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Op zoek naar een baan na Philips
Medewerkers van
Philips Lighting in
Emmen deden
gisteren met een
banenmarkt een
poging om nieuw
werk te vinden.

FRANK JEURING

Aan de muur bij de entree
van de fabriekshal hangen
25 successen. Op papier-
tjes van wandtegelfor-

maat staan – Delfts blauw omlijst –
de namen van de medewerkers die
een nieuwe baan hebben. Maar die
25 successen zijn niet genoeg voor
de fabriek waar Philips Lighting eind
dit jaar stopt met de productie van
armaturen. Added van Chezz Part-
ners uit Breda neemt de fabriek over
en heeft toegezegd waar mogelijk
oud-Philipspersoneel aan te nemen.
Maar het bedrijf start begin 2017, zo-
als het nu lijkt, met achttien men-
sen.

En dus zoeken grofweg honderd
vaste werknemers en zo’n dertig uit-
zendkrachten nog een nieuwe baan.
Om vraag en aanbod bij elkaar te
brengen, hield het personeel giste-
ren een banenmarkt in de eigen fa-
briekshal. Ruim twintig partijen,
waaronder veel uitzendbureaus,
konden een kijkje nemen in de fa-
briek en gegevens uitwisselen met
personeel.

Jorien Scholte, die de banenmarkt
heeft georganiseerd, struint zelf ook
met een cv onder de arm langs de
kraampjes. ,,Ik doe hier de perso-
neelszaken en ik heb wel wat dingen
gezien die in mijn richting zitten.
Maar het is nog niet helemaal pas-
send’’, vertelt ze. Volgens haar heb-
ben de werkgevers zo’n tachtig vaca-
tures te vervullen en dat stemt
hoopvol. ,,Maar ook al vindt maar
één iemand een baan, dan ben ik al
blij.’’

Die iemand is misschien wel Ber-
ry Hummel. De assemblagemede-
werker is in zijn nopjes, want hij
kwam zojuist totaal onverwacht zijn
jongensdroom tegen op de markt.
,,Ik zag net bij het UWV een vacature
voor treinmachinist. Je krijgt drie
maanden opleiding en dan kan je
aan de slag op de Vechtdallijn tussen
Emmen en Zwolle’’, legt hij opge-
wekt uit. Toch staart hij zich niet
blind en heeft hij ook wat andere va-
catures meegenomen. ,,Ik wil zo snel
mogelijk weer aan de bak.’’

Dat niet meer mensen al een an-
dere baan hebben, is volgens OR-
voorzitter Roelie Beijert simpel te
verklaren. ,,Veel mensen hadden de
hoop dat ze meekonden naar het
nieuwe bedrijf. Pas bij de kantinebij-
eenkomst begin deze maand bleek
dat ze slechts met achttien mensen
beginnen. Bovendien: waarom zou
je halsoverkop naar een uitzendbu-
reau gaan als je hier een goed salaris
ontvangt?’’

Ida Homan, die vanuit het UWV
ook bij de banenmarkt is, heeft goe-
de verwachtingen voor het Philips-
personeel. En dat komt ook door de
instelling van het personeel. ,,Het is
toch fantastisch dat ze dit zelf orga-
niseren? Ze staan open voor nieuwe
dingen en zijn gemotiveerd om
weer aan de slag te gaan.’’

Gea Dekker (52),
assemblage
,,Ik werk hier bijna 31 jaar. Ik
begon als kantinejuf en na een
jaar of drie belandde ik in de
fabriek. Toen ging het er hier
heel anders aan toe. Wij vrou-
wen deden de elektra en de
mannen stelden het verlich-
tingsarmatuur samen, omdat
het fysiek zwaar werk was. Ik
heb een mbo-opleiding tot
operator afgerond en heb diver-
se certificaten op zak. Het liefst
zou ik hier blijven werken, maar
ik sta ook open voor werk in een
andere sector. Als ik leuke
vacatures zie, ga ik daar ook
direct achteraan. Ik zou mezelf
omschrijven als leergierig en
collegiaal. Ook vind ik het heel
leuk om dingen te organiseren.
Zo ben ik in de fabriek coördi-
nator geweest van een werk-
plekverbeteringstraject. In mijn
vrije tijd ben ik vrijwilliger bij
The Bake Shop, die beginnende
artiesten helpt. Daar ben ik
onder meer stagemanager.’’

Bert Klein (44),
metaalbewerker
,,Ik ben 25 jaar geleden begon-
nen in deze fabriek op de me-
chanische afdeling, waar ik
metaal boorde en sleep. Daarna
ben ik bijna zeventien jaar
metaalknipper geweest. Ik ben
onder meer in het bezit van een
heftruckcertificaat en heb mijn
vmbo-opleiding tot timmerman
afgerond. Ik weet nog niet
precies wat ik hierna wil gaan
doen. Eigenlijk wilde ik altijd al
iets in de jeugdzorg doen, maar
dan moet ik een opleiding
volgen en ben ik zo vier jaar
verder. Werk vinden lijkt me
dan heel lastig. Ik denk dat een
werkgever liever iemand heeft
die jonger is of meer ervaring
heeft. In mijn vrije tijd train ik
de jongens onder 9 jaar en de
meisje onder de 13 jaar bij
voetbalvereniging DVC ’59 in
Nieuw-Dordrecht. Dat vind ik
echt heel mooi om te doen.’’

Carina Bijl (37),
assemblage
,,Ik ben hier al negentien jaar
aan het werk. Laatst dacht ik
nog: ik ben hier al mijn halve
leven. Destijds kwam ik hier als
vakantiekracht nadat ik mijn
vmbo-diploma motorvoertui-
gentechniek had gehaald. Een
ander meisje en ik waren toen
de enige vrouwen die in dat jaar
dit diploma haalden op het
Esdal College. Daarna moest ik
op zoek naar een leerwerktra-
ject, maar dat was lastig te
vinden. Ter overbrugging ging
ik in deze fabriek aan de slag en
ben nooit meer weggegaan. Het
liefst blijf ik iets doen in de
assemblage. Ik heb hier diverse
armaturen gebouwd en me als
coördinator kwaliteitsverbete-
ring ingezet om een beter en
betrouwbaarder product te
leveren. Ik zou mezelf omschrij-
ven als een harde werker die
flexibel en betrouwbaar is.
Naast mijn baan ben ik actief in
de oudercommissie van de
school van mijn kinderen.’’

Sabine Stegen
(41), magazijn
,,Ik ben hier begonnen op 10
juni 2010. Ik startte in het
magazijn en werd al snel be-
voorrader van een productielijn.
Ik ben een echte allrounder en
heb op alle werkplekken in het
magazijn gewerkt. Dat moest
ook, omdat ik de opleiding tot
teamleider niveau 3 heb ge-
daan. Vorig jaar heb ik daarvoor
mijn diploma gehaald. Als ik er
op terugkijk, heb ik hier gigan-
tisch veel geleerd. Daar ben ik
heel dankbaar voor. Ik heb
binnen het bedrijf ook een rol
gekregen als leerambassadeur.
Dat houdt in dat ik collega’s
help om zichzelf te blijven
ontwikkelen. Mensen motive-
ren, daar houd ik van. Ik hoop
dan ook dat ik ergens een baan
kan vinden als teamleider. Het
liefst in een magazijn of in de
assemblage. In mijn vrije tijd
ben ik actief in de paarden-
sport. Samen met mijn dochter
doe ik mee aan wedstrijden.’’
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