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Drukkerij Snep BV, Eindhoven 

Pilot Create your future  

Werknemers Snep positief over Loopbaan APK 

Directeur Ronald Snep wilde bij het 100 jarig bestaan van zijn bedrijf vooral 

de werknemers 'iets' teruggeven als blijk van waardering voor de inzet van 

het team bestaande uit 25 medewerkers. Min of meer bij toeval kwam hij in 

aanraking met de Loopbaan APK van C3 werkt!. Dat was voor hem en zijn 

medewerkers het begin van een bijzonder positief traject. 

Op de vraag of zo een traject niet belastend is binnen een normaal draaiend bedrijf 

werd door Snep en van de Wiel instemmend gereageerd. Van de Wiel: 'Ja, in de 

drukke decembermaand speelde de dagelijkse werkdruk wel een rol, dan is het 

lastiger om op je gemak afstand te nemen van de dagelijkse drukte.' Snep: 

'Anderzijds was het gehele traject juist niet te belastend omdat het een heel nieuwe 

positieve sfeer ontwikkeld, waarbij ik me vooral realiseerde meer te doen op 

groepsniveau. Dat heb ik wel geleerd in de communicatie, niet alleen individueel, 

maar vooral de positieve effecten stimuleren, waarin de hele groep zich betrokken 

voelt.' 

Hoe nu verder? 

Snep: 'Het was voor mij een eye-opener dat niet alleen de zo vaak genoemde 

opleidingen als resultaat werden genoemd. Dat hoor je vrijwel altijd en overal. 

Natuurlijk zijn er bij ons ook wensen, maar ook heel andere zaken, zoals het 

aanpassen van bepaalde afdelingen of bedrijfsruimtes, die een positief effect hebben 

op workflow en sfeer binnen het bedrijf. Maar ook met elkaar omgaan met de zorgen 

die mensen uiten over de toekomst van de branche. Het mooie van de Loopbaan APK 

is dat ook ik als werkgever me kwetsbaarder kan opstellen. Ik ben op zichzelf een 

open persoon, misschien wel te open. Maar vertrouwen kan er nooit genoeg zijn, dat 

heeft de Loopbaan APK ons allemaal als meerwaarde gegeven.' 

Gerard: 'Ondanks mijn 32 jarige dienstverband heb ik geleerd anders naar mijzelf te 

kijken. Even de automatische piloot uit en een echte 'zelfanalyse' maken. 

Confronterend, dat zeker, maar met elkaar zijn we alleen maar sterker geworden.' 

Snep sluit af met gepaste trotsheid voor de professionele begeleiding van C3 werkt! 

En roemt vooral de inzet en betrokkenheid van het gehele team van Snep. 'Al moet 



ik nu heel hard aan de slag om zelf alles te moeten uitwerken, ik ga er vol energie 

mee aan de slag.' 

Het bedrijf van Snep bestaat al vier generaties binnen de familie, in de huidige tijd 

uniek te noemen. Snep: 'We zijn een offset/print gericht productiebedrijf met vooral 

een sterke regionale focus op MKB en MKB+, met hier een daar ook wat uitstapjes 

op landelijk niveau. We richten ons op het inrichten van effectieve bedrijfsprocessen 

voor onze klanten, inclusief logistiek, voorraadbeheer en een klantgerichte 

webportal.' 

Hoe kwam je met de Loopbaan APK in contact? 

Snep: 'Dat was een samenloop van omstandigheden, vooral 

ingegeven door de wens iets unieks voor het team te willen gaan 

doen. Toen ik op het idee kwam om de werknemers iets aan te 

bieden op het gebied van hun eigen loopbaan ontwikkeling, kwam 

ik eerst in gesprek met diverse niet-branche gebonden 

adviesbureaus. Daar ontdekte ik een te zakelijke houding, iets 

wat mijns inziens niet paste bij mijn 'feestelijke' benadering voor 

ons team. Toen we in gesprek kwamen met GOC, kwam de Loopbaan APK aan de 

orde. Dat voelde werkelijk als een warme deken. Juist vanwege de persoonlijke 

benadering, nam het vertrouwen snel toe. Het werd mij duidelijk dat het ook bij de 

specialisten van C3 werkt! primair ging om de mensen en dus niet om mijn 

persoontje.' 

De klik 

Gerard van de Wiel is één van de werknemers die het traject 

heeft doorlopen. De al 32 jaar in dienst zijnde medewerker 

heeft natuurlijk een heel andere band met het bedrijf dan je 

gemiddeld zou verwachten. Maar toch heeft het traject ook 

voor hem nieuwe inzichten opgeleverd. Van de Wiel: 'Het 

begint allemaal met een oriëntatie gesprek in een 

onafhankelijke omgeving. Dat wekte ook bij mij meteen een 

gevoel van vertrouwen en dus de juiste klik om door te gaan. 

Vervolgens krijg je de nodige begeleiding om jezelf online bij 

wijze van spreken te 'laten doorlichten'. Best wel 

confronterend, niet alleen voor mij, maar voor het hele team. 

Er is in de afgelopen 10 jaar veel veranderd in de branche. Ondanks het feit dat wij 

op positieve wijze door de laatste crisis zijn gekomen, is het voor velen van ons toch 

wel de vraag welke toekomst onze branche tegemoet gaat en ons bedrijf in het 

bijzonder. Die Loopbaan APK neemt je in dat traject als het ware bij de hand om je 

gedachten te prikkelen met aspecten die je voorheen zelf niet zou hebben kunnen 

bedenken.' 

  

https://www.snep.nl/


 

Drukkerij Snep BV, Eindhoven 

Kernnieuws: 23 april 2019 

 

 

‘Denk bij werving breder dan eigen bedrijfsbelang’ 

Wil je als drukkerij succesvol blijven? Dan moet je strategisch investeren in 

nieuwe én bestaande medewerkers. Zo doen ze dat bij Drukkerij Snep. 

Onlangs organiseerde een middelbare school in Eindhoven een banenmarkt. Ronald 

Snep zocht op dat moment geen nieuwe medewerkers. Toch stond hij er met een 

stand om jongeren te vertellen hoe mooi het is om drukwerk te maken. Het typeert 

de visie van de Brabantse grafimedia-ondernemer. Als we in de toekomst vakmensen 

aan de persen willen hebben, moeten we nu in actie komen. En breder denken dan 

ons eigen bedrijfsbelang. 

“In deze regio trekken grote bedrijven als ASML en VDL aan iedereen die een mbo-

opleiding volgt. De concurrentie om jongeren die met hun handen willen werken is 

enorm en neemt alleen maar toe. We moeten onze branche dus profileren en elkaar 

helpen waar het kan”, zegt Snep. 

Zelf opleiden 

Dus deelt Snep op social media vacatures van concurrenten. En tipt hij klasgenoten 

van zijn kinderen die graag met hun handen werken om eens te gaan praten bij 

grafimediabedrijven in de regio. Zelf leidt Drukkerij Snep momenteel ook een 

operator op voor de afdeling nabewerking, waar de komende tien jaar vier 

medewerkers met pensioen gaan. 

Daarvoor wordt samengewerkt met GOC, dat via een promotiecampagne tientallen 

jongeren enthousiast maakte voor een baan in de grafimedia en BBL-trajecten voor 

deze doelgroep verzorgt. Grafimediabedrijven kunnen ook eigen kandidaten 

aanmelden voor de BBL-opleiding. Voor de opleiding is subsidie van het A&O Fonds 

Grafimediabranche beschikbaar. Snep: “Ik vind het prachtig om zelf mensen op te 

leiden. Het mooie in zo’n BBL-traject is dat je ze technische kennis kan meegeven 

die nodig is op de werkvloer. En met zo’n jonge medewerker in het team ontstaan 

nieuwe, creatieve ideeën.” 

Loopbaan-APK 

Drukkerij Snep investeert ook volop in bestaande medewerkers. Vorig jaar deed het 

bedrijf mee aan een pilot Duurzame Inzetbaarheid. De ervaringen en inzichten uit 

deze pilot vormen de basis voor het Europese subsidieproject Create your future. Alle 

medewerkers deden een loopbaan-APK. Daarin dachten ze met een externe 

loopbaancoach na over hoe hun werk verandert, wat er nodig is om dat goed te 

kunnen blijven doen en wat ze nog willen bereiken in hun loopbaan. 



“Dit traject gaf medewerkers inzicht in waarom we dingen anders doen en daagde ze 

uit om daar zelf over na te denken. Eén van de medewerkers kwam na de training 

naar me toe en zei: Ronald, wat zijn je strategische plannen? Ik moet namelijk nog 

18 jaar werken en het lijkt me gaaf om in die tijd iets te ontwikkelen. Dat wil ik 

graag hier doen. Kan dat of moet ik om me heen gaan kijken? Dat was anders denk 

ik niet op tafel gekomen.” 

Spreekuur 

Ook nu de pilot afgelopen is kunnen medewerkers nog terugvallen op de 

loopbaancoach. Die houdt maandelijks spreekuur bij Drukkerij Snep. Ook kunnen 

medewerkers haar bellen of mailen over loopbaanvragen. “Dat kan ik iedereen 

aanraden”, zegt Snep. “Ik merk dat medewerkers nu meer gemotiveerd zijn en 

openstaan voor veranderingen. Dat is van enorme toegevoegde waarde.” 

Over Drukkerij Snep 

Drukkerij Snep - opgericht in 1918 - is een modern, allround grafimediabedrijf dat 

een breed scala aan marketing-, promotie- en communicatiematerialen maakt voor 

opdrachtgevers in de regio Eindhoven. Het bedrijf heeft een eigen studio, ontzorgt 

klanten met een eigen bestelportal en kan zowel printen als offsetdrukken. 

 



 

Doorlooptijd 

Zo een compleet traject is natuurlijk afhankelijk van de omvang van het bedrijf. 

Snep: 'Wij hebben er ca. 3 maanden over gedaan. Nadat alle medewerkers hun 

eigen rapporten hebben ingezien, besprokene met C3 werkt! en akkoord hebben 

gegeven, begint het werk pas voor mij. Dat is een bewuste keuze in het gehele 

traject, ik kom pas als laatste aan de beurt.' Lachend voegt hij daaraan toe: 'Nu mag 

ik aan de slag, maar gelukkig krijg ik de tijd om alles zowel op individueel niveau als 

op groepsniveau de juiste aandacht te geven.' 

Belastend? 

 

Op de vraag of zo een traject niet belastend is binnen 

een normaal draaiend bedrijf werd door Snep en van de 

Wiel instemmend gereageerd. Van de Wiel: 'Ja, in de 

drukke decembermaand speelde de dagelijkse werkdruk 

wel een rol, dan is het lastiger om op je gemak afstand 

te nemen van de dagelijkse drukte.' Snep: 'Anderzijds 

was het gehele traject juist niet te belastend omdat het 

een heel nieuwe positieve sfeer ontwikkeld, waarbij ik me 

vooral realiseerde meer te doen op groepsniveau. Dat 

heb ik wel geleerd in de communicatie, niet alleen 

individueel, maar vooral de positieve effecten stimuleren, 

waarin de hele groep zich betrokken voelt.' 

Hoe nu verder? 

Snep: 'Het was voor mij een eye-opener dat niet alleen de zo vaak genoemde 

opleidingen als resultaat werden genoemd. Dat hoor je vrijwel altijd en overal. 

Natuurlijk zijn er bij ons ook wensen, maar ook heel andere zaken, zoals het 

aanpassen van bepaalde afdelingen of bedrijfsruimtes, die een positief effect hebben 

op workflow en sfeer binnen het bedrijf. Maar ook met elkaar omgaan met de zorgen 

die mensen uiten over de toekomst van de branche. Het mooie van de Loopbaan APK 

is dat ook ik als werkgever me kwetsbaarder kan opstellen. Ik ben op zichzelf een 

open persoon, misschien wel te open. Maar vertrouwen kan er nooit genoeg zijn, dat 

heeft de Loopbaan APK ons allemaal als meerwaarde gegeven.' 

Gerard: 'Ondanks mijn 32 jarige dienstverband heb ik geleerd anders naar mijzelf te 

kijken. Even de automatische piloot uit en een echte 'zelfanalyse' maken. 

Confronterend, dat zeker, maar met elkaar zijn we alleen maar sterker geworden.' 

Snep sluit af met gepaste trotsheid voor de professionele begeleiding van C3 werkt! 

En roemt vooral de inzet en betrokkenheid van het gehele team van Snep. 'Al moet 

ik nu heel hard aan de slag om zelf alles te moeten uitwerken, ik ga er vol energie 

mee aan de slag.' 





 

Van Eerd BV, Tilburg 

PRstory, Printmedianieuws en Blokboek: mei 2020 

 

 

2020 hét jaar voor deelname aan subsidieproject ‘Create your future’:  

Van Eerd legt fundament voor duurzaam inzetbare 
medewerkers  
 
Create your future: met dit project biedt het A&O Fonds samen met GOC 

activiteiten en subsidies op maat aan om toekomstgericht scholen te 

stimuleren en bedrijven op weg te helpen met een aanpak naar duurzaam 

inzetbare medewerkers. Verpakkingsbedrijf Van Eerd was één van de eerste 

bedrijven die meedeed met dit unieke project. Met als positieve resultaat 

een eerste stap op weg naar een breed duurzaamheidsbeleid voor 

medewerkers. Benieuwd hoe jij kan profiteren van dit subsidieproject dat er 

is voor alle bedrijven in de grafimediabranche? Laat je inspireren door de 

ervaringen van Van Eerd en vraag het gratis adviesgesprek hiervoor dit jaar 

nog aan! 

 

Gezonde en goed inzetbare medewerkers. 

Voor nu en voor de toekomst. Een mooi 

uitgangspunt, maar hoe pak je dat precies 

aan? Bij Van Eerd in Tilburg staat zorgen 

voor medewerkers al meer dan 100 jaar 

hoog op de agenda. Niet voor niets is de 

slogan van deze Koninklijke producent van 

verpakkingen ‘We all care’. Via het 

subsidieproject ‘Create your future’ kon 

Van Eerd concreter gestalte geven aan dit 

thema. In 2018 deden zij mee aan een pilot van dit project. Het doel: 

leidinggevenden trainen om duurzame inzetbaarheid beter bespreekbaar te maken 

en zo medewerkers te activeren aan de slag te gaan met hun inzetbaarheid. 

 

Create your future 

Met het project ‘Create your future’ presenteert het A&O Fonds Grafimediabranche 

ondersteuning via Europese subsidieregelingen voor toekomstgerichte scholing en 

duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Opleidingspartner GOC is er voor de 

uitwerking van deze activiteiten. Sommige activiteiten zijn kosteloos, voor KVGO 

bedrijven kan de vergoeding oplopen tot 75 procent van de investering. Er is op dit 

moment nog voldoende Europese subsidie beschikbaar. Voor grafische bedrijven een 

uitgelezen kans om een duurzame toekomst te waarborgen, juist in de huidige 

onzekere coronasituatie. Om alle onderdelen van het project in goede banen te 

leiden, werd in 2018 gestart met een pilot met maatwerk projecten bij drie 

verschillende soorten grafische bedrijven. Van Eerd was daar één van. Voor een 

goede toekomst van het bedrijf begrepen zij dat ze moeten investeren in hun 

medewerkers.  

 

mailto:info@aenofonds.nl
https://www.aenofondsgrafimedia.nl/create-your-future/over-create-your-future


Personele investeringen bij Van Eerd 

Met 125 medewerkers is de vraag naar de duurzame inzetbaarheid van medewerkers 

bij Van Eerd een belangrijke. Irene van Velthoven, manager P&O, vertelt: “Van Eerd 

is gespecialiseerd in het vervaardigen van verpakkingen specifiek voor de 

farmaceutische branche. Dat vraagt om een nauwgezet productieproces dat alle 

noodzakelijke procedures en regels volgt. We vragen daarvoor een behoorlijke inzet 

en flexibiliteit van onze medewerkers, maar daar staat ook wat tegenover. Dan kun 

je denken aan beloning boven CAO of aan personeelsuitjes, maar ook aan 

investeringen op het gebied van vitaliteit en scholing. Zo leiden we onze 

medewerkers zelf op. Bij het stansen, vouwen en plakken van medicijndoosjes gaat 

het om speciale grafische disciplines die je nergens anders kan leren. We hebben een 

mix van jongere en oudere medewerkers en voor allemaal is het van belang dat ze 

blijven mee ontwikkelen binnen ons bedrijf. Dit moet natuurlijk wel mogelijk zijn. 

Wanneer je een drukker vraagt wat hij tot zijn pensioen wil doen, is het antwoord 

waarschijnlijk dat hij drukker wil blijven. En dit is op zich ook prima. Het kan echter 

gebeuren dat dit niet vol te houden is. Misschien kan hij het tempo niet meer 

bijbenen of wordt het te vermoeiend om te werken in ploegendiensten. De 

pensioenleeftijd ligt hoog en mensen moeten zowel mentaal als fysiek fit blijven. Je 

kunt al in een vroeg stadium naar oplossingen voor de inzetbaarheid kijken. En dan 

hopen wij natuurlijk dat die duurzame oplossingen bij Van Eerd mogelijk zijn.” 

 

Naar een paraplu voor duurzame inzetbaarheid 

Irene was meteen enthousiast toen ze werd gevraagd mee te doen met de pilot van 

‘Create your future’. “We zaten in een bewustzijnsfase om meer aandacht te geven 

aan duurzame inzetbaarheid, maar we hadden hier nog geen concrete paraplu voor. 

In jaargesprekken vroegen we medewerkers wel naar hun ambities en loopbaan, 

maar hier werd niet erg op gefocust. Veel leidinggevenden vonden het ook een lastig 

onderwerp. Het komt mogelijk over als bemoeizucht en inbreuk op privé-keuzes. We 

wilden het thema van duurzame inzetbaarheid beter en regelmatiger aan bod laten 

komen in de gesprekken. Maar hoe kunnen onze leidinggevenden dit nu het beste 

aanpakken? Hoe zorg je ervoor dat onze medewerkers nadenken over de toekomst 

van hun inzetbaarheid in ons bedrijf? Via het project van het A&O Fonds hebben we 

met het GOC workshops ingericht op dit 

thema voor ons middenkader. Eind 2018 

zijn zes leidinggevenden getraind om de 

inzetbaarheid van medewerkers goed 

bespreekbaar te maken. Ook leerden zij 

signalen op te pakken die de inzetbaarheid 

in gevaar kan brengen. Denk aan zaken op 

het gebied van gezondheid, privé-situatie, 

werksfeer en fitheid voor de baan op 

langere termijn.” 

 

  

https://www.vaneerd.nl/


 

Kennis toepassen in jaargesprekken 

De eerste resultaten van het project konden al snel getest worden. Irene duidt: 

“Begin 2019 vonden de jaargesprekken weer plaats met de medewerkers. De kennis 

die de leidinggevenden hadden opgedaan over het onderwerp duurzame 

inzetbaarheid, konden zij toepassen in de gesprekken. Hoewel dit redelijk goed ging, 

bleef het een moeilijk onderwerp. Het is een proces waarin we steeds stapjes moeten 

zetten. Met de trainer werden de workshops geëvalueerd en nieuwe actiepunten 

opgepakt. Een volgende stap werd dat we medewerkers zelf vooraf beter laten 

nadenken over het onderwerp. Zij vullen ter voorbereiding van het jaargesprek een 

document in. Hier hebben we specifieke vragen over hun inzetbaarheid aan 

toegevoegd. Dit jaar hebben ze er goed over nagedacht en verliepen de gesprekken 

hierover alweer beter. Wanneer ze echt geen idee hebben wat ze in de toekomst 

moeten doen of hoe ze dit moeten bekijken, zetten we soms een loopbaanscan in. 

De trainingen met leidinggevenden krijgen ook een vervolg. Hier wordt nog over 

nagedacht. Ook doen we in 2020 een nulmeting met een uitgebreid preventief 

medisch onderzoek waarbij ook vitaliteitszaken als stress, balans werk/privé en 

werksfeer aan de orde komen. Uiteindelijk komen we zo tot een 

duurzaamheidsbeleid met de juiste interventiemogelijkheden.” 

 

Inzetbaarheid tijdens coronacrisis 

De huidige coronacrisis heeft de wereld even helemaal op zijn kop gezet. Toch 

betekent dat niet dat Van Eerd de zorg voor haar medewerkers anders aanpakt. 

“Deze periode is een goed voorbeeld van hoe we met elkaar omgaan en hoe we 

inzetbaar blijven. Als toeleverancier van de farmaceutische branche staat de 

productie niet stil. Onze doosjes zijn voor onze klanten noodzakelijk om vaak 

levensreddende medicijnen te kunnen leveren. Het is dus van groot belang dat we op 

volle toeren blijven draaien. Bij de eerste 

signalen van de coronacrisis hebben we al 

een plan van aanpak gemaakt. We hebben 

bijvoorbeeld geïnventariseerd wie 

problemen zou krijgen wanneer kinderen 

niet meer naar school kunnen. Op basis 

daarvan kijken we hoe we dit samen 

kunnen oplossen. Moet je bijvoorbeeld 

echt thuis zijn in de ochtenden, maar heb 

je juist ochtenddienst? Dan kijken we of de 

avonddienst een oplossing is. Maar het gebeurt ook dat medewerkers juist aangeven 

dat ze willen bijspringen waar het extra nodig is. Diverse collega’s willen hun 

vakantie annuleren, omdat ze nergens meer naartoe kunnen. Ze mochten van ons 

de meivakantie uit het rooster halen. Voor de zomervakanties is een speciale 

regeling getroffen omdat we het belangrijk vinden dat medewerkers een periode 

afstand nemen van het werk om tot rust te komen. Dit ook omdat niet iedereen later 

in het jaar tegelijk op vakantie kan gaan. We zien een grote betrokkenheid bij onze 

medewerkers en doen een petje af voor ieders inzet.” 

 

  



Een duurzame olievlek 

Er is bij Van Eerd een stevige basis gelegd voor een toekomst met duurzaam 

inzetbare medewerkers. Het project heeft voor het verpakkingsbedrijf duidelijk het 

startsein gegeven om gerichter bezig te zijn met duurzame inzetbaarheid. “Het is als 

een olievlek verder verspreid binnen het bedrijf”, besluit Irene. Ze adviseert 

bedrijven dan ook zeker de unieke kans te grijpen om mee te doen met het 

subsidieproject. “Het is een eyeopener geweest voor onze afdelingshoofden. Vanuit 

de trainingen hebben we mooie vervolgstappen gezet en hier zijn we nog lang niet 

klaar mee. We gaan naar een breed duurzaamheidsbeleid.” 

 

Het project ‘Create your future’ van het A&O Fonds Grafimediabranche biedt tot eind 

2021 speciale activiteiten en subsidies aan om toekomstgericht scholen te stimuleren 

en bedrijven op weg te helpen met een aanpak naar duurzaam inzetbare 

medewerkers. Ben jij nieuwsgierig hoe jij hiermee aan de slag kunt gaan binnen 

jouw grafische bedrijf? 2020 is het jaar om hiermee aan de slag te aan! Meld je aan 

voor een gratis adviesgesprek via info@aenofonds.nl. 

 

mailto:info@aenofonds.nl




 

Van den Burg, Weurt 

GO! magazine: november 2020 

 

‘Investering die zich razendsnel terugbetaalt’ 

 

Gemotiveerde en goed presterende vakmensen zijn van groot belang om je 

bedrijf gezond en productief te houden. Maar hoe houd je je mensen 

gezond, tevreden en breed inzetbaar? Binderij Van den Burg uit Weurt 

startte begin dit jaar onder begeleiding van GOC met een traject rond het 

thema duurzame inzetbaarheid. “Dit zou ieder bedrijf moeten doen.” 

 

Al ruim 85 jaar weten klanten Van den Burg te 

vinden voor alle mogelijke vormen van bind-, 

vouw- en stanswerk. “Ons team bestaat uit 

dertig professionals die zeer vakbekwaam zijn 

en vaak al jarenlang bij het bedrijf werken. Net 

als veel andere grafimediabedrijven zien ook 

wij het medewerkersbestand langzamerhand 

verouderen, maar door de krimp in de sector is 

het lastig om op te schalen met nieuwe 

werknemers. Toen het Create your future-

project op ons pad kwam, hebben we dat dan 

ook met beide handen aangegrepen. Het paste 

perfect bij onze mensen.” 

 

Toekomstgerichte scholing 

Create your future is een samenwerking van het A&O Fonds Grafimediabranche met 

GOC die grafimediabedrijven tot 75% Europese subsidie biedt op toekomstgerichte 

scholing en activiteiten die de duurzame inzetbaarheid van medewerkers vergroten. 

Van den Burg: “Het is een investering in onze mensen, waarbij we uitgaan van wat 

zij nodig hebben om hun pensioen met plezier te kunnen halen. Dat kan een 

opleiding zijn, maar ook een aanpassing van de werkplek of andere invulling van het 

werk.” 

 

Van den Burg wordt in het traject ondersteund door GOC-loopbaanadviseur Linda 

Koolen. “Samen met onze medewerkers hebben we een plan opgesteld voor de 

toekomst. Dat plan richt zich op jobcrafting (de taken zo verdelen dat ze beter 

aansluiten op de behoeften en sterke kanten van de werknemers) en een stukje 

opleiding. Daarnaast gaan we een HR-medewerker aannemen die individuele 

opleidingsplannen kan opstellen en als vraagbaak gaat fungeren voor de collega’s.” 

 

 

  



Veranderingen 

In het proces kwam ook de bedrijfscultuur aan bod, vertelt Van den Burg. “Die is 

heel bepalend voor het werkplezier, zeker in een kleiner (familie)bedrijf. In de 

gesprekken met onze mensen kwam onder meer aan bod dat de interne 

communicatie beter kan. Daarom gaan we stappen zetten om de communicatielijnen 

tussen de productie en het kantoor te stroomlijnen. Denk aan zaken als een 

nieuwsbrief en het vaker met elkaar in gesprek gaan in nieuwe overlegstructuren. 

Daarnaast willen we elkaar ook regelmatiger ontmoeten in een andere setting, denk 

aan een vrijdagmiddagborrel of een barbecue.” 

 

Van den Burg heeft er alle vertrouwen in dat ze op de goede weg zitten met de 

binderij. “We zijn erg blij met de plannen zoals ze er nu liggen. Ik heb me wel wat 

verkeken op de snelheid van de implementatie. Dat ging toch lastiger door de hele 

coronasituatie en de afgelopen vakantieperiode, maar wat er al geïmplementeerd is 

wordt door onze mensen als positief ervaren. Dat is belangrijk. Ook verwacht ik veel 

van de toevoeging van een HR-medewerker aan het bedrijf. Die gaat de 

ontwikkelgesprekken voeren met de collega’s en individuele opleidingsplannen 

opstellen. Dan kun je echt concrete stappen gaan zetten.” 

 

Het Create your future-traject bij binderij Van der Burg loopt nog tot en met 

augustus 2021. “Het is absoluut een aanrader om je bedrijf hiervoor aan te melden. 

Natuurlijk, de subsidie is mooi meegenomen, maar wat je investeert betaalt zich 

razendsnel terug: namelijk via enthousiaste, vakbekwame mensen die je bedrijf ook 

in de toekomst gezond houden.” 

 



 

Deelnemer aan het woord 

GO! magazine 8: november 2020 

 

 

Ervaring met gratis aanbod 
 

Een aantal weken geleden heeft in een interne nieuwsbrief van het grafisch bedrijf 

waar ik werk een artikel gestaan, genaamd ‘Create your future’. Het A&O Fonds 

Grafimediabranche biedt alle medewerkers uit de grafische industrie de mogelijkheid 

voor gratis advies, coachings- en ondersteuningsmogelijkheden vanuit GOC. Na wat 

wikken en wegen heb ik besloten gebruik te maken van het aanbod. Eerst heb ik 

voor mezelf de keuze gemaakt wat vind ik belangrijk en wat vind ik belangrijk voor 

mijn toekomst. Toen ik dat eenmaal duidelijk had, heb ik me via de HR Adviseur 

voor ‘persoonlijke en professionele ontwikkeling’ aangemeld. 

 

Kort na de aanmelding ben ik vanuit het GOC gebeld voor een intake gesprek. Een 

prettig gesprek. Met heldere vragen werd mijn ‘hulpvraag’ duidelijk. GOC heeft mij 

gekoppeld aan loopbaan coach Linda Koolen. Enkele dagen na het intake gesprek 

heb ik een telefoongesprek gehad met Linda. Linda is inhoudelijk verder op mijn 

hulpvraag ingegaan, om meer inzicht te krijgen over het hoe en wat.  

 

In overleg met en op aangeven van Linda heb ik besloten om een ‘interesse- en 

competentievragenlijst’ in te vullen via TrjcT! Het is een online lijst, bestaand uit 168 

stellingen over mijn interesses en nog aanvullende stellingen over mijn 

competenties. De stellingen zijn met de keuzemogelijkheden ‘oneens / geen mening 

/ eens’ ingevuld. Aan de hand van de antwoorden die je geeft in de ‘interesse- en 

competentievragenlijst’ word je ingedeeld in ‘menstypen’. De theorie beschrijft zes 

verschillende types met daarbij hun kenmerken aan de hand van de theorie van J.L 

Holland. 

 

Kort na het invullen van de vragenlijst heeft Linda me de resultaten doorgestuurd, en 

hebben we via Teams de uitslag rustig, stap voor stap, doorgenomen. 

Nu is het voor mij helder waar mijn interesses liggen, wat me motiveert, waaruit ik 

mijn energie en werkplezier haal, wat ik nodig heb om uitgedaagd te worden en in 

welke richting ik me, gezien mijn interesses en competenties het beste kan gaan 

oriënteren voor bijvoorbeeld een scholing of opleiding. Doordat ik nu handvatten 

heb, een concrete richting om me verder te oriënteren en te verdiepen, is het voor 

mij veel laagdrempeliger om ook daadwerkelijk actie daarop te ondernemen. 

 

Het traject is een zinvol en leuk traject. Het heeft alles bij elkaar niet langer dan drie 

weken geduurd. En door mijn enthousiasme hebben meer collega’s zich aangemeld. 

 



 

SMG groep, Hasselt 

februari 2021 n.a.v. videopresentatie Create your future webinar: 29 oktober 2020 

 

 

‘Medewerkers praten nu met elkaar over vitaliteit’ 
 

Veel drukkers en nabewerkers ervaren de ploegendiensten als zwaar. Zeker 

als je wat ouder wordt, is het soms uitdagend om fit en met plezier je werk 

te blijven doen. De SMG Groep besloot daarom medewerkers een 

vitaliteitsprogramma aan te bieden.  

 

De SMG Groep is één van de grotere drukkers van ons land. Tot het bedrijf horen 

meerdere drukkerijen en printbedrijven in Nederland. Hierdoor kan het concern 

totaaloplossingen bieden in elk denkbaar crossmediaal concept. Lianne Eigenberg-

Scholt is sinds 2019 HR-manager bij de SMG Groep. Zij nam het initiatief voor een 

maatwerktraject op het gebied van duurzame inzetbaarheid.  

 

Slapeloosheid en vermoeidheid 

“Een deel van onze medewerkers is aardig op leeftijd en heeft moeite met de 

ploegendiensten. Ze hebben bijvoorbeeld vermoeidheidsklachten, kunnen na een 

dienst niet in slaap komen of worden juist al weer snel wakker. We merken de 

impact van de ploegendiensten ook aan het ziekteverzuim”, vertelt Eigenberg-Scholt.  

 

Health checks, workshops en 

coaching 

De SMG Groep vindt het belangrijk dat 

alle medewerkers met plezier hun 

werk kunnen doen en op een prettige 

manier de pensioengerechtigde leeftijd 

halen. Het duurzame 

inzetbaarheidstraject levert daar een 

bijdrage aan. Dat traject bestond uit 

een gezamenlijke aftrap, een 

healthcheck, workshops met groepjes 

medewerkers en individuele 

coachingsgesprekken.  

 

Van scepsis naar enthousiasme 

“In het begin waren medewerkers een beetje argwanend. Moet dit nou? Maar al snel 

merkten we dat ze enthousiast werden. Tijdens de workshops is er bijvoorbeeld veel 

gelachen. Daar was echt veel interactie. Ook de coachingsgesprekken zijn erg goed 

ontvangen, omdat medewerkers daar vrijuit en vertrouwelijk hun vragen en verhaal 

kwijt konden.” 

  

https://www.aenofondsgrafimedia.nl/duurzame-inzetbaarheid-op-maat


 

Praktische tips waar je wat mee kunt 

Eigenberg-Scholt ziet dat medewerkers ook echt wat kunnen met de tips die ze 

krijgen. “In de drukkerij is de lucht behoorlijk droog, dus je moet blijven drinken. Nu 

zie je ineens iedereen met flesjes water lopen. En door de workshops over voeding 

en energie weten medewerkers nu bijvoorbeeld dat het slim is om na de nachtdienst 

wat te eten. Dan wordt je niet al snel weer wakker van de honger als je gaat 

slapen.” 

 

Profiteer ook van 75% subsidie 

De SMG Groep maakte voor het maatwerktraject duurzame inzetbaarheid gebruik 

van de subsidies van het A&O Fonds Grafimediabranche en het Create Your Future-

project. Samen vergoeden die 75% van de kosten van het traject. Om voor deze 

subsidie in aanmerking te komen moet een duurzaam inzetbaarheidstraject of 

toekomstgerichte scholing voor 24 december 2021 zijn afgerond. Eigenberg-Scholt 

beveelt zo’n traject van harte aan bij collegabedrijven. Wat is misschien wel de 

belangrijkste winst? “Er wordt in ons bedrijf nu op de werkvloer onderling over 

vitaliteit gesproken.” 

 

https://www.aenofondsgrafimedia.nl/duurzame-inzetbaarheid-op-maat
https://www.aenofondsgrafimedia.nl/duurzame-inzetbaarheid-op-maat


 

Artikel over nachtdiensten 

Nieuwsbrief en social media: februari 2021 

 

 

Hoe blijf je vitaal bij nachtwerk en wisselende diensten 
 

Voor de meeste werkenden begint de dag zo tussen 7 en 9 uur ’s morgens. 

Maar een hoop mensen gaan dan pas naar bed: de mensen die ‘s nachts 

werken die, terwijl de dagmensen op één oor liggen, bijvoorbeeld onze 

pakketjes inpakken, machines bedienen, zorg verlenen of bedrijven 

bewaken. In Nederland werken zo’n 1,3 miljoen mensen ‘s nachts. Hoe houd 

je zo'n nachtdienst zonder problemen vol? 

 

Diverse onderzoeken, publicaties en discussies tonen aan dat ‘s nachts werken of in 

onregelmatige diensten werken van invloed is op lichaam en geest. Het is niet 

mogelijk om het werken op onregelmatige tijden zelf gezonder te maken, maar het is 

wel mogelijk om er beter mee om te gaan en het daarmee beter vol te houden.  

 

We leiden medewerkers op in de zorg, industrie, het openbaar vervoer en andere 

sectoren om hun functie inhoudelijk zo goed mogelijk uit te voeren, maar leren we 

ze ook hoe ze voor hun eigen geestelijke en fysieke gezondheid moeten zorgen in die 

veeleisende functies? Dat is minstens even belangrijk om een functie goed uit te 

kunnen voeren. De sleutel zit in de leefstijl: Hoe kun je slapen, eten, bewegen voor 

jezelf het beste inrichten? Door bewustwording en kleine aanpassingen op je leefstijl 

kan het werken op deze tijden juist heel aantrekkelijk zijn.  

 

Doe vooral dutjes 

De nacht- of wisseldiensten op zich zijn vaak niet het 

probleem, maar het niet genoeg herstellen tussen deze 

diensten vindt niet genoeg plaats. Als je nachtdiensten 

draait, slaap je gemiddeld vier tot zes uur, dat is net te 

kort en dat moet je weer compenseren. Het meest 

handig is om te herstellen op de dagen dat je overdag 

en in de avond werkt en op je vrije dagen door op 

ongeveer hetzelfde tijdstip naar bed te gaan.  

 

 

Een andere manier van herstel tíjdens de nachtdiensten is voorslapen of een dutje 

doen, de powernap. Dit is een korte slaap van 20 minuten. Met maximaal 20 

minuten voorkom je dat je in de diepe slaap terechtkomt. Voorslapen voor de 

nachtdienst is ook handig. Je kunt zowel kiezen voor anderhalf uur (een slaapcyclus), 

dan heeft je lichaam de kans alle slaapfases te doorlopen, of een powernap van 20 

minuten. Tip: zet een wekker voor zowel voorslapen als voor dutjes. Daarmee 

voorkom je dat je te lang slaapt en versuft wakker wordt.  

  



 

Weet wat je 's nachts eet 

’s Nachts is het voor ons lichaam extra belangrijk om te letten op de juiste voeding. 

De juiste voeding zorgt ervoor dat we voldoende energie hebben en alert zijn. Het is 

aan te raden om tijdens je nachtdienst eiwitrijk voedsel te eten, want dat maakt je 

alerter. Denk hierbij aan kip, vis, eieren, kwark, noten. Probeer altijd iets bij je te 

hebben voor als je ‘s nachts trek krijgt, want het aanbod van de automaat in de 

kantine bevat veelal geen eiwitrijke producten.  

 

Belangrijk is ook om voldoende vocht binnen te krijgen, je voelt je niet alleen 

energieker, het heeft ook een gunstig effect op je concentratie.   

En als tip: eet wat voordat je naar bed gaat als je uit de nachtdienst komt. En dan 

vooral wat koolhydraten, bijv. brood of een cracker, dit kan je helpen om langer door 

te slapen, zodat je niet wakker wordt van een knorrende maag.  

 

Beweeg, ook ’s nachts 

Het maakt niet uit wat je precies doet, maar bewegen is in combinatie met elke soort 

werktijden goed. Uit onderzoek blijkt dat je lichaam net zoveel behoefte heeft aan 

beweging als aan dagelijks eten en drinken. Nu zul je tijdens het werken in de nacht 

misschien niet zo snel een rondje lopen om het gebouw, maar je hebt meer tijd om 

overdag te bewegen. Dit kan sporten zijn, maar ook andere manieren van bewegen 

zoals wandelen, tuinieren, huishoudelijke klussen, etc. 

 

Bron: Handboek werken in onregelmatige diensten, Hans Spanjers  
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