Loon- en grondverzetbedrijf H. Koenen, Erp
Harrie Koenen startte in 1974 het agrarisch loonbedrijf op en
verbreedde dit later samen met zoon Erik met grondverzetactivi
teiten en aannemerij. Nu runt Erik het bedrijf samen met Anke.
Ze hebben vorig jaar afscheid genomen van de agrarische vee
houderijtak , omdat dit te veel onder druk stond. H. Koenen
voert regionaal een breed aantal diensten uit in bouw, infra,
grondverzet en groen en is gespecialiseerd in de ontwikkeling
en uitvoering van terreininrichting ten behoeve van teeltonder
steuning voor de land- en tuinbouwbedrijven. Het bedrijf telt
veertien vaste medewerkers en is VCA,- VKL- en Flora & Faunagecertificeerd. Meer informatie: www.hkoenen.nl.

“Onze mensen
kleuren
de kantine”

De nieuwe kantine bij Koenen in Erp is met een grote
centrale stamtafel en de kunst van het weglaten als een
sfeervol maatpak ‘om de mensen’ gebouwd. Net als in de
vorige ‘keet’ blijft de hechte groep medewerkers vrijdags
vaak lang hangen. Daarbij zijn gasten welkom in de open
cultuur, die letterlijk zichtbaar is.

H. Koenen in Erp, over hun bedrijfskantine

“Wij zijn niet zozeer trots op onze kantine, maar wel op de mensen die er
komen!”, was de prikkelende inzending van Anke Koenen op de oproep
voor de mooiste cumela-kantine. De bijgevoegde foto toonde een tafel
vol gezelligheid met veel mensen eromheen. Van de kantine zelf was niet
zoveel te zien. Daarmee onderscheidde deze inzending zich, dus reden
we naar Erp om de sfeer te proeven en die kantine te zien. Het verhaal
van Erik en Anke Koenen (op de foto Erik staand en Anke links) over hun
mensen gaf de doorslag om deze op te nemen als beste voorbeeld hoe
we in onze sector met onze mensen omgaan en hoe de bedrijfskantine
daarin een belangrijke rol speelt.

Erik vertelt dan al vol vuur over de bedrijfsvoering, waarin hij het groepsgevoel belangrijk vindt. “We doen het samen, ieder heeft daar zijn of
haar rol in. Niemand kan het alleen”, stelt hij vast. Hij geeft aan dat ze
projecten ook zo aangaan. “Onze mensen hebben allemaal hun eigen
specialisme en taak, maar toch kun je nooit zonder een ander. Wij helpen elkaar daarin als het nodig is. Zij ook mij en a ndersom trek ik als het
nodig is gerust de overall aan om mee te gaan in de strijd.”

Een grote tafel
Aangekomen zie je dat het kantoorpand net klaar is. Direct in het oog
springt de grote glazen pui van de kantine. Bepaald geen ‘weggestopt
hok’. Binnengekomen tegenover het kantoor loop je er zo in. “Even een
bakkie doen?” Anke glimlacht en loopt al naar de koffieautomaat. Erik,
schuift aan en begint meteen over zijn mensen. Over de inrichting van
de kantine hebben ze het niet. Ze vertellen vol passie over hun mensen.
We zitten aan de hoge centrale tafel die met zijn tweeënhalve meter
breedte en zes meter lengte het grootste deel van de ruimte vult. ”Op
wens van onze mensen op statafelhoogte, op wens van ons een tafel die
groot genoeg is om allemaal bij elkaar te zitten. Wij zijn een team, geen
groepjes”, komt Anke tussenbeide.
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“Wij zijn niet zozeer trots op onze kantine,
maar wel op de mensen die er komen”
Anke en Erik vinden die aanpak een open dialoog belangrijk . “Ik zeg het
als ik wat op mijn lever heb”, vertelt Erik. “Ik verwacht dat ook van de medewerkers. Met die openheid kun je beter aan oplossingen werken. Stilstaan bij fouten of moeilijkheden en achteraf kniezen passen niet bij ons.”

Nieuwbouw
De kantine is daarin volgens Erik een belangrijk middel. “Ik ben er elke
morgen en ontvang de medewerkers in de kantine om een bakkie te
doen. Je ziet en hoort dan veel en merkt ook of er iets speelt en of een
medewerker niet goed in zijn vel zit”, vertelt hij. Dat gebeurde tot vorig

jaar vanuit de ‘keet’. Het bedrijf had enkele units staan waarin kantoor en
kantine waren gevestigd. Voor de nieuwbouw hebben ze de wensen van
de medewerkers doorgesproken, ook voor de kantine. “De grootste
wens waren hoge tafels waaraan je staat of zit op een barstoel.”
Verder heeft Koenen het sober gehouden. Geen grote posters van dikke
machines of uitdagende dames en geen werktrofeeën. Koenen heeft gekozen voor met smaak en stijl ingericht sfeervol bruin, om warmte te creëren
en een enkel sfeer ondersteunend kunstwerk. Anke: “De mens staat centraal. Het gaat om de onderlinge sfeer. Daarom hebben we deze grote tafel
centraal geplaatst. Onze mensen geven letterlijk kleur en invulling aan de
kantine en niet andersom.”
Natuurlijk is er wel een aanrecht, de bekende volle koelkast en een postvak voor de medewerkers. En die heel grote schuifpui vol in het zicht
vanaf de weg. “We hebben niets te verbergen, we nodigen liever uit”,
zegt Anke. “Die gaat ’s zomers open, dan kunnen we lekker in het zonnetje naborrelen.”

Lang naborrelen

gewoon bij zijn. Ze vinden het een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering. “Het geeft open gesprekken, waarin je lief en leed deelt. Eventuele ergernissen worden uitgesproken en mooie resultaten g
 evierd.”
Erik geeft aan dat dit samenzijn en de onderlinge communicatie er ook
voor zorgen dat mensen het zelf met en voor elkaar oplossen. “Als iemand een klus met harde deadlines of wat dan ook door privéomstandigheden niet kan afronden, regelen ze vaak onderling al vervanging”,
vertelt Erik.
Bij die omgang met elkaar hoort ook enige souplesse. “De jongens nemen gerust wel een paar biertjes. Voor ons geen probleem, want de
meesten komen speciaal op vrijdag op de fiets. Wij weten dat ze hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Natuurlijk zijn er wel eens momenten
dat iemand moet worden geholpen thuis te komen”, maar dat moet kunnen”, aldus een knipogende Erik. Voor Erik en Anke is het belangrijker dat
de jongens na een gezellige late avond samen goed thuis komen dan dat
ze de mooiste kantine hebben. “Tijd nemen en aandacht voor elkaar
brengt ons samen verder. We zeggen niet dat we de m
 ooiste kantine
hebben, hopelijk wel de fijnste voor de medewerkers.”

De vrijdagse after-work-borrel is bij Koenen al jaren een begrip. “De
meesten blijven hangen en het kan laatw
 orden. Daarbij komen er gerust
ook partners of anderen opdagen, bijvoorbeeld tevreden opdrachtgevers met een versnapering”, vertelt Erik. Anke glimlacht en voegt eraan
toe dat ze zelf ook graag meedoen en dat hun jonge kinderen er dan ook
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Opvallende inzendingen
Kantineverkiezing
Naast Koenen waren er op onze oproep voor de mooiste kantine nog meer opvallende inzendingen, elk met hun eigen a ccent
of verhaal. Het blijft een smaakkwestie. In alle gevallen was de inzet een kantine die past bij de aard en grootte van het bedrijf
en waar de medewerkers zich thuis voelen. We hebben er een paar opvallende inzendingen uitgepikt. Dank voor de vele
inzendingen.
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Loon- en Verhuurbedrijf HKA
Kempen BV, Nieuwkoop:
sfeervol bruin café

Aannemersbedrijf FPH
Ploegmakers, Vinkel:
origineel keetje

Huiskamp BV, Winterswijk:
multifunctioneel

We kregen een flink aantal sfeervolle bruine cafés binnen. Deze inzending van HKA
Nieuwkoop sprong er onder de inzendingen
van bruine cafés wat ons betreft uit. Frank
Hoogendoorn heeft deze fraaie kantine bij
de nieuwbouw gerealiseerd om iets extra’s
voor de medewerkers te doen als dank voor
hun inzet.

De meest originele inzending vonden we
dit ‘Koffiekeetje’ van FPH Ploegmakers.
Naast een heel mooie nieuwe kantine in het
nieuwe pand heeft aannemersbedrijf FPH
Ploegmakers dit deel apart ingericht voor
chauffeurs, zodat ze voordat het kantoor is
geopend al een vers bakje koffie kunnen
scoren.

Multifunctionele inzet komen we meerdere
keren tegen. De kantine van Huiskamp BV
in Winterswijk is een sterk voorbeeld. De
nieuwe kantine wordt ook gebruikt voor
informatiebijeenkomsten, cursussen en het
ontvangen van klantgroepen en schoolklassen. De kantine blijft echter bovenal een
trefpunt om de dag af te sluiten.

Loonbedrijf Grolleman, Hasselt:
in memoriam

Loon- en aannemersbedrijf Wierda BV, Groenga:
naar boven

Een sterk voorbeeld van de menselijke factor vonden we bij Grolleman. Op het schilderij staat de oprichter, de heer Grolleman, s amen
met een gewaardeerde midikraanmachinist. Hij was overal in de
regio bekend, maar is helaas een paar jaar geleden verongelukt.
Grolleman heeft hem opgenomen, zodat hij altijd nog bij hen is.

Het lijkt wel iets een trend: de kantine naar boven verhuizen, o
 mdat
daar (veel) ruimte is. Sprekend voorbeeld is deze nieuwe sfeervol ingerichte kantine van Wierda met alles erop en een dynamisch geheel.
De kantine wordt momenteel nog steeds aangekleed met mooie
foto’s en leuke spreuken. Elke maand vind je wel weer iets nieuws.

GRONDIG 10 2019

