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Hollandia Infra BV is in januari 2014 een omvangrijk 
en voor onze sector uniek verbeterproces gestart. Dit 
na een boeiende inventarisatie fase. Onze ervaringen 
en de geboekte resultaten zijn dusdanig verassend 
en waardevol dat wij deze graag met u delen. 

Inleiding Nardo Hoogendijk, 
directeur Hollandia Infra

Hoe zijn we bij Hollandia Infra ertoe gekomen op 
een andere wijze naar onze organisatie te kijken?

Mijn eigen ontwikkeling en veranderende inzichten 
en daarover in dialoog gaan met anderen zijn een 
belangrijke basis geweest. Ik ben als schoolverla-
ter aan de slag gegaan als werktuigbouwkundig 
tekenaar. Bij die keus volgde ik mijn hart en ik vond 
het een voorrecht bij een bedrijf als Hollandia te 
mogen werken. Er is voor mij een sterke band met 
het bedrijf gegroeid. Door de jaren heen heb ik de 
kans gekregen mijzelf vanuit engineering verder te 
ontwikkelen. Ik heb hele mooie perioden meege-
maakt en ook waren er minder goede bij. Door 
deze bewust te doorleven en de regie te nemen 
is het mij duidelijk geworden dat het de mensen 
bij Hollandia Infra zijn die het bedrijf maken en 
breken. Zij maken het verschil!

Vanuit dat inzicht ben ik een theoretisch kader 
gaan zoeken en met name tijdens mijn studie aan 
de Erasmus Universiteit Rotterdam heb ik handvat-
ten aangereikt gekregen. Dat smaakte naar meer 
en ik wilde mijn inzicht verder onderbouwen en 
mezelf voeden met meer kennis. Wat was er mooi-
er dan tijdens mijn studie onderzoek te kunnen 
doen naar het functioneren van de organisatie? Dat 
heb ik gedaan door een driehoek te slaan tussen de 
recente geschiedenis van de Hollandia organisatie, 
het theoretisch kader van business unit manage-
ment en het normatieve gedachtegoed van onder 
anderen Aristoteles. Hij beschrijft hoe gemeen-

schappen functioneren. En ieder bedrijf vormt voor 
mij onmiskenbaar een gemeenschap. 

Vanuit die scope zijn we bij Hollandia Infra in 2011 
in klein comité met elkaar in gesprek gegaan over 
de vigerende bedrijfscultuur. Vragen die aan de 
orde kwamen waren onder andere: ‘wat we plezierig 
vonden aan die cultuur’ (I like), en ‘welke verbeter 
wensen (I wish) er onder de collega’s leefden’. 

Dit proces is de aanzet geweest om in 2014 met 
de inmiddels verzelfstandigde Hollandia Infra 
B.V. organisatiebreed aan de slag te gaan met dit 
onderwerp. Letterlijk iedereen is erbij betrokken! 

Samen met externe specialisten hebben we de 
wetenschappelijk gevalideerde “Performabilty Scan” 
gedaan. De resultaten zijn vervolgens met de ma-
nagers, leidinggevenden en medewerkers team- 
gewijs besproken. Daarna heeft vanuit elke afdeling 
of groep een vertegenwoordiger zitting genomen 
in het nieuw opgezette expertise team dat aan de 
gang is gegaan met “Merkversterkend Werken”. 

Daarin wordt dieper ingegaan op wat ons drijft 
en bindt. Met behulp van de externe specialisten 
hebben we aan de hand van een exclusief concept 
onze “Meta” bepaald. Deze luidt: “Wij onderschei-
den ons door Kennis en Kunde”. En daar kan ook u 
ons aan houden. Tevens hebben we onze “speci-
fieke merkherkenbaarheden” opgesteld inclusief 
het daaruit voortkomende “gewenste merkbare ge-
drag”. Hoe dat in de praktijk werkt? Leest u verder.

Waarom de wens tot continue verbetering?
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Het is mooi om met elkaar activiteiten te ontplooi-
en. In het dagelijkse leven kunnen dat ontspannen-
de of intensieve activiteiten zijn, sportieve uitdagin-
gen of andere zaken waarbij bepaalde kennis en 
inzicht nodig zijn. Vaak geven dergelijke activiteiten 
energie en plezier, dit ondanks dat het tegelijkertijd 
uitputtend en vermoeiend kan zijn. Kortom: ‘sa-
men dingen doen is fijn’, en tegelijkertijd leerzaam, 
saamhorigheid vergrotend en boeiend!

Wat is het dan mooi om ook in het werkzame leven 
met elkaar uitdagingen aan te gaan, activiteiten te 
ontplooien en samen nieuw perspectief te ontdek-
ken. Als Management Team van Hollandia Infra 
BV ervaren wij een groot deel van ons werk als een 
trektocht - met alle anderen -  waarbij het doel is: 
“continu verbeteren van de organisatie”. En dat 
op een dusdanige manier dat: “iedere medewerker 
plezier ervaart”. Kennis en kunde vormen daarbij 
ons kompas! En wij willen herkend worden aan 
onze merkherkenbaarheden: vakmanschap, plezier, 
saamhorigheid, betrouwbaarheid en innovatie. 

Bij deze trektocht horen, net als in het dagelijks 
leven mooie momenten, maar ook teleurstellingen. 
Het is geweldig te ervaren dat er plezier beleefd 
wordt tijdens het werk. Dat gaat echter niet vanzelf. 
Het is vallen en opstaan en stap voor stap de reis 
voortzetten. Dat kan alleen als er vertrouwen is in 
elkaar en je altijd op elkaar terug kunt vallen. Dat je 
weet dat je fouten mag maken en dat er ruimte is 
om samen te leren.

Het maakt ons trots om al die mooie (reis)verha-
len van de collega’s in dit boekje te lezen. Ieder er-
vaart het op zijn eigen wijze en draagt zijn steentje 
bij. We hopen dat dit boekje verder bijdraagt aan 
het delen van ervaringen, aan het samen leren en 
het openstaan voor elkaar. Hierbij willen we alle 
collega’s graag bedanken voor hun bijdrage en de 
enthousiaste wijze waarop die bijdrage geleverd 
wordt. Zonder de mensen is een organisatie leeg 
en is er geen ‘kennis en kunde’, vakmanschap of 
plezier. Kortom: “dan is er niets om trots op te zijn”!

Management Team Hollandia Infra BV

Voorwoord / MT
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Van toen tot heden

Onze werkzaamheden; “WAT”.
Infrastructuur ontsluit, verbindt en beschermt de 
wereld waarin wij leven. Daardoor draagt het bij 
aan welvaart en welzijn van grote groepen mensen. 
Bij Hollandia Infra BV maken we de wereld elke 
dag weer een beetje grootser, door de grenzen te 
verleggen van wat staalbouw tot op heden mogelijk 
heeft gemaakt.

We zijn gedreven om het beste uit onszelf en ons 
staal te halen. We bouwen bruggen die afstanden 
verkorten en met revolutionaire waterkeringen 
beschermen we ons laaggelegen land tegen de 
krachten van de natuur.

Voor het bouwen van deze essentiële constructies 
kunnen we putten uit onze kennis en kunde die 
van generatie op generatie is overgedragen. En die 
zich door onze innovaties en de groeiende behoef-
ten van de eindgebruiker steeds verder ontwikkelt. 
Zo bouwen we samen met onze opdrachtgevers 
aan “een nieuwe wereld van staal”.

Door voortdurend te investeren in de ontwikkeling 
van onze medewerkers, technologie en productie-
faciliteiten, blijven onze kennis en ervaring groeien. 
Zodat we ook in de toekomst doeltreffende en 
duurzame oplossingen kunnen bieden voor nu 
misschien nog ondenkbare constructie-uitdagin-
gen. Zeker gezien de 3D printer revolutie.

De toekomst is een geweldig vooruitzicht. 
Constructies worden groter en imposanter, en tege-
lijkertijd worden de condities steeds uitdagender. 

Het dwingt ons innovatief te zijn in al onze disci-
plines: ontwerp, engineering, projectmanagement, 
fabricage en montage.

De aard van de projecten die we realiseren vraagt 
om het nemen van grote verantwoordelijkheid. 
Enerzijds voor onze opdrachtgevers, door goede 
contract- en kostenbeheersing, maar vooral voor 
alle gebruikers van infrastructurele projecten. Zij 
moeten blijvend kunnen vertrouwen op het functio-
neren van onze constructies. Iedereen bij 
Hollandia Infra BV levert daaraan een bijdrage: 
“samen staan we voor het best mogelijke resultaat”.

Daarnaast ligt er een grote verantwoordelijkheid 
voor onze omgeving. Het wordt steeds urgenter 
om energie- en materiaalverbruik te reduceren 
zodat we onze planeet in goede conditie kunnen 
doorgeven aan onze kinderen.

Uitvoering van de werkzaamheden; “HOE”.
Continu vinden er veranderingen plaats in “de 
manier waarop al dit moois tot stand komt”. Bij 
Hollandia Infra geldt, dat er specifiek aandacht 
wordt besteed aan de werkomstandigheden en 
het optimaal afstemmen van alle schakels in de 
productie: van het abstracte idee tot de werkelijke 
realisatie. Dit om voortdurend de betrokkenheid 
en het plezier van de medewerkers te vergroten. En 
om een financieel gezonde organisatie te blijven. 

In 2013 heeft de directie van Hollandia Infra 
besloten om te beginnen met een zogenaamde 
0-meting, deze heeft geholpen inzichtelijk te 

Hollandia Infra is een staalconstructiebedrijf. Wij ontwerpen, fabriceren en monteren complexe waterbouw-
kundige werken. De directie van Hollandia Infra heeft het volgende onderscheid gemaakt: “Door het gedrag 
in de organisatie (“Het HOE”) wordt de kwaliteit van onze producten en diensten (“Het WAT”) bepaald.
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maken waar medewerkers en teams staan (kennis, 
kunde en beleving) en hoe de organisatie er aan 
toe is? (meer of minder doeltreffend). 

Met de teams en medewerkers zijn de resultaten 
van dit onderzoek gedeeld en besproken en is er 
gekeken naar wat goed gaat en wat er beter kan. 
Bovendien is er aandacht besteed aan de werkbe-
leving waarbij zaken als: ‘betrokkenheid’, ‘tevre-
denheid’ en ‘vermoeidheid’ een grote rol kunnen 
spelen. Bij het in kaart brengen van de toenmalige 
situatie is het niet gebleven. 

Om de teamprocessen (continu) te verbeteren 
is gebleken dat we met zijn allen op een aantal 
essentiële gebieden een andere manier van denken 
en doen moeten gaan hanteren. Diverse weten- 
schappelijke onderzoeken hebben inmiddels 
aangetoond, dat organisatieveranderingen vaak 
niet (volledig) slagen. Dit komt veelal voort uit 
het gedrag van mensen (Kotter, 2008). Om ervoor 
te zorgen dat er veranderingen plaatsvinden zal 
hierop ingespeeld moeten worden; de verandering 
begint bij het individu en heeft invloed op gehele 
teams – ‘ik zit in wij’ (Katzenbach & Smith, 1993).

Om verandering in het ‘HOE’ te realiseren hebben 
wij verschillende initiatieven ondernomen. Uit deze 
initiatieven komen vele acties voort die leiden tot 
verbetering. 
  

Onderzoek: In 2014 is er bij Hollandia Infra 
onderzoek gedaan naar het vermogen dat 
teams hebben om te werken aan verbeteringen. 
Dit onderzoek ging voornamelijk uit van een 
verklarende vraag en is uitgevoerd door gebruik 
te maken van de Performability Scan. Er zijn 
bovendien interviews afgenomen met verschil-
lende teamleden. Ook zijn er tijdens verschil-
lende settings observaties uitgevoerd en heeft 
er een documentenanalyse plaatsgevonden. 

De Performability Scan: Periodiek vindt er een 
meting plaats van de teamprocessen en de 
werkbeleving. Hierdoor ontstaat de moge-

lijkheid om gezamenlijk onderwerpen op te 
pakken die verbeterd kunnen worden. Deze 
meting maakt tevens duidelijk in welke mate 
de ‘teamprocessen’ zijn ontwikkeld, en hoe 
de werkbeleving van de medewerkers is. De 
resultaten van de scan worden altijd met de 
deelnemers besproken; het gaat immers om 
henzelf.

Merkversterkend werken: Hollandia Infra werkt 
met het Denkidee concept Merkversterkend 
Werken. Dat heeft geleid tot een Meta met 
bijbehorende Herkenbaarheden en Volzinnen 
van Gewenst Merkbaar Gedrag. Deze maken 
het mogelijk om de manier van werken (het 
‘HOE’) van de organisatie duidelijk herkenbaar 
te maken. Het uitdenken daarvan is gedaan 
door de medewerkers zelf. Zij hebben samen in 
alle rust besproken wat Hollandia Infra eigen-
lijk voor ‘een merk’ is, oftewel: “waar staan wij 
voor”?
  
Expertiseteam: Daaropvolgend is het geheel 
nieuwe ‘expertiseteam’ samengesteld. In dit 
team zitten afgevaardigden van alle teams. Er 
wordt aandacht besteed aan de manier waarop 
de werkzaamheden in de organisatie uitge-
voerd worden. Eveneens worden belemmerin-
gen besproken die de realisatie van de Meta in 
de weg staan. Door hier acties aan te koppelen, 
kan vastgesteld worden hoe de belemmeringen 
kunnen worden weggenomen. Hierbij wordt 
dus te allen tijde gesproken vanuit de Meta 
en haar vijf Herkenbaarheden en het gewenst 
merkbaar gedrag.

Leiderschap school: In 2015 is een start 
gemaakt met de ‘Hollandia Infra Leiderschap 
School’ (HILS). In het programma wordt ge-
werkt aan de ontwikkeling van de leiderschaps-
stijl die Hollandia Infra toepast. Gedrag, kennis 
en vaardigheden spelen hierbij een grote rol. 
Deze leiderschapsschool wordt gefaciliteerd 
door onze verbeterpartners Performability en 
Denkidee.
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“HOE”

“WAT”

De Missie
Hollandia Infra B.V. onderscheidt zich door Kennis en Kunde. 
Deze kennis en kunde komen tot uiting in het zijn van een 
betrouwbare, robuuste en toonaangevende staalbouwer die 
haar partners en opdrachtgevers ontzorgt en haar medewer-
kers een plezierige werkomgeving biedt. Hollandia Infra bouwt 
letterlijk de brug tussen wensen en realiteit, voor haar 
medewerkers, partners en opdrachtgevers.

De Visie
In 2020 is Hollandia Infra B.V. hét ijkpunt voor kennis en kunde, 
toonaangevend op het gebied van vakmanschap, en is daarmee 
dé betrouwbare partner voor de complexe staal, werktuigbouw 
in Nederland en Noord West Europa. Saamhorigheid en 
werkplezier maken dat Hollandia Infra in 2020 dé werkgever is 
voor de ambitieuze bruggenbouwer. In 2020 zit de innovatie 
diep in haar mensen. Dit bepaalt hoe naar elk vraagstuk 
(technisch, sociaal, ecologisch, economisch)
gekeken wordt.

Meta van Hollandia Infra
“Wij onderscheiden ons door
kennis en kunde”

Herkenbaarheden
• Vakmanschap
• Plezier
• Saamhorigheid
• Betrouwbaarheid
• Innovatief

Gewenst merkbaar gedrag

Ik toon vakmanschap door de juiste 
vragen te stellen voor de juiste 
oplossing

Ik heb er plezier in om anderen 
verder te helpen

Ik draag bij aan saamhorigheid door 
me te verplaatsen in de ander

Ik ben betrouwbaar door te doen 
wat ik zeg en te zeggen wat ik doe

Ik ben innovatief door nieuwsgierig 
te blijven

“HOE” en “WAT” in een jasje
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Hollandia heeft een rijke historie in het maken van 
bijzondere, in het oog springende, staalconstruc-
ties. Met de i360 Brighton Tower werkt Hollandia 
Infra momenteel aan een waardig vervolg van 
deze traditie. De Brighton Tower is een 162 meter 
hoge stalen toren, die direct aan het strand 
van Brighton in het Verenigd Koninkrijk verrijst 
Bezoekers worden in de ‘Observation Pod’, een 
soort megagrote donut van versterkt glas, naar een 
hoogte van 138 meter gebracht voor een schit-
terend uitzicht over zowel de Noordzee als het 
Engelse landschap.

David Marks is de architect van deze toekomstige 
blikvanger, en was – samen met zijn vrouw Julia 
Barfield – ook verantwoordelijk voor het ontwerp  

 
 
van het London Eye. Hollandia Infra is hoofdaan-
nemer voor dit project en werkt nauw samen met 
diverse onderaannemers. In totaal leverde Hollan-
dia Infra zo’n 1000 ton staal en is verantwoordelijk 
voor het detailontwerp, de levering en de montage. 
De toren wordt opgebouwd uit 17 zogenaamde 
‘cans’. Als alles naar wens verloopt, kunnen de 
eerste bezoekers in juni 2016 de lucht in! 

Dit mooie en dynamische werk is begonnen met 
een kick-off waaraan alle bouwende partijen deel-
namen om over de gewenste manier van samen-
werken (het ‘Hoe’) te praten. De Meta daar luidt: 
“One Team One Tower”!

Brighton Tower
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Verbetervermogen van teams

Het onderzoek ‘Verbetervermogen van teams’ (bij 
Hollandia en andere organisaties) door Pieter van 
Beusekom heeft plaatsgevonden omdat organisaties 
continu zijn blootgesteld aan een omgeving die in 
ontwikkeling is. Zo is er altijd sprake van innovatie, 
de globalisering neemt toe en de economische mon-
dialisering schrijdt voort; zo ook bij Hollandia Infra. 

Om als organisatie mee te kunnen gaan met deze 
ontwikkelingen is het wenselijk dat er continu 
veranderingen plaatsvinden die leiden tot ver-
beteringen. Teams worden om die reden in een 
organisatie als belangrijk ervaren: niet alleen de 
organisatie en de werkzame individuen veranderen 
maar bij gevolg ook de teams. De vraag was dan 
ook welk vermogen een team heeft om te kunnen 
verbeteren, of anders gezegd: “welke elementen 
zijn essentieel om als team verbetervermogen te 
bezitten?” 

Gebleken is dat het verbetervermogen van teams 
bestaat uit een viertal verschillende aspecten: 
‘verbeterbetekenis’, ‘adaptieve teamdoelen’, ‘team-
communicatie’ en ‘faciliterende leidinggevende’. 

Verbeterbetekenis is de betekenis die de teamleden 
gezamenlijk verlenen aan een gewenste verbete-
ring. Teamleden stemmen met elkaar af wat ze 
willen bereiken met de verbetering en evalueren 
het behaalde resultaat in het team, en ook met de 
interne en externe relaties.

Teams met een adaptief teamdoel zoeken continu 
naar mogelijkheden om de (non-routinematige) 
taakuitvoering te kunnen verbeteren. Dit teamdoel 
wordt steeds bijgesteld in een permanente aanpas-
singscyclus waarbij de focus ligt op verbeteringen: 
‘om tot verbetering te komen is verandering nodig, 
maar om tot verandering te komen is geen verbe-
tering nodig.’ 

De teamcommunicatie bestaat uit het ontvangen 
en geven van feedback, het om kunnen gaan met 
conflicten, hier lering uit trekken en op zoek gaan 
naar verbeteringen. In het team probeert men de 
visie aan te passen op deze terugkoppelingen en 
gaat men met elkaar in gesprek over de betekenis-
verlening aan nieuwe (potentiële) verbeteringen. 

Een faciliterende leidinggevende in teams met ver-
betervermogen ziet zichzelf als gelijke en ziet het 
team als geheel waarbij de verschillende individuen 
vanuit hun expertise een bijdrage kunnen leveren. 
De leidinggevende stimuleert en enthousiasmeert 
het team, kent de randvoorwaarden en is bereid 
om samen met het team buiten de bestaande 
kaders te denken.

Verbetervermogen van teams is als volgt gedefini-
eerd: “Een team dat in nauwe samenspraak met 
zijn leidinggevende en externe relaties betekenis 
verleent aan gemeenschappelijk voorgenomen 
adaptieve teamdoelen en met elkaar in gesprek 
gaat over de manier waarop de verbeteringen wor-
den nagestreefd.”

Aan deze verschillende aspecten wordt nu in de 
Hollandia Infra organisatie aandacht besteed en ge-
keken naar hoe deze de maximale aandacht kunnen 
krijgen.
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Interview Ron de Korte en Ad van Leest

“Wat we te pakken krijgen nemen we aan. In de 
markt is veel concurrentie. Ik denk dat we het zo 
moeten houden. We zijn goed gespecialiseerd en 
daar kunnen we op een leuke en prettige manier 
het geld mee verdienen”, denkt Ad. 

Ron is al zo´n 35 jaar in dienst van Hollandia Infra. 
“Ik begon in ‘81. We maakten eerst alleen bruggen 
en sluizen, maar nu doen we steeds grotere en 
verschillende projecten. Qua constructies is er 
veel veranderd. Dit moet ook want de markt vraagt 
erom. Er zijn nu bijvoorbeeld ook ontwikkelingen 
om sluizen van kunststof te maken. De kunst is 
dan om als Hollandia Infra vanuit innovatief oog-
punt mee te denken. Er zijn gewoon veel verande-
ringen in de markt. De ontwikkelingen gaan met de 
tijd mee.”

De concurrentie met het buitenland uit bijvoor-
beeld Azië neemt toe. Gekscherend en lachend 
zegt Ron: “Sommige bedrijven maken een brug 

voor twee kralen en een spiegeltje, hier kunnen wij 
moeilijk tegenop.”

“Hollandia Infra maakt het ogen- 
schijnlijk onmogelijke mogelijk”

Ad beschrijft Hollandia Infra als volgt: “Hollandia 
Infra maakt het ogenschijnlijk onmogelijke mo-
gelijk. Neem bijvoorbeeld de Brighton Tower, die 
bouw je niet zomaar. Daar komt zo veel bij kijken. 
Hollandia Infra neemt de tijd om het fijne uit te 
zoeken. Ook het Milleniumwiel in Londen was een 
immens mooi project, wat echt niet iedereen voor 
elkaar zal krijgen. Ook het gebouw van Unilever 
in Rotterdam, deze is eigenlijk gewoon over het 
bestaande gebouw heen geschoven. Daar moet je 
maar op komen! Hollandia Infra weet daarnaast 
ook zijn mensen op de juiste plek in te zetten. Dit 
alles is de kracht van Hollandia Infra.” 
 

Ron en Ad zijn samen met drie andere collega’s als vakspecialisten werkzaam binnen de afdeling QSHE. 
De afdeling stuurt ontwikkeling, implementatie en uitvoering van het Kwaliteits-, SHE-, Arbo-, Milieu- en 
QA/QC beleid. Hierin rekening houdend met de hoge eisen ten aanzien van de producten, de eisen van de 
klanten en de wettelijke voorschriften. De activiteiten van de afdeling zijn gericht op het continu verbeteren 
van de organisatie om concurrerend en succesvol te kunnen ondernemen.
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Arie Bol - Coördinator Werkvoorbereiding

Arie Bol coördineert de afdeling Werkvoorbereiding, een afdeling die fungeert als spin in het web binnen 
Hollandia Infra. Het bereidt de activiteiten van projecten voor, waarmee de productieafdelingen hun werk 
uit kunnen voeren. 

Arie hoopt tot zijn pensioen bij Hollandia Infra te 
kunnen blijven werken: “Continuïteit behalen en 
behouden is, maatschappelijk gezien, belangrijk; 
onze kinderen moeten hier later ook kunnen wer-
ken! Al verandert de tijd waarin wij leven. Vroeger 
ging je bij een werkgever werken, en dan voor zeer 
lange tijd. Tegenwoordig zijn de banen minder 
continu. Er wordt meer geschoven.” Arie hecht 
niet veel waarde aan het materiële; een nieuwe 
mobiel, een mooie auto. Plezier en uitdaging zijn 
in zijn ogen belangrijker: “We willen binnen Infra 
wisselende en uitdagende projecten. Variatie in het 
werk vinden we uitdagend. Dit proef je in heel de 
organisatie.” 

“Als team de doelstelling behalen. Heel basaal 
gezegd: de brug klaar krijgen zonder al te veel 
problemen en daar als Hollandia Infra geld aan 
verdienen. Hier zijn ook plezier en dergelijke mee 
gemoeid.” Arie geeft aan liever met plezier het doel 
te bereiken, dan datzelfde doel te bereiken met 
lange gezichten. 

“Dit gaat tegenwoordig beter binnen Hollandia 
Infra. De gemiddelde lengte van de gezichten is 
afgenomen.”

“Het toenemende plezier is ook te merken aan 
de uren in een project. We krijgen een bepaald 
urenbudget en aan de hand daarvan kijken we 
of we er binnen blijven of er overheen gaan. We 
blijven steeds vaker binnen het urenbudget, en we 
beheersen het ook beter.”

“Hollandia is een zeer 
dynamische staalbouwer”

“Ik voel me in mijn functie als keeper op het doel. 
Werkvoorbereiding maakt de opstelling en de voor-
bereiding, maar als er een bal doorschiet moeten 
we hem wel tegenhouden. En zorgen dat we win-
nen! De structuur van een bedrijf is vergelijkbaar 
met dat van een voetbalteam: een coach, een team 
en één gezamenlijk doel, etc..”
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Arie Heuvelman - Assistent voorman

Arie Heuvelman is assistent voorman bij de afdeling Bankwerkerij. Zijn functie bestaat uit het leidinggeven 
aan de afdeling en hij werkt daarbij graag zelf mee: “Bankwerkerij is gewoon puur samenstellen. We krijgen 
onderdelen toegeleverd van subcontractors en daarmee stellen we machinewerken samen.”

Arie is nu 45 jaar in dienst van Hollandia en is 
daarmee een belangrijke bron van kennis voor de 
bankwerkers. “Ik ben in 1970 begonnen. Mijn vader 
werkte in de metaal, mijn broer werkte hier al. Ik 
woonde in de buurt en rolde er eigenlijk gewoon 
in. Ik had LTS gedaan en daar had ik al een richting 
gezocht. Ik wilde geen grof werk. De positieve 
verhalen van mijn broer over Hollandia trokken mij 
erg aan.”

“Ik weet ondertussen goed wat Hollandia groot 
gemaakt heeft. We zijn begonnen met het maken 
van kleine bruggen. Door de tijd heen zijn de 
projecten groter geworden. We zijn groot geworden 
door de bruggen en speciale producten zoals het 
Millenniumwiel, de Maeslantkering, MSC Gusto 
producten (fixatie / jacking / skidding) en de Van 
Brienernoordbrug. De laatste tien- twintig jaar is 
er meer hydrauliek, dit is de grootste ontwikkeling. 
Vroeger was alles veelal mechanisch, met tandwie-
len en dergelijke. Dit zorgt voor andere werkzaam-
heden. Het afstellen van een motor of remmetje 
is zo goed als verdwenen. Zo’n 30 jaar geleden 

zaten we met twintig tot vijfentwintig bankwerkers. 
Doordat er nu meer hydraulische systemen komen 
kunnen we nu met ongeveer acht bankwerkers uit 
de voeten.” 

“De sfeer binnen Hollandia Infra 
is beter dan jaren terug. Er is veel meer 
overleg. Dit komt  onder andere door 

de kortere lijnen”

“Als ik op verjaardagen sta, praat ik met trots over 
Hollandia, als diegene er belangstelling voor heeft. 
Vaak begin ik met de London Eye, en recent de 
Brighton toren, daarna treed ik in detail.”

“De sfeer binnen Hollandia Infra is beter dan jaren 
terug. Er is veel meer overleg. Dit komt  onder 
andere door de kortere lijnen. Ook de gesprekken 
die er zijn binnen bijvoorbeeld het expertiseteam 
zorgen hier voor; ‘hoe ga je met elkaar om’?, ‘hoe 
reageer je bij welke situatie’? Dit is binnen een jaar 
aanzienlijk verbeterd!”
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Dick de Lijster en Cor Schouten - Afdeling Inkoop

“Het is ook uitdagend om producten van de beste 
kwaliteit tegen de beste prijs in te kopen. Dit reali-
seren we door bij een inkoopopdracht veel aanvra-
gen naar buiten te sturen en constant te onderhan-
delen met diverse partijen om zo te zoeken naar de 
beste prijs-kwaliteit-aanbiedingen” legt Dick uit.

“Wij vinden het een uitdaging om een oplossing 
te vinden voor iets ‘onoplosbaars’. Bijvoorbeeld 
in samenwerking met de toeleveranciers. Hierbij 
blijft het streven naar het realiseren van een juiste 
balans tussen de drie speerpunten: prijs, kwaliteit 
en levertijd. Dit is echter niet altijd te realiseren.” 
“Inkopen als vak is gewoon leuk. Het oplossen van 
problemen is uitdagend”, vindt Cor, “Indien dit 
het geval is, gaan we eerst het probleem proberen 
op te lossen en daarna proberen we de oorzaak 
te achterhalen waardoor het probleem ontstaan 

is, om hier de volgende keer ons voordeel mee te 
kunnen doen.”

“Wij vinden het een uitdaging 
om een oplossing te vinden voor 

iets ‘onoplosbaars’”

“Ik ben er heel gelukkig mee dat door de opsplit-
sing de lijnen korter geworden zijn. Alle afdelingen 
zitten op één vloer. Dit werkt heel prettig”, geeft 
Dick aan, “en naar ik begrijp denken meer mensen 
er zo over”. “Het werken bij Hollandia Infra is 
bijzonder prettig. Het feit dat het een platte organi-
satie geworden is heeft hier heel erg aan bijgedra-
gen”, vindt Cor. “Alleen bereik je niets, je moet het 
met elkaar doen, door samen te werken kom je 
uiteindelijk tot het beste resultaat”, geeft Cor aan.

Dick en Cor vormen samen de inkoopafdeling van Hollandia Infra. Afdeling Inkoop werkt nauw samen met de 
afdeling Werkvoorbereiding, voornamelijk middels het ERP-systeem. In het ERP-systeem worden tussen de af-
delingen de inkooptaken uitgewisseld. Voor de ervaren inkopers is het ERP-systeem een fijn pakket om mee te 
werken, maar het systeem is te gecompliceerd om even aan te leren: “Inkoop kan gezien worden als een cen-
traal punt binnen Infra. De helft van de omzet gaat door onze handen. Dit is een grote verantwoordelijkheid.“
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Dr. Deelenlaan brug

De oude nostalgische ophaalbrug aan de Dr. 
Deelenlaan in Tilburg was niet meer geschikt voor 
de huidige capaciteit aan weg- en waterverkeer. 
Hollandia Infra heeft op basis van een gedetail-
leerd beeldkwaliteitsplan de nieuwe ophaalbrug 
ontworpen en geleverd voor hoofdaannemer 
Heijmans Civiel Grote Projecten, die het totale 
werk, de vervanging van de brug, heeft gerealiseerd 
voor Rijkswaterstaat.

Met het zogenaamde ´Design & Construct’- 
contract is Hollandia Infra verantwoordelijk ge-
weest voor het ontwerp, de fabricage en de monta-
ge van de stalen bovenbouw van de ophaalbrug en 
de hydraulische installatie voor de aandrijving. Het 
brugdek is zo’n 15 bij 7 meter en weegt samen met 
de hameistijlen zo’n 116 ton. 

Rijkswaterstaat en de architect hebben hun compli-
menten uitgesproken over het resultaat: “Hollandia 
Infra laat zien, niet terug te grijpen naar standaard 
oplossingen, maar juist de lat hoger te leggen 
door te kijken hoe functionaliteit en esthetica in de 
uitvoering nog dichter bij elkaar kunnen komen.” 
Kortom:  Vakmanschap tonen en Innovatief zijn 
hebben hier een grote bijdrage geleverd.
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Glenn Burger - Engineer

 

“Wat ik doe is afhankelijk van het project dat we 
binnenkrijgen. Je hebt ‘Design&Build’-opdrachten, 
dan moeten we het zelf helemaal ontwerpen en 
bouwen. Soms heb je alleen ‘Build’-opdrachten, 
dan krijg je de tekeningen aangeleverd. Deze moe-
ten nog wel productie gereed gemaakt worden.” 

Glenn heeft HBO Werktuigbouwkunde gestudeerd 
aan de Hogeschool Rotterdam. Hij is bij Hollan-
dia Infra in dienst gekomen nadat hij er twee keer 
stage heeft gelopen en is tevens bij Hollandia 
afgestudeerd.

“Mijn collega’s accepteren dat je niet gelijk alle ins 
en outs weet. Daar ben ik wel erg blij mee. Toen 
ik hier net kwam werken, nu zo’n 2 jaar geleden, 
miste ik wel wat structuur in het werk. Dit kwam 
ook doordat Hollandia net was opgesplitst in 

verschillende BV’s. In het begin ben je toch een 
beetje zoekende naar wat men van je verlangt en 
verwacht.”

“Nu is er steeds meer structurering en standaar-
disatie van de berekeningen. Zo zijn er allerlei 
formats die je alleen maar in hoeft te vullen en dan 
rolt er een antwoord uit. Hier hebben we al grote 
stappen in gemaakt. Ik vind het erg leuk dat je als 
collega overal bij betrokken wordt en dat ze willen 
luisteren naar andere invalshoeken. Zo wordt het 
gewaardeerd dat de nieuwe collega´s overal net 
weer anders naar kijken, we hebben een ´frisse´ 
blik. Onze meningen willen ze ook horen.”

“Ik ben ook wel een doener, 
en ik vind het helemaal niet erg 

om vieze handen te krijgen”

“Ik vind het heel goed dat Hollandia Infra de keuze 
heeft gemaakt jonge engineers een tijd mee te 
laten lopen in de fabriek. Zo ga je beter zien wat 
wel en niet kan bij het tekenen van de constructies. 
Ik ben wel een doener, en ik vind het helemaal niet 
erg om vieze handen te krijgen. Wat mij voldoening 
geeft, is dat je dan je eigen tekeningen werkelijk-
heid ziet worden.”

Glenn Burger is engineer op de afdeling Engi-
neering binnen Hollandia Infra. Hij tekent en 
berekent constructies: “Ik bereken bijvoorbeeld 
de kracht die op een constructie komt. Daarna 
check ik of de constructie voldoet aan de norm 
die van toepassing is. Hierbij kijk ik ook naar 
vermoeiing van de materialen en de stabiliteit.” 
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Pancham Jasai - Constructiebankwerker

Pancham Jasai is constructiebankwerker: “Ik ben voor de kleine onderdelen in de grote projecten. 
Simpel gezegd zet ik platen in elkaar. Eerst sorteer ik het materiaal, dan kijk ik op de tekeningen en bouw 
ik de onderdelen volgens de tekeningen.”

“Unieke orders vind ik mooi werk. Ook seriewerk 
vind ik uitdagend. Allemaal dezelfde producten ge-
woon achter elkaar maken. Eén keer de tekening in 
mijn hoofd printen en vervolgens dat product heel 
veel keer achter elkaar maken. Zo kun je weinig 
fouten maken.”

“Ik ben in ‘75 in Nederland gekomen, ik werk hier 
vanaf ‘79. De jaren voor ‘79 zat ik op de vakschool. 
Ik heb nooit stilgestaan. Ik was leergierig. Ik ben 
hier als constructiebankwerker aangenomen en dat 
ben ik nog steeds. In de tussentijd heb ik allemaal 
diploma’s behaald. 

“Ik vind alles leuk. Wat ik kan, doe ik”

“Ik vraag niet vaak iets, maar zoek eerst zelf naar 
een oplossing. Ik heb vroeger heel vaak tot ‘s 
avonds laat overgewerkt waardoor ik hier bijna ie-
dereen ken. De sfeer is goed.” Hollandia maakt wat 
de leverancier wil hebben. Wij bouwen dus alles. 
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Patrick Bos - Projectmanager

Patrick Bos is sinds 5 jaar project manager bij Hollandia. Hij is samen met één van de projectteams verant-
woordelijk voor één of enkele projecten vanaf opdracht tot levering aan de klant. Daarbij sturend op de scope 
van het project; budget, tijd en kwaliteit: “Ik zie Hollandia Infra als een bruisende organisatie met teamver-
band, het voelt familiair. Dit straalt de directie ook uit;  coachend, iedere stem mag en moet gehoord worden. 
Daarnaast is Hollandia creatief, innovatief, en we zeggen geen nee zolang daar geen absolute reden voor is. 
We pakken alles aan, uiteraard binnen weloverwogen en gezonde grenzen.”

Patrick benadert zijn collega’s positief coachend. 
“Ik stel ze voor uitdagingen, ze moeten zelfsturend 
zijn. De tijd van de trommelende bazen is niet 
meer; dat je in de ochtend naar je leidinggevende 
liep om te vragen wat je die dag moest doen. De 
medewerkers moeten dit nu veel meer zelf invul-
len. Het is veel meer eigen initiatief en persoonlijke 
creativiteit. Het ontwerp moet voldoen aan gestel-
de eisen en normen, daarbinnen kunnen we zelf 
creatief zijn. Iedereen kan daar zelf zijn invulling 
aan geven met zijn eigen kennis en kunde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit geeft een bepaald enthousiasme. Sommigen 
zijn hier in het begin huiverig voor, die hebben dan 
veel vragen en komen vaak terug. Met een goede 
begeleiding maakt iedereen stappen in zijn eigen 
ontwikkeling. Je hebt een grote vrijheid hier, dat 
vertrouwen krijg je.”

“Hollandia, daar ´draait´ 
het om staal”

“Ik wil dat externen Hollandia Infra als partner 
zien. Een bedrijf dat weet waar ze het over heeft. 
Waar je een uitdaging aan kan geven. Waar je 
achteraf geen omkijken meer naar hebt. Hollandia 
Infra moet bekend staan als een betrouwbaar part-
ner. Dat is onze missie. Er gebeurt in de samen-
werking heel veel op basis van vertrouwen. Wij zijn 
zeer klantgericht, meer dan onze concurrenten, 
ben ik van mening. We kunnen ons goed verplaat-
sen in wat de klant wil. Er wordt continu met de 
klant afgestemd. Hollandia kijkt verder dan haar 
neus lang is, gaf een architect laatst aan.” 

“Hollandia Infra wil producten leveren met een 
uitstraling, projecten waar je trots op kunt zijn. 
Uitdagingen worden niet vermeden. Creativiteit 
is belangrijk. Dit was dan ook de reden dat ik bij 
Hollandia wilde werken. Hollandia Infra is een 
partner. Ik ben van mening dat Hollandia zich niet 
alleen onderscheidt in het bouwen van bruggen. 
Hollandia Infra onderscheidt zich in het vakman-
schap rond bewegend staal. Daarom: Hollandia: 
daar ´draait´ het om staal.”
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Fiets- en voetgangersbrug Reading

Zo gewoon en toch heel bijzonder… Deze ranke, sierlijke fiets- en voetgangersbrug over de Thames heeft 
Hollandia Infra gebouwd in opdracht van hoofdaannemer Balfour Beatty. Het gaat om een stalen tuibrug 
met een totale lengte van 128 meter, waaronder een vrije overspanning van 69 meter. De brug wordt gedra-
gen door een stalen pyloon met een hoogte van 37 meter. In totaal is er zo’n 360 ton staal aangebracht. Het 
betreft een ´bouwpakket´ van 9 brugdelen, een pyloon en nog eens 5 stuks aanbruggen. In 2015 is deze 
brug opgeleverd.
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Ron Boers - Lasser

“Ik bedien vaak ‘het karretje’. Het is een uitdagen-
de taak en vereist kennis. Het is een kar die je op 
de constructie zet. Door daar een lastoorts op te 
zetten, kan er over een lange afstand automatisch 
gelast worden. Er hoeft dan niet met de hand 
gelast te worden. Je moet het karretje zelf instellen. 
Het lassen met ‘het karretje’ zorgt ervoor, dat de 
las rechter en van betere kwaliteit is. Je moet je be-
schermkap goed ophouden, want de straling is veel 
sterker dan bij normaal lassen. Niet iedereen weet 
hoe dat karretje werkt of is er niet voor opgeleid. 
Sommige collega’s willen het ook niet doen door 
de grote straling. Je moet je heel goed aankleden 
en beschermen.”

“Wat mij uitdaagt zijn de grote klussen 
binnen Hollandia. Gewoon de hele dag 
zelf bezig zijn met een project, vol met 

uitdagende assemblagewerken”

“Wat mij uitdaagt zijn de grote klussen binnen 
Hollandia. Gewoon de hele dag zelf bezig zijn met 
een project, vol met uitdagende assemblagewer-
ken. Wat ik erg belangrijk vind in mijn werk is de di-
versiteit. Ik houd van de afwisseling in mijn werk.”

Ron Boers is lasser binnen de constructieafdeling. Ron Boers zorgt met zijn team dat de wensen van de klant 
werkelijkheid worden. De voorbewerkte onderdelen, bijvoorbeeld staalplaten, worden door Ron en zijn team 
geassembleerd tot eindproducten.
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Wim van ’t Hof - Hoofd engineering

Wim van ’t Hof is sinds januari 2015 hoofd van de afdeling Engineering. Wim wordt gezien als ‘het stuur op 
de engineeringfiets’. “Ik laat merken dat ik erg enthousiast ben in mijn werk. Ik zie grote veranderingen tussen 
vorige jaren en nu. Deze veranderingen zijn geïnitieerd en worden gestimuleerd door de directie van Hollandia 
Infra.” Al enkele jaren had Engineering geen vaste leidinggevende. Na de opsplitsing van Hollandia naar de 
losse BV’s bleek na verloop van tijd dat er opnieuw behoefte was aan een hoofd Engineering. Veel zaken waar 
men niet aan toe kwam kunnen nu worden opgepakt. Ook heeft de directie hierdoor meer de handen vrij voor 
de uitvoering van de directietaken.

“Ik ervaar veel vrijheid om zaken op te pakken 
in de geest van het verbeterproces”, geeft Wim 
aan. “Ik stimuleer mensen steeds meer door in 
de trend van de meta, ´Wij onderscheiden ons 
door kennis en kunde´, te denken. Ik probeer het 
iedere keer te noemen in de communicatie met 
mijn collega’s; je ziet het terug in persoonlijke 
gesprekken, maar ook in mijn mails. Ik ervaar dat 
het steeds meer gaat leven onder de medewer-
kers. Er kunnen echter nog grote stappen worden 
gemaakt.”

“Ik zie Hollandia als een driehoek, onder te 
verdelen in drie delen: directie, leidinggevenden 
en de uitvoerende kern. De driehoek was eerst 
helemaal blauw, koud; verandering leefde nog niet 
zozeer. Nu wordt de driehoek vanuit de top, dus 
vanuit de directie, maar ook zeker de rest van de 
organisatie, steeds roder, warmer.”

“De daar onder ressorterende leidinggevenden 
zijn gedreven om de verbeteringen door te zetten.  
Dit wordt tegenwoordig zeer positief gestimu-
leerd door de Hollandia Infra Leiderschapsschool, 
een interne ‘academie’, gericht op het effectief 
leidinggeven. De leidinggevenden gaan de ‘uitvoe-
rende kern’ verder meenemen in de trend van de 
verandering.”

“Ik zie grote veranderingen tussen 
vorige jaren en nu. Deze veranderingen 
zijn geïnitieerd en worden gestimuleerd 
door de directie van Hollandia Infra BV”

“De leidinggevenden zijn nu steeds meer in staat 
te denken vanuit continue verbetering. Daarin 
zullen we ook de uitvoerende collega’s gaan mee-
nemen. Dat heeft tijd nodig.” 
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Het leuke van een bedrijf als Hollandia Infra is dat 
als je over teamwerk en samenwerking begint, al 
snel wordt vermeld door mensen in de organisatie: 
“dit is wel een technische omgeving, hoor”. Vaak 
nog met de toevoeging: “en wij zijn niet zo gewend 
om met softe vragen om te gaan”. 

Nu is dit een bekend type opmerking dat zelfs bij 
bedrijven als Volvo in Zweden gehoord wordt en 
dat is zo ongeveer de uitvinder van teamwerk in 
een industriële omgeving. Wat er te leren is over 
deze opmerkingen, is dat mensen daarmee uitein-
delijk willen vertellen dat ze het vaak liever over de 
inhoud hebben dan over het proces en dat als we 
het over het proces hebben het tastbaar (bij voor-
keur meetbaar) moet zijn. Omdat de inhoud vanuit 
professionaliteit meestal wel goed zit, is vrijwel 
iedereen het erover eens dat juist de samenwerking 
het verschil maakt. Daarom ligt er een mooie basis 
om toch maar met zogenaamde “softe vragen” aan 
de slag te gaan. 

Door de Performability Scan te gebruiken blijkt 
dat samenwerking meetbaar te maken is en in 
harde cijfers uit te drukken. Dat helpt, al is het 
geen doel op zich. Door samenwerking meetbaar 
te maken creëer je een basis voor een gesprek met 
elkaar. Mensen krijgen door middel van de scan de 
mogelijkheid om hun beleving te uiten en vanuit al 
die belevingen wordt gedrag tastbaar. Met elkaar 
daarover praten zorgt ervoor, dat zowel waar het 
team goed in is, als wat er beter kan scherper 
wordt. Van daaruit kan de link gelegd worden met 
de prestaties die verbeterd kunnen worden en dat 
is waar het uiteindelijk om gaat. Met plezier een 
mooie brug bouwen die aan de verwachtingen van 
de opdrachtgever en de eindgebruikers voldoet 
en waarmee een goede boterham verdiend kan 
worden.

Uit onderzoek weten we dat het bereiken van zulke 
prestaties sterk afhankelijk is van drie samenwer-
kingsprocessen:
• Interne relaties – Dat is hoe we met elkaar om- 
 gaan in het team en de gezamenlijke doelen  
 willen bereiken
• Taakbeheersing – Dat is hoe we in gezamenlijk- 
 heid het werk organiseren
• Externe relaties – Dat is hoe we met de buiten- 
 wereld omgaan door contacten met interne en  
 externe klanten en leveranciers
Elk van die processen bestaat uit verschillende as-
pecten, die inzichtelijk maken waar het team goed 
in is en wat nog verder ontwikkeld kan worden.

Aan het begin van het Verbetervermogen traject is 
de Performability Scan ingevuld door alle mede-
werkers op kantoor en in de fabriek. En een jaar 
daarna hebben zij dat nogmaals gedaan. Wat op-
valt, is dat de teams over de hele linie doelgericht 
zijn, met een focus op prestaties, en zich besluit-
vaardig tonen. Tevens blijkt het onderling feedback 
geven en relaties onderhouden met anderen buiten 
het team lastiger te zijn. De teams zijn vakgericht 
en daardoor worden de uitspraken over werken in 
een technische omgeving bevestigd.

In het jaar dat gewerkt is aan het Verbetervermo-
gen, door met name het “HOE” te toetsen aan de 
Meta, Herkenbaarheden en het gewenst merkbaar 
gedrag, laten de teams gemiddeld genomen een 
wezenlijke verbetering zien. Met name het doelge-
richt werken neemt toe, maar ook de zogenaamde 
“softe zaken” als feedback geven en omgaan met 
conflicten laten de grootste verbeteringen zien. 

Bovendien mag Hollandia Infra trots zijn op de 
hoge betrokkenheid en tevredenheid van alle me-
dewerkers en is de vermoeidheid in de organisatie 
in een jaar tijd gedaald. Kortom; door het meten 
van de samenwerking worden de behaalde verbete-
ringen zeer tastbaar! 

Teamwerk tastbaar gemaakt
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Werkbeleving

Werkbeleving

De werkbeleving wordt in kaart gebracht door:

Vermoeidheid:  Werk gerelateerde vermoeidheid en de motivatie;
Betrokkenheid:  Betrokkenheid bij de organisatie;
Tevredenheid:  Werktevredenheid en enthousiasme;
Bevlogenheid:  Commitment, toewijding en enthousiasme.

0 1 2 3 4 5

Vermoeidheid 2.8

Betrokkenhied 4.3

Tevredenheid 3.6

Bevlogenheid 3.5
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Interne relaties worden in kaart gebracht door:

Conflicthantering: omgaan met samenwerkingsproblemen en bespreken van gedrag in het team;

Feedback door elkaars werkwijze in het team te evalueren en constructief terug te koppelen; 

Doelen formuleren en verantwoordelijkheid nemen voor teamdoelen; 

Gezamenlijke planning: activiteiten die in overleg gepland moeten worden en het teamverband benadrukken.

Conflicthantering 3.7

Feedback 3.2

Doelen 3.7Gezamelijke planning 3.3

Ontwikkelings-
ruimte

Interne relaties



25

Besluitvorming 3.9

Werkcommunicatie 4.3

Multifunctionaliteit 3.5Prestatiemanagement 4

Ontwikkelings-
ruimte

Regeltaken 3.7

Taakbeheersing wordt in kaart gebracht door:

Besluitvorming over organiseren en verantwoordelijkheden;

Regeltaken voor de verantwoordelijkheid voor routinematige werkzaamheden; 

Multifunctionaliteit om elkaar te ondersteunen en te vervangen; 

Prestatiemanagement door het ondernemen van actie om de taakuitvoering te verbeteren; 

Werkcommunicatie voor de uitwisseling van feitelijke informatie en organiseren van overleg.

Taakbeheersing
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Externe relaties wordt in kaart gebracht door:

Professionele verantwoordelijkheid voor non-routinematige ondersteunende activiteiten;

Externe klanten en leveranciers: onderhouden van goede relaties en feedback;

Verbeteractiviteiten: het nemen en ondersteunen van initiatief om product en proces te vernieuwen;

Interne klanten en leveranciers: het onderhouden van goede relaties en feedback.

Externe relaties

Professionele
verantwoordelijkheid 3.3

Interne klanten
en leveranciers 4

Verbeteractiviteit 3.3

Ontwikkelings-
ruimte

Externe klanten
en leveranciers 2.5
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Tuibrug Sint Maarten

In opdracht van Volker Construction International heeft Hollandia de ‘Simpson Bay swingbridge’ gere-
aliseerd. Deze stalen draaibrug met een lengte van 68 meter maakt deel uit van een in totaal 726 meter 
lange verkeersbrug over de Simpson Bay. De getuide draaibrug weegt zo’n 450 ton en heeft 2 stalen 
pylonen. Het rotatiepunt ligt in het midden van de brug. De brug biedt 2 rijbanen voor snelverkeer en 2 
rijbanen voor voetgangers en fietsers. De nieuwe Simpson Bay Bridge vormt een prachtige ‘landmark’ 
in de lagune van het tropische eiland Sint Maarten.

Hollandia heeft voor de opdrachtgever de draaibrug ontworpen, vervaardigd en gemonteerd. Met oog 
op de lokale situatie is hierbij gekozen voor een montagewijze zonder hijskranen en andere hijsmid-
delen. Bijzonder aan dit project is eveneens het transport over volle zee van de complete draaibrug op 
een schip. Dit schip diende ook nog eens smal genoeg te zijn om de bestaande smalle brug op Sint 
Maarten van krap 16 meter te kunnen passeren op weg naar de uiteindelijke bestemming.
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Merkbaar aanwezig
De producten die Hollandia Infra maakt zijn merk-
baar aanwezig in ons straat- en waterbeeld en het 
gaat verder dan Nederland. Het reuzenrad ‘The 
London Eye’, staat op de zuidelijke oever van de 
Theems en is een wereldberoemd en drukbezocht 
hoogstandje.

Hollandia producten zijn al sinds 1928 imposant 
en bovenal bijzonder betrouwbaar gebleken. Dat 
getuigt van vakmanschap en is voor het manage-
ment en zijn medewerkers een groot goed dat 
iedere dag gezamenlijk wordt bewaakt en waarge-
maakt. Het is niet voor niets dat opdrachtgevers 
keer op keer aankloppen in Krimpen aan den IJssel 
voor innovatieve ideeën waarmee zij hun projecten 
kunnen realiseren. Hollandia Infra is voor de markt 
blijkbaar een herkenbare en betrouwbare partner 
en daar zijn management en medewerkers trots 
op. Tegelijkertijd is een ieder zich ervan bewust dat 
je het gestelde vertrouwen snel kunt kwijtraken, 
door pech of onoplettendheid. 

Het bouwen van mooie en betrouwbare producten 
is uitsluitend mogelijk wanneer het management 
en de medewerkers met plezier werken en er 
onderlinge saamhorigheid is. En daarvoor moet je 
van elkaar weten wat je nodig hebt om optimaal 
te kunnen functioneren (Behoefte, Beleving en 
Belang). Dat betekent dat iedereen met iedereen 
de dialoog durft aan te gaan, en dat dwars door 
de organisatie heen. Want het gaat er tenslotte 
niet om of je “hoog” of “laag” in de organisatie 
zit. Neen! Iedereen is belangrijk bij Hollandia 
Infra want niemand bouwt een brug alleen. Om 
het werkproces doeltreffend aan te sturen zijn er 
verschillende taken en verantwoordelijkheden ver-
deeld over verschillende mensen, dit om de juiste 
beslissingen op het juiste moment te kunnen 
nemen; in die zin is niet iedereen gelijk maar wel 
gelijkwaardig aan elkaar.

Kennis en kunde
Hollandia Infra is voor opdrachtgevers een herken-
bare partner. En om dat nog duidelijker te maken 
hebben management en medewerkers besloten 
om hun werkwijze samen te vatten in: “Wij onder-
scheiden ons door kennis en kunde”  - een ieder 
die een beroep op de organisatie doet, kan daarop 
rekenen. Het betreft de manier (de toon) waarop 
er door Hollandia Infra wordt samengewerkt en 
dat zowel in – als extern: “uiteindelijk is het de 
toon die de muziek maakt!”

Merkversterkend Werken
Hollandia Infra is in de markt een herkenbaar merk 
gebleken. En om dat zo te houden en voortdurend 
en duurzaam te verbeteren, heeft Hollandia Infra 
begin 2014 besloten om alles dat er plaatsvindt 
in de organisatie te gaan toetsen aan de gekozen 
toon van kennis en kunde, volgens het concept 
van Merkversterkend Werken van Denkidee. Zodat 
in alles dat er gebeurt herkenbaar naar voren komt 
dat Hollandia Infra daarvoor staat. En dat bo-
vendien typisch herkenbaar is, dat het aanwezige 
vakmanschap wordt vormgegeven door plezier en 
saamhorigheid. Hetgeen ertoe leidt dat we innova-
tieve en betrouwbare producten leveren. Uniek is, 
dat er een heus Expertiseteam is opgericht waarin 
alle disciplines, van directeur tot lasser, zijn ver-
tegenwoordigd. Gezamenlijk wordt er gesproken, 
ideeën uitgewisseld en gemonitord of de kennis 
en kunde daadwerkelijk worden waargemaakt. Er 
is zelfs een vijftal basisafspraken gemaakt over de 
gewenste merkbare werkwijze. Bijvoorbeeld: ‘Ik 
toon vakmanschap door de juiste vragen te stellen 
voor de juiste oplossing’, en ‘Ik ben betrouwbaar 
door te doen wat ik zeg en te zeggen wat ik doe’. 
Deze afspraken maken het makkelijker om elkaar 
aan te spreken op wat er goed gaat en wat er beter 
kan. Wanneer een tekening onduidelijk is voor de 
betrokkene ontneemt dat zijn plezier in zijn werk 
omdat hij teveel tijd verliest met puzzelen; en 
het geeft geen blijk van kennis en kunde. Spreekt 
de bankwerker de tekenaar erop aan vanuit de 
gemaakte afspraken over ‘de toon’ waarop we 
samenwerken, dan is het geen persoonlijke aanval 
maar een actie die bijdraagt aan het voortdurend 
verbeteren van het merk Hollandia Infra.

 Merkversterkend werken
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“Wij onderscheiden ons 
door kennis en kunde.”

Betrouwbaar
Ik ben betrouwbaar door te doen wat ik 
zeg en te zeggen wat ik doe.

Vakmanschap
Ik toon vakmanschap door de juiste vragen 
te stellen voor de juiste oplossingen.

Saamhorigheid
Ik draag bij aan saamhorigheid door 

me te verplaatsen in de ander.

Plezier
Ik heb er plezier in om anderen 

verder te helpen.

Innovatief
Ik ben innovatief door 
nieuwsgierig te blijven.

Herkenbaar merkbaar gedrag
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Ruimte voor de Rivier IJsseldelta is één van de 34 
landelijke projecten van de overheid, waarmee het 
rivierengebied in Nederland veiliger en mooier 
wordt gemaakt. Door rivieren meer ruimte te geven 
wordt de kans op een overstroming verkleind. 
Projectdeel IJsseldelta Zuid zorgt voor een nieuwe 
waterverbinding tussen de IJssel en de Randme-
ren voor een extra afvoermogelijkheid bij hoog 
water, gecombineerd met de herontwikkeling van 
het gebied voor natuur en recreatie. Architectuur 
en ruimtelijke kwaliteit staan daarbij op een hoog 
niveau en innovatieve toepassingen worden gepro-
moot.

Hollandia Infra maakt onderdeel uit van het ont-
werpteam van het project dat zich nu in de engi-
neeringfase bevindt. Binnen onze scope krijgen de 
objecten - de recreatie-schutsluis, de keersluis en 
het inlaatwerk - langzaam vorm. In overleg met de 
klant (Van Hattum en Blankevoort) en de opdracht-
gever (Rijkswaterstaat en de Provincie), worden de 
eisen gevalideerd en mogelijke schetsontwerpen 
besproken. De geldende ontwerpeisen staan nog 
enigszins ter discussie, dus is er ruimte voor opti-
malisatie. Er wordt dan ook dankbaar gebruik  

 
 
gemaakt van de ervaring en vakmanschap van 
Hollandia Infra om tot het beste ontwerp te 
komen. Zo wordt de technische haalbaarheid van 
innovatieve composiet sluisdeuren onderzocht en 
afgewogen op basis van duurzaamheid, onder-
houd- en realisatiekosten. Tevens is Hollandia Infra 
adviseur in de keuze van het vereiste elektrome-
chanische bewegingswerk of het alternatief: een 
hydraulisch bewegingswerk voor de sluisdeuren 
dat beter past bij de uitgangspunten.

In de tenderfase is in overleg met de klant een 
keuze gemaakt voor een type inlaatwerk, een 
zogenaamde ‘Stoney-schuif’. Een eeuwenoud maar 
luxe type keermiddel waarmee zeer nauwkeurig, 
flexibel en frequent de hoeveelheid doorstromend 
water aangepast kan worden. Echter nu de wensen 
van de opdrachtgever concreter worden besproken 
is dit niet het keermiddel wat de opdrachtgever 
voor ogen had. Hollandia Infra brengt zijn ‘kennis 
en kunde’ in om tot het juiste type keermiddel te 
komen wat aansluit bij de wensen van de opdracht-
gever, een eenvoudig en robuust ontwerp.

Project IJsseldelta
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