
“Geef even een belletje”  
 
Het kan in de haven. Wil je werken bij een bedrijf in de haven, trek dan de stoute 
schoenen aan en klop op de deur. Het was een veelgehoord advies tijdens het 
Mainport Talenten Diner 2017 in het Mainport Hotel op 3 oktober. Maar als bijna 
afgestudeerde moet je wel iets meebrengen: passie voor de haven, toewijding voor je 
werk, je moet hard willen werken, je bent een teamspeler en je durft uit je 
comfortzone te stappen.  
 
Voor de zevende keer kookten havendirecteuren voor aanstormend haventalent. Met 
passie en vol overgave, zoals ze ook hun werk in de haven doen. Zonder uitzondering 
gaan alle ogen glimmen als de koks over de haven mogen praten. Er is geen dag 
hetzelfde. Het is internationaal en het is dynamisch. Hier gebeurt het. Rotterdam is 
een proeftuin voor de rest van de wereld, zeker op maritiem niveau. Innovaties? Je 
vindt ze in de haven van Rotterdam.  
 
 
Karel Peters – S5 North Europe 
 
“Als je de wereld wilt zien, als je de scheepvaart wilt leren kennen, als je passie hebt 
voor scheepvaart dan is er geen betere werkplek dan S5. Wij zijn de start-up in de 
business en tegelijkertijd zijn we marktleider. We hebben een netwerk van 300 
kantoren wereldwijd.” 
 
Raymond Riemen – Broekman Logistics 
 
“Wij doen voor de zevende keer mee en de match met ons bedrijf is steeds beter 
geworden. De studenten zelf zijn ook beter voorbereid en ze zijn open minded en 
nieuwsgierig, precies de eigenschappen die wij zoeken. Wij willen graag vertellen in 
welke internationale omgeving ze terechtkomen. Broekman Logistics werkt 
wereldwijd: in zeven landen hebben wij nu eigen kantoren. Bij ons moet je vooral 
willen samenwerken, met mensen van verschillende opleidingsniveaus. Je moet 
gedreven zijn en zelfstandig en je moet hard willen werken. Ik raad afstudeerders aan 
een omgeving te zoeken waar ze flink uitgedaagd worden en waar ze nieuwsgierig 
kunnen zijn om nieuwe dingen te ontwikkelen. Je creëert er een brede basis mee.” 
 
Joop Hekkelaan – SPIE 
SPIE deed voor de zesde keer mee, de laatste vier keer nam Joop Hekkelaan voor zijn 
rekening. Het bedrijf zoekt vooral mensen die een passie hebben voor techniek. 
 
“Bij ons moet je uitblinken in techniek en gemotiveerd zijn om te blijven leren. We 
groeien nog steeds behoorlijk en daarom zijn we voortdurend op zoek naar nieuwe 
mensen. Wij zijn een van de weinige spelers in deze regio die een installatie kunnen 
ontwerpen én realiseren. Ik zie de toekomst met gezonde spanning tegemoet en als 
bedrijf verwachten wij veel van ‘the internet of things’. Door het beschikbaar komen 
van diverse nieuwe technieken staan we aan de vooravond van het verzamelen van 
‘big data’. Fabrieken die nu nog traditioneel zijn, kun je straks op afstand uitlezen 
en analyseren waarmee we conclusies kunnen trekken voor preventief onderhoud.” 
  



Jan Verheij – Joulz 
“Joulz heeft ook klanten in het havengebied. Werken in het havengebied is mooi en 
het is iets om trots op te zijn. Joulz legt trafostations aan voor de bedrijven in de 
haven. Wij zoeken mensen die elektrotechnisch zijn opgeleid. Engineers, 
projectleiders, programmamanagers en monteurs.” 
 
Maurice de Kok – Van Oord 
“Van Oord is een echt Rotterdams familiebedrijf en heeft veel te bieden. Bij ons moet 
je in een team kunnen werken en je moet creatief zijn. Wij komen altijd problemen 
tegen waar nog geen oplossing voor is bedacht. Wij verdienen ons geld met de 
elementen zon, water, wind en zand. Ons uitgangspunt is om niet te vechten tegen de 
natuur, maar mee te bewegen: building with nature en ruimte voor de rivier.” 
 
Rob Keijzerwaard – Loodswezen 
 
“Een loods heeft heel afwisselend werk. Soms vaar ik met schepen tot 350 meter de 
Europoort in. De volgende kan dan weer 88 meter naar de Moerdijk zijn. Wil je loods 
worden dan is dit mijn advies: stop niet te vroeg met varen. Hou het minstens acht 
tot tien jaar vol. Het is leuk en het is een goede leerschool voor de rest van je carrière 
in de haven.”  
 
Malcolm Osseweijer – Wilmar 
 
“Wilmar is wereldwijd de grootste verwerker van palmolie. We zetten heel erg in op 
sustainability, zeker wat palmplantages betreft. Duurzaamheid gaat voor ons ook heel 
erg over onze mensen. Wij vinden het belangrijk om goed voor onze mensen te 
zorgen. We moeten langer doorwerken en werken in ploegendiensten hou je niet tot 
je 68e vol. Wij proberen daarom 55-plussers een goed bestaan in ons bedrijf aan te 
bieden.” 
 

Astrid Jonker – Havenbedrijf Rotterdam 

Het Havenbedrijf Rotterdam doet vanaf het begin samen met Deltalinqs mee met het 
Mainport Talenten Diner omdat ze het heel belangrijk vinden om talenten in de regio 
aan te trekken én vast te houden. Een maand geleden lanceerde het Havenbedrijf een 
nieuwe visie op arbeidsmarktcommunicatie: COME.GROW.GO.  

“Als je bij ons komt werken dan groei je, je draagt bij en je ontwikkelt. De GO heeft 
twee betekenissen. Het is de Rotterdamse GO, je gaat ervoor, je pakt zelf je 
verantwoordelijkheid, er zijn legio mogelijkheden om je verder te ontwikkelen, we 
hebben ontzettend veel verschillende banen. Het is aan jou om die carrière vorm te 
geven. Maar er is ook een natuurlijk moment dat je weer gaat. De veranderende 
wereld, de digitalisering, de automatisering, het zijn allemaal ontwikkelingen die 
ervoor zorgen dat werkpakketten veranderen. Jij als toekomstige werknemer moet 
daarop inspelen, je moet zorgen dat je wendbaar bent, je moet je blijven ontwikkelen 
en dan kunnen zeggen: ik ben hier nu uitgeleerd en ga weer naar een ander 
(haven)bedrijf.” 

  



Matty van den Berg - Talentium  
 
De drijvende kracht achter het Mainport Talenten Diner begon bijna tien jaar geleden 
met Watertalent, het digitale platform waar bedrijven hun eigen verhaal kunnen 
vertellen om mensen aan te trekken. De arbeidsmarkt is een kandidatenmarkt en 
daarom starten ze nu met iets nieuws: de talentpool. Dit zet Matty samen op met 
Peter van der Meijden, gepokt en gemazeld in het HR-vak. Van der Meijden: “Deze 
aanpak is vernieuwend voor zowel werkgever als talent.” “Het gaat erom dat je iets 
kiest wat bij jou past,” aldus de oprichtster van Watertalent. “Veel geschikte mensen 
redden het in het sollicitatiegesprek net niet. Wat gebeurt er met die mensen? Ze 
willen heel graag in de haven of industrie werken. Wij gaan ze daarbij helpen. Wij 
leren de mensen persoonlijk kennen en begeleiden hen in de juiste keuze.”  
 
Ronald van der Sluis – Engie West Industrie 
 
Nederlands grootste dienstverlener, actief in de infra, utiliteit en industrie, doet voor 
de vierde keer mee en zoekt mensen die invulling willen geven aan de energietransitie 
in de wereld en het beste uit zichzelf en uit een team willen halen. 
 
“Ik ben vanavond kok, scouter, verdieper en verkenner. Het valt me op dat de huidige 
generatie studenten op een heel respectvolle en volwassen wijze discussieert, om zich 
te verdiepen. Ze zijn heel onderzoekend. Ik vind dat ontzettend leuk en ik daag 
iedereen uit om te ontdekken waar hij of zij zich het meest prettig bij voelt en waar 
zijn of haar talenten liggen.” 
 
Renee Naaktgeboren – Jong Haventalent 2017 en werkzaam bij Damen Shiprepair & 
Conversion 
 
Niemand kan zo enthousiast over de haven vertellen als havenambassadeur Renee 
Naaktgeboren.  
 
“Zien is geloven. Trek je werkschoenen aan en ga die haven in. Laat je overtuigen van 
het feit hoe ontzettend gaaf het is om in de haven te werken. Het is elke dag anders, 
het is superdynamisch, het is ruig, ruw en stoer en je werkt samen met relaxte trotse 
mensen die passie hebben voor hun werk.” 
 
 


