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In 2019 gaan we
bouwen aan de toekomst
‘Beste medewerkers,
Allereerst, hartelijk bedankt voor jullie geweldige inzet in
2018! Het was een zwaar en uitdagend jaar, veel van jullie
draaiden extra diensten en weekenden. Gelukkig lijkt de
stabiliteit nu enigszins weergekeerd. En, we kijken dankzij
een aantal veelbelovende ontwikkelingen met véél
vertrouwen uit naar 2019!
Maar eerst nog even terug naar 2018. Dankzij een aantrekkende
economie groeide de vraag van onze opdrachtgevers, waardoor het
voor ons al een hele klus was om te voldoen aan de gevraagde
capaciteit. Door de groeiende economie nam in de transportsector de
vraag naar chauffeurs ook toe, met als gevolg dat een aantal van onze
chauffeurs hun heil elders zochten. Terwijl wij dus juist meer mensen
nodig hadden. Tel daar de onverwachte groei van onze
Motorbrandstoffen-afdeling en de lage waterstanden bij op, dan heb
je dan een pittig jaar. Inmiddels zijn we ingesteld op de nieuwe situatie
en kunnen we in belangrijke mate voorzien in de behoefte van de
klanten.
120 medewerkers erbij
Zo investeerden we dit jaar fors in nieuwe medewerkers, om te
voldoen aan de capaciteitsvraag en om de werkdruk te verminderen.
Uiteraard werven we ook om het (natuurlijk) verloop op te vangen. In
totaal groeide ons personeelsbestand in 2018 uiteindelijk met 120
medewerkers. Deze groei is goed merkbaar geweest binnen onze
organisatie en vormde een stevig karwei voor de betrokken afdelingen
in alle landen.
Afname ziekteverzuim
Met de gestegen werkdruk steeg ook het ziekteverzuim. Daarom zijn
we in 2018 nog meer in gaan zetten op ziektebegeleiding, onder
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‘Het was een zwaar
en uitdagend jaar,
maar gelukkig lijkt de
stabiliteit nu enigszins
weergekeerd.’

andere door de focus te leggen op verzuimmanagement. De eerste
resultaten zien we al: in de loop van het jaar nam het verzuim af. Een
belangrijk aspect is ook duurzame inzetbaarheid. Dat geven we onder
andere invulling door zorgvuldig naar de roosters en de diensturen te
kijken. We beseffen dat we met een eventuele aanpassing van
roosters een beroep doen op flexibiliteit, vandaar dat we hieraan veel
persoonlijke aandacht geven.
Verbouwing kantoor
Om ons groeiende kantoorteam een goede werkplek te bieden, is
besloten om het hoofdkantoor in Papendrecht (NL) ingrijpend te laten
verbouwen. De verbouwing start in januari 2019 en na ca. 6 maanden
zal op de plek van de huidige showroom een fonkelnieuw
kantoorcomplex en een multifunctionele ruimte gerealiseerd zijn. In
totaal creëren we met deze ingreep 800 m2 extra kantoorruimte en
verschaffen we ruimte voor toekomstige groei. Ook de buitenzijde
van het pand steken we in een fris en modern jasje, het zal voor
het oog een compleet nieuw gebouw zijn. Meer hierover in de
volgende Onderweg.
Verhuizing werkplaats, extra parkeerruimte
Onze werkplaats in Papendrecht (NL) verhuist volgend jaar naar
bedrijventerrein Nieuwland Parc in Alblasserdam (NL), in het huidige
pand van Iveco Schouten. Hier gaan we ook onze opleidingen
verzorgen. Met deze nieuwe locatie winnen we aan ruimte (22.000 m2)
en verbeteren we onze opleidingsfaciliteiten. Dit laatste is van belang
om in de toekomst voorop te blijven lopen in trainingen en
opleidingen van (nieuwe) chauffeurs.
Nieuwe locatie in Antwerpen (B)
Het afgelopen jaar hebben we ook de hand kunnen leggen op 20.000 m2
grond in Antwerpen. De planning is om aan de Romeynsweel een
gezamenlijke Thys/Schenk parkeerlocatie te realiseren. In de loop van

2019 hopen we met de aanleg hiervan te starten. De
kantooractiviteiten van Thys worden in het eerste kwartaal van 2019 in
onze Antwerpse kantoorlocatie aan de Schomhoeveweg geïntegreerd.
Linde Cryoservice een succes
In België is de stikstof-kleindistributie voor Linde Gas een succes te
noemen. Als gevolg hiervan kunnen deze distributieactiviteiten vanaf
1 december 2018 worden uitgebreid naar Nederland. Het totaal aantal
Linde Benelux Cryoservice-voertuigen komt daarmee op twaalf.
Terugkijkend blijkt de plaatsing van een eigen stikstoftank op ons
Antwerpse terrein ook een juiste keuze.
Om bij de gassen te blijven, de overname van de Praxair
gascilinderdistributie die de Talke Group voorheen verzorgde, is
evenzeer succesvol verlopen. Daarnaast verrichten onze Cryolutionmonteurs steeds meer onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan
het wagenpark van onze opdrachtgevers.
LNG (=Liquefied Natural Gas)
Naast de gestage groei van de LNG transportactiviteiten gedurende
2018 hebben we afgelopen jaar onze eerste ervaringen opgedaan met
een LNG aangedreven truck in ons bedrijf. In 2019 krijgt dit een
vervolg met de aanschaf van 3 additionele LNG trucks voor zowel
Nederland als België.
Bedankt voor jullie aandacht. Veel leesplezier met deze nieuwe
Onderweg. Wij maken gebruik van deze gelegenheid om jullie alvast
fijne kerstdagen en een gezond en veilig 2019 toe te wensen!’
Met persoonlijke groet,
Arjan & Harry Schenk
PS: Graag tot ziens op onze nieuwjaarsbijeenkomst
van 19 januari 2019.
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Geen droomstart voor nieuwe

ACTUALITEIT

MBS-afdeling
De afdeling Motorbrandstoffen (MBS)
heeft op z’n zachtst gezegd een
enerverend jaar achter de rug. Hoe
kijken de Operationeel Manager en
Teamleider van MBS terug op 2018?
Alvorens hen aan het woord te laten, eerst
het jaar kort op een rij. De MBSkantoorafdeling vernieuwde in 2018
volledig qua personele bezetting. Deze
nieuwe collega’s kregen direct te maken
met een enorme uitdaging, vanwege de
toenemende klantvraag en omdat de
chauffeursroosters niet goed aansloten op
de wagenroosters. Het planningswerk
vergde dientengevolge veel tijd en
creativiteit. Hier bleef het echter niet bij, de
lage waterstanden bezorgden de planners
nieuwe hoofdbrekens. Onze mensen en
materialen werkten op nagenoeg 100

procent, helaas bleek dit niet genoeg om
altijd alle tankstations te bevoorraden.
Chauffeurs- en
kantoorbezetting op orde
De vraag rijst: wat is eind 2018 de stand van
zaken? Rob Looijmans, Operationeel
Manager bij MBS: ‘We ervaren de drukte nog
steeds, omdat de beschikbaarheid van
brandstoffen op sommige depots nog
steeds niet 100 procent is. Verder moeten
onze planners hun collega’s nog leren
kennen, dat vraagt tijd, die kennis zit niet
in systemen.’
Toch is er ook volop positief nieuws!
De onderbezetting bij de chauffeurs is
opgeheven na een succesvolle
wervingscampagne. Met de komst van een
personeelsplanner in januari 2019 is ook de

AFDELING MBS
• 380 chauffeurs
• 15 standplaatsen
• 7 kantoorfuncties

kantoorbezetting op orde. Voorts is er
na een roerig jaar meer rust rondom de
roosters. ‘We proberen de roosters een
week van tevoren rond te hebben’, licht
Teamleider Anton Broekzitter toe. Een vaste
kantoorbezetting van 7 uur ’s ochtends
tot 19 uur ’s avonds op werkdagen en
op zaterdag (sinds de zomer), versterkt
deze rust.
‘Bedankt chauffeurs!’
Last but not least, de kritische klant ervaart
inmiddels weer de gekende stabiliteit en
kwaliteit. Rob: ‘Al met al hebben we onze
opdrachtgevers bijna voor 100 procent
kunnen bedienen. Dit is met name de
verdienste van onze chauffeurs! We zijn blij
met hun extra inzet en grote betrokkenheid.
Bedankt chauffeurs!’

COLLEGA AAN HET WOORD
Wie ben je?
‘Anton Broekzitter, 38 jaar. Bedrijfskundige en geboren en getogen
in Alblasserdam (NL). Fanatiek voetballer en bordspellenspeler.’

Functie bij Schenk?
‘Teamleider MBS.’

Wat houdt je functie in?
‘Ik ben eindverantwoordelijk voor de cyclische weekroosters.
Ik probeer het onze personeelsplanners zo gemakkelijk mogelijk te
maken, door allerlei randzaken op te pakken en daar waar nodig bij
te springen als planner.’

Hoe lang bij Schenk?
‘Sinds maart 2018.’

Wat trok je aan in Schenk?
‘Ik wilde dat volgende stapje maken en kreeg hier de kans voor een
leidinggevende functie.’

Hoe bevalt het?
‘Dit is alles wat ik wilde hebben in baan, het is enorm afwisselend.’
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Anton Broekzitter,
Teamleider
Motorbrandstoffen

Kennismaken met het managementteam

Rob Looijmans
Wat is je functie?
‘Operationeel Manager bij de afdeling Motorbrandstoffen (MBS).’

bezoeken. Daarnaast kunnen chauffeurs mij altijd bellen en als het
even lukt, maak ik dan tijd voor hen.’

Wat houdt je functie in?

Volg je opleidingen?

‘Ik ben als hoofd van de afdeling MBS verantwoordelijk voor de
motorbrandstoffen-operaties en aviation-services. Toen ik begon
bij Schenk had ik voor mezelf drie hoofdtaken bedacht: 1. Het
chauffeursbestand op orde brengen. 2. De verwachtingen van onze
opdrachtgevers managen. 3. Onze planningsafdeling als een geoliede
machine laten functioneren. Alledrie de zaken betreffen nog werk in
uitvoering.’

‘Op dit moment niet. In mijn vorige functie heb ik een opleiding lean
management gevolgd en het is mijn ambitie om nog meer leancursussen te volgen, om mijn kennis hierover verder uit te breiden.
Uiteraard wil ik deze kennis toepassen binnen Schenk. Simpel gezegd
betekent lean “continu verbeteren”, dus dit is zeker ook van toepassing
binnen Schenk, want zelfs in het perfecte bedrijf blijven er zaken voor
verbetering vatbaar. Althans, dat is de filosofie van lean.’

Hoe lang ben je in dienst?

Wat is jouw drijfveer om dit werk te doen?

‘Sinds april 2018. Hiervoor werkte ik dertien jaar voor Brink’s Geld- en
Waardetransport. Ik begon hier als Operationeel Manager en de
laatste jaren werkte ik naast m’n managersfunctie aan de ontwikkeling
van nieuwe vormen van dienstverlening. Voor m’n Brink’s periode was
ik achtenhalf jaar Officier Infanterie bij de Landmacht.’

‘Ik werk graag in de logistiek, want dat is zeker in de transportsector
mensenwerk. Het is geen rocket science maar het gaat vaak om
praktische oplossingen, je moet alert zijn en snel schakelen, daar hou
ik van. Binnen Schenk is m’n drijfveer om vanuit de huidige situatie
binnen MBS stappen te maken die tot verbetering leiden.’

Hoe ervaar je het werken bij Schenk?

Hoe zie je de toekomst in jouw segment?

‘Het is druk. We maken lange dagen en er is veel druk vanuit onze
opdrachtgevers. Maar de organisatie zelf en het contact met m’n
collega’s ervaar ik als héél prettig en dat maakt heel veel goed.’

‘Op lange termijn kun je ervan uitgaan dat we met z’n allen minder
brandstoffen gaan gebruiken. Dat zal echter nog lang gaan duren, dus
dat zien we niet als een bedreiging. Integendeel, mijn ervaring bij
Brink’s - waar ik de ontwikkeling heb meegemaakt dat er steeds
minder cash werd gebruikt - heeft mij geleerd dat dit ook kansen
biedt. Bijvoorbeeld doordat opdrachtgevers meer activiteiten van het
logistieke proces gaan uitbesteden.’

In hoeverre ben je zichtbaar voor de chauffeurs?
‘Dit is lastig, want onze chauffeurs werken heel verspreid. Maar
minimaal een keer per halfjaar probeer ik elke Schenk-standplaats te
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Schenk’s geheime wapen:

Gelukkige werknemers
In België woedt een heuse ‘war for talent’. Goede chauffeurs
contracteren is een uitdaging van jewelste. Schenk beschikt
evenwel over een invloedrijke troefkaart, stelt HR Adviseur
Sarah Leten: ‘Gelukkige werknemers.’
Schenk’s HR-specialist in Antwerpen (B) licht haar analyse verder toe:
‘Gelukkige werknemers zijn de beste ambassadeurs voor een bedrijf.’
Onderscheidend menselijk beleid
Evenals in Nederland is Schenk sinds 2018 ook in België een fulltime
HR-specialist rijker: Sarah Leten. Haar grootste opgave betreft de
hierboven beschreven zoektocht naar bekwame, nieuwe chauffeurs.
‘Een uitdagende opdracht, want de instroom is vandaag de dag
lager dan vroeger en ook het niveau van chauffeurs is lager’, legt
Sarah uit.

Toch gloort er hoop: in Nederland sloeg een wervingscampagne in
het achterliggende jaar goed aan. ‘Ook in België moet Schenk zich
meer als een aantrekkelijke werkgever in de markt zetten, employer
branding wordt steeds belangrijker. Marketing is daarom een
belangrijk doel voor de komende jaren. We zijn al begonnen met het
verbeteren van de website.’
In de marketinggedachte is een unique selling point van
doorslaggevend belang. Hierover beschikt Schenk, aldus onze
Antwerpse collega. ‘We hebben een goede naam bij de chauffeurs
en ons menselijke beleid is onderscheidend.’ Schenk hoeft zichzelf
dus niet opnieuw uit te vinden. ‘We kunnen met een gerust hart
trouw blijven aan onszelf en aan onze bedrijfscultuur, want ook die
cultuur springt eruit ten opzichte van andere werkgevers.’

INTERNATIONAAL

Wie ben je?

Op zaterdagavond 6 oktober jl. huldigde transportverzekeraar
TVM Belgium elf schadevrij rijdende Schenk-chauffeurs tot
Ridder van de Weg. Saillant detail: Schenk scoorde ook in 2017
een elftal Ridders van de Weg.

‘Sarah Leten, 39 jaar oud, wonend in Antwerpen (B) en vijftien jaar actief in HR.’
Onze enige Gouden Ridder: een dame
Eregast Marc Herremans (een bekende Belgische triatleet, die na een
verlamming in een rolstoel deelnam aan triatlons) overhandigde de
insignes aan de aanwezige Ridders. Frank Van Nueten, algemeen
directeur van TVM, stipte tijdens de feestelijke avond aan dat
schadevrij rijden in het geheel niet eenvoudig is: ‘Als je weet dat
slechts 3 op de 1.000 chauffeurs erin slagen om tien jaar schadevrij te
rijden, dan mogen we inderdaad spreken over werkelijk uitzonderlijke
prestaties.’ In België zijn er evenals in Nederland Gouden (10 jaar),
Zilveren (5 jaar) en Bronzen (3 jaar) beeldjes voor schadevrij rijden.

Functie bij Schenk?
‘HR Adviseur in Antwerpen (B).’

Wat houdt je functie in?
‘Werven nieuwe chauffeurs en verstevigen van de band met onze huidige
chauffeurs, verzorgen van opleidingstrajecten voor nieuwe en bestaande
chauffeurs, vormgeven van het ziektebeleid, samenwerken met scholen en
in het algemeen Schenk’s bedrijfscultuur uitdragen en bewaken.’

Hoe lang bij Schenk?
‘Acht maanden.’

Namens Schenk was Area Manager BeLux Rudy Wille aanwezig.
‘Opvallend was dat Schenk’s enige Gouden Ridder een vrouw was:
Sandra Guilbau. Verder was het een gezellige avond net als andere
jaren. TVM had de formule wel iets gewijzigd, met een walking dinner
na de plechtigheid, zodat we meer konden socializen, wat zeker niet
fout was.’

Wat trok je aan in Schenk?
‘Het is een internationaal bedrijf, dat sprak me aan, evenals dat het een
familiebedrijf is. Die familiare uitstraling heeft Schenk nog steeds, iedereen
kent elkaar bij naam en je bent geen nummer. Daarnaast bood de functie
van HR Adviseur mij veel uitdaging, het is een nieuwe functie, dus ik kan
veel opzetten en uitdiepen.’

Hoe bevalt het?
‘Voilà, goed! Elke dag kom ik met verschillende type mensen in contact.
Elke dag is anders.’
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Sarah Leten,
HR Adviseur België

2017
0
3
3
5

2018
0
1
6
4

Belgische
Ridders van de Weg
In de sfeervolle Dockx Dome Event Hall in Brussel (B) reikte TVM
Belgium voor de veertiende keer deze ridderlijke onderscheidingen
uit. In België en Nederland samen ridderde TVM ondertussen meer
dan 30.000 vrachtwagenchauffeurs.

COLLEGA AAN HET WOORD

Diamant
Goud
Zilver
Brons

Verder in België en Luxemburg
Toch was het de achterliggende maanden niet alleen feestgedruis bij
Schenk in België. Rudy: ‘Door de droogte en de daaruit voortvloeiende
lage waterstand van de Moezel was het een huzarenstukje om alle
stations bevoorraad te krijgen. Onze chauffeurs moesten extra
diensten draaien en de planners moesten puzzelen om geen
droogvallers te krijgen.’ Het ergste lijkt gelukkig achter de rug.

Ten tijde van het interview voor deze Onderweg zijn er wel stakingen
in de Waalse delen van België. ‘Het betreft stakers die ageren tegen de
hoge brandstofprijzen en accijnzen. Zij proberen met blokkades het
werk op de verschillende depots te vertragen. Met als gevaar dat in
België en Luxemburg de stations droogvallen, nu niet door
waterstanden maar vanwege stakingen.’
Desalniettemin krijgt dit artikel een goedgeluimd slot: Rudy vertelt
dat in de loop van 2019 al het kantoorpersoneel van Tanktransport
Thys fysiek integreert in het Antwerpse hoofdkantoor van Schenk.
Deze samenwerking krijgt hiermee steeds meer vorm.

goud
zilver

Dennis De Backer
Freddy Bogaerts
Khalid Bouyouzan
Benny De Leenheer
Mihaita De Swert
Felix Wrobel

Gouden
Ridder
Sandra
Guilbau
van de
weg

brons

Abdellah El Baroudi
Luc Dumoulin
Daniël Fildan
Kevin Meert
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Vacature maken en plaatsen

Sollicitantenbeheer

Vacature plaatsen

De passende
sollicitant aannemen

Sollicitanten krijgen

Bij personeelstekorten een
passende kandidaat zoeken in
de pool aan sollicitanten. Wanneer
er geen geschikte kandidaat is,
de werving opnieuw opstarten

Sollicitantenmanagement /
HR Software In Duitsland
In juli 2018 startte in Duitsland de implementatiefase van
een nieuw systeem voor sollicitantenbeheer. In augustus
2018 ging het systeem “Germanpersonnel“ (ook “Persy“
genoemd) live en na de eerste maanden is iedereen
enthousiast over de kwaliteit en het gebruik. Door het
design en ook de eigen beelden en foto’s zijn niet alleen
onze vacatures zeer aansprekend. Dit systeem heeft door de
verspreiding via diverse Job Portals – met slechts een klik
– een enorm voordeel. De multiposting-technologie in Persy
verspreidt onze personeelsadvertentie via niet minder dan
250 banenbeurzen, zoekmachines, de Bundesagentur für

Op zaterdag 13
oktober jl. vond in
de plaats
Obermehler (D) in
Thüringen op de
Instruktorenbörse
de Safety Day voor
chauffeurs van LPG
plaats. De dag stond
volledig in het
teken van (werk-)
veiligheid.

Naast een kennistest was er een
uitwisseling van ervaringen met onze klant
Westfalia betreffende het onderwerp
‘moeilijke leveringssituaties’ bij het
bevoorraden van tankstations met autogas.
Er werd ook wat dieper ingegaan op het
onderwerp ‘bepaling van vrije ruimte’ en
mengseldichtheid (zomer- en
winterwaarden) met het maken van
rekensommen. Chauffeurs en planners van
Bottomline zagen elkaar ook weer eens en
konden allerlei onderwerpen bespreken.
De presentatie rond het onderwerp
onderkennen van gevaren ging over het
vermijden van ongevallen door struikelen,
vallen en uitglijden. Dat zijn de oorzaken
bij arbeidsongevallen die zich het
vaakst voordoen.
Parallel aan bovenstaande waren er
instructies over het ADR en over de
urenverantwoording in de boordcomputer.
Over het ATX on-boord-systeem werd
instructie gegeven en de meest
voorkomende fouten werden besproken.

De dag werd afgesloten met het onderwerp
“voertuiginspectie voor vertrek” op een
geprepareerde tankwagencombinatie. Ook
het aan- en afkoppelen van voertuigen werd
voorgedaan en beoefend, ook over de in- en
uitstapmethoden werd uitleg gegeven. Hier
toonde een expert van de beroepsvereniging
(Berufsgenossenschaft), welke gevolgen een
sprong uit de vrachtwagencabine voor de
gewrichten heeft: het 3-voudige van het
eigen lichaamsgewicht! Niet doen dus!
De dag stond ook in het teken van spel,
plezier en spanning en de prijsuitreiking
werd erg spannend: uiteindelijk moest het
schatten van het gewicht van een 11 kg
zware aardappelzak de winnaar bepalen –
Evgenij Kuntz. De tweede prijs won
Wolfgang Groß, de derde prijs was voor
Jürgen Petermann.
De zeer goede begeleiding door de
Instruktorenbörse, de catering, het goede
weer, de gesprekken tussendoor en de
lekkere Pretsel met boter voor de terugreis
zorgden voor een positief feedback.

Safety Day
13.10.2018 Obermehler/Thüringen
(D) - resultaten

Arbeit, sociale netwerken en de eigen homepage. Verder
verloopt het beheren van de inkomende potentiele collega’s
veel efficiënter en sneller. We kunnen sollicitatiedossiers
door een slim proces eenvoudig en snel managen:
importeren van gegevens, categoriseren, filteren, selecteren
en contact leggen.
Verdere functies zoals praktische zoekfilters, het toekennen
van trefwoorden en individuele herinneringsfuncties zijn
hierbij behulpzaam om de sollicitatieprocedure uitermate
effectief te laten verlopen.

INTERNATIONAAL
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40 dienstjaren, waarvan 23 bij Schenk
‘Als Maarten Maasland binnenkwam,
klonk er al snel gelach op kantoor’,
beschrijft HR-manager John van den
Akker z’n voormalige collega
glimlachend. ‘We zullen z’n positieve
drive missen!’

Nieuwe wegen

voor het werven van chauffeurs...
Nog steeds bestaat er in Duitsland een
tekort aan chauffeurs. Dat noodzaakt
ons om nieuwe wegen in te slaan en we
hebben zodoende besloten 2
aanhangwagens van personenwagens
op opvallende wijze als reclamemiddel
te gebruiken. Zij staan o.a. bij inritten
van tankstations en truckstops en
worden regelmatig naar andere
plaatsen getrokken. Het wordt tot nu
toe positief beoordeeld, althans indien
het toeteren en het gebaar duim
omhoog van truckers juist worden
geïnterpreteerd...

Een belangstellende zag de aanhangwagen
langs de kant van de weg staan en noteerde
de afgebeelde sollicitanten-hotline.
Telefonisch contact volgde met hem en hij
werd voor een sollicitatiegesprek
uitgenodigd. Gezien zijn werkervaring in het
vervoer van gevaarlijke stoffen en zijn
karakter paste hij goed bij Schenk. Verder
kwam hij overtuigend over om graag voor
Schenk te willen werken. Intussen behoort
hij bij het Schenk-team en staat op het punt
zijn inwerkperiode succesvol af te sluiten.
De contacten met de opleidingsinstellingen
werden eveneens versterkt. Uiterst
vruchtbaar is hierbij het contact met het

chauffeursopleidingscentrum in
Gelsenkirchen (D). Hier vinden regelmatig
informatiebijeenkomsten voor deelnemers
plaats die hun rijbewijs halen respectievelijk
het oude rijbewijs klasse 3 aanvullen met
het grote vrachtwagenrijbewijs. Midden
november 2018 vond een tegenbezoek
plaats van een grotere groep
belangstellenden op het hoofdkantoor van
Schenk in Gelsenkirchen (D) wat leidde tot
concrete opdrachten bij het centrum voor
Schenk. Menig nieuwe chauffeur kon langs
deze weg voor Schenk worden geworven.
Het blijft ook in de toekomst een
spannende uitdaging chauffeurs te werven
en langdurig te binden.

Op 6 september jl. ging Maarten Maasland
na 40 dienstjaren met pensioen. De laatste
23 jaar werkte hij voor Schenk. Na een
loopbaan als chauffeur en planner droeg
Maarten de laatste tien jaar meerdere
petten. Zo fungeerde hij als
chauffeursbegeleider, een rol die hij met
verve vervulde en waarin hij onmisbaar was
als tussenpersoon tussen de chauffeurs en
het hoofdkantoor. Verder was hij
vertrouwenspersoon binnen onze
organisatie, dat was hem als mensenmens
op z’n lijf geschreven. Ook begeleidde hij
onze arbeidsongeschikten en vormde het
sociaal-medisch gezicht van Schenk. Tevens
coördineerde hij in Pernis twee dagdelen
per week de zaken tussen Shell en
onze chauffeurs.

John van den Akker: ‘Hij was de smeerolie
tussen de chauffeurs en het hoofdkantoor.
Als luisterend oor op de werkvloer vernam
hij zaken die wij op kantoor niet meekregen.
Daarin heeft hij veel voor Schenk betekend.’
Ook z’n chauffeursverleden was van waarde.
‘Hij weet als geen ander wat chauffeurs
meemaken in het werk.’ Schenk trakteerde
hem op een welverdiend etentje met
directie en vrienden. Ook veel klanten
toonden hun waardering met bedankjes en
attenties. Op zijn laatste werkdag 6
september 2018 kreeg hij ook van zijn
kantoorcollega’s erg veel cadeau’s. Maarten
droeg een deel van z’n werkzaamheden over
aan HR Casemanager Neeltje van Roosmalen
(zie elders in deze Onderweg).

‘Hij was de smeerolie
tussen chauffeurs
en kantoor’
John van den Akker, HR-Manager

Met pensioen

Maarten Maasland

INTERNATIONAAL

SCHENKVARIA
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Met pensioen

De zoon van Jan Russchenberg,
Menno, wilde zijn vader verrassen
met een mooie groepsfoto van zijn
dierbaren bij zijn tankwagen. Het
pensioen van Jan kwam er immers
aan, dus het zou mooi zijn als dit
vastgelegd zou kunnen worden.
Samen met de collega-chauffeur van Jan,
John van Loon, werd dit op een zaterdag in
november geregeld. Zijn kinderen en

kleinkinderen kwamen naar de standplaats
van Jan en werden er mooie foto’s
gemaakt. Jan werd met de foto’s en een
filmpje van het maken ervan verrast na de
jubileumbijeenkomst op 30 november jl.
Jan kwam in 2001 bij Schenk in dienst, bij
de overname van de vervoersactiviteiten
door Schenk van BK gas. Jan zwaait af met
38 dienstjaren BK gas en Schenk, een
geweldige prestatie.

Jan Russchenberg
38 dienstjaren BK gas en Schenk

Met pensioen

Siets Nieuwenhuizen
Sinds 2008 bij Schenk
Op z’n 71e leverde Siets
Nieuwenhuizen nog een
belangrijke bijdrage aan de
werkzaamheden van onze
Motorbrandstoffenkantoorafdeling. Daarna
was het tijd voor z’n echte
pensioen - al zat Siets nog
vol energie en had het van
hem niet gehoeven.
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Op werkdagen arriveerde Siets altijd voor
zessen bij Schenk. Hij opende dan de
deuren en ging in het grootste deel van
het jaar dus al aan de slag voordat de zon
opkwam. Hij werkte sinds 2008 bij
Schenk, nadat hij op z’n 61e in de
VUT-regeling van Shell terechtkwam. Siets
wilde echter nog graag blijven werken en
was de afgelopen jaren zeer waardevol
voor Schenk.
Dankzij z’n Shell-verleden had hij een
scherp inzicht in de productiviteit en
efficiëntie van de transporten van
motorbrandstoffen. ‘Dit is ook z’n passie.
Hij kon zich hier volledig op focussen,
hield alles tot in detail bij en zat onze
mensen achter de broek aan’, vertelt
Teamleider Anton Broekzitter. ‘Ja, Siets is

écht een geweldige vent! Hij kan zaken
ook zo mooi verwoorden.’
Een officieel afscheidsdiner als dank voor
z’n belangrijke bijdrage sloeg Siets af,
bescheiden als hij is. Schenk zal z’n kennis
en expertise missen!

‘Zelden iemand
zó bevlogen
zien werken’
Anton Broekzitter,
MBS-Teamleider

‘Een echte familieman
met hart voor de zaak’
John van den Akker, HR manager
ONDERWEG 08 2018 | 13
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Onze ethanolplanner
krijgt het druk
Ethanoltransport is voor Schenk nog betrekkelijk nieuw. Hoe ontwikkelt deze
divisie zich? Een gesprek met onze ethanolplanner Cees van Doorn.
‘Onze ethanoldistributies groeien zeker!’ start Cees goedgeluimd. ‘We leveren
bio-ethanol aan raffinaderijen, die dit vervolgens door de benzine mengen om het
percentage milieuonvriendelijke fossiele brandstoffen in de benzine te verlagen en de
CO2-uitstoot te beperken.’ Een ethanolbrandstof die hieruit ontstaat, is bijvoorbeeld
de motorbrandstof E10 (90 procent benzine en 10 procent ethanol). Deze
brandstofontwikkeling startte in 2005. E10 is in België en Frankrijk intussen verplicht.
In Nederland is het op sommige plekken ook reeds beschikbaar en de Nederlandse
regering is voornemens dit verplicht te stellen, het exacte tijdspad is alleen nog
ongewis. Hoe dan ook, gezien deze ontwikkelingen zal Cees het steeds drukker
krijgen met zijn ethanol-planning.
Internationaal gezelschap
Een andere drukte voor hem betreft de mengelmoes van talen tijdens z’n werk. Als de
uit Breda (NL) afkomstige planner, tussen de bedrijven door, vanachter z’n bureau aan
de Antwerpse Schomhoeveweg (B) z’n oor te luister legt, beluistert hij regelmatig
meerdere talen tegelijk. ‘België is al tweetalig, maar we leveren ook aan Duitse, Engelse
en Franse afnemers.’ Onder zijn collega’s zijn nog meer van deze internationale
driehoekjes te maken; zo komt chauffeur Marc Frisée uit Luxemburg, maar woont in
België en laat dagelijks zijn ritten plannen door z’n Hollandse collega.

COLLEGA AAN HET WOORD
Wie ben je?
‘Cees van Doorn, 60 jaar, ik woon in Breda (NL).’

Functie bij Schenk?
‘Planner van LPG- en ethanoltransporten.’

‘Nederlanders tutoyeren sneller’
Op de vraag of Belgen anders te werk gaan dan Nederlanders, antwoordt de
Bredanaar: ‘Nederlanders zijn directer, we hebben snel een grote mond.’ Om dan
lachend te vervolgen: ‘We tutoyeren ook sneller, dat doen Belgen héél anders!’ Verder
signaleert Cees weinig verschillen. ‘Het is goed om in België te werken.’
Toch stipt hij na een korte pauze een contrast aan. ‘In Nederland is chauffeur zijn écht
een beroep, ze kennen beroepstrots, “ik ben trucker!”. In België heeft een chauffeur
niet die status. Daarom is het ook veel moeilijker om goede chauffeurs te vinden, zoals
de huidige chauffeurs die werkzaam zijn in België.’

Hoe lang bij Schenk?
‘Vanaf 1 januari 1999.’

Hoe ervaar je het werken bij Schenk?
‘Prima. ‘t Is nooit hetzelfde. Ik vind het elke keer weer mooi
om na een dag schuiven met opdrachten en wagens de
planning voor elkaar te hebben!’
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‘Het is goed om in
België te werken.’
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Schenk verwelkomt de nieuwe chauffeurs
en hun partners in Papendrecht

Wat te doen
bij ongewenste
omgangsvormen?
Het kan voorkomen dat een Schenk-collega zijn of haar
werkplek als onprettig en onveilig ervaart, vanwege
ongewenst collegiaal gedrag. In zo’n situatie is het welkom als
er binnen Schenk een vertrouwenspersoon is die luistert en
op een deskundige manier meehelpt om deze problemen
op te lossen. Tot september jl. vervulden zowel Maarten
Maasland als Diana Bakker deze rol van vertrouwenspersoon.
Vertrouwenspersoon via Arbo Unie
Vanaf 1 januari 2019 levert Arbo Unie onze vertrouwenspersoon.
Deze keer betreft het niet een interne medewerker, maar een
deskundige vertrouwenspersoon van Arbo Unie. Zij beschikken
over meerdere specialisten, dus als de vast toegewezen
vertrouwenspersoon afwezig is, hebben ze altijd een
vervanger klaarstaan.
Uitsluitend voor ongewenste omgangsvormen
Deze vertrouwenspersoon is er uitsluitend voor problemen met
ongewenste omgangsvormen zoals:
• pesten
• (seksuele) intimidatie
• agressie
• geweld
• discriminatie
Uiteraard behandelt de vertrouwenspersoon deze zaken met
respect voor de privacy. De Arbo Unie-specialist neemt het
probleem overigens niet over, maar ondersteunt en denkt mee.
Het merendeel van de klachten weet deze vertrouwenspersoon
op een informele manier op te lossen.
Niet bij planningsproblemen
Let op, de vertrouwenspersoon is uitsluitend voor bovenstaande
zaken beschikbaar. Dus wanneer een van onze chauffeurs er niet
uitkomt met bijvoorbeeld een collega-planner, zich onrechtvaardig
behandelt voelt, dan moet dit onderling op kantoor worden
opgelost, daarvoor is niet de vertrouwenspersoon.

Contactgegevens vertrouwenspersoon: Ella Vroomans
Telefoon: 06 5250 0893
E-mail: ella.vromans@arbounie.nl
Centraal landelijk telefoonnummer: 088 272 60 26
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Geslaagde
welkomst
zaterdag

voor 13
Talkechauffeurs

Sinds oktober 2016 verzorgde
Talke Group uit Duitsland de gasflessendistributie voor Praxair.
Dit vervoer heeft Schenk mede
op verzoek van Praxair in goede
samenspraak met Talke
overgenomen per 1 juli 2018.
Het betreft een overname van
13 Nederlandse chauffeurs, inclusief
wagenpark en materiaal. Voor Schenk is
het een welkome uitbreiding van de
gasflessendistributie.

Bos bloemen
voor partners
Daarom verwelkomde Schenk de nieuwe
chauffeurs en hun partners in
Papendrecht tijdens een speciale

welkomstzaterdag op 23 juni jl. Het
welkom dat een kleine drie uur in beslag
nam, startte met korte presentaties van
directeur Arjan Schenk, teamleider
cryogene gassen Niek Meerlo en
HR-manager John van den Akker.
Ondernemingsraad-voorzitter Lex
Lecomte was bij deze kennismaking ook
aanwezig. Daarna kregen de
nieuwbakken Schenk-drivers een
rondleiding waarbij kennisgemaakt werd
met Arie Kalis (salarisadministrateur), daar
werd de papierwinkel op orde gemaakt.
Tevens werd bijgaande groepsfoto
geschoten. Als vrolijke afsluiter ontvingen
de partners bij het afscheid een fleurige
bos bloemen. HR-manager John van den
Akker: ‘Voor de partners is het belangrijk
om ons bedrijf te zien en Schenk te leren

kennen, want als werkgever vragen we
immers veel van hun wederhelft.’

Omscholing
Het is mooi om te zien dat ze inmiddels
hun plek hebben gevonden bij Schenk.
Twee chauffeurs lieten zich in de
tussentijd zelfs al omscholen, zodat ze
naast het gas voortaan ook benzine
kunnen transporteren.

Nieuwe collega’s voor
Linde Gas Cryoservices
In december 2018 heet Schenk opnieuw
nieuwe collega-chauffeurs welkom, zij
zullen gaan rijden voor Linde Gas
Cryoservices. De kennismakingsochtend
vindt plaats in januari 2019.
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‘InSite begon met wat basisinformatie, maar
ik zie dat het steeds uitgebreider wordt’

SCHENKVARIA

InSite onmisbaar

Veel informatie alleen nog via InSite
Het merendeel van onze Schenk-collega’s maakt gebruik
van het in 2017 gelanceerde intranetplatform InSite. Mooi!
Toch zijn er ook nog collegae die geen gebruik van InSite
maken. Zij gaan steeds meer belangrijke informatie missen.
‘Een échte professional wil geen bedrijfsnieuws en
vakinhoudelijke informatie mislopen. Zeker niet als hij of zij
werkzaam is in de distributie van gevaarlijke stoffen’, stelt
HR-manager John van den Akker. ‘Daarom vragen wij onszelf ook
wel af, of iemand die niet mee wil met deze nieuwe InSiteontwikkeling, wel een geschikte medewerker voor Schenk in de
toekomst is?’
Snelle informatievoorziening
Achter deze strenge woorden van John schuilt een vriendelijke
logica. Met de toenemende groei van Schenk en de noodzaak
informatie snel bij de medewerker te krijgen is het gebruik van
een internetportaal als InSite hier dé oplossing voor.

‘InSite zorgt ervoor dat de
communicatie binnen Schenk
een stuk verbeterd is’
CHAUFFEUR MOTORBRANDSTOFFEN
Want, direct na plaatsing van het bericht op InSite, ontvangt
iedereen die zijn of haar e-mailadres beschikbaar heeft gesteld,
een pushbericht met de titel van het nieuwsbericht. Via je
smartphone, tablet, laptop of PC is het nieuwsbericht dan te
lezen. Zo blijft iedere InSite-volger goed op de hoogte. En, via
InSite bouwt Schenk tegelijkertijd mee aan een duurzame
toekomst: we gebruiken immers veel minder papier.

Voortaan
alleen nog
via InSite:

(Zomer)
vakantieaanvragen

Belangrijke informatie
vanuit QHSSE en
andere afdelingen

Extra overheadkosten, aantasten concurrentiepositie
John: ‘Daarnaast moeten we ook op onze kosten letten om aantrekkelijk te
blijven voor onze opdrachtgevers. Besef wel, dat voor iedereen die geen
gebruik van InSite maakt, een collega extra werk moet verzetten om de
informatie alsnog over te brengen. Extra overheadkosten dus. Op termijn
schaadt dit onze concurrentiepositie.’
Kortom, we nodigen onze collega’s die nog niet op InSite zitten van harte uit!

‘Ik rijd veel in het buitenland en
kan zo op elk moment relevante
informatie direct raadplegen’
SMEEROLIECHAUFFEUR

In Memoriam

Loonstroken
en jaaropgaven

Op 16 augustus 2018 hebben wij kennis
genomen van het overlijden van onze zeer
gewaardeerde collega

Het chauffeurshandboek,
het organigram van
Schenk en de belangrijkste
telefoonnummers
van Schenk

CHEMIECHAUFFEUR

René de Ruijter
55 jaar - Tankwagenchauffeur

René kwam in januari 2012 in ons bedrijf werken.
Hij was een hardwerkend en vakbekwaam
tankwagenchauffeur. René deed met veel
plezier zijn werk en was een fijne collega.
Wij zijn hem daarvoor veel dank verschuldigd
en missen in hem een fijne collega. Wij wensen
de familie veel sterkte voor de toekomst.
Namens directie en personeel
Schenk Papendrecht BV,

Schenk’s collectiviteitsafspraken met
zorgverzekeringsmaatschappijen
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Nuttige nieuwsberichten (zoals een
alternatieve route bij sluiting Botlekbrug,
de veranderde brandstoffenetikettering)

en nog
veel meer...

Harry en Arjan Schenk

ONDERWEG 08 2018 | 19

Nieuwjaarsbijeenkomst met

“The Triolettes”

Ridders van
de Weg
ONDERSCHEIDINGEN
Op 29 september 2018 huldigde
verzekeraar TVM voor de 50e keer
schadevrij rijdende chauffeurs tot
Ridders van de Weg. Dit jaar werden
56 Schenk-chauffeurs omgedoopt tot
Ridder. Naast het felbegeerde beeldje
ontvingen ze ook nog eens een zoen
van tv-persoonlijkheid Nicolette
van Dam.

BIJEENKOMST

De Nieuwjaarsbijeenkomst vindt plaats op zaterdagmiddag
19 januari 2019 in het Van der Valk Hotel in Houten.
De altijd gezellige bijeenkomst voor medewerkers en hun partners
verloopt volgens een vast stramien: Harry en Arjan Schenk
beginnen om 15.00 uur met de presentatie over de prestaties en
overige ontwikkelingen van het afgelopen jaar en ontvouwen de
toekomstplannen.

Daarna is er ruime gelegenheid om in een ongedwongen sfeer
onder het genot van een hapje, waarbij de saté natuurlijk niet zal
ontbreken, en een drankje bij te praten of kennis te maken met
collega’s.
Na het succes van vorig jaar zal de bijeenkomst wederom worden
opgeluisterd door “The Triolettes”.
Zorg dat u er bij bent !

Aanmelden via InSite kan nog tot en met 3 januari a.s. Een hoge
opkomst zou een fantastische start van het nieuwe jaar zijn!
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Evenals in voorgaande jaren vormde
evenementencentrum Hart van Holland
in Nijkerk (NL) het decor. Onze HR
Casemanager Neeltje van Roosmalen
woonde de uitreiking voor het eerst bij.
Ze was onder de indruk. ‘TVM zet de
Diamanten (20 jaar schadevrij), Gouden
(10 jaar), Zilveren (5 jaar) en Bronzen (3
jaar) Ridders écht in het zonnetje!
Presentatrice Nicolette van Dam riep elke
chauffeur afzonderlijk naar voren voor de
uitreiking. Na de persoonlijke
overhandiging van het beeldje (en de
zoen) stapten werkelijk alle Ridders
glunderend van het podium!’

‘Steeds moeilijker om
schadevrij te blijven’
Schenk-chauffeur Huib de Boon werd
zelfs gehuldigd tot Diamanten Ridder. Na
een voor hem moeilijke periode gunnen
we hem dit van harte! Jasper van Damme
en Ronny Vink (allebei goud) van Schenk
Air Products Gent (België) waren ook in
Nijkerk. TVM.nl ontfutselde hen de
volgende quote: ‘We zijn er trots op dat
we hier met 26 Gouden Ridders en een
Diamanten Ridder namens Schenk
aanwezig zijn. Dat zegt iets over de
veiligheidsbenadering en de
schadepreventie van onze werkgever.’
Harry Schenk en minister Cora van
Nieuwenhuizen (Infrastructuur en
Waterstaat) waren eveneens aanwezig op
deze jubileumeditie. Laatstgenoemde
complimenteerde de Ridders: ‘Het wordt
alsmaar drukker op de wegen, dus in die
zin wordt het steeds moeilijker om
schadevrij te blijven. Dat het deze
vrachtwagenchauffeurs wel is gelukt,
mogen ze echt uitdragen!’

Schenk is trots op haar Ridders!

Diamanten Ridder
Huib de Boon

Gouden Ridders

Ruud van Breen
Rini de Bruijne
Raif Cakici
Jasper van Damme
Raymond Derksen
Andre le Feber
Teun Fortuin
Fons Greeven
Teunis Groeneveld
Ton den Haan
Eric van Itegem
Hans Kauffmann
Piet Koopman
Ferdinand van der Kooye
Paul Kramer
Jan Kuijpers
Hans Matenahoru
Chris Pannekoek
Dennis van Rossum
Gerrit de Ruiter
Eric van Troost
Ronny Vink
Michel de Vries
Gerard Willemsen
Andre Willemsen

Zilveren Ridders

Salah Agountar
Jan Bontenbal
Erwin Eijgendaal
Reihard Geerling
Arno Hage
Marco van Hees
Jan Hoornveld
Fred Janse
Giovanni Koershuis
Rob Kramme
Daniel Leo
Piet Meijdam
Paul Meijer
Leon van Mierlo
Edwin Otte
Rob Reuling
Dan Roode
Andreas Schrijvers
Elwin Schuurman
Christoffel Smaling
Richard Smit
Martin van Susteren
Ger Teerlink
Martin de Vos
Ronald van Wessel

Bronzen Ridders

Frans van den Bovenkamp
Marco Brant
Gert-Jan Schaaf
Harold Troost

ONDERWEG 08 2018 | 21

DUURZAME INZETBAARHEID
HR CASEMANAGER

Kennismaken met HR Casemanager

Neeltje van Roosmalen
Sinds 13 augustus kent Schenk een
fulltime HR Casemanager: Neeltje van
Roosmalen. ‘Ik ben bezig met
ziekteverzuim en verzuimpreventie.’
Voor een interview met de Onderwegredactie legt Neeltje de verzuimdossiers
evenwel even terzijde. In haar kantoor,
waar de herfstzon aangenaam naar
binnen strijkt en het A15-snelweggeruis
op de achtergrond klinkt, schenkt ze met
een vriendelijke lach koffie in en terwijl ze
op haar bureaustoel gaat zitten, zegt ze:
‘Vraag maar!’

Wie ben je?
‘Ik ben 39 jaar en woon in Terheijden
samen met Richard. In mijn vrije tijd
boulder ik graag, dat is klimmen zonder
touwen. Hiervoor werkte ik bij
uitzendbureau en opleidingscentrum
The Knowledge, waar ik onder meer
betrokken was bij re-integratietrajecten
voor mensen die langdurig buiten het
arbeidsproces staan’

Waarom wilde je bij
Schenk werken?
‘De transportwereld vind ik écht gaaf!
De werkmentaliteit van “niet lullen maar
poetsen”, trekt me. Verder leek het me
mooi om voor een familiebedrijf te
werken. Ook is hier veel aan
verzuimpreventie te doen, ik kan dus
vooraf iets oplossen.’

Hoe bevalt het?
‘Fantastisch! Ik heb de leukste baan!’

Wat houdt je functie in?
‘Ik ben puur bezig met verzuim en het
voorkomen van verzuim.’
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Wat kunnen jij en Schenk
aan verzuimpreventie
doen?
‘Het is voor de werknemer, vooral een
kwestie van: wat wil je zelf? Schenk
stimuleert het gebruikmaken van Artikel
26b en 26c in de CAO. Hierin worden de
zeggenschap over de arbeidstijden en
duurzame inzetbaarheid beschreven.
Wij hebben deze artikelen vertaald naar
concrete regelingen waar de chauffeurs
gebruik van kunnen maken. Dat kan
betekenen dat je nettosalaris achteruit
gaat, maar het is dus wel je eigen keuze
om minder uren te werken.
Zo bieden we de medewerkers onder
andere speciale roosters aan. Onze
chauffeurs maken lange dagen en zeker
bij het ouder worden, gaat dit zwaarder
wegen. Een van de alternatieve roosters is
het dagdienstrooster. Daarnaast kunnen
sommige chauffeurs ook kiezen voor het
zogenaamde 3-3-3-rooster (3 nachten, 3
dagen, 3 vrije dagen), dit rooster is beter
voor het dag-nachtritme. Naast deze
roostertechnische opties, gaan we een
ergonoom inschakelen om de zithouding
te verbeteren en doen we aan PSAonderzoeken om stress op het werk
zoveel mogelijk in kaart te brengen en
vervolgens te voorkomen.’

Wat kan een werknemer
aan verzuimpreventie
doen?
‘Veel! Bewegen en gezond eten zijn hierin
natuurlijk belangrijk. Onlangs sprak ik met
onze chauffeur Kees de Jong. Hij zei:
“Ik heb als chauffeur tijd genoeg om te
sporten! Ik heb onlangs fitness elastieken
gekocht, waarmee ik na het lossen een
work-out doe. En daarnaast gaat mijn

trainingspak mee als ik een meerdaagse
rit heb. Tijdens mijn langere rusttijden,
kom ik dan altijd aan mijn dagelijkse
beweging.” ‘

De functie van Neeltje (HR Casemanager) is niet nieuw binnen Schenk,
maar heeft wel een fulltime karakter
gekregen na de pensionering van
Maarten Maasland. De laatste jaren
nam het ziekteverzuim binnen
Schenk steeds iets toe en het bedrijf is
sterk gegroeid. Daarom besloten
management en directie hiervoor een
fulltime functie in het leven te roepen.
‘Met verzuimpreventieve acties hoop
ik de verzuimcijfers terug te dringen.
Ik streef ernaar, dat mijn functie over
een of twee jaar overbodig is’, licht
Neeltje toe.

Wat doe je als iemand
toch ziek is?
‘De leidinggevende of ik bellen direct met
de persoon in kwestie en vragen hoe het
gaat. Als iemand langer ziek is, leg ik
contact met de bedrijfsarts. We kijken dan
of we iets kunnen aanbieden, waardoor
iemand z’n werk wel kan doen. Tijdens
een inzetbaarheidsgesprek maak ik hier
samen met een werknemer afspraken
over en regel ik dat vervolgens met de
leidinggevende of planner. Ook heb ik te
maken met werknemers die bijvoorbeeld
zo ernstig ziek zijn, dat het eigen werk
helemaal geen optie is. Samen met de
werknemer ga ik dan kijken wat de
mogelijkheden in een andere functie of
soms zelfs bij een andere werkgever zijn.’

Wat doe je niet als HR
Casemanager?
‘Ik doe geen medische zaken.
De bedrijfsarts oordeelt op medisch vlak
en adviseert mij vervolgens wat de
mogelijkheden nog wel zijn. Ook noteer
ik geen medische zaken die iemand zelf
benoemd, vanwege de Europese
privacywet (AVG). ’
De zon heeft het kantoor intussen
verlaten, het interview is teneinde. De
redacteur stelt vast dat het voor de
Schenk-werknemers een goed teken is als
ze niet veel met Neeltje te maken
hebben, maar dat het tegelijkertijd een
gemis is om haar niet te leren kennen.

‘In dagdienst werken
als verzuimpreventie.’
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KWALITEIT & VEILIGHEID

Minder
verkeersschades
dankzij positieve trainingsarbeid
Goed nieuws! Waar
er in de zomereditie
van Onderweg nog
sprake was van een
stijgend aantal
incidenten, is er de
laatste maanden
een licht dalende
trend. ‘En dat terwijl
de werkdruk juist
hoger lag’, zegt
QHSSE Manager
Ewout Mol met een
blik van waardering
in z’n ogen.
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‘Ondanks de grote drukte in de laatste maanden vanwege de lage
waterstanden, chauffeurstekorten en veel verkeer onderweg is er toch hard
getraind en hebben veel chauffeurs opleidingen gevolgd. Met z’n allen
hebben we een grote inspanning geleverd en daar wil ik onze mensen een
groot compliment voor geven!’

SAFETY IS OUR

G.O. A.L.

Get Out And Look!

Near miss via InSite

Get Out And Look (GOAL)!

Naast de hierboven beschreven
vernieuwingen, verandert ook de manier van
communiceren vanuit de afdeling QHSSE.
Steeds vaker delen de kwaliteit- en
veiligheidsexperts informatie via Schenk’s
intranet InSite. Ewout heeft daarvoor een
heldere verklaring: ‘Onze chauffeurs zijn soms
moeilijk bereikbaar, omdat ze op
verschillende locaties werken, in ploegen
werken en om die reden niet altijd alle
vergaderingen bij kunnen wonen. Ons
digitale platform is daarvoor een geweldige
oplossing!’ Op dit moment ontvangen de
chauffeurs al een maandelijkse Safety Flash
via InSite.

Deze goede inzet leidt zichtbaar tot betere resultaten, getuige:
• het dalend aantal vermijdbare verkeersschades
• een beperkt aantal milieuschades
• hoeveelheid contaminaties conform verwachting
Zoals een QHSSE Manager betaamt, is Ewout evenwel niet 100 procent
tevreden. ‘Wat het aantal manoeuvreerschades betreft zien we helaas geen
verbetering.’ Gelukkig weet hij de oplossing: ‘Chauffeurs moeten de
GOAL-methode vaker hanteren: Get Out And Look. 70 procent van deze
schades ontstaat namelijk tijdens het achteruitrijden. Wanneer de chauffeur
vooraf uitstapt en kijkt, kunnen heel veel van deze schades voorkomen
worden.’ En het voorkomen van een gemiddelde manoeuvreerschade
scheelt Schenk al snel een slordige € 2.000,-.
Om schades te beperken en de kwaliteit van de dienstverlening te
optimaliseren biedt de afdeling QHSSE momenteel verschillende
trainingen aan waaronder:
• Defensief Rijden Training & Vermoeidheidstraining
• Veilig Rijden met Trekker en Oplegger
• Sociale Veiligheid
• Tachograaf Trainingen
‘Er stromen momenteel veel onervaren chauffeurs in. Als zij in het begin
veel goede opleidingen volgen, dan kweken we hiermee een goede basis
en zullen er later minder fouten gemaakt worden’, motiveert Ewout.
Hierbij volgt hij de producten van z’n afdeling eveneens kritisch.
‘We zijn druk bezig om onze opleidingen te verbeteren, ook willen we
de intensiteit verhogen.’

‘Een gemiddelde manoeuvreerschade kost € 2.000,-’

Interne ADR-controles
Ewout en z’n afdeling voeren sinds oktober
2018 tevens interne ADR-controles uit. ‘Hier
zijn we mee gestart, omdat er in 2019 een
einde aan het huidige ILT-convenant komt,
zoals vermeld in de voorgaande Onderweg.
Onze chauffeurs kunnen dus weer ILTcontroles krijgen en in het slechtste geval
worden beboet. Met de interne controles
proberen we onze chauffeurs meer bewust te
maken van de boetebedragen, de geldende
wetgeving en de nieuwe ILT-situatie.’

Dat is evenwel niet het enige pluspunt van
InSite, betoogt de grijnzende manager. ‘Via
dit portaal kunnen we gericht berichten
sturen naar groepen chauffeurs, zoals de
notulen van een chauffeursvergadering.’

Binnenkort wordt het voor iedereen mogelijk
om near miss meldingen via InSite te doen.
‘Dat werkt voor ons sneller, omdat alle
meldingen dan immers ook al direct digitaal
in het systeem worden opgeslagen. Daardoor
kunnen we het ook sneller aan de klant
melden.’ Met zo’n 2.000 near misses op
jaarbasis geen overbodige luxe.
Om z’n warme pleidooi nog meer kracht bij
te zetten, besluit Ewout met de volgende
oproep: ‘Leer met InSite te werken! Ik kan me
de moeite enigszins voorstellen, maar het is
een zeer geschikt medium om mee te
communiceren. Het is de toekomst!’
Hij is overigens niet als enige enthousiast,
er is sprake van een toenemend aantal
InSite-lezers.

‘Leer met
InSite te werken!’
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JUBILARISSEN

Jaarlijkse

jubilarissenviering
HENK HENDRIKSEN

JAN DE JONGE

BERTUS VAN VESSEM

CHRISTOFFEL SMALING

ERIC WIJSMAN

HANS TEUNISSEN

RUUD MOL

JOHN VERHAGEN

MAARTEN MAASLAND

CEES DE SNOO

Op vrijdag 30 november jl. zijn 17
jubilarissen in het zonnetje gezet
gedurende de jaarlijkse viering. Dit
keer dichter bij huis, in het Apollo
hotel te Papendrecht (NL). Dat
scheelde weer een aantal kilometers
filerijden naar Houten, waar het de
vorige twee jaar plaats vond. Ook dit
keer hadden de jubilarissen weer vele
dierbaren meegenomen.
Dit jaar was er een mooie mix van
jubilarissen. Naast het merendeel
chauffeurs waren er ook twee collega’s
van kantoor en werkplaats die hun
jubileum vierden dit jaar. Maarten
Maasland van kantoor is in september
2018 met AOW gegaan en bereikte dit jaar
zijn veertigjarige dienstverband. Cor Baan
uit de werkplaats bereikte ook zijn
AOW-gerechtigde leeftijd en gaat in het
nieuwe jaar nog wat dagen per week door
in de werkplaats. ‘Technisch personeel is
schaars, dus daar zijn we erg blij mee’, laat
John van den Akker weten.
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In totaal waren er 4 collega’s aanwezig die
25 jaar in dienst zijn en 3 collega’s die zelfs
40 jaar in dienst zijn. Daarbuiten waren er
10 collega’s aanwezig die eerder dit jaar
met AOW of pensioen zijn gegaan of zeer
binnenkort gaan.
In België ging dit jaar ook één chauffeur
met pensioen – Freddy Bogaert - en was
aanwezig samen met zijn vrouw. Rudy
Wille als Area manager Belux was ook van
de partij om het met zijn chauffeur te
vieren. Ook Harry Schenk werd nog even
in de spotlight gezet, hij is dit jaar immers
30 jaar in de zaak. Toch ook een mijlpaal
die noemenswaardig was.
Arjan en Harry Schenk verdeelden in hun
woord van dank de groep jubilarissen en
een aantal anekdotes werden verteld. Ook
kregen de jubilarissen vanuit de planning
een persoonlijk schrijven van de collega’s
op kantoor dat erg in de smaak viel. Aan
het einde van de viering keerde iedereen
weer huiswaarts met een mooi bloemstuk
met de traditionele tankwagenminiatuur.

JAN RUSSCHENBERG

PIET VAN HAARLEM

COR BAAN

RINUS VAN DEN BROEK
ROB VAN DEIJZEN
RAYMOND DERKSEN

FREDDY BOGAERT

nu in

Papendrecht
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SCHENKVARIA

Jubilarissen
3 juli 2018 - 1 januari 2019
12, 5 jaar in dienst
Houwelingen, C.R. van (Richard)
Beukers, J. (Jan)
Hensen, P. (Peter)
Karssies, M.P. (Marcel)
Schoufour, R.J.C. (Richard)
Barentsen, M.V. (Marnix)
Molder, J.J.M. te (Joop)
Welvaart, E.M. (Edwin)

Motorbrandstoffen
Industriele gassen
Motorbrandstoffen
Motorbrandstoffen
Industrieel gas
Industrieel gas
Industrieel gas
Motorbrandstoffen

25 jaar dienstverband 2018
Deijzen, R.J.M. van (Rob)
Wijsman, H.M. (Eric)
Bikker, K. (Klaas)
Snoo, C. de (Cees)

Motorbrandstoffen
Motorbrandstoffen
Motorbrandstoffen
Motorbrandstoffen

40 jaar dienstverband 2018
Teunissen, J.G.T. (Hans)

Motorbrandstoffen

(Vervroegd) Ouderdomspensioen 2018
Russchenberg J. (Jan)
Haarlem van P. (Piet)
Smaling C. (Christoffel)
Suijkerbuijk A. (Andre)
Verhagen J.J. (John)
Vessem van B. (Bertus)

LPG
LPG
LPG
LPG
Motorbrandstoffen
Motorbrandstoffen

AOW Gerechtigd 2018 66 jaar
Maasland, M. (Maarten)
Baan, C.H. (Cor)

Driver supervisor
Bedrijfswagen monteur

Schenk Papendrecht bv
Burg. Keijzerweg 6
NL-3352 AR Papendrecht
Tel +31 78 644 21 50
Fax +31 78 644 21 55
info_nl@schenk-tanktransport.eu

Schenk Tanktransport GmbH
Am Stadthafen 12-18
D-45881 Gelsenkirchen
Tel +49 209 88001-100
Fax +49 209 88001-199
info_de@schenk-tanktransport.eu

Schenk Tanktransport nv
Schomhoeveweg 13
B-2030 Antwerpen
Tel +32 3 206 90 90
Fax +32 3 206 90 99
info_be@schenk-tanktransport.eu

Schenk Luxembourg SA
Zone Industielle 23
L-8287 Kehlen
Tel +352 30 98 51-1
Fax +352 30 52 82
info_lu@schenk-tanktransport.eu

Tanktransport Thys N.V.
Eugeen Meeusstraat 116
B-2170 Merksem - Antwerpen
Tel +32 3 658 07 30
Fax +32 3 658 16 68
info@tanktransport-thys.com

www.schenk-tanktransport.eu

Bedankt voor uw bijdrage en inzet
gedurende het afgelopen jaar!

Wij wensen u een
voorspoedig 2019

