Productie 2.0

Meer moeite doen voor maatwerk
Crisis na jaren van groei
De Greef Coatings is meer

Grote kans dat u ooit voor een magazijnstelling of winkeldisplay heeft gestaan die door de handen van De Greef

aandacht gaan schenken

Coatings is gegaan. Om precies te zijn: door de ‘volautomatische poederstraten’ van De Greef Coatings, die ervoor

aan de ontwikkeling van
medewerkers en de behoeften
van klanten.

zorgen dat metalen voorwerpen een beschermende laag krijgen, in elke gewenste kleur. Na jaren van groei voelt het
bedrijf de gevolgen van de economische crisis. Het heeft veel klanten in de retailbusiness, die erg conjunctuurgevoelig
is. Bovendien zijn klanten veeleisender. Ze verwachten maatwerk. En snel. Er moet meer moeite gedaan worden om
opdrachten binnen te krijgen. En er is een andere manier van werken nodig. In de vette jaren was er geen aanleiding om
te investeren in de ontwikkeling van het personeel. Nu kan het bedrijf alleen slagen als medewerkers hun verantwoordelijk-

Het bedrijf is nu beter in staat

heid nemen voor de kwaliteit en de snelheid van het productieproces. Dat was aanleiding voor directeur Albert de Greef

om zich te handhaven in een

en zijn vrouw Linda om mee te doen aan Mijn Bedrijf 2.0. ‘Even stilstaan bij wat je aan het doen bent is goed en in het

markt waar maatwerk steeds

geval van ons bedrijf hard nodig.’

belangrijker wordt.

Uitkomsten op papier
Net als elke deelnemer aan Mijn Bedrijf 2.0 heeft De Greef Coatings eerst een bedrijfsscan laten uitvoeren. ‘Zo kregen
we inzicht in wat er aan de bedrijfsvoering schort’, vertelt Albert de Greef. ‘Stiekem wisten we dat al wel. Maar toen we
de uitkomsten op papier zagen, was het meteen duidelijk.’ Samen met de bedrijfsleider Ron de Kok heeft hij een plan
gemaakt om het gemiddelde kennisniveau van de medewerkers op te vijzelen. Ook Linda is bij de veranderingen betrokken. Zij richt zich op het personeelsbeleid. Zo houdt Albert tijd over om bestaande klanten te bezoeken, nieuwe klanten
te werven en ideeën op te doen op beurzen en andere evenementen. Tijdens het proces werd De Greef begeleid door
een coach, Gwen van Valkengoed van Zomercoaching. ‘Zij was onze stok achter de deur’, vertelt hij. ‘Zij herinnerde ons
aan interne afspraken en hielp om onze plannen en ideeën te verduidelijken. Ook heeft zij een helpende hand geboden
met de vertaalslag naar de medewerkers.’
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Nieuwe weg ingeslagen
Die vertaalslag was een belangrijke stap. Je kunt als directie wel allerlei mooie plannen
hebben, zonder medewerking van het personeel ben je al snel terug bij af. Om te
beginnen stelde De Greef Coatings vier kernwaarden vast die het bedrijf onderscheiden
in de markt: flexibel, betrouwbaar, kwaliteit en sociaal. De kernwaarden zijn vervolgens
vertaald naar competenties en taakomschrijvingen, zodat medewerkers weten waar ze
aan toe zijn. Sindsdien hebben de medewerkers een functioneringsgesprek en voert de
bedrijfsleider elke vrijdagmiddag een informeel gesprek met alle productie-medewerkers.
Daarnaast heeft Albert samen met de coach het klantenbestand doorgenomen en
plannen gemaakt om klanten te benaderen. Hij belt nu regelmatig met klanten om te
inventariseren hoe het er bij hen voorstaat en of hij nog orders kan verwachten. Ook gaat
hij vaker op bezoek bij klanten. Dat lijkt zijn vruchten af te werpen. In 2011 zijn, vanwege
groei van het aantal opdrachten, twee nieuwe medewerkers aangenomen. Toch is het
einddoel nog niet bereikt, vertelt Albert. ‘We hebben nu beter voor ogen wat we willen
bereiken en hoe we dat willen doen. Maar we beseffen ons ook dat we er nog niet zijn.
We zijn een nieuwe weg ingeslagen. Nu is het een kwestie van volhouden.’

Enorme stappen
Er hebben bij De Greef Coatings geen wereldschokkende innovaties plaatsgevonden,
maar er is binnen het bedrijf veel veranderd. Mijn Bedrijf 2.0-adviseur Frans Duurland:
‘De Greef Coatings heeft in een jaar tijd enorme stappen gemaakt. Albert heeft zichzelf
kwetsbaar opgesteld. Dan sta je pas echt open voor vernieuwing, met inbreng van je
personeel en hulp van buitenaf. Veel ondernemers stellen zo’n stap uit. Ze zijn er wel
van doordrongen dat er iets moet gebeuren, maar ze gaan op dezelfde voet verder.
De Greef onderkende de problemen niet alleen, maar ging ook aan de slag. Dat heeft
gewerkt. Het bedrijf heeft in 2011 weer zwarte cijfers gedraaid.’

‘Meer in gesprek met de medewerkers’
Toen Mijn Bedrijf 2.0-adviseur Frans Duurland kennismaakte
met De Greef Coatings, zag hij een directeur die veel tijd
op de werkvloer doorbracht. ‘Albert was veel bezig met de
waan van de dag. Dingen regelen, brandjes blussen.
Hij kwam er niet aan toe om contact te onderhouden met
bestaande en potentiële klanten, schoof dat voor zich uit.
En de gevolgen daarvan ga je merken als het tegenzit
met de economie.’ Die houding is nu anders. De directie
pakt het personeelsmanagement professioneler aan, is
meer in gesprek met de medewerkers en gaat op bezoek
bij klanten. Frans: ‘Het personeel is veel beter in staat om
zelf problemen op te lossen.’

De Greef Coatings
Breukelen

Wat is er veranderd?
Medewerkers beschikten over onvoldoende kennis om de stap van massaproductie naar maatwerk te maken. Daarvoor moet je goed en flexibel
kunnen inspelen op specifieke vragen van klanten. Vooral de medewerkers
die al wat langer in dienst waren, hadden moeite met de omslag. Met hulp
van Mijn Bedrijf 2.0 is een nieuw personeelsbeleid in gang gezet. Belangrijk is
dat er beter met het personeel wordt gecommuniceerd: met de directie via
functioneringsgesprekken en met de bedrijfsleider op de werkvloer. Er is meer
aandacht voor het aannemen van nieuwe mensen met de juiste kennis en
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voor het behouden van kennis binnen het bedrijf. Tegelijkertijd heeft de directie
een plan uitgewerkt om klanten te benaderen, zodat er ook in slechte tijden
meer uit de markt kan worden gehaald.

De vertaalslag van het plan naar de praktijk richtte zich op
een aantal onderdelen:

Wat is het resultaat?

• de kernwaarden van De Greef Coatings vertalen naar competenties

De medewerkers zijn op de hoogte van de koers van het bedrijf en weten wat

•d
 e kernwaarden en competenties visualiseren en tastbaar maken voor de

daarbij van hen wordt verwacht. Zij krijgen meer ruimte om aan te geven wat

medewerkers, ook in relatie tot de producten om zo de betrokkenheid van

ze belangrijk vinden. Medewerkers voelen zich daardoor meer betrokken.

de productiemedewerkers met het eindproduct en de klant te vergroten
•h
 et verband leggen tussen het gedrag op de werkvloer en de veranderende

De aanpak en instrumenten

behoeften van de markt en dit tastbaar maken in woord en beeld

Albert en Linda de Greef hadden samen met hun bedrijfsleider al een plan

• de communicatie naar de medewerkers

van aanpak gemaakt om de veranderingen in het bedrijf te realiseren. Gwen

• de communicatie naar de klanten en de markt

van Valkengoed koos ervoor om heel praktisch op dit plan aan te sluiten en

•e
 en gesprekscyclus invoeren om gestructureerd met elkaar in gesprek te

de directie te helpen een vertaalslag te maken naar de praktijk. Tegelijkertijd

blijven

coachte zij de directie bij het managen van de veranderingen in hun bedrijf.

• de functieprofielen aanscherpen

Ze stonden regelmatig stil bij de vraag: wat betekenen de veranderingen voor

• de structuur en inhoud van de functioneringsgesprekken vaststellen

ons persoonlijk en wat voor onze managementstijl?

•o
 ndersteuning bieden bij de gesprekken met de medewerkers die de
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meeste weerstand boden tegen de veranderingen.

Verantwoordelijk personeel betekent voor
De Greef Coatings:
• uitleggen wat je toekomstplannen zijn en wat je van je
medewerkers verwacht
• kernwaarden concreet maken door ze uit te werken in competenties
en taakomschrijvingen
• medewerkers de ruimte geven om ideeën, wensen en zorgen te delen
met de directie
• medewerkers helpen om de juiste kennis te vergaren
• de ontwikkeling van je medewerkers goed blijven volgen,
bijvoorbeeld met regelmatige functioneringsgesprekken.

Waarom is deze praktijkcase een goed voorbeeld
van sociale innovatie?
Frans Duurland: ‘Een bedrijf is sociaal innovatief als het in staat is om zich
steeds aan te passen aan een veranderende context én daar voordeel uit
weet te halen. Bij De Greef Coatings hadden ze goed door dat je daarvoor
moet zoeken naar de juiste balans tussen sturing en ruimte.
Op dat vlak is veel winst geboekt, waardoor het bedrijf nu veel flexibeler is.
Door meer op pad te gaan, creëert de ondernemer openingen naar buiten.
Daarmee legt hij een tweede belangrijke basis voor toekomstige innovaties
en meer samenwerking met derden.’
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‘We hebben nu beter
voor ogen wat we willen
bereiken en hoe we dat
willen doen’

