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‘KENNISOVER-
DRACHT IS EEN 
VAK APART’
Ivo van Vliet, algemeen directeur bij ENGIE Services West 
Industrie, geeft in Europoort Kringen zijn visie op de huidige 
situatie op de arbeidsmarkt, vertelt hoe het bedrijf met de 
vergrijzing omgaat en verklaart waarom opleiden niet na je 
vijftigste ophoudt. “Soft skills worden steeds belangrijker.”

Ivo van Vliet
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ENGIE Services West Industrie richt zich in 
de regio Rotterdam op de industriële sector, 
waaronder petrochemische, op- en overslag-, 
food-, farma-, energie- en afvalbedrijven. “Wij 

verzorgen projecten van A tot Z”, vertelt Ivo van Vliet in 
zijn werkkamer aan de Willingestraat. “Onze activiteiten 
lopen uiteen van het bedenken en ontwikkelen tot aan 
het realiseren en beheren aan toe, alles wat technische 
dienstverlening omvat. Klanten kunnen hier een keuze 
uitmaken, of het nu om piping, mechanical of E&I 
[electrical & instrumentation, red.] gaat.” Van Vliet 
kenmerkt de markt waarin hij actief is als enigszins 
traditioneel. Maar dat begrijpt hij ook. “Er vinden 
gevaarlijke processen in de fabrieken plaats. Ik zeg wel 
eens dat er geen koekjes worden gemaakt. Een trend 
in de markt is dat klanten ons meer inschakelen voor 
grotere, multidisciplinaire pakketten. Voor ons is dat een 
interessante ontwikkeling.”

Ambitie
De huidige krapte op de arbeidsmarkt is een gegeven 
waar ook ENGIE zich niet aan kan onttrekken, vertelt 
Van Vliet. “Het vinden van goed vakmanschap voor alle 
lagen binnen het bedrijf is een grote uitdaging. De vijver 
waarin je kunt vissen voor het vinden van onder andere 
lassers, fitters, E&I-monteurs en werkvoorbereiders 

wordt steeds kleiner.” ENGIE pakt dit probleem op 
verschillende manieren aan. Van Vliet: “Wij hebben 
als bedrijf de ambitie om marktleider te zijn in het 
verduurzamen van de industrie. Dat werkt en straalt 
op ons af in de markt. In de wetenschap dat goede 
krachten schaars zijn, doen wij ook veel aan extern 
recruitment. Verder vindt er een instroom van mbo 3- en 
mbo 4-opgeleide mensen plaats, die via het technisch 
opleidingsbedrijf Goflex zijn opgeleid tot fitter, monteur 
of E&I-monteur. Wil je competitief blijven, dan is het 
nodig voldoende instroom van onderuit te hebben.” Ook 
werkt ENGIE aan het flexibiliseren van haar workforce 
en huurt het meer buitenlandse krachten in. Dat 
laatste vormt voor de mensen in het veld soms wel een 
uitdaging, erkent Van Vliet. “Bij het aansturen ervaren 
collega’s soms zoiets simpels als een taalbarrière.”

Meester-gezel
De vergrijzing is geen toekomstmuziek, maar een 
ontwikkeling die al volop in gang is gezet. “Wij 
hebben helder op het netvlies wat er aan uitstroom 
gaande is”, zegt hij. “Zeker wanneer mensen een lang 
dienstverband bij ENGIE hebben gehad, beschikken zij 
niet alleen over vakinhoudelijke kennis, ook weten zij 
veel over het bedrijf en zijn ze jarenlang het gezicht naar 
de klant toe geweest. Wij hebben een antwoord op de 

vraag moeten bedenken hoe je dit gaat vervangen. Het 
is in elk geval zaak om voor voldoende doorstroom te 
zorgen. In het veld maken wij koppeltjes meester-gezel; 
dat zijn ervaren werknemers die met jonge mensen 
samenwerken. Dat werkt erg goed. Verder proberen wij 
een warme overdracht van kennis te bewerkstelligen. 
Als mensen richting hun pensioen gaan, is het zaak dat 
zij hun kennis overdragen. Dat is wel een vak apart. 
Op een computer kun je Control C, Control V doen, en 
alles is gekopieerd. Bij mensen is dat niet zo makkelijk 
te doen.”

Communiceren
Het investeren in ‘de eigen club van mensen’, zoals 
Van Vliet dit noemt, is volgens hem heel belangrijk. 
“Voor het opleiden van onze mensen bekijken wij 
hoe het profiel van de toekomst eruit ziet. Welke 
competenties van vandaag zullen morgen anders zijn? 
Zo zal een lasser ook in de toekomst nog lassen. Dat 
blijft handwerk, en dus vakmanschap. Maar in het 
specifieke vakgebied van bijvoorbeeld een E&I-monteur 
verandert wel veel, alleen al op het gebied van wet- en 
regelgeving. Die monteurs zullen dus moeten blijven 
trainen en opleiden.” Van Vliet ziet dat, naast het 

DICHT OP DE BEDRIJVEN

De VOMI Academie is ruim vijf jaar 
geleden ontstaan uit de vraag in de markt 
naar het trainen van soft skills, vertelt 
programmamanager André Smits van de VOMI 

Academie. “Wij zitten dicht op de bedrijven, 
die ons ook van trainers voorzien”, vertelt hij. 
“Neem de training Leidinggeven aan kleine 
groepen MIM I. Hierbij leren deelnemers eerst 
zichzelf te kennen voordat zij gaan leidinggeven. 
Onze ervaring is dat mensen het heel prettig 
vinden om ervaringen te delen. Bedreigend voor 
de bedrijven is dat niet. In de markt hebben zij 
toch hun eigen USP’s.” De vervolgstap hierop, 
de training Leidinggeven aan teams MIM II, laat 
volgens Smits zien dat wanneer de vakkennis 
en basisvaardigheden op orde zijn, mensen 
zich verder kunnen ontwikkelen. Medewerkers 
van zowel grote als kleine bedrijven volgen 
deze training, vertelt hij. De trainingen worden 
verzorgd via interactieve bijeenkomsten en 
met behulp van e-learning. Ook worden deze 
in-company uitgevoerd. Ivo van Vliet van ENGIE 
Services West Industrie, en tevens bestuurslid 
bij VOMI, vindt e-learning steeds belangrijker 
worden. “Het is een mooi hulpmiddel. Zowel 
tijdens als na de opleiding kun je mensen nog 
een testje laten doen. 

“Wij hebben als bedrijf de ambitie 

om marktleider te zijn in het 

verduurzamen van de industrie”
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trainen van de vakcompetenties, de soft skills 
steeds belangrijker worden. “Hieronder versta 
ik bijvoorbeeld een goede manier van communiceren”, 
legt hij uit. “Dit werkt in alle lagen van de organisatie 
door. Zowel een lasser als ikzelf moeten met collega’s 
en opdrachtgevers kunnen communiceren. Of neem een 
voorman in het veld, bij wiens werk nu veel meer komt 
kijken. Hij moet ook mensen coachen, beoordelen en 
verzuimgesprekken voeren.”

Platform
Het opleiden doet ENGIE deels zelf, deels besteedt 
zij dit uit aan externe partijen. “Wij hebben weliswaar 
veel kennis in huis, maar zijn geen trainingsinstituut”, 
zegt Van Vliet hierover. Een vaste opleidingspartner 
van ENGIE is de VOMI Academie. Deze aan de 
brancheorganisatie VOMI gelieerde opleider werkt 
voor het ontwikkelen van de trainingen nauw samen 
met verschillende partijen in de markt. Zo was ook 
ENGIE betrokken bij het opzetten van de opleiding 
Werkvoorbereiding. “De VOMI Academie wordt door 
de hele sector gedragen”, stelt Van Vliet, die daarom 
van een platform spreekt. “Niet alleen wij zien ons met 
deze uitdagingen geconfronteerd. De hele markt kampt 
met hetzelfde probleem. Daarom moet je niet op je 
eigen postzegel blijven zitten, maar er gezamenlijk de 
schouders onder zetten. Het mooie is dat de groepen 
van de VOMI Academie gemixt zijn, met medewerkers 
van verschillende bedrijven uit de industrie erin.” 

Verantwoordelijkheid
Het volgen van trainingen is volgens Van Vliet niet 
voorbehouden aan alleen jongere medewerkers. Hij 
spreekt van een ‘job life cycle’. “Tot en met de laatste 
dag voor het pensioen moeten mensen ‘fit to do the 
job’ zijn. Ze moeten over de juiste kennis en kunde 
beschikken en zich dus voortdurend blijven ontwikkelen. 
Ik weet dat vroeger werd gedacht dat mensen na hun 
vijftigste niet meer bijgeschoold hoefden te worden. 
Die gingen toch al richting hun pensioen. Nou, met het 
verschuiven van de AOW-leeftijd hebben de huidige 
vijftigers nog een lange reis tot aan hun pensioen te 
maken. Ik vind het belangrijk dat iedereen tot aan zijn 
pensioen met plezier aan het werk gaat. En dat heb 
je als je je job goed uitvoert. Werknemers hebben 
zelf ook een verantwoordelijkheid hierin. Zij zullen 
de kansen moeten pakken die er zijn om zich verder 
te ontwikkelen.” De slotvraag aan Van Vliet is of 
hij er vertrouwen in heeft dat ENGIE, over laten we 
zeggen vijf jaar, over voldoende goed gekwalificeerde 
vakmensen beschikt. “Laat ik het zo zeggen, wij doen er 
alles aan. De instroom hebben wij zelf niet volledig in de 
hand. Maar wij kunnen onze huidige medewerkers wel 
boeien en binden. Ook zullen we moeten innoveren om 
meer met minder mensen te kunnen doen. Daar gaan 
we in investeren, actief mee bezig zijn en daar zullen wij 
ook succesvol mee zijn.” 

“De VOMI Academie wordt 

door de hele sector gedragen”
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