgaan met stress, 

afvallen of werkbelasting.’ Volgens Van den Bouw-

huijsen klopt het dat EiB ook een organisatie als 

geheel naar een hoger plan tilt: ‘Aan het begin van 

het project vulden al onze mensen een persoonlijke 

vragenlijst in. Die hebben wij uiteraard niet inge-

zien, maar we kregen wel een overzicht van de al-

gemene bevindingen. Bijvoorbeeld: zoveel procent 

beweegt te weinig, zoveel procent heeft wel eens 

last van rugklachten of stress. Al die punten samen 

hebben we opgepakt en zijn nu vast onderdeel van 

ons personeelsbeleid. EiB brengt dus problemen 

goed aan het licht, waar je als bedrijf direct iets mee 

kunt doen. De tevredenheid van medewerkers en 

de behoefte aan persoonlijke ontwikkeling zijn nu 

ook een vast onderdeel van onze functioneringsge-

sprekken. Zonder EiB hadden we de scholing ook 

wel in een bepaalde vorm uitgevoerd. Maar door 

deelname aan het project kregen we een externe 

deskundige toebedeeld met heel veel ervaring op 

dit terrein. Dit gaf veel meerwaarde.’

Strategische kijk

Heerkens van Bavel Bouw uit Tilburg is ook een 

van de bouwbedrijven die aan EiB deelneemt. Als 

middelgroot bouwbedrijf ging de onderneming 

altijd al serieus met personeelsontwikkeling om. 

Zo was Heerkens van Bavel al eens Beste Leer-

bedrijf in de bouw en heeft het al jaren een HR-

manager, Eef van der Linden: ‘Jaarlijks stellen wij 

collectieve scholingstrajecten voor specifi eke ter-

reinen op. Daarnaast ontwikkelen wij individuele 

opleidingsplannen die voortkomen uit de vitali-

teitsgesprekken met onze medewerkers. Toen wij 

via Fundeon met EiB bekend raakten, hadden wij 

net een ontwikkeltraject in voorbereiding om de 

klantgerichtheid en effi ciëntie in onze organisa-

tie te verbeteren door verspilling te verminderen. 

Vanuit hetzelfde oogpunt lopen er daarnaast in-

dividuele lean-opleidingstrajecten voor onze pro-

jectleiders, werkvoorbereiders en uitvoerders.’ Via 

EiB kreeg Heerkens van Bavel een bijdrage van 

7500 euro, maar hiermee ook de verplichting om 

een projectplan te maken. Dit voelde voor Van 

der Linden echter niet als een verplichting, zo zegt 

zij: ‘Zonder de EiB-bijdrage hadden wij de cursus 

ook uitgevoerd. Maar het maken van het project-

plan was een stimulans om op een meer strategi-

sche manier naar onze personeelsontwikkeling te 

kijken en die te koppelen aan onze bedrijfsdoe-

len. Daar ben je in principe altijd al mee bezig, 

maar nu moet je het echt op papier zetten. Het 

dwingt je om goed na te denken over de stappen 

die je neemt. Dit werkt zeer verhelderend’, aldus 

de HR-manager. Ongeveer 70 van de ruim 100 

medewerkers van Heerkens van Bavel Bouw de-

den aan de cursus mee. ‘In de sterk veranderende 

bouwwereld moet je zorgen dat je voorop blijft 

lopen en meegaat in de ontwikkelingen. Vooral 

klantgerichtheid is wat ons betreft de manier om 

je concurrentiepositie te verstevigen. Excelleren in 

Brabant heeft deze overtuiging bevestigd en het 

mogelijk gemaakt om onze medewerkers naar 

een hoger niveau te tillen’, aldus Van der Linden.

Deelname

Mkb-bedrijven in alle sectoren tot 250 medewer-

kers kunnen zich nog geruime tijd aanmelden via 

de website van Excelleren in Brabant. De Provincie 

Noord-Brabant subsidieert de helft van de kosten 

van een verbetertraject tot een maximum van 

9.750 euro per bedrijf. De bedrijven zelf moeten 

de andere helft opbrengen, eventueel met steun 

van subsidieregelingen en opleidingsfondsen bin-

nen hun branche.

zouridis@bzw.nl

www.excellereninbrabant.nu

Marjolein van den Bouwhuijsen
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Via een bedrijfsontwikkelplan de leercultuur in 

minimaal 150 Brabantse bedrijven introduceren of 

verbeteren en hiermee hun groei, innovatiekracht 

en concurrentiepositie versterken. Dit is het voor-

naamste doel van het subsidieproject Excelleren 

in Brabant (EiB), dat in november 2013 is gestart. 

EiB is een initiatief van de BZW, MKB Brabant en 

ZLTO. Daarnaast participeren de provincie Noord-

Brabant en diverse kenniscentra en branche- 

organisaties. ‘Aanvankelijk was het project alleen 

bedoeld voor de sectoren techniek, agrofood 

en transport en logistiek’, zegt BZW-secretaris 

Anne Zouridis, tevens lid van de EiB-stuurgroep. 

‘Mkb’ers in deze branches verwachten perso-

neelstekorten, maar hebben meestal geen stra-

tegisch beleid om personeelsvraagstukken struc-

tureel in kaart te brengen en medewerkers bij of 

om te scholen.’ De projectleiding merkte echter 

al snel dat ook mkb’ers in andere sectoren in de-

zelfde situatie zitten. ‘Daarom hebben we beslo-

ten om EiB nu open te stellen voor mkb-bedrijven 

in alle sectoren. Daarnaast komen niet alleen for-

mele leertrajecten zoals cursussen in aanmerking 

voor subsidie, maar wordt nu het ook leren op de 

werkvloer met bijvoorbeeld een mentor uit de ei-

gen organisatie vergoed.’

Hoger niveau

Bouwbedrijf van den Bouwhuijsen in ’s-Hertogen-

bosch is een van de EiB-deelnemers uit de nieuw 

toegelaten sectoren. Via bouw-adviescentrum Fun-

deon maakte Marjolijn van den Bouwhuijsen (P&O) 

begin dit jaar kennis met het project: ‘Ook mensen 

in de bouw moeten voortaan tot hun 67e werken. 

Het werk is toch al zwaar, dus moeten we proberen 

om onze mensen nog langer gezond te houden en 

ze daar bewuster van te maken. We waren ons al 

aan het oriënteren op scholing op dit terrein. EiB 

kwam als geroepen. Door een bijdrage van 5000 

Het project Excelleren in Brabant is voor ongeveer een derde gevuld en loopt nog tot eind 2015. Er is dus 

nog ruimte voor mkb-bedrijven tot 250 medewerkers om aan het project voor personeelsontwikkeling mee te 

doen. Het goede nieuws is bovendien: ‘EiB’ is nu opengesteld voor álle mkb-sectoren.

Eef van der Linden (foto’s: Thomas Segers)
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