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Aan de denktanks “Boeien & Binden” binnen TechniekTalent.nu namen in 2009 de volgen-
de bedrijven deel: 
DKC Installatiegroep (Nijmegen), Energie Service Friesland (Heerenveen), Heering Transport 
Solutions (Vaassen), Hertel Intergated Services BV (Drachten), M.C. Gerritse Personenwa-
gens BV (Tiel), Machinefabriek Poelstra (Groningen), Metaflex Isosystems BV (Aalten), 
Metaglas BV (Tiel), Ophtec (Groningen), Station bv (Groningen), Swedish Match Lighters 
BV (Assen) en Techtron Groep BV (Veenendaal). 
 
In de denktankbijeenkomsten wisselden de deelnemers praktijkvoorbeelden uit van werkwij-
zen en instrumenten voor het boeien en binden van personeel.  
Het onderdeel “Cultuur Boeien & Binden in bedrijven” is een van de mooie voorbeelden die 
hieruit naar voren kwamen. 
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Cultuur Boeien & Binden in bedrijven 
 

 

De cultuur in het bedrijf die bijdraagt aan Boeien & Binden, kenmerkt zich door de volgen-

de elementen: 

 

 

 

 

 

Praktijkvoorbeeld 

 

! De TechTron Groep heeft z’n “cultuur” beschreven in “De K van Techniek”.  

De K staat voor: 
 
Kwaliteit: degelijke materialen en machines, duidelijke offertes en afspraken, 

haalbare planningen en heldere werkprocessen. 

Kennis: goed opgeleide en ervaren vakmensen, regelmatige bijscholing en wer-

ken volgens de laatste stand der techniek 

Klantgericht: initiatiefrijke, communicatief vaardige medewerkers, professione-

le en persoonlijke aandacht en de wensen van de klant centraal 

Kracht van samenwerking: want samenwerking haalt het beste naar boven, 

uit klanten, uit andere disciplines en uit de mensen zelf 

Adequate uitrusting van 
de werkplaats/ werkplek, 
goede hulpmiddelen en 

gereedschap 
Cultuur van

Boeien & Binden 

Opleidingsmogelijkhe-
den, werken aan bredere  

inzetbaarheid
Frequent personeels-
overleg, medewerkers 

informeren over  
personeelsbeleid

Transparant belonings-
systeem, beloningssys-
teem met waardering

Open communicatie
naar elkaar over het be-
drijfsbeleid en toekomst-

mogelijkheden

VVeerraannttwwoooorrddeelliijjkkhheeddeenn 
ddeelleeggeerreenn,,  zzeellffssttaannddiigg--

hheeiidd  ssttiimmuulleerreenn  

Stijl van leidinggeven: veiligheid 
geven, zorgen voor korte lijnen, 

ruimte voor inbreng geven, grenzen 
stellen, duidelijk en eerlijk zijn

Sfeer van gezamenlijkheid, 
samen doen, samen er-

gens voor staan 

Heldere organisatie-
structuur, transparante 

taakverdeling


