
CROSSEN IN DE MODDER • JONG TALENT BEHOUDEN • FORMULE 1 TECHNIEK  
40.000 KM OP ZONNESTROOM • OPLOSSING PERSONEELSTEKORT

OVER ONTWIKKELINGEN IN  
DE MOBILITEITSBRANCHE - 2023

•  
BOOSTER   PLATFORM   SPEC

IA
L

WORK HARD WORK HARD 
PLAY HARDPLAY HARD



oomt.nl/booster Over ontwikkelingen in de mobiliteitsbranche - 2022 3O2 oomt.nl/booster Over ontwikkelingen in de mobiliteitsbranche - 2023 O3

Hallo!

Heb je een week hard gewerkt, dan is het tijd om in  
het weekend hard te genieten. Work hard, play hard!

Hard werken is een goede eigenschap. Maar nog belangrijker  
is werk doen dat je leuk vindt. Kiezen voor een carrière in de 

 mobiliteitsbranche is een goede keuze!   
Maar soms gaan jongeren daar achteraf aan twijfelen.  

Ze verlaten dan vroegtijdig de branche. Wat zegt jong talent 
zelf over hun werk? En wat kun je als leidinggevende doen om 

hen te behouden? Je leest het in deze editie.

Work hard, play hard gaat zeker op voor de vier  
dare devils op pagina 10. Zij crossen door de modder: hoe  
sneller, hoe beter. Kani werkt ook hard: hij ging terug de  

schoolbanken in. En dat was zwaar, maar leverde  
wél veel op. 

Deze verhalen en veel meer vind je  
terug in dit nummer.

Veel leesplezier!
Team OOMT
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Kelly en Tim vertellen over  
hun ervaringen in de werkplaats

JONG TALENT  
BEHOUDEN
Collega’s uit de branche  
vertellen hoe zij jongeren  
behouden

14
BACK TO SCHOOL 
Voor Kani was het heel belang-
rijk om zijn diploma te behalen
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TARDIGRADE!

Hookie introduceert het  
eerste concept maanmotor.  
Met 15 km/u en een bereik  

van 70 km is het een  
een behoorlijke prestatie  

voor in de ruimte.  
De naam Tardigrade  
staat trouwens voor  

‘beerdiertje, een  
wezentje van een halve  

millimeter groot dat  
overal kan overleven.  

Zelfs in de ruimte. 

Check it out!

BEELDFLASH
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Gemaakt voor 
de maan 
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OPGELOST
Denk eens aan een statushouder 
in dienst te nemen. Het succes- 
verhaal van fietsspeciaalzaak  
Van der Linde

28
JONG EN OUD OP  
DE WERKVLOER 
Big Rivers Harley-Davidson  
over goed samenwerken tussen 
verschillende generaties
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VAN DE ZAAK 
Wanneer je gepest of  
geïntimideerd wordt door  
een collega, staan de OOMT- 
vertrouwenspersonen voor  
je klaar
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JONGEREN AAN 
HET WOORD
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‘KOM  
MAAR  
  OP!’

Heb jij nog  
toekomstdromen?
Ben je helemaal happy 

of baal je soms? Kijk 
hoe andere jongeren 

dit dan oplossen. 

 ‘IK BEN EEN 
JONGEN VAN  
   DE PRAKTIJK’
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Naam / Kelly Looman 
Leeftijd / 24 jaar
Functie /  technisch specialist
Bedrijf / Vakgarage Veenhuizen

En Tim, hoe dacht jij dat het  
werk zou zijn voor je begon?
‘Eigenlijk precies zoals het nu is:  
afwisselend maar altijd leuk. Ik werk  
al 5 jaar bij Van Vliet Caravans. Eerst  
als schoonmaker en nu onderhoud  
ik caravans en campers. Toen ik nog  
naar school ging was ik altijd blij als  
het vakantie was. Want dan kon ik  
hier weer aan de slag.’

Je houdt dus niet van school?
‘Vreselijk, haha!’ 

Hoe ga jij met tegenvallers op  
het werk om?
‘Dan ben ik 10 minuutjes chagrijnig en 
denk dan: waar ben ik nou mee bezig? 
Gisteren stelde ik remmen af en daarna 
remde hij alsnog maar 30%. “Doe het dan 
meteen goed,” zeg ik vaak tegen mezelf. 
Maar ja, ik heb ADHD en wil soms iets te 
snel door.’

Nog toekomstdromen?
‘Ik wil APK-keurmeester worden. Weet je 
wat me ook mooi lijkt? Meer met elektra 
werken. Ja, als het zo gezellig blijft, zit ik 
hier nog wel 50 jaar hoor…’

Naam / Tim Stevens 
Leeftijd / 18 jaar
Functie /  Monteur
Bedrijf / Van Vliet Caravans

Altijd al in de werkplaats  
willen werken?
‘Nee, ik wist niet wat ik wilde, dus volgde ik 
mijn vriendinnen naar de opleiding Verzorgen-
de. Na een jaar dacht ik: dit is niets voor mij.’

En toen?
‘Mijn vader nam me mee naar garage  
Veenhuizen. Hier was ik meteen op mijn plek 
ondanks dat ik de eerste vrouwelijke stagiair 
in 45 jaar was. Ik hou van auto’s, dingen 
maken en mijn handen gebruiken.’

Is het werk in de garage wat je 
ervan had verwacht?
‘Nou ja, ik rekende op een mannenwereld 
en dat blijkt ook zo te zijn. Maar ik heb daar 
geen problemen mee hoor. Soms heb je wel 
eens een klant die vraagt: “Dus jij wilt mijn 
auto maken, kun jij dat wel?” Dan denk ik: 
kom maar op!’

Heb je ook wel eens tegenvallers?
‘Je kunt wel de hele tijd wauw roepen, maar 
soms zit er inderdaad ook wat tegen. Als iets 
simpels niet los wil of als een auto na een 
tijdje toch nog iets mankeert. Dan baal ik.’ 

Hoe ga je daarmee om?
‘Ik ga gewoon door. Soms ben ik  
ergens niet sterk genoeg voor. Dan  
vraag ik hulp aan een collega en  
doe je het met z’n tweetjes. Er is  
altijd een oplossing. Ik probeer  
altijd het positieve te zien.’ 

Nog een tip voor jonge  
vakmensen?
‘Trek handschoenen aan als dat  
nodig is. Ik deed dat in het begin  
niet en kwam telkens thuis met  
vieze handen. Op vrijdagavond in  
het café keken ze me dan gek aan,  
haha.’ 
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“Bergingswerk is dynamisch. Het is een vrij 
beroep en het werk is nooit saai. Dat vinden 
jonge mensen interessant. We verwachten 
van beginnende en ervaren medewerkers 
dat ze flexibel zijn. Andersom zijn wij dat 
ook. Als iemand vier dagen wil werken, 
dan kijken we of dat kan. Ons vak leer je 
door het te doen. Beginnende collega’s 
sturen we op pad met ervaren collega’s. 
Zo krijgen jongeren het vak sneller onder 
de knie en voelen ze zich sneller deel van 
het team. Met een goede beloning en een 
goede werksfeer bind je mensen aan je 
bedrijf. Werkplezier zit ook in kleine dingen. 
Op warme dagen staat er voor iedereen 
een koud blikje frisdrank klaar. We hebben 
een leuk team met leuke mensen. Dat 
helpt om nieuwe mensen te vinden, en om 
ervaren mensen zo lang mogelijk in dienst 
te houden.”

Naam / Vincent Ensie
Leeftijd / 61 jaar
Bedrijf / Collewijn Berging
Aantal medewerkers / 50
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BEHOUDEN
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“Het kost ons gelukkig weinig moeite om 
jonge vakmensen te vinden. We hebben 
altijd BBL-studenten in dienst en we  
organiseren snuffelstages voor middelbare 
scholieren. Jongeren kiezen voor ons bedrijf 
omdat ze brom- en snorfietsen leuk vinden. 
Dat enthousiasme willen we vasthouden en 
stimuleren. We laten leerlingen een paar 
dagen meelopen voordat we ze aannemen. 
Dan kijken we of er van twee kanten een 
klik is. Tijdens de praktijkopleiding zorgen 
we voor afwisseling. Studenten mogen zich 
specialiseren in wat ze leuk vinden. De een 
vindt klanten leuk, de ander is handig met 
computers en weer een ander sleutelt liever. 
Het leeftijdsverschil tussen onze jongste en 
oudste medewerker is bijna 55 jaar. Toch 
gaat dat goed samen. Een positieve werk-
sfeer helpt om vakmensen van jong tot oud 
te binden. Drie van onze medewerkers zijn 
begonnen als leerling. Ze werken hier nog 
steeds. Wat je als bedrijf in jongeren 
investeert, krijg je terug.”

Over ontwikkelingen in de mobiliteitsbranche - 2023

“Jongeren zijn minder hiërarchisch in-
gesteld. Ze zeggen sneller ‘je en jij’, ze 
appen liever dan dat ze bellen, en dingen 
opschrijven vinden ze ouderwets, want dat 
kan digitaal. Oudere collega’s nemen ge-
smeerde boterhammen mee. Jonge collega’s 
laten voor de lunch pizza bezorgen. Dat 
houden we niet tegen. We kijken wat we 
van elkaar kunnen leren. Ik ben opgegroeid 
met het idee van een baan voor het leven. 
Jongeren kiezen vaker voor afwisseling 
en vrijheid. Onze medewerkers werken 
regelmatig buiten standaard kantooruren 
en in het weekend. Dan doen we niet 
moeilijk als iemand spontaan een vrije dag 
wil opnemen, of in deeltijd wil werken. We 
zijn in 2022 begonnen met e-busje.nl, een 
nieuw verhuurconcept voor 100% elektri-
sche bestelauto’s. Dat hebben we samen 
bedacht, ontwikkeld en uitgevoerd. Jonge 
medewerkers kijken anders naar de wereld 
dan oudere medewerkers. Als bedrijf heb je 
ze allebei nodig om succesvol te zijn.”

Naam / Tjem Tensen
Leeftijd / 40 jaar
Bedrijf / Tensen2Wielers
Aantal medewerkers / 9

“Wanneer je als bedrijf jonge mensen wilt 
aanspreken, moet je aanwezig zijn op de 
plekken waar jonge mensen komen. Via 
social media blijven wij in contact met onze 
klanten en met alle mensen die ons bedrijf 
interessant vinden. Daar zitten ook technici 
tussen. Laatst plaatsen we een vacature 
en daar reageerden vier mensen op. De 
achterdeur dichthouden is lastig. Iedereen 
trekt aan elkaars personeel. Daarom zorgen 
we ervoor dat we medewerkers geen reden 
geven om weg te gaan. Dat doen we met 
goede arbeidsvoorwaarden en training 
en opleiding. We stimuleren iedereen 
om te groeien in hun werk. We bedenken 
regelmatig leuke en gekke acties. Vorig jaar 
hebben we samen een lascursus gedaan. 
Verder organiseren we jaarlijks een custom 
competitie. Onze technici krijgen allemaal 
een motorfiets en een budget voor onder-
delen. Ze mogen naar eigen inzicht een 
custom motorfiets opbouwen. Werk moet je 
samen leuk maken.”

Naam / Stijn Blom
Leeftijd / 29 jaar
Bedrijf / Blom Motoren
Aantal medewerkers / 6

Naam / Sander Kuperus
Leeftijd / 45  jaar
Bedrijf / Kuperus Autoverhuur 
Aantal medewerkers / 11

Hoe kom je als bedrijf aan 
jonge technische vakmensen? 
En hoe houd je ze vast?  
Vier werkgevers vertellen

Onderzoek
Waarom jong talent 

onze branche verlaat? 
OOMT heeft hier 

uitgebreid onderzoek 
naar laten doen. De 

soms verrassende uit-
komsten lees je in het 
gratis rapport. Doe er 

je voordeel mee!

Wat is talent toch hard nodig. Nu én in de toekomst.  
Daarom is het zo belangrijk dat we jongeren behouden.  
Ook als leerbedrijf/ leermeester kun je helpen. Ontdek hoe.

WE NEED YOU!



LOTTE VAN DRUNEN (15),  MOTOCROSS 
“Als ik op mijn motor stap, valt alles weg. Lekker niks aan mijn hoofd. En hoe modderiger de baan, hoe beter. Ik heb al veel interna-
tionaal gereden, dat was altijd tegen jongens. Zo wist ik derde van de wereld te worden en vierde en derde van Europa. Ook ben ik 
net weer Open Nederlands kampioen geworden, ditmaal in de 125cc klasse. Nu ik 15 jaar ben, mag ik eindelijk meedoen aan het WK 
dames. Daar heb ik echt zin in, ik wil bij de top van de vrouwen komen. De komende jaren ga ik dan ook nog harder trainen. Gelukkig 
helpt mijn familie me; zo sleutelt mijn pa graag aan mijn motor. Altijd erg interessant om te zien wat hij doet!”

Volg Lotte:
@lottevandrunen401

PAUL SIDLER (39), 4WD 
“Op mijn achttiende – ik had net drie maanden mijn rijbewijs – heb ik deze Land Rover gekocht. Ik heb ‘m helemaal gerestaureerd; 
ik ken letterlijk ieder boutje. Maar deze robuuste 4WD is zeker geen showpony. Ik scheur ermee door de modder want dat is het 
leukste: off road rijden, een pad afslaan en wel zien wat je tegenkomt.”
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NO MUD  
NO GLORY

1O

Over liefde voor  
crossen en de wil  
om te presteren.
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ANNELIES ALFERINK (42), BMX 
“Fysiek en mentaal obstakels overwinnen, daar draait BMX voor mij om. Bij bepaalde snelle banen en uitdagende bulten komt altijd 
weer die vraag: spring ik of niet? Als je die angst overwint, giert de adrenaline door je lichaam. Trainen doe ik trouwens graag in het 
bos. Wat me ook zo aanspreekt: met BMX ben je nooit uitgeleerd. Het kan altijd beter, zeker ook technisch gezien. Meestal helpen 
mijn mede BMX’ers als ik ergens tegenaan loop. Of mijn trainer heeft tips en tricks. Ik rij namelijk ook wedstrijden. Hoogtepunten 
zijn mijn deelnames aan het WK en het EK. Bij die laatste werd ik onlangs vijfde. Dat zijn mooie dingen.”
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RICK VAN SCHAICK (16), AUTOCROSS 
“Autocross zit bij ons in de familie: zowel mijn opa, oom, neef en vader doen eraan. Op mijn twaalfde kreeg ik een juniorbuggy, zo 
begon ik ook met crossen. De gezelligheid onderling, de adrenaline tijdens de start en het strijden tijdens het rijden zelf, ik vind het 
echt supervet. Ook al gebeurt 80 procent van een wedstrijd in de schuur; continu ben je aan het sleutelen. Want op elk puntje van 
de auto moet je letten, wil je scoren. Mijn pa is in 2003 Nederlands kampioen geworden bij de verlaagde kevers. Dat wil ik volgend 
jaar evenaren. Ik ben nu eenmaal bloedfanatiek.”

Rick’s hele familie 
- zelfs opa! - is gek 

op autocrossen  
én op sleutelen aan 

voertuigen.  
Check it out!



14

ONTWIKKELING

14

Je diploma behalen. Is dat echt zo 
belangrijk? Voor Kani (27) wél.  
Hij heeft het zwaar gehad. 

Abdullah Ismail Kani – ‘iedereen noemt 
me Kani hoor’ – houdt van auto’s. ‘Mijn 
vader en ik zouden een autobedrijf 
beginnen. Ik wilde laten zien dat ik het 
kon. Maar mijn leraar zei vroeger dat 
mijn gedrag niet goed genoeg was voor 
de auto-opleiding en ik motivatie miste. 
En eerlijk is eerlijk: ik was jong en soms 
lastig. Dus het lukte me inderdaad niet. 
Het ging allemaal te snel. Die paar 
uurtjes les over elektrotechniek waren 
voor mij onvoldoende.’ Kani zakte voor 
zijn examen en zijn vader was teleurge-
steld. Het autobedrijf kwam er, maar hij 
en zijn vader konden nog niet alles doen. 
Zonder diploma mochten ze geen van 
beide APK’s uitvoeren. ‘Ik ervaarde  
zoveel stress door alles.’

Hekkensluiter
‘Ik ben haast kaal én grijs geworden 
door de afgelopen jaren.’ Kani maakt een 
grapje, maar tegelijkertijd is hij serieus. 
Hij heeft het zwaar gehad. Door puur 
toeval is hij nu weer gelukkig. ‘Toen ik 
nog mijn opleiding volgde, was ik een 
keer veel te vroeg op school voor mijn 
examen. Het hek was nog dicht. Een man 
kwam naar buiten en we babbelden wat. 
Jaren later kwam diezelfde man toevallig 
bij ons in de zaak… als stagebegeleider. 

Wel ervaring, 
geen diploma

oomt.nl/booster14

‘HET BEDRIJF VAN MIJN  
VADER EN MIJ HEEFT NU  
MEER TOEKOMST’

Hij vroeg of ik niveau 3 al had gehaald…’  
Kani vertelde hem eerlijk dat het niet was 
gelukt. ‘Hij zei meteen: “Ga naar OOMT. 
Zij helpen je verder.”’

Snelweg naar een papiertje
Kani belde met OOMT-coach Willy  
Lieferink. Zij vertelde hem over dat 
‘andere papiertje’, het ervaringscertificaat 
(EVC). Het EVC bewijst dat iemand 
de kennis heeft om te werken in de 
mobiliteitsbranche, bijvoorbeeld als 
autotechnicus, verkoper of fietstechnicus. 
Dat is belangrijk, want niet iedereen 
leert goed op school. Daar weet Kani 
alles van. ‘Willy vertelde dat ik nog een 
kans had. Dus ik ging weer leren…’ Terug 
naar school! Zag hij daar tegenop? ‘Dat 
wel, maar mijn coach vertelde me welke 
opleidingsvestiging het beste bij mij zou 
passen.’

Geslaagd!
En met succes. Kani haalde zijn EVC 
onder andere door de fijne lessen.  
‘We zaten daar niet met 30 maar met  
8 mensen. Ze namen echt de tijd. Sterker 
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nog: we mochten niet eerder naar huis 
tot we de lesstof écht begrepen.’ Wat 
ook hielp was dat hij het examen in de 
eigen garage mocht doen. ‘Ik wist waar 
alles lag. Toch was ik zenuwachtig, 
maar omdat mijn coach dat had gedeeld 
met de examinator, hielp hij me rustig te 
worden. Het ging heel goed!’

Leuke dingen doen
Ook Kani’s vader is trots op hem. Het 
bedrijf heeft nu meer toekomst. ‘Mijn 
vader hoort een geluidje in de motor en 
weet dan waar het probleem zit. Ik kan 
dat niet. Maar ik kan wel weer auto’s 
goed uitlezen, want zijn generatie is 
niet van de elektronische dingen.’ Soms 
hebben Kani en zijn vader wel last van 
generatieverschillen, geeft hij toe. ‘Mijn 
vader kan gerust tot 10 uur ’s avonds 
doorwerken als we ergens niet uitko-
men. Ik ben dan kapot en wil naar huis. 
“Morgen weer een dag, pa.” Ik wil na  
het werk ook leuke dingen doen, haha.’

Zin in de toekomst
‘Het behalen van mijn EVC heeft me 
gemotiveerd om verder te groeien in 
de autotechniek. Dat moet ook, want 
autotechniek groeit ook elke dag.’ Als 
Kani aan de toekomst denkt, moet hij al 
lachen. ‘Airco-diploma, uitlijnbrug plus 
papieren en een certificaat om auto-
maatbakken te spoelen.’ Voor iemand 
die niet van school houdt, gaat hij ineens 
heel veel leren… Had hij het altijd even 
makkelijk? Natuurlijk niet! ‘Maar nu heb 
ik mijn certificaat én meer zelfvertrou-
wen. Dat gun ik iedereen. Dus zit je 
net als ik in de knoop? Neem gewoon 
contact op met een OOMT-coach. En 
wees eerlijk. Zeg wat je wel en niet kan. 
Er is altijd een oplossing. Geloof mij 
maar!’

EVC 
Haal net als Kani  

je EVC! Kijk op  
oomt.nl/evc
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Classic Mike restaureert klassieke auto’s. Het 
bedrijf levert regelmatig concourswinnende 
klassiekers af. Dat is niet het enige bijzondere. 
Het team van Mike Kastrop bestaat namelijk 
uit een diverse groep vakmensen waarvan een 
groot deel extra ondersteuning nodig heeft.

Mike Kastrop is geen doorsnee ondernemer. Hij is 
ook zeker geen doorsnee werkgever. Met zijn bedrijf 
Classic Mike prepareert en restaureert hij zeldzame 
en kostbare klassieke auto’s. Dat doet hij samen met 
een groep van overwegend jonge vakmensen die 
een BBL- of BOL-opleiding volgen. Een groot deel 
heeft behoefte aan extra ondersteuning, bijvoorbeeld 
vanwege ADD, dyslexie, autisme, faalangst of ADHD. 
Voor Mike is dat niet relevant, vertelt hij. “Waarom zou 
je benadrukken wat iemand niet goed kan? Een beper-
king is niet wie of wat je bent. Iedereen heeft talenten. 
Die moet je aanspreken en ontwikkelen. Het is veel 
belangrijker om te benadrukken wat je wel kan.” Dat 
er momenteel vooral jonge mensen in de werkplaats 
werken, is eigenlijk toeval, benadrukt Mike. “Onze 
deur staat voor iedereen open. Jong of oud, ervaren of 
niet, wel of geen behoefte aan extra begeleiding, alle 
mensen zijn welkom.”

Structuur en autonomie
Wat is er anders aan het begeleiden van mensen met 
een ondersteuningsbehoefte ten opzichte van mensen 
zonder deze behoefte? “Eigenlijk is er bijna geen 
verschil”, vindt Mike. “In de werkplaats hebben we 
alle werkprocessen tot in detail vastgelegd. Er is veel 
structuur. Iedereen weet precies waar hij of zij aan toe 

is. Omdat we gestructureerd werken, krijgt iedereen 
veel autonomie. Bij ons bepaal je helemaal zelf hoe je 
je werk doet en welke ondersteuning je nodig hebt. 
Het enige verschil met andere leerwerkbedrijven is 
de hoeveelheid ondersteuning die jonge vakmensen 
bij ons krijgen.” Hoe belangrijk mensen voor hem zijn, 
blijkt in de ontvangstruimte. De muren hangen vol met 
foto’s waarop medewerkers en klanten een hoofdrol 
vervullen, en auto’s bijna bijzaak lijken.

Opknippen
In de werkplaats staat een Itala uit de jaren twintig 
naast een Porsche 356, een Ferrari 275 GTB en een 
Alfa Romeo Giulietta Sprint uit de jaren zestig. Het 
werk is in volle gang, de jonge technici zijn druk aan 

Naam / Mike Kastrop 
Leeftijd / 38 jaar
Functie /  directeur/eigenaar
Bedrijf / Classic Mike

Iedereen  
 is ergens  
goed in

CLASSIC MIKE
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MIJN VOERTUIG 
EN IK
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Mag het nog wat  
extremer? 
Dit is GM’s XP-21 Firebird I uit  
1953, een straaljager voor op  
de openbare weg. 

       Reliant Robin 850 
Leontien van Brummelen heeft een Reliant  
Robin 850 uit ‘78. Gemaakt van polyester en  
daardoor nog geen 300 kilo zwaar. 40 pk,  
maximale snelheid 120 km/u. Ze heeft er zo’n  
80 uur aan gesleuteld. Wat ‘em zo bijzonder 
maakt? Bekijk het filmpje! 
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Yamaha TZR 50 R1  
lookalike 

Jade Nieman (21) is gek op motoren. Vooral op 
haar Yamaha TZR 50 R1 lookalike. Ze racet en 
werkt als motorfietstechnicus. Er zijn klanten die 
niet willen dat een vrouw aan hun motor sleutelt. 
Grote onzin, vindt Jade. Wat haar Yamaha zo uniek 
maakt? Scan de QR-code en bekijk het filmpje.
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        Eigen bouw Kielstra 
Harry Kielstra begon in 1980 als examenproject 
van de MTS met het bouwen van zijn zelfontworpen 
auto. Het enige wat gekocht is, is de motor (inmid-
dels een V6 398 Pk), de vooras en de cardan. De 
rest is allemaal door hem gemaakt in zo’n 8.000 uur. 
Dit moet je zien. En, hij heeft nog meer auto’s onder 
handen genomen. Scan de QR-code en kijk zelf!
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“WIJ VINDEN WERKPLEZIER 
EN NIEUWE DINGEN LEREN 
HEEL BELANGRIJK”

het werk, en toch heerst overal orde. Gedemonteerde onder-
delen liggen overzichtelijk op de werkbanken of zijn netjes op-
geborgen in bakken. Grote onderdelen hangen aan rekken aan 
de muur. “Bij een restauratieproject komt veel kijken. Daarom 
knippen we de werkzaamheden op in kleine stukjes. Dat zorgt 
voor overzicht en het voorkomt stress. Tijdens het demonteren 
leggen we alles vast met foto’s. Voor het restaureren en revi-
seren nemen we de tijd. Als iemand een half uur extra nodig 
heeft voor een perfect resultaat, dan gaan we altijd voor het 
perfecte resultaat’. 

Sturen op plezier
Het streven naar perfectie levert veel meer op dan concours-
winnende auto’s. Het levert enthousiaste studenten op die 
trots zijn op hun werk. “Wij sturen op werkgeluk, werkplezier, 
nieuwe dingen leren en persoonlijke ontwikkeling. Wij passen 
de processen aan op de mensen. In plaats van de mensen 
aan te passen op de processen. Iedereen is gelijk, iedereen 
helpt elkaar en iedereen denkt mee hoe we slimmer en leuker 
kunnen werken. Elke week bespreken we in teamverband hoe 
het gaat en wat beter kan. Het grappige is dat we met onze 
methode efficiënter werken dan bedrijven die zich concentre-
ren op productiviteit. Gemiddeld duurt een totaalrestauratie bij 
ons een jaar, terwijl anderhalf tot twee jaar de norm is.” 

Talent for Classic
De verfrissende werkwijze van Classic Mike is niet onopge-
merkt gebleven. In 2022 is het bedrijf uitgeroepen tot  
‘Beste praktijkopleider van 2022’ van het mbo. Een feest dat 
Mike samen met het voltallige team uitgebreid heeft gevierd. 
Hoe kijkt Mike naar de toekomst? “We krijgen ontzettend  
veel aanvragen van jongeren die bij ons willen werken. Die 
kunnen we niet allemaal in dienst nemen. Daarom hebben 
we de stichting Talent for Classic opgericht. Zodat we onze 
aanpak landelijk kunnen uitrollen. Ik ga met OOMT in gesprek 
om te onderzoeken wat deze aanpak kan betekenen voor 
andere organisaties in de branche. Het zou geweldig zijn als  
vakmensen in andere delen van het land op dezelfde manier 
een praktijkopleiding kunnen volgen.”
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Sleutelen aan een  
Maserati Vignale Spider

Medewerkers over Mike
Anouschka (19) is een van de drie hoofdmonteurs die 
meewerkt aan de restauratie van een Ferrari 275 GTB. 
“Na het vmbo begon ik aan de mbo-opleiding eerste 
autotechnicus. Na een tip solliciteerde ik bij Mike. Ik 
mocht de volgende week al beginnen. Ik leer veel over 
autotechniek en over mijzelf. De werkprocessen geven 
structuur. Als je de processen volgt, gaat het goed. 
Mike staat voor ons klaar als we hulp nodig hebben 
en hij is altijd positief. Dit is mijn droombaan.” Laurens 
(25) vult aan: “Voordat ik hier begon, liep ik stage bij 
gewone autobedrijven. Dat ging niet lekker door mijn 
ADD. Het enige wat ze zeiden was ‘je kan het niet’ of 
‘je bent niet goed genoeg’. Tijdens de kennismaking 
met Mike vroeg hij: ‘wat kan je wel?’. Met de hulp van 
Mike heb ik geleerd waar mijn talenten liggen. Door 
het persoonlijke contact met collega’s en klanten voelt 
het bedrijf als een grote gezellige familie. Het maakt 
niet uit of je veel of weinig ervaring hebt. Hier haal je 
het beste uit jezelf.”

oomt.nl/booster



oomt.nl/booster

TECHNIEK
POWERED BY

2O

20 21Over ontwikkelingen in de mobiliteitsbranche - 2023

F1-techniek: 
 het achterlicht
Wist je dat in 2016 het achterlicht van een Formule 1-raceauto  
een grote rol speelde in de overwinning van Max Verstappen? 

Dat zit zo. De achterverlichting van een racewagen werkt totaal anders 
dan die van een normale auto. Er is verschillend knippergedrag te zien 
tijdens de kwalificatierondes, maar ook tijdens de race zelf. Als de 
achterlichten even knipperen, dan weet de achterligger dat de wagen 
zo’n 160 pk minder aandrijfkracht heeft. Hoe dat precies zit en waarom 
het Max naar zijn eerste overwinning hielp? F1-liefhebber Robbie Camps 
weet er alles van en legt het uit op ons platform. 

Check it out!
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Monsterrit op 
zonnestroom

EV AVONTUUR
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Een expeditie door Afrika maken 
met een elektrische auto. Renske 
Cox en Maarten van Pel durven 
het aan. Tijdens de monsterrit van 
40.000 kilometer maken ze het  
zichzelf niet gemakkelijk. 

Een wereldreis maken met een elektri-
sche auto is best spannend. Maar voor 
Renske Cox en Maarten van Pel is het 
niet spannend genoeg. Tijdens de expe-
ditie naar het zuidelijkste punt van Afrika 
wil het avontuurlijke duo ook nog zoveel 
mogelijk zelfvoorzienend zijn. Zo filteren 
ze zelf hun drinkwater en wekken ze on-
derweg hun eigen stroom op. Niet alleen 

voor het accupakket van de auto, ook 
voor het opladen van telefoons, laptops, 
de koelkast en de inductiekookplaat. ‘Met 
onze expeditie willen we laten zien wat 
er allemaal mogelijk is op het gebied van 
duurzaamheid’, vertelt Renske. ‘De ener-
gietransitie is niet zwart-wit. Daarom 
gebruiken we onderweg een combinatie 
van bestaande en nieuwe technieken.’

Speciale laadunit
Een van de nieuwe technieken is een 
uitklapbaar zonnepanelensysteem. De 
zonnepanelen hebben een totale opper-
vlakte van 60 vierkante meter. ‘In het 
volle zonlicht leveren de panelen genoeg 

stroom om het accupakket in een dag vol 
te laden’, aldus Maarten. Voor het laden 
met zonnestroom gebruiken Renske en 
Maarten een bijzondere externe lader. 
Deze lader is ontwikkeld door een van 
de Nederlandse technische partners 
van het project. ‘Zonnepanelen leveren 
geen constante hoeveelheid stroom. 
Met de externe laadunit kunnen we het 
accupakket opladen met gelijkstroom 
via de CCS poort die normaal gebruikt 
wordt voor snelladen. In de laadunit zit 
speciale software die het laadvermogen 
automatisch aanpast. Daardoor hoeven 
we aan de techniek van de auto niets 
aan te passen.’

Rolweerstand
Naast de losse zonnepanelen in de auto, 
zijn er ook zonnepanelen op de auto 
gemonteerd. De opklapbare daktent, de 
dakkoffer en de motorkap zijn voorzien 
van zonnepanelen. Renske: “De zonne-
panelen gebruiken we om onze losse 
2 kWh huishoudaccu tijdens het rijden 
van stroom te voorzien. Deze gebruiken 
we voor ons mobiele kantoor, evenals 
de inductiekookplaat en koelkast. We 
hebben alles bij ons om helemaal off-grid 
te leven.” En hoe zit het met de andere 
aanpassingen aan de auto? “De auto zelf 

Volg dit EV- 
avontuur! 

Bekijk de foto’s en 
video’s over de  

voorbereidingen van 
deze elektrische  

monstertocht. Tijdens 
de expeditie plaat-
sen we regelmatig 

updates.

Hoe zit het  
met jouw kennis 

van EV’s?  
Is die groot 

genoeg voor zo’n 
avontuur? Blijf 

doorleren.

is zo standaard mogelijk. Het onderstel is 
verhoogd en we rijden op stalen velgen 
met AT2 all-terrain banden met een 
verhoogde loadindex. De hoge loadin-
dex is noodzakelijk vanwege het hoge 
gewicht van de auto en alle spullen die 
we meenemen. Het enige nadeel van de 
banden is de hoge rolweerstand. Daar-
door komen we minder ver op een volle 
acculading. Afhankelijk van de snelheid is 
de actieradius zo’n 370 kilometer. Dat is 
10 tot 15 procent minder dan op normale 

zomerbanden.” Tijdens de rit wordt data 
verzameld over hoeveel stroom de auto 
onder verschillende omstandigheden 
verbruikt. Ook de capaciteit van het 
accupakket wordt nauwkeurig vastge-
legd. “Dat levert nuttige data op over de 
invloed van bijvoorbeeld de buitentem-
peratuur en windsnelheid en - richting 
op de range en op de accu”, vult Maarten 
aan. Verder is de auto voorzien van tele-
matica. “We hebben een satelliettelefoon 
bij ons en een sim-kaart met wereldwijde 
dekking. Bij eventuele storingen kunnen 
we de auto op afstand laten uitlezen.”

Actieradiusangst
Voor de 40.000 kilometer lange expeditie 
van Helvoirt naar Kaapstad en terug 
trekken Renske en Maarten een jaar uit. 
Hoe hebben ze zich voorbereid? “De 
afgelopen jaren hebben we veel EV-ritten 
door Europa gemaakt. Onder meer door 
Noorwegen. Daar zijn zoveel laadpalen 
dat elektrisch rijden eigenlijk geen uit-
daging meer is”, zegt Maarten. “Tijdens 
het Europese deel van de expeditie 
gebruiken we het bestaande laadnetwerk 
om te laten zien dat actieradiusangst 
nergens voor nodig is. In Afrika rijden 
we zoveel mogelijk op zonnestroom. Op 
onze website houden we dat precies bij. 
Ons doel is minimaal 51 procent van alle 
kilometers afleggen op stroom die we 
zelf opwekken. Zoals het er nu uitziet, 
gaat dat zeker lukken.”

De zonnepanelen hebben een totale  
oppervlakte van 60 vierkante meter

Het accupakket van de auto wordt ook gebruikt voor het opladen van 
telefoons, laptops, de koelkast en de inductiekookplaat

De auto rijdt op stalen velgen met 
AT2 all-terrain banden met een 
verhoogde loadindex

Ook op de auto zijn zonnepanelen 
gemonteerd
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VEILIG WERKEN
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Waterstofgevaar(te)
De waterstoftruck. Ontwikkeld in de zoektocht naar een emissieloze vrachtwagen.  
Het tanken gaat snel, de actieradius is zo’n 500 tot 1.200 km en uit de uitlaat komt  
alleen waterdamp. Klinkt allemaal geweldig maar wat als zo’n truck bij jou de werkplaats 
binnenrijdt voor onderhoud?

Zou jij zomaar aan een waterstoftruck gaan sleutelen? Da’s niet verstandig…! De waterstof die in 
zo’n truck zit is zeer brandbaar. Dat kan gevaarlijke situaties opleveren. Daarnaast is waterstofgas 
14 keer lichter dan lucht. Het stijgt razendsnel op. Daarom moet er een afzuiginstallatie in het 
plafond van de werkplaats aanwezig zijn. Dat is niet zomaar: als je te veel waterstofgas inademt, 
kun je bewusteloos raken. Een opleiding volgen om veilig aan een waterstofvoertuig te sleutelen is 
daarom verplicht.

Niet spelen  
met waterstof.  
Kijk maar.

Veilig werken 
is belangrijk!   
Kijk maar.

•  
BOOSTER   PLATFORM   SPEC

IA
L

•  
BOOSTER   PLATFORM   SPEC

IA
L

25

Vooruit
kijkers
Powered by OOMT

   f ben jij allesbehalve happy?
Is werken én leren een kwestie van wennen, is het  
ingewikkeld of misschien wel saai en wil je meer?  
Doorzetten is de moeite waard. Let maar op.

oomt.nl/vooruitkijkers

Everybody Everybody 
happy!!happy!!

beeld ©
 N

ikola Tre
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PERSONEELS- 
TEKORT
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Technisch personeel is steeds moeilijker 
te vinden, zeker op Texel. Het aanne-
men van een statushouder kan dan 
een oplossing zijn. Al vraagt het wel 
een zekere mate van flexibiliteit van 
werkgevers. Toen de gemeente Texel 
asielzoekers met een verblijfsvergunning 
aan het werk wilde krijgen, twijfelde 
ondernemer Erwin van der Linde een 
beetje of het project zou werken. ‘Toch 
wilde ik het zeker proberen. Laat maar 
komen!’ Hij investeerde veel in de leer-
meesteropleiding, juist zodat nieuwe 
medewerkers goed worden begeleid. 
Van het besluit om met statushouders 
te werken, heeft Erwin geen seconde 
spijt. ‘Statushouders hebben iets meer 
begeleiding nodig. Maar vier van de zes 
zijn nog altijd bij ons aan het werk als 
volwaardige medewerkers. Dat is toch 
fantastisch?’

Zijn statushouders een antwoord op het  
personeelstekort? Na een proeftraject 
is Erwin van der Linde, eigenaar van 
fietsspeciaalzaak Van der Linde op Texel, 
ervan overtuigd: ‘Als ondernemer ben 
ik blij, maar het is óók een kans om een 
ander verder te helpen.’ 

Kennis doorgeven
Er bungelen vier fietsen in de werkplaats 
aan de rand van het Texelse uitgaans-
dorp De Koog. ‘Welkom’, zegt leermees-
ter Ammar Ben Ghalloum met een brede 
lach. Hij werkt alweer 15 jaar voor Van 
der Linde. Dat doet hij met liefde: hij on-
derhoudt fietsen, beheert het magazijn, 
bewaakt de reservesleutels alsof het zijn 
kinderen zijn en begeleidt onder andere 
statushouders uit Eritrea, Afghanistan 
en Syrië. Hij spreekt vloeiend Neder-
lands én Arabisch en dat is maar goed 
ook: ‘Ik wil al mijn kennis doorgeven. 
Daar wordt iedereen beter van. Ons 
bedrijf, maar ook de mensen daarachter. 
We versterken elkaar allemaal.’ 

Aan het werk!
Voor vragen kan iedereen bij Ammar 
terecht. Voor hem is het normaal dat hij 

Van Syrische 
buschauffeur 
naar Texelse  
fietsenmaker
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Naam / Awni  
Leeftijd / 36 jaar
Functie /  allround monteur

‘Het is niet goed om alleen maar thuis te 
zitten. Ik ben nu zeven jaar in Nederland 
en werk vijf jaar bij Van der Linde. Het is 
fijn om weer iets bij te dragen. In Syrië was 
ik buschauffeur en ja, dan moet je ook zelf 
de bus onderhouden. Een fiets is net even 
anders, maar goed, sleutelen lukt mij wel, 
haha. Ik vind het leuk om te doen. De taal 
is wel lastig. Nederlands is zó anders dan 
Arabisch, maar ik leer het wel. Net als mijn 
vrouw trouwens. Zij doet het hartstikke 
goed. Ik vind het belangrijk dat zij ook gaat 
werken – in Syrië is dat minder gebruikelijk, 
hier is dat normaal. We proberen alles zelf 
te regelen en als dat niet lukt, word ik door 
mijn collega’s geholpen. Nu begeleid ik zelf 
ook twee jongens. Zo kan ik mijn kennis ook 
weer doorgeven.’

anderen helpt. ‘Ik weet een beetje hoe deze jongens 
zich voelen. Ik was 17 jaar toen ik hier kwam. In het 
begin voelde ik me niet overal welkom. Veiligheid is 
belangrijk – dat je niet bang bent voor bommen –  
maar ook dat je je thuis voelt.’ De statushouders 
volgden een speciaal leerwerktraject genaamd 
Taal en fietstechniek. Speciaal voor hen opgezet en 
mogelijk gemaakt door de persoonlijke OOMT-loop-
baanvouchers. Hierbij werd ook de Nederlandse taal 
bijgespijkerd. Ammar is trots op ‘zijn jongens’. Hij lacht 
breed en zegt: ‘Zij draaien nu niet alleen mee in de 
werkplaats, maar ook in de maatschappij. Dat vind ik 
fantastisch!’ 

Regel het maar
Kan ieder bedrijf met statushouders werken? Erwin: 
‘Waarom niet? Zolang je maar de tijd neemt voor de 
begeleiding. Nederland is een ingewikkeld land vol 
regels en kleine lettertjes. Bied de juiste hulp en je 
krijgt er volwaardige medewerkers voor terug.  
Iedereen moet een kans krijgen op werk en geluk.’
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Investeren
Veel statushouders 

willen niets liever dan 
snel aan het werk en 

volwaardig meedraai-
en in de maatschappij. 
Ze zijn gemotiveerd, 
hebben potentie en 
doorzettingsvermo-
gen. Belangrijk is dat 
je als werkgever veel 
tijd in hen investeert 
en intern draagvlak 
creëert. OOMT kan 
jou hier wellicht bij 

helpen. Neem contact 
op met een coach.

‘NU BEGELEID IK ZELF  
OOK TWEE JONGENS.  
ZO KAN IK MIJN KENNIS  
WEER DOORGEVEN’



“Opgeteld werken we hier met  
15 medewerkers inclusief ikzelf. 
Alle leeftijdsgroepen zijn goed ver-
tegenwoordigd. De groep bestaat 
uit zestigers, vijftigers, dertigers en 
twintigers, aangevuld met studenten 
en stagiairs. Het is een mooie mix van 
mensen met kleinkinderen, mensen 
met kinderen en jongeren die bezig zijn 
met een beroepsopleiding. Als we een 
vacature hebben, kijken we niet in de 
eerste plaats naar iemands leeftijd. Het 
belangrijkste is dat iemand in het team 
past. Passie is heel belangrijk. Passie 
voor het merk en voor het vak. Dat 
zorgt ervoor dat je de drive hebt om  
er helemaal voor te gaan.”

Eigenwijs
“In onze werkplaats heeft iedereen zijn 
eigen werkplek. Een Harley-Davidson 
oogt misschien klassiek maar de nieuw-
ste modellen zitten vol met elektronica 
en moderne techniek. Dat geldt  
helemaal voor de elektrische LiveWire. 
Uitlezen en diagnosestellen is dage-
lijks werk, net als het monteren van 
accessoires. Dat stelt hoge eisen aan de 
vakkennis en de creativiteit van technici. 
Studenten en jonge technici werken 
daarom zoveel mogelijk naast ervaren 
technici. Iedereen leert van elkaar.  
Jongeren zijn vaak handig met elektro-
nica en internet en daar kunnen ervaren 
technici wat van opsteken. Andersom 
merken we dat studenten het moeilijk 
vinden om werkroutine op te bouwen. 
Vooral op tijd komen vinden ze lastig. 
Dat zorgt weleens voor ergernis bij de 
rest van de groep. Daarom begeleiden 
we jongeren niet alleen op het gebied 
van vakkennis. We leren ze ook hoe 
je omgaat met werkprocessen, hoe je 
communiceert met collega’s en hoe je 

samenwerkt in een team. Jonge technici 
moeten veel leren. Ervaren technici 
weten hoe je sneller en slimmer kan 
werken. Soms zijn jongeren eigenwijs 
en luisteren ze niet naar tips van oudere 
collega’s. Dan neemt de leermeester 
ze even apart om dat te bespreken. 
Meestal is het geen opzet. Ze doen het 
niet bewust.”

Master Technician
“Oud en jong kunnen van elkaar leren 
als ze voor elkaar openstaan. Dat begint 
met wederzijds respect. Meestal duurt 
het een paar weken voordat jongeren 
hun draai vinden. Daarna gaat het 
steeds beter en worden ze opgenomen 
in het team. Jongeren krijgen bij ons 
veel zelfstandigheid. We dagen ze 
graag uit met lastige klussen. Ook als 
ze net zijn begonnen. We kijken wat 
iemand kan en wat iemand wil. Van 
studenten tot ervaren technici, ons doel 
is voor iedereen hetzelfde. We zien het 
liefst dat iedereen in zijn eigen tempo 
doorgroeit naar Master Technician, 
het hoogste kennisniveau. Via de 
Harley-Davidson University kan ieder-
een in het bedrijf, van werkplaats tot 
showroom, zichzelf blijven ontwikkelen 
met fysieke en online trainingen. Dat 
we een mooi merk vertegenwoordigen, 
helpt absoluut mee om nieuwe mede-
werkers te vinden. Maar dat betekent 
nog steeds dat we zuinig zijn op goede 
en gemotiveerde vakmensen. Van jong 
tot oud.”

“Liefde voor het merk, passie voor het vak en wederzijds respect. 
Dat is de basis voor een goede werksfeer tussen jong en oud.” 
Albert van der Steen van Big Rivers Harley-Davidson vertelt hoe  
hij er met zijn team voor zorgt dat iedereen goed samenwerkt.  

JongLeren
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‘PASSIE IS BELANGRIJKER  
DAN LEEFTIJD’

GENERATIE  
MANAGEMENT
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WORKSHOP 
Haal meer uit  

verschillende generaties

Jonge én ervaren  
technici zijn onmisbaar 

voor de toekomst.  
Toch gaat soepel  

samenwerken tussen ver-
schillende generaties op 
de werkvloer niet altijd 
vanzelf. In de workshop 
Generatiehelden leer je 

om het begrip en de  
samenwerking tussen 

jong en oud te verbeteren.
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Je verwacht het niet  
maar dit is de favoriete  
motor van Albert  
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Booster is een periodieke uitgave  
van OOMT, het Opleidings- en  
Ontwikkelingsfonds Motorvoer- 
tuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf. 
Hierin werken samen: BOVAG,  
FNV Metaal, CNV Vakmensen en 
De Unie. Booster wordt kosteloos 
verstrekt aan alle medewerkers en 
bedrijven in de mobiliteitsbranche. 

Uitgever 
OOMT
Postbus 491
3990 GG Houten 
servicedesk@oomt.nl

Concept en realisatie 
Axioma Communicatie,  
Baarn, (035) 54 88 140, axioma.nl 

Hoofdredactie 
OOMT  
redactie@oomt.nl 
Bladmanagement 
Monique Hemmes (Axioma) 

Aan dit nummer werkten mee 
Jeroen Dietz, Lisette Jongerius,  
Stefan Popa, Bas Snijder

Adreswijziging doorgeven?  
Ga naar oomt.nl/adreswijziging 

Booster is gedrukt op papier waarvan 
de grondstof afkomstig is uit 
verantwoord beheerde bossen.  
Aan informatie in de uitgave kunnen 
geen rechten worden ontleend.
Auteursrechten voorbehouden. 

Disclaimer
We hebben ons uiterste best gedaan 
om bronnen en rechthebbenden van 
het beeldmateriaal te achterhalen. 
Wanneer desondanks beeldmateriaal 
wordt getoond waarvan je (mede-)
rechthebbende bent en voor het 
gebruik waarvan je geen toestemming 
hebt verleend, verzoeken we je een 
mail te sturen aan info@axioma.nl

Booster magazine is mogelijk gemaakt 
door het Ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid
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Daan, jij en Jacqueline zijn  
vertrouwenspersoon voor  
de mobiliteitsbranche. Wat 
houdt dat in?
‘Wij kunnen helpen als er iets verve-
lends gebeurt op het werk en je niet 
weet hoe je dat moet oplossen. Het 
gaat dan om vormen van ongewenst 
gedrag, zoals pesten, agressie of 
geweld, seksuele intimidatie en  
discriminatie.’

Stel, ik heb ruzie met mijn 
baas. Kan ik jullie dan bellen?
‘Als je het inhoudelijk een keer niet 
eens bent met je baas, dan niet.  
Maar wél als hij je bijvoorbeeld pest  
of discrimineert.’ 

Hoe helpen jullie dan?
‘Eerst maken we een afspraak 
om met jou te praten. Daar hoeft 
niemand van te weten. Het is ver-
trouwelijk en dat blijft zo. Het helpt 
om ergens je verhaal kwijt te kunnen. 
Dan kijken we met je naar manieren 
om het op te lossen. Bijvoorbeeld 
door te praten met degene waar je 
last van hebt. We kunnen helpen  
dat gesprek voor te bereiden en 
eventueel ook meegaan. We doen 
niets zonder jouw toestemming,  
jij blijft de baas.’ 

Wat zie je vaak gebeuren  
op de werkvloer? 
‘Gelukkig gaat het meestal goed. 
Maar soms niet. Ongewenst gedrag 
kan er verschillend uitzien. De 
laatste tijd kom ik vooral intimidatie 
tegen. Dus dan word je op een 
vervelende manier onder druk gezet. 
“Als je dit niet doet, dan…”. Dat is 
heel naar.’

Hoe los je zoiets op?
‘Meestal door eerst het gesprek aan 
te gaan. Soms is de ander zich niet 
van vervelend gedrag bewust.  
Of wel. Als dat niet werkt, zijn er 
andere mogelijkheden om er wat  
aan te doen.’

Wat doen jullie voor  
leidinggevenden?
‘Veel bedrijven vinden het belangrijk 
dat medewerkers zich veilig voelen. 
Soms denk je: het speelt hier hele-
maal niet, maar daar kun je je echt in 
vergissen. Daarom is het van belang 
dat leidinggevenden aan hun mede-
werkers vertellen dat dit een belang-
rijk onderwerp is en dat wij bestaan. 
Daar hebben ze zelf ook baat bij. Als 
een medewerker zich onveilig voelt, 
kan hij niet optimaal presteren.’

Kost jullie hulp geld?
‘Nee! Als je bedrijf aangesloten  
is bij OOMT, kun je ons kosteloos 
inschakelen.’

Dus gewoon contact 
opnemen als je  
een probleem hebt? 
‘Je kunt ons altijd mailen of bellen. 
Hoe eerder wij jou kunnen helpen, 
hoe eerder een probleem wordt  
opgelost. Wij zijn er voor je’

Pechhulp  
van de zaak

Daan Limburg  
06 511 73 501  

info@daanlimburg.nl

Jacqueline Peels  
06 222 39 234  

info@jacquelinepeels.nl

Wat als je wordt gepest door een collega? Of door je baas 
wordt geïntimideerd? Dat verpest al snel je werkplezier.  
De oplossing hiervoor is vaak eenvoudiger dan je denkt.  
Jacqueline Peels en Daan Limburg helpen je op weg.

oomt.nl/booster30
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‘SOMS BEN JE ZELF DE  
GROOTSTE IDIOOT’

Mohammed Omer van Motorhuis  
over leidinggeven.

‘IEDEREEN MOET DE KANS  
KRIJGEN OM EEN GOEDE  
MONTEUR TE WORDEN’

Roland Schröder van Muntstad leidt zeer  
succesvol jongeren uit het hele land op.
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OMGAAN MET  
WERKDRUK? DOE ALS COUREUR  

NIELS LANGEVELD’

Topprestaties leveren, omgaan met druk  
en samenwerken als een team. 

•  
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Wacht eens even!
Wat helpt jou 

verder?

OOMT daagt vakmensen in de mobiliteitsbranche uit om hun talenten te ontdekken 
en actief in te zetten. Hierdoor werk je met plezier en zie je kansen in verandering. 
OOMT is er voor iedereen: voor medewerkers, leidinggevenden en werkgevers.

 WORKSHOP  
LEIDINGGEVEN

Leer hoe je jouw skills inzet om  
je team verder te helpen

DIRECT INSCHRIJVEN

BETER  
SAMENWERKEN

Verbeter de onderlinge  
samenwerking tussen 2 collega’s

DIRECT INSCHRIJVEN

HOE GASTVRIJ  
ZIJN JULLIE?

Met goed gastheerschap behoud  
je je klanten en je omzet 

DIRECT INSCHRIJVEN

ADVISEURS  
WERKGEVERSCHAP

Laat jouw team nóg beter  
functioneren 

DIRECT INSCHRIJVEN

 OOMT 
COACHING

Geef je loopbaan een onderhouds-
beurt. Praat met een coach

DIRECT INSCHRIJVEN


