
Biesheuvel Techniek neemt elk jaar
zo’n 100 mensen aan, maar doet al
drie jaar niet meer aan klassieke
werving. ‘We adverteren geen 
vacatures, maar carrières, met veel 
aandacht voor de persoonlijke ont-
wikkeling. Die aanpak begint nu te
renderen.’ Paul Schepers werd in
2014 hr-directeur bij Biesheuvel
Groep. Nog geen jaar later gooide hij
het roer om met de oprichting van
een eigen businessschool. ‘Geïnspi-
reerd door het Duitse model van
grote familiebedrijven als BMW,
Festo en Bosch, die hun personeel
opleiden en zo meteen binding 
creëren. Wij hebben nu ook zo’n
bedrijfsschool, waarin we aanvullen-
de opleidingen, trainingen en work-
shops voor onze medewerkers ver-
zorgen. Dat doen we zelf, deels met
e-learning en webinars, maar we
vliegen ook deskundige trainers en
hogescholen en universiteiten in en
organiseren bijeenkomsten met 
A-merken en klanten. 
Biesheuvel Techniek staat bekend als
technische groothandel, maar dat

dekt de lading allang niet meer.
‘Industrieklanten verwachten dat we
kennis toevoegen, alles weten van de
artikelen die we hun leveren en dus
ook uptime-diensten leveren. Inmid-
dels komt een derde van onze omzet
uit gespecialiseerde services en com-
petence centersmet hun klantspeci-
fieke projecten. Dus moeten onze
mensen altijd up-to-date zijn.’ Van-
daar de Biesheuvel Techniek Busi-
ness School, maar er zit meer achter.
‘Natuurlijk, goede mensen vinden is
lastig, jong talent zeker. Biesheuvel
acquireert elk jaar bedrijven waar-
mee het ook ervaren productspecia-
listen binnenhaalt. Jonge mensen
kiezen echter niet zo snel voor een
groothandel; onbekend maakt 
onbemind. Daarom bieden we
behalve een stukje extra inhoud een
loopbaan met verschillende promo-
tiemogelijkheden. We kijken daarbij
naar de persoon zelf. De competen-
ties voor samenwerking, agiliteit 
en emotionele balans zijn even
belangrijk als intelligentie. We stip-
pelen voor elke nieuwkomer een
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carrière uit met aantrekkelijke per-
spectieven.’
Nu, drie jaar verder, worden de
resultaten duidelijk. ‘Natuurlijk is de
businessschool een investering,
maar onder de streep dalen de kos-
ten. We zien minder verloop, het
ziekteverzuim is gedaald en we krij-
gen meer spontane sollicitaties.
Kandidaten worden enthousiast als
we het systeem uitleggen. Vooral de
individuele aanpak spreekt aan. Ik
denk dat het fenomeen bedrijfs-
school snel terrein zal winnen.’ Ook

intern is het een succes, aldus Sche-
pers. ‘We koppelen onze senioren
aan de jonge garde om zo hun ken-
nis over te dragen. Die combinatie is
goud waard, de 55-plussers zien dat
als een extra uitdaging en motivatie.
Daarnaast bieden we programma’s
aan voor het management. Vrijwillig
trouwens, net zoals voor de nieuw-
komers, maar de opkomst ligt tegen
de 100 procent. Een bewijs dat we
voor onze mensen iets toevoegen,
aantrekkelijker worden als werk-
gever.’ www.biesheuveltechniek.nl

UIT DE MARKT

KORT  Veel machines moeten pro-
ducten niet alleen draaien maar ook
oppakken. Deze twee bewegingen
kunnen natuurlijk achter elkaar
plaatsvinden, maar dat kost extra
ruimte en niet te vergeten tijd. 
Combineren op één as is echter een
lastige klus die vooral elektrische en
mechanische beperkingen heeft,
zoals de voedingskabels die constant
in beweging zijn. Ook uit energie-
oogpunt gezien is het geen ideale

oplossing. Er moet immers veel meer
massa heen en weer bewogen wor-
den. LinMot heeft daarom een speci-
ale, compacte motor ontwikkeld, een
lineaire-roterende servomotor zon-
der ingewikkelde mechanische
oplossingen. Groneman, leverancier
van verbindingstechniek in Hengelo
(Ov), heeft deze innovatie in zijn
assortiment opgenomen.
www.linmot.com
www.groneman.nl
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