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‘Even’ pitchen

Voor Recruitment Consultant Michiel Berk liggen de
kansen op straat. Of op het busstation in dit geval. Zo
ontdekte hij een interessante pitch, met als vraag: 'Hoe
kan de busvervoerder meer gegevens verzamelen van
haar reizigers, zodat ze een betere dienstverlening kan
aanbieden?' Michiel: “Toevallig vertelde Data Analist
Bastian Geneugelijk dat hij in zijn vrije tijd een algoritme
had ontwikkeld om mobiele GPS-data te koppelen aan
een algemene OV-planning. Interessant voor Connexxion die reizigers graag een dienst verleent via pushberichten zoals Als je hard rent, kun je de trein nog halen.”
Bastian zat fulltime op een project bij ABN AMRO, maar
werd voor een aantal uren vrijgemaakt voor deze pitch.
Samen met Consultant Software Solutions Ryan van der
Leeuw toog hij naar de busvervoerder. Connexxion –
inmiddels serieus in gesprek met Brunel – is enthousiast
en Michiel ook: “Even een pitch tussen de plaatsingen
door. Vét dat dit kan bij Brunel.”
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Column

Trots ...
… ben ik dat ik als ZuidAfrikaanse op de cover sta
van B connected! Ik voel
me thuis in Nederland en
dat is deels te danken aan
Brunel. Ik ben de collega’s
dankbaar dat er zoveel
moeite voor mij is gedaan.
Ze hielpen me aan een
baan, én Brunel bood me
Nederlandse taalcursussen
aan en regelde alles rond
mijn visum. Wil je weten hoe
en waarom, lees dan het
interview met mij verderop.
Lees ook het artikel over
autisme, dat stuk spreekt
mij heel erg aan. Het is heel
goed om autisme publiekelijk te bespreken en er meer
bewustzijn voor te creëren,
vooral in de werkomgeving.
We zijn allemaal uniek en
brengen iets speciaals naar
een team. Het maakt niet uit
op welke manier je ‘anders’
bent, er is voor iedereen een
plek bij Brunel én in deze
maatschappij.

En dan dat artikel over de
Connexxion-app! Dat is
het artikel dat de meeste
impact op mijn dagelijks
leven zal hebben. Elke keer
als ik gebruikmaak van het
openbaar vervoer, is dit
precies waar ik tegen aanloop. Zal ik mijn aansluiting
halen als ik ren of wat is de
dichtstbijzijnde plek waar
ik een cappuccino kan
kopen? Vooral in de winter
wanneer elke seconde telt
en je liever langer binnen
bent dan te lang buiten
wachten met het risico op
een frostbite, brr.
Ek het my bydrae tot hierdie uitgawe baie geniet en
wens u baie leesgenot toe!*
Ina Bisschoff-Becker
* Ik heb genoten van mijn
bijdrage aan dit nummer en
wens je veel leesplezier!

Alleen of vooral geïnteresseerd in je eigen businessline? Let op de gekleurde balkjes:
Legal

IT

Engineering

Finance & Risk

Marketing & Communicatie
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Achter de schermen

Let’s Connect
Het afgelopen half jaar werkte een team
van acht Brunellers intensief samen aan
Connect, het nieuwe intranet en interne
platform van Brunel. “Ik ben benieuwd
hoe collega’s het ontvangen”, aldus
Marketingspecialist Interne Communicatie Róisín Hassan.

Volgen, vinden, verdiepen

“Eind januari begonnen we met een achtkoppig internationaal projectteam van IT’ers en
marketingspecialisten aan de uitwerking.
Belangrijkste vraag om te beantwoorden:
Wat moeten Brunellers kunnen met Connect?
We kwamen uit op drie USP’s: Relevant
nieuws: volg de informatie die belangrijk is
voor jouw locatie, rol en interesses, en bekijk deze dagelijks op je eigen startpagina.
Gepersonaliseerd: het platform past zich
aan jou aan. Apps en nieuws zijn gebaseerd
op je functie, je zoekgeschiedenis en je
meest gebruikte sites en documenten.
Smart search: vind de relevante informatie
die je nodig hebt binnen enkele seconden,
compleet met slimme suggesties.”

6
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Van etalage naar
ontmoetingsplek

“Over het waarom van Connect kan ik
kort zijn: we waren niet blij met Brains,
ons oude intranet. We bereikten mede–
werkers onvoldoende, terwijl we zoveel
te bieden hebben. Informatie was
achterhaald en omslachtig te vinden.
Ook verliep de communicatie via te veel
verschillende kanalen; van Brains tot
Nieuwsbrief, van de B-app tot e-mail.
Kortom, het was hoog tijd voor een betere
versie van ons intranet, of eigenlijk een
totaal nieuw platform waar medewerkers
informatie vinden en elkaar ontmoeten.”

De eerste bouwsteen

“Het intranet Connect is een begin, een
eerste stap op weg naar het uiteindelijke
platform Connect. Als het totaalplaatje de
Tesla is, is het intranet het skateboard. Dit
is dus pas de eerste bouwsteen, aan de
achterkant wordt nog volop doorontwikkeld. Ik ben zelf heel enthousiast over de
persoonlijke insteek, omdat je zelf keuzes
kunt maken over wat je vaak gebruikt en
wilt volgen. Ik ben onwijs benieuwd hoe collega’s het gaan ontvangen. Spannend ook,
want dat is vast niet alleen maar positief.
Maar op die feedback kunnen we in de volgende ontwikkelfase weer anticiperen. Het
wordt er alleen maar nog beter van.”

Oda mocht als eerste
Connect testen

Oda de Vreeze, Digital Experimentation Manager bij Philips, testte het intranet voor de
livegang. Ze is sinds tweeënhalf jaar werkzaam bij Brunel en gebruikte Brains eigenlijk
nooit. “Connect ziet er al veel aantrekkelijker uit. Het heeft veel mogelijkheden en een
goede gebruikersomgeving. Prettig dat je er
nu zeker van kunt zijn dat informatie actueel
is, zoals komende events of de Top Benefits
van Brunel. Dat je er straks ook je uren in
kunt vullen, vind ik ideaal. Dat is een reden
om er regelmatig te gaan kijken. Als ik vervolgens verdieping vind in mijn vakgebied en
makkelijk contact kan leggen met collega's
om kennis te delen, wordt het intranet écht
waardevol. Uitdaging voor Brunel is daarin
steeds kritisch op de content te blijven en te
zorgen dat de informatie up-to-date blijft.”

“Brunel heeft wereldwijd
zoveel talent in huis. Het
is onze droom om een
community te bouwen
waarin we op het hoogste
niveau samenwerken en
elkaar uitdagen om een
stap extra te kunnen zetten.
Daarmee creëren we een
ijzersterke formule. So let’s
get ready to connect.”
Jilko Andringa, CEO Brunel

Connect is binnenkort live

Voor vragen, opmerkingen of suggesties kun je
terecht bij Róisín Hassan, r.hassan@brunel.net
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Blik vooruit!

De chatbot, het Ei
“Vroeger moést ieder bedrijf een app. Nu wil iedereen een chatbot”, zeggen
AI-experts Muriël Serrurier Schepper en Folkje Berends. Wat maakt een
chatbot zo enorm aantrekkelijk en wat zijn de kansen voor Brunel?

Folkje Berends
is sinds anderhalf jaar Marketing en
Innovatie Specialist bij Brunel. In 2014
richtte ze het Innovatie Lab bij Samsung
op. Ze implementeerde chatbots bij
de ABN AMRO Bank en DAS. Ze helpt
de klanten van Brunel met complexe
vraagstukken. Door middel van Design
Thinking valideert en verscherpt ze
bestaande en nieuwe proposities.

Muriël Serrurier
Schepper
is AI-expert en eigenaar van AI-training
(www.ai-training.nl) en als associate
partner aan Holland Consulting Group
verbonden. Ze zette de Artificial Intelligence Cell binnen de Rabobank op en
implementeerde chatbots voor Shell.
Recent verscheen haar boek: Artificial
Intelligence IN ACTIE over AI in Nederlandse en Belgische organisaties.

8
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STEEDS MEER BEDRIJVEN ZOUDEN EEN
CHATBOT WILLEN, WAAROM?
Folkje: “Het is zo’n sexy ding. Je vindt
ze op websites van gerenommeerde
bedrijven zoals ASR.nl, Booking.com en
Bol.com. Iedereen wil het hebben, als
gadget, maar puntje bij paaltje weten veel
bedrijven eigenlijk niet waarvoor ze het
willen gebruiken.”
Muriël: “Vaak is het argument: dan kunnen
we terug in fte’s. Want als veelgestelde
vragen al tijdens een chat worden beantwoord, hebben we minder arbeidskrachten
nodig.”
Folkje: “Klopt, en dat is een van de
grootste misvattingen. De hoeveelheid
werk neemt juist toe. Zeker in het begin
moet je extra IT- en communicatiespecialisten inzetten voor het maken en bijhouden van content. Daarna zit de tijd
en energie vooral in onderhoud, analyse
en optimalisatie.”
Muriël: “Een ander veelgehoord argument
is: ‘Omdat het kan en gaaf is’. Ik maakte
mee dat alle budgetten voor een chatbot
al waren geregeld, maar niemand had zich
echt goed verdiept in het volume en het
soort vragen dat zou worden gesteld. Lastig hoor, om een goede chatbot te creëren.”
Folkje: “Een chatbot is niet altijd het Ei van
Columbus. Dat er veel klantvragen zijn over
één specifiek onderwerp, is niet zo’n sterk

van Columbus?
argument. Analyseer altijd eerst de data:
wie zijn die klanten (doelgroep) en wat zijn
hun specifieke vragen? Dan ontdek je dat
de vragenstellers bijvoorbeeld al wat ouder
zijn en moeite hebben om bepaalde producten en functionaliteiten te vinden. Een
probleem dat niet door de chatbot moet
worden opgelost, maar aan de achterkant
van het systeem.”
WANNEER IS EEN CHATBOT WEL DE
OPLOSSING?
Muriël: “Voor overwegend FAQ-zaken.
Geen emotionele vragen, maar feitelijke
vragen waar een simpel en relatief kort
antwoord op volgt, zoals openingstijden
of de aanvraag van een creditcard, of als
vervanging van een formulier.”
Folkje: “Zinvol zijn chatbots die worden
ingezet om klantvragen af te vangen, zodat
medewerkers zich met complexere vraagstukken kunnen bezighouden. Denk aan
klanten die op zoek zijn naar info die op de
website staat. De chatbot kan dat prima
uitvragen en de klant er naar doorsturen.”
WAT IS JULLIE GOUDEN TIP?
Muriël: “Start klein en houd het kader
smal. Zorg ook altijd voor een sponsor
of ambassadeur die de waarde van de
chatbot inziet. Ik heb meegemaakt dat
het management de technologie achter
chatbots niet snapte. Men wilde te veel en
had torenhoge verwachtingen. Zorg dus
voor een ervaren chatbot-team dat op de
rem trapt en op belangrijke momenten
nee durft te zeggen.”

Folkje: “Mijn gouden tip heeft te maken
met de inrichting van het team: houdt
het klein en flexibel inzetbaar. Zorg dat je
goed kunt opschalen of afschalen waar
nodig en houd het team weg van politieke
besluitvorming in de organisatie.”
WAT ZIJN DE KANSEN VOOR BRUNEL?
Folkje: “Brunel kan klanten werk uit
handen nemen bij de begeleiding en het
bouwen van chatbots. Zet een chatbotteam met UX’ers (User Experience) bij de
back end en front end developers, en zet
conversational writers in voor dialogen,
contentcreatie en -onderhoud.”
Muriël: “Legal-specialisten van Brunel
kunnen adviseren over privacywetgeving
en de ethische kant van het gebruik van
klantgegevens. Kunnen we het, mogen
we het en willen we het?”
Folkje: “En richt je op millennials. Voor
Marketing Communicatie (marcom) een
interessante doelgroep, omdat millennials
zijn opgegroeid in een digitale wereld met
eindeloos veel mogelijkheden. De ‘Butler
economie’, alles gepresenteerd krijgen,
maatwerk, is hen niet vreemd. Marcom
zal steeds minder reactief en meer
voorspellend gaan communiceren.”

Meer weten of meepraten?
Meer lezen over chatbots? Mail naar
redactiebconnected@brunel.net
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De ladder

Beeld Janita Sassen

‘Google
en Google
Translate
zijn mijn
beste
vrienden’

Ina Bisschoff-Becker

Ina Bisschoff-Becker vond in Amsterdam haar ‘thuis weg van thuis’.
De Zuid-Afrikaanse analist timmert aan de weg bij de Rabobank en
is helemaal op haar plek bij Brunel. Ina: “Vanaf het eerste moment
voelde het goed, die vibe van young professionals met passie.”

10
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Ina

emigreerde in 2016
van Zuid-Afrika naar Nederland.
Sinds 2017 werkt ze bij Brunel,
waar ze als Know Your Customer
(KYC) Analyst is gedetacheerd
bij de Rabobank, afdeling
Wholesale Rural & Retail in het
onboarding team. Ina studeerde
Forensic Accounting en startte
haar loopbaan als analist bij
KPMG in Pretoria. In haar vrije
tijd struint ze samen met haar
man door Amsterdam, bouwt ze
aan haar nieuwe sociale netwerk
en gaat ze naar de kerk.

_connected
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De ladder

Van Zuid-Afrika naar Nederland.
Vertel eens?
“Het was altijd al onze droom te emigreren.
In 2016 kreeg mijn man de kans zijn master
te doen aan de VU in Amsterdam. Dus tas
inpakken en gáán. Het was het begin van
een hectische tijd. We zijn samen inmiddels
zo’n acht visa en vier huizen verder. Op de
een of andere manier is alles steeds on–
zeker en last minute. En dan is het zoeken in
een land waar je de weg niet kent en zonder
netwerk zit. Verhuizen deden we met Uber,
want ja, we hebben geen auto. Stonden we
daar op straat met onze complete uitzet.
Gelukkig waren de chauffeurs meestal erg
behulpzaam. We hebben zelfs eens een
week in een hotel overbrugd met al onze
zooi. Never a dull moment.”
Wat heeft Brunel hierin voor je betekend?
“Ik kwam pas bij Brunel toen we al ruim
een jaar in Nederland waren. Voor die tijd
heb ik wat af gesolliciteerd in gebrekkig
Nederlands. Steeds weer een afwijzing:
‘Sorry, je spreekt de taal niet.’ ‘We zijn niet
geregistreerd om een werkvisum aan te
vragen.’ Vanaf het moment dat ik bij Brunel
binnenstapte, nam de stress enorm af.
In de eerste plaats omdat ze me aan een
baan hielpen, maar Brunel bood me ook
Nederlandse taalcursussen aan en regelde
alles rond mijn visum. Brunel gaat echt een
stap verder.”
Zit je op je plek bij de Rabobank?
“Absoluut. De Rabobank kwam in het eerste
gesprek met Brunel al naar voren. Het was
gelijk raak. Ik doe de onboarding van grote
corporate klanten, zodat Rabobank weet
dat het zakendoet met eerlijke bedrijven.

12
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Na het witwasschandaal bij ING vorig jaar
is dit nogal hot. Onze afdeling is in korte tijd
gegroeid van tien naar tachtig mensen. Veel
processen liggen nog niet helemaal vast,
waardoor nog veel te ontwikkelen valt. Dat
maakt het heel uitdagend en interessant.”
Wat is er zo leuk aan jouw werk als
analist?
“Onboarding heeft te maken met talloze
wetten en procedures. Het is alsof ik een
puzzel bouw. Je duikt steeds weer in een
brei van informatie en moet daar een compleet, kloppend plaatje van zien te maken.
Dat gaat veel verder dan alleen de cijfers.
In welk land opereert een klant, in welke
sector? Wat is de organisatiestructuur, zijn
er sancties van toepassing? Daarbij zijn
mijn klanten heel verschillend. De ene week
zit ik helemaal in de retail, de volgende in
de agricultuur. Superdivers dus, ik houd
ervan. Ik verdiep me continu in nieuwe
dingen. Google is mijn beste vriend, samen
met Google Translate natuurlijk.”
Zoek je diversiteit in een baan?
“Ja, diversiteit en uitdaging. En passie. Ik
vind het belangrijk mijn talenten te benutten voor iets waar ik echt warm voor loop.
Ik kan logisch denken, ben breed geïnteresseerd en heb een goede algemene
kennis. Die kwaliteiten kan ik in deze baan
goed kwijt. Tegelijkertijd heb ik gelukkig
ook nog veel te leren en te groeien. Zo
heb ik het al met mijn consultant gehad
over verdiepingscursussen op het gebied
van fraude en witwassen. Het forensische
werk spreekt me aan. In de toekomst lijkt
een baan als fraudeonderzoeker of bij de
financiële recherche me gaaf.”

Je blijft dus nog wel een tijdje?
“Dat is wel het plan. Ach, we leven bij de
dag, maar ik ben verliefd geworden op
Nederland. Alles werkt hier gewoon. Het
openbaar vervoer is bijvoorbeeld zo goed
geregeld. En de veiligheid is een verademing. Dat je midden in de nacht buiten kunt
rondlopen, zelfs als vrouw alleen, daar raak
ik niet aan gewend. Dat is toch vrijheid?
Ook de balans werk-privé is hier fijner.
Natuurlijk mis ik mijn land, en vooral mijn
familie. Maar voor ons is de kwaliteit van
leven hier echt beter.”

Heb jij ook grenzeloze
ambities?

‘Dat je in die aand
as vrou alleen buite
kan loop, das tog
vryheid?’
‘Dat je ‘s nachts buiten kunt lopen als vrouw alleen.
Dat is toch vrijheid?’

Het team Compliance van business
line Finance & Risk heeft in dit geval
een belangrijke rol gespeeld bij het
vinden van een uitdagende baan voor
Ina in Nederland. Daarnaast is er de
afdeling Global Sourcing van Brunel,
die jaarlijks zo’n vijftig buitenlandse
medewerkers naar Nederland haalt
en verder alles regelt voor een zo
goed mogelijke landing. Denk aan
visa, vergunningen en huisvesting,
meedenken over opleidings- en carrièrekansen, en over mogelijkheden
voor de partner of scholen voor de
kinderen.
Meer weten? Mail Johan Martin op
j.de.vries@brunel.net
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Next step

Wat kan de
Brunel Academy
voor mij
betekenen?
Sanne Abeln en Patrick Kostwinder,
beiden werkzaam bij Learning &
Development, reageren: “Van alle kinderen die nu naar de basisschool gaan,
heeft 65 procent* straks een baan die
we nu nog niet kennen. Bedrijven gaan
vooral ‘werk’ aanbieden, in plaats van
‘banen.’ De huidige werkzoekende
selecteert bovendien zijn ideale werkgever op persoonlijke ontwikkeling en
vakinhoud. De Brunel Academy is het
antwoord op alles wat er gebeurt op het
gebied van leren en ontwikkelen.”
*Cijfer World Economic Forum ‘the future of jobs ’ 2018
14
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 eSmart leerplatform
Vanaf dit najaar kun je ook
als specialist je kennis
verbreden en verdiepen in
het online leerplatform BeSmart. Je vindt er informatie over (online) trainingen
en je ziet welke trainingen
je kunt gaan volgen. Met
BeSmart heb je jouw eigen
ontwikkeling altijd dicht bij
je op je smartphone. Houd
je mailbox in de gaten voor
jouw toegang tot BeSmart.

Wat is de Brunel
Academy?

Brunel eLibrary

Werken aan je groei
Zoveel Brunellers, zoveel
verschillende functies en
ambities. Voor iedereen
die wil groeien als specialist en als mens bieden
we verschillende soorten
leeroplossingen aan. Zowel
vakinhoudelijk als op het
gebied van persoonlijke
ontwikkeling. Dit kan zijn in
de vorm van een training,
maar kan ook middels
één-op-één coaching of
een volledig traineeship.
Samen met jouw leidinggevende kan je kijken wat
voor jou het beste werkt.
.

De Brunel Academy is de plek waar
alles rondom leren en opleiden binnen Brunel Nederland samenkomt.
Mogelijk gemaakt door Learning &
Development: het centraal expertisecentrum voor leren en ontwikkelen,
en de samenwerking met de gespecialiseerde businesslines van Brunel.
Met als resultaat: de best mogelijke
trainingen en opleidingen voor onze
medewerkers en onze klanten.
L&D richt zich op specialisten bij
de klant, interne medewerkers en
klanten van Brunel met een ‘hoge
kwaliteit leeroplossingen’ zoals
training & coaching en innovatieve
ontwikkelingen zoals het wereldwijde
leerplatform BeSmart.

Meer weten over een voor
jou relevant onderwerp,
maar geen tijd voor een
dikke pil? Ga dan naar
de Brunel eLibrary in
BeSmart. Hier vind je meer
dan duizend educatieve
en compacte e-books van
dertig tot vijftig pagina’s.
Je leest er van alles over
onder andere persoonlijke
ontwikkeling, work-life
balance, office software en
leidinggeven. De e-books
zijn te lezen op pc, tablet
en smartphone.

Brunel Academy
helpt je om de
volgende stap in
jouw ontwikkeling
te zetten

Heb je een suggestie?
Stuur een e-mail naar Learning & Development:
LD@brunel.net
Ben je toe aan een volgende stap? Neem dan
contact op met je HR Consultant
_connected
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De bijzondere week van

Doris Borghuis

heeft Rechtsgeleerdheid gestudeerd • werkzaam bij Brunel
sinds 2018 • werkt als consultant bij de businessline Legal
in Amsterdam en Groningen • verantwoordelijk voor de
regio Groningen • begeleidt momenteel 20 juristen.

Doris’ Days
Bruneller Doris neemt je een week mee in haar werk als Consultant Legal.

MAANDAG Een zonnig rondje
hardlopen door Amsterdam west,
daar begin ik de week mee. Dit
probeer ik drie keer per week te
doen. Het geeft mij goede energie,
vooral als ik lang in de auto moet
zitten. Ik ga naar Rotterdam om bij
te praten met een van mijn mede
werkers. Dit doe ik regelmatig;
betrokkenheid vind ik belangrijk.

DINSDAG Groningen! Hier ben ik één tot twee
dagen per week. Vandaag heb ik drie kennis
makingsgesprekken met potentiële Bruneljuristen. Omdat ik oorspronkelijk uit de regio kom
– het dorpje Stedum – vind ik het extra leuk om
de gemeenten op het platteland te bezoeken. Na
een dag vol afspraken en telefoontjes rijd ik door
het mooie landschap terug naar Amsterdam. Traditiegetrouw stop ik bij een tankstation voor een
zak Dropfruit Duo’s; ik kan het nooit laten.

16
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WOENSDAG Een dag die in het teken staat van het
3e Groninger Gaswinningcongres, georganiseerd
door de Rijksuniversiteit Groningen. We zijn hier met
onze Brunel-juristen die zich bekommeren om mijnbouwschade. Er zijn veel interessante sprekers, zoals
de voorzitter van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade en een civiel ingenieur die vertelt over ingewikkelde rekenmodellen waarmee je kunt vaststellen
hoe veilig een huis is. Bij de Uurwerker sluiten we de
dag gezellig af met een borrel en diner.

WAT JE AAN MIJ HEBT

Als Consultant Legal kan ik met mijn kennis
van de arbeidsmarkt zowel de Brunel-juristen
(of werkzoekenden) als de opdrachtgevers van
goed advies voorzien. Van tips over je cv tot aan
de loopbaanbegeleiding wanneer je bij ons in
dienst bent. Het laatste uit zich onder andere
door betrokken te zijn bij medewerkers. Los van
de functionerings- en beoordelingsgesprekken
probeer ik goed contact te houden en regelmatig
even langs te gaan, met name als iemand op een
nieuwe opdracht is begonnen.

DONDERDAG Noodweer tekent de autorit
naar Den Haag, waar ik een medewerker bezoek bij het Ministerie van Binnenlandse zaken.
Even horen hoe de eerste dagen zijn bevallen.
De rest van de dag draait het om een nieuwe
leergang Arbeidsrecht. Met de komst van de
Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
(Wnra) per 1 januari 2020, verwachten we dat
er veel juristen nodig zijn die kennis hebben van
zowel het ambtenaren- als het arbeidsrecht.

VRIJDAG Op de laatste werkdag voor mijn vakantie
ben ik vooral druk met overdragen. Veel belletjes en
mailtjes naar opdrachtgevers en medewerkers. Ik heb
mij laten vertellen dat een goed overdrachtsdocument
het halve werk is om zonder stress op vakantie te
gaan. De vrijdag sluit ik met het team af met een Keek
op de Week (Lean), waarin we evalueren hoe bepaalde
zaken beter kunnen. Na de gezellige vrijdagmiddagborrel ben ik toe aan én klaar voor drie weken Corfu,
het Griekse eiland waar mijn vriend vandaan komt.

_connected
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Goed voor elkaar

Communities:

samen zijn we meer
Een community is een geweldige manier om in contact te komen met collega’s binnen
hetzelfde vakgebied en van elkaar te leren. Hoe start je een community en houd je het
levend? Vier community managers vertellen het je.

Community Informatiemanagement
Derk Schuring Business Analist (l)
Robert van Twist Informatiemanager (r)

Community Agile guild
Robert Bouma Scrum Master/Agile Coach (l)
Won van Kalsbeek Scrum Master/Agile Coach (r)

DE DRIJFVEER
Derk: “De community Informatiemanagement is net gestart. Er zijn veel Brunellers
die binnen Informatiemanagement werken,
maar er is weinig bekend over wie dat zijn
en welke expertise ze hebben. Ik miste het
persoonlijke contact om gerichte projectvragen te kunnen stellen.”
Robert B.: “De community Agile guild
bestond al toen ik bij Brunel kwam werken
en is opgericht door Adger de Boer.
18
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Ik wilde graag andere Brunellers zien en
spreken om informatie over agile uit te
wisselen. We willen niet alleen ons team
helpen, maar ook andere Brunellers en
denken na over agile producten die we
kunnen ontwikkelen.”
DE START
Robert B.: “Eind 2016 is Agile guild opgericht. Momenteel doen we zo’n zes sessies
per jaar. Agile werken is sindsdien meer
op het netvlies gekomen. Voorheen was je
afhankelijk van directe collega’s, maar nu
is er ook een platform om te kijken wat er
binnen Brunel rondloopt.”
Robert van T.: “Driekwart jaar geleden
vertelde ik een collega dat ik het jammer
vond dat ik weinig contact had met gelijkgestemden. Zo is het balletje gaan rollen.
Met een kleine groep hielden we twee sessies. In juni hadden we voor het eerst een
publieke sessie voor een grote groep om
te testen of er animo is. Nu kunnen we écht
iets op poten gaan zetten.”
DE UITDAGING
Derk: “Mensen bereiken, enthousiast te
maken en te houden. Zeker in de beginfase
wil je geen afhakers.”
Won: “De groep in beweging krijgen. We
vragen leden om met ideeën te komen,

Be a buddy

zodat we gezamenlijk de thema’s of gastsprekers bepalen.”
Robert B.: “Voor veel Brunellers is het
belastend om ‘s avonds nog naar Amsterdam te komen. Ze werken verspreid over
het hele land. De uitdaging: hoe zorg je dat
mensen echt willen komen?”
Won: “Eerst waren onze Interactives van
zes tot negen, maar dan zit je met beveiliging en wordt het vaak laat. Inmiddels
vindt Brunel het oké als we een uur eerder
beginnen. Dit levert veel op voor de community.”
DE ROL VAN BRUNEL
Robert B.: “Brunel heeft actief gezocht
naar interne sponsors en ons de kans en
de faciliteiten gegeven om een community
op te starten.”
Derk: “Brunel verzorgde de locatie en het
avondeten en benaderde potentiële deelnemers om een representatieve groep bij
elkaar te krijgen.”
TIP VOOR STARTERS
Robert B.: “Gewoon doen. Zie vooral de
voordelen en zie het niet als een extra verplichting. Je groeit er professioneel van.”
Won: “Zoek een sponsor die jullie intern kan
helpen met zichtbaarheid. Jasmijn Prinsen
en Cees Bouwman zijn onze sponsors en
zorgen ervoor dat Brunellers weten dat er
een interactive is. Het is fijn als iemand je
financieel helpt en met praktische zaken
zoals locatie.”

Binnen Brunel wordt ook één-op-één kennis
gedeeld via het buddysysteem. Hierbij worden
specialisten met een vraagstuk aan collega’s
gekoppeld met meer ervaring op dit gebied.
Kartrekkers Lianne de Snaijer (HR Consultant)
en Nikki Lathouwers (Team Lead Campus
Recruitment) maakten na een ambassadeursavond verschillende matches.
Meer weten?
Stuur een mail naar ambassadeur.nl@brunel.net

5 Businesslines,
14 communities
IT Agile guild, Infra, Software, Informatiemanagement

F&R CDD/ Compliance
M&C Marketing & Communicatie Digital
Legal Omgevingsrecht, Bestuursrecht,
Arbeidsrecht, Letselschade
Engineering Maintenance, Bouw &
Infra, Philips, Supply Chain

Kom naar de Brunel Communities
Interactive op 24 oktober
Leer hoe je een community begint en tot bloei
brengt van expert Maartje Blijleven. Schrijf je
in via g.braaf@brunel.net
_connected
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Elevator chat

Marco Hovenberg (21)
IT-Specialist (Multi Client Pool)
Woont met zijn ouders, broer en zus in Purmerend

Millennial
talk
Twee Brunellers, twee generaties, één
werkveld: IT. Op weg naar hun werkplek
raken Jaap Schouten en Marco Hovenberg
met elkaar in gesprek over ‘millennials’.

Marco: “Hé Jaap, goed om je te zien!
Waarom noem jij jezelf eigenlijk ‘Helpdeskmedewerker’, je bent toch IT-Specialist,
net als ik?”
Jaap: “Zeker, maar het gaat mij vooral om
de inhoud. Ik vind het belangrijk dat klanten
goed geholpen worden. Als ik iets niet
meteen kan oplossen, dan geef ik altijd
een terugkoppeling. Voor veel mensen is
de IT-helpdesk een soort van zwart gat
waar je ticket in terechtkomt. Je moet maar
afwachten wat er daarna mee gebeurt.
De tijd nemen voor een klant wekt vertrouwen. Hoe zie jij dit?”
Marco: “Ruim de tijd nemen is niet altijd
nodig. Soms wil iemand gewoon snel
geholpen worden, en dan houd ik het liever
kort. Hoorde jij ook vanochtend pas dat je
deze kant op moest vandaag?”

20
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Beeld Janita Sassen

Jaap Schouten (49)
IT-Specialist (Multi Client Pool)
Woont met vrouw en zoons in Delfzijl

Jaap: “Ja, we weten allebei hoe het gaat:
als je in de Multi Client Pool zit, dan kan er
last minute nog iets veranderen. Ik houd
wel van die afwisseling. Daar moet je wel
flexibel voor zijn, trouwens. En bijblijven. Ik
werk al in de ICT sinds 1988, dus nog vóór
de komst van het Internet. Jij bent daar echt
mee opgegroeid. Wat dat betreft, voel ik
soms wel een generatiekloof: millennials
zoals jij pikken nieuwe dingen zo snel op.
Voordat ik wist wat een ‘Tikkie’ was, had jij
het al op je telefoon!”
Marco: “Ha, dat merk ik wel vaker. Dan heb
ik de nieuwste gadgets al thuis liggen en
weten mijn oudere collega’s nog niet eens
van het bestaan ervan. Ik zou het leuk vinden
om ze daarover bij te praten, en om ook van
hen te leren. Wat ik vaak zie, is dat oudere
collega’s zich afzonderen van de jongere
garde. Ik houd van een werksfeer waarin
ruimte is om nieuwe contacten te leggen,
vrijuit te praten en een geintje te maken,
terwijl er ook gewoon hard gewerkt wordt.
Hé, je hebt de oude versie van de planningsapp nog op je telefoon. Zal ik de
nieuwe even voor je downloaden?”
Jaap: “Graag! Zullen we samen lunchen?
Misschien kun je dan ook even naar de
Fitbit kijken die ik heb gekregen. En we
kunnen verder praten over de training die
we binnenkort gaan doen.”
Marco: “Goed idee, samen lunchen; leuk!
Betaal jij? Stuur je mij daarna een Tikkie.”
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De specialist

Pioniers
op de energiemarkt

De energietransitie is misschien wel de
meest multidisciplinaire uitdaging waar
we als samenleving ooit voor hebben
gestaan. Dat vraagt – wereldwijd – om
uitzonderlijk talent. In het Verre Oosten
doet Recruitment Manager Ryan Clark
wat hij kan om klanten van Brunel te
voorzien van de broodnodige expertise.

22
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D

e energietransitie is een relatief
nieuw fenomeen in Zuidoost-Azië,
Noord-Azië en Australië. “Fossiele
energie is nog steeds de norm, maar we
zien een explosieve toename van het aantal duurzame initiatieven in zon, wind en
water”, vertelt Ryan vanuit zijn kantoor in
Singapore. “Bedrijven zetten steeds meer
in op zon en/of wind. In Taiwan bijvoorbeeld, is weinig land beschikbaar voor
zonnepanelen. Daar worden miljarden geïnvesteerd om offshore wind winstgevend
te maken.”

_connected
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De specialist

De recruitment manager werft voor
projecten zoals in Taiwan zogenoemde
‘renewable-specialisten’ in het Verre
Oosten. Een uitdaging? “Enorm! Enerverend, uitdagend, maar ook om grijze haren
van te krijgen. Je moet je realiseren: de
concepten die mogelijk worden gemaakt
dankzij opkomende technologieën zijn nog
nooit eerder verkend.”
De Vertical Renewable Energy
Brunel (Engineering) is wereldwijd in veel
meer sectoren actief dan alleen in de olieen gassector. Om de opgedane expertise
zo goed mogelijk in te zetten, kiest Brunel
voor een vertical-aanpak waarbij specialisten en consultants samenwerken binnen
een wereldwijd netwerk van duurzaamheidsspecialisten. Doel: Brunels marktaandeel op het gebied van hernieuwbare
energie vergroten. “De Vertical Renewable
Energy is een sector waarin we grote
kansen zien”, vertelt Maikel Pals, directeur
Brunel Nederland. “Binnen 10 tot 20 jaar
moeten alle landen in de wereld meer dan
de helft van hun energiebehoefte halen uit
renewables (hernieuwbare energie). Het
past op natuurlijke wijze bij ons bedrijf,
onze engineers en veel van onze klanten
zijn al op dit terrein actief.”
De snelheid waarmee Brunel kan schakelen is echter afhankelijk van de juridische
voortgang. De overheid bijvoorbeeld
bepaalt welke partijen als netbeheerder
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mogen opereren. Dat betekent dat Brunel
ook binnen de (lokale)overheden haar
netwerk continu moet aanspreken en
activeren om onderdeel uit te maken
van de energietransitie.
Duurzame hotspots
De technologie en de projecten die de
energietransitie aanjagen, zijn nieuw voor
organisaties in Ryans regio. Kant-en-klare
talentenpools of kweekvijvers zijn er nog
niet. “Lokale bedrijven zijn daarvoor op onze
consultants aangewezen. Niet voor de technische expertise, die zijn er vaak voldoende,
maar voor de administratieve rompslomp
waar ze tegenaan lopen.”
Veel dingen werken in zijn regio anders dan
in Europa of Amerika. Vergunningstelsels,
landaankopen, regelgeving en subsidies zijn
allemaal van invloed op de potentiele winstgevendheid van een project. Brunel voorziet
ook in die kennis. Niet alleen de bedenkers,
de ontwerpers en de makers, maar ook de
riskmanagers en de juristen. “Dat is hoe we
onze klanten ontzorgen.” Die zitten vooral in
Japan, Vietnam, Korea en Taiwan, de zogenaamde hotspots op het moment. Omdat
de prijs van energie er hoog ligt, is de kans
groot dat een project rendeert.
Hoewel het nog onontgonnen terrein is,
ziet Ryan dat landen in het Verre Oosten vol
inzetten op duurzame energie. Zelfs een
land als Indonesië, een van de grootste
olieproducenten ter wereld, begeeft zich

De concepten die
dankzij opkomende
technologieën mogelijk
worden gemaakt, zijn nog
nooit eerder verkend
voorzichtig op het pad van hernieuwbare
energie. Van twee of drie kleine projecten
op het gebied van zonne- en windenergie,
samen goed voor 100 megawatt, schaalt
het land in nog geen twee jaar op naar een
goede twintig projecten met een opbrengst
van 5 gigawatt. “Een factor vijftig in twee
jaar. Fantastisch toch?”
Stabiele toekomst
De toekomstverwachting voor de duurzame
energiesector is veel stabieler dan voor de
fossiele energiemarkt. “Voor engineers in
die traditionele industrie zijn er legio kansen
als ze zich omscholen naar renewable
energy. Dat is eenvoudiger dan je misschien zou verwachten”, voorspelt Ryan.
“De meeste processen verschillen niet zo
veel van wat de olie- en gasindustrie vraagt.
De extra vaardigheden zijn te leren en dat
loont absoluut de moeite, want de energie
transitie is een regelrechte banenmachine.”

ʻGigantisch innovatiefʼ
Vijf jaar werkt Amin Shahbazkhani intussen
voor Brunel. De geboren Iraniër behaalde zijn
masters in Systems Engineering en Aircraft
Design in Delft. Als Specialist Engineer houdt
hij zich bij Seaway Heavy Lifting bezig met
de explosief groeiende markt van renewable
energy.
“Windenergie is traditioneel het domein van
de aerospace industry, een tak van sport
waar nog tamelijk conservatief wordt gedacht, terwijl de offshore industry veel meer
buiten de gebaande paden wil treden.
Seaway heeft het lef om te investeren in
nieuwe technologieën. Dat zie je terug in
projecten zoals drijvende pontons voor
megawindmolens op zee. Dankzij constante
bewegingscompensatie houden we die beter
op hun plaats dan met ankers zou kunnen.
Als we het hebben over offshore windmolenparken zijn floating windfarms de toekomst.
Het probleem met traditionele windmolens
is dat ze op zee niet veel groter kunnen zijn
dan zo’n tien megawatt. Dat heeft te maken
met de fundering. Grotere windmolens moeten verder uit de kust worden gebouwd in
diepere wateren. Funderen op zulke locaties
is buitensporig kostbaar, maar bouw je een
drijvend windmolenpark met megawindturbines, dan heb je goud in handen. We zijn nog
niet zo ver dat we deze techniek op grote
schaal kunnen toepassen. Maar de ontwikkelingen gaan razendsnel en zijn gigantisch
innovatief. Denk maar eens aan drijvende
dorpen, of zelfs hele steden. Mijn werk is
een reis en ik leef al in de toekomst.”
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B Smart

Top Benefits van Brunel
‘Met korting naar ‘Ik profiteer
de musical Cats; nu van meer
ik kan niet meer faciliteiten voor
stuk bij mijn
mínder geld
schoonfamilie’
en de sportdrank is gratis’

‘Zodra de opleiding start, begin
je met het afbouwen van het
studiecontract’

Cultuurwerkt!

BedrijfsFitnessOnline

Opleidingstraject op maat

Karen van den Heuvel,
Data Analyst

Bart Feltman, IT Support
Officer

“Met de last-minute-deals
van CultuurWerkt! probeer
je makkelijk én voordelig
iets nieuws uit. Zo was
ik nog nooit naar toneel
geweest, inmiddels heb ik
al heel wat voorstellingen
gezien in diverse Amsterdamse theaters. Mijn
favoriete stuk tot nu toe?
‘Kom hier dat ik u kus’ van
Griet op de Beeck. Echt
een aanrader.”

“Het trainen voor de Mud
Masters Obstacle Run beviel me zo goed dat ik weer
vaker wilde gaan sporten.
Gelukkig kon ik via BedrijfsFitnessOnline mijn abonnement bij mijn eigen sportschool omzetten naar een
bedrijfsfitness-account.
Hierbij zijn ook groepslessen met bootcamp en
kickboksen inbegrepen, en
dat voor een lager maandbedrag. Het bedrag wordt
ingehouden op mijn bruto
salaris, wat nog eens éxtra
voordelig is.”

Eveline van Heumen,
Marketing Specialist
Content & Campagnes

CultuurWerkt! heeft ook
winacties waarbij er vrijkaarten worden verloot
onder Brunellers. Ook
kans maken? Meld je aan
voor de nieuwsbrief op
cultuurwerkt.nl
Inlognaam: brunel
Wachtwoord: uitgaan

Ook voordelig sporten via
Brunel en BedrijfsFitnessOnline?
Via health@brunel.net
ontvang je meer informatie.

“Het behalen van mijn NIMA
C-diploma stond al even op
mijn lijstje. Brunel bood mij
de kans om leren en werken
te combineren en me zo
verder te ontwikkelen op
het gebied van marketingstrategie. Het is hard werken, maar de kennis die ik
opdoe, is vaak direct toe te
passen, zoals in onze Make
Your Move-commercial te
zien is.”

Ook benieuwd naar jouw
opleidingsmogelijkheden?
Neem hiervoor contact op
met je eigen HR-consultant.

Heb je vragen over de Top Benefits?
Neem dan contact op met je consultant.
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Mooi MVO

Groot
Groot
talent
talent
zit
zit
in een
in
een
klein
klein
hoekje
hoekje

Talenten van mensen met autisme
zichtbaar maken. Het is de missie van de Brunel
Foundation. Maritska Aarts en Femke Dijkstra
maken zich er hard voor, met succes!
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Mooi MVO

G

root talent zit in een klein hoekje,
staat op een ansichtkaart van de
Brunel Foundation. Een slogan die
impliceert dat talent niet altijd kan worden
afgeleid uit het cv. Het is belangrijk om
verder te kijken. “De kaart is bedacht om
op een ludieke manier de zichtbaarheid
van de Brunel Foundation te vergroten”,
vertelt Maritska. “Daarnaast willen we met
deze boodschap mensen op een andere
manier laten nadenken. Hoe zorgen we ervoor dat we al het talent zichtbaar maken
en dat iedereen dezelfde kansen krijgt?”
De kaarten zijn er niet voor de lol. Het
vinden en behouden van werk is voor mensen met autisme een serieus probleem.
In Nederland zit bijna driekwart van de
mensen met autisme thuis. Stigma’s,
onwetendheid en onbegrip bij werkgevers
zijn hun grootste vijand, talent wordt vaak
niet gezien. Positieve eigenschappen
blijven vaak onderbelicht. Femke: “Veel
mensen met autisme hebben specifieke
talenten en waardevolle vaardigheden
waarmee je niet werkloos thuis zou moeten zitten.”
Eerlijk over autisme
Zes jaar geleden, vlak na de oprichting van
de Brunel Foundation, kwam het onderwerp autisme op de agenda. Tijdens de
programmeerworkshops die de foundation
voor kinderen organiseerde, ontdekten
Maritska en Femke dat er altijd een paar
kinderen met autisme deelnamen. Ouders
deelden hun persoonlijke verhalen. Daar is
het besef ontstaan: wat als deze kinderen
met hun talenten later niet aan het werk
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komen, vroegtijdig uitvallen omdat ze in
hun werk niet voldoende worden begeleid
of een opleiding niet kunnen afmaken? De
Brunel Foundation heeft daarom contact
gezocht met De Nederlandse Vereniging
voor Autisme (NVA).
Onlangs heeft de Brunel Foundation een
donatie gedaan (vanuit de eindejaarsgeschenken namens medewerkers en

‘Het vinden en behouden
van werk is voor mensen
met autisme een serieus
probleem’
klanten) aan het project WerkWeb-Autisme
van de NVA, een ontwikkelde methodiek
die mensen met autisme inzicht geeft in
de eigen effectiviteit, regie en talenten.
De methodiek draagt naar verwachting bij
aan meer en duurzame arbeidsparticipatie
van mensen met autisme. “Dat vraagt om
openheid over autisme op de werkvloer”,
zeggen Femke en Maritska. “Want wie eerlijk durft te zijn over autisme, kan goede
afspraken maken over wat hij nodig heeft
om zijn talent te benutten. Waar voelt iemand zich prettig bij? Hoe wil iemand het
liefst worden ondersteund en begeleid?”
Leren over autisme
Om meer kennis te verzamelen en ervaring
op te doen rond autisme, lanceerde de
foundation dit jaar ‘Aut in the Brunel office’. Hiermee laat Brunel op een informele
manier mensen met autisme kennismaken
met de organisatie en leren Brunellers

meer over autisme. Gesprekken gaan over
zoeken, vinden en behouden van werk en
de rol die autisme bijvoorbeeld speelt in
werk-privé balans en sociale interactie.
Maritska: “Het is voor ons belangrijk om te
horen waar iemand tegen aanloopt, waar
wij kunnen helpen, maar óók waar zijn of
haar kracht ligt.”
Brunel ging recent een partnerschap aan
met de Deense Specialisterne Foundation,
die zich wereldwijd inzet om mensen met
autisme aan een baan te helpen. Femke:
“Het zijn de eerste stappen op weg naar
het creëren van bewustwording en het
positief beïnvloeden van de arbeidsmarkt
voor mensen met autisme.”
Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van de Brunel Foundation? Volg ons
op LinkedIn.

Maritska Aarts

‘Het is voor ons belangrijk om te horen waar
wij kunnen helpen,
maar óók waar zijn
of haar kracht ligt’

ʻMijn zwakte is
blijkbaar mijn kracht
geworden’

Dat helpdesk- en service desk medewerker Jaap Schouten autisme heeft,
kwam ter sprake tijdens een van zijn
eerste contactgesprekken met Brunel
twee jaar geleden.
“Brunels reactie was mooi: ‘Geen
probleem, iedereen heeft wel wat.’ En:
‘Hoe ga je er zelf mee om?’ Waarop ik
zei dat ik er alleen bij extreme stress
last van heb. Gelukkig heb ik begripvolle collega’s die me een time-out
gunnen als ik dichtklap. Dan zeggen ze:
‘Jaap ga even koffie halen.’ Als ik terugkom, overzie ik het meestal weer.”
Inmiddels begeleidt Jaap collega’s bij
Brunel die (vermoeden dat ze) autisme
hebben of vragen hebben over een
familielid met autisme. “Ik geef tips
en adviezen en zeg er altijd bij: of het
voor jou zo werkt, weet ik niet. Maar
mensen zijn me dankbaar. Mijn zwakte
is blijkbaar mijn kracht geworden.”

Femke Dijkstra

‘Veel mensen met
autisme hebben specifieke talenten waarmee
je niet werkloos thuis
zou moeten zitten’

Ken je iemand met autisme die openstaat
voor een kennismakingsgesprek bij Brunel?
Meld je aan bij ‘Aut in the Brunel office’ via
brunelfoundation.net
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Mijn moment

Wat is de Safety
Excellence Award?

Deze award reikt Shell uit aan medewerkers die een veiligheidsmelding
maken met impact. Iedereen die melding maakt van een veiligheidsrisico
of -incident, maakt kans op de prijs.
Zo stimuleert Shell medewerkers om
serieus met veiligheid om te gaan.
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Beeld Vincent Boon

‘Ik ben altijd
op m’n hoede’
Jeroen van Zijverden werkt sinds een jaar via Brunel als Inspection &
Consultancy Trainee bij Shell Pernis. Zijn melding van valgevaar bij
loszittende sloten leverde hem de Shell Safety Excellence Award op.
Eigen veiligheid of die van collega’s?
“Wij leren om eerst aan je eigen veiligheid
te denken, als er echt iets gebeurt. Het
werkt zoals in een vliegtuig, eerst zet je zelf
een zuurstofmasker op en dan pas je kind.
Gelukkig komt een crisissituatie weinig voor.
Iedereen doet er alles aan om gevaarlijke
situaties te voorkomen.”
Safety Excellence Award of Nobelprijs
voor de vrede?
“De Safety Excellence Award! Ik zit lekker
in dit vak en ben er graag mee bezig: vier
dagen per week op de werkvloer en één dag
opleiding. Om echt inspecteur te worden,
moet ik mijn certificaten halen en tot wel tien
jaar ervaring opdoen. Daar werk ik met veel
plezier naartoe.”
Elke dag een nieuwe veiligheidsmelding
doen of elke dag alles veilig?
“Elke dag een veilige situatie. Ik ben op m’n
werk steeds op m’n hoede. Het grootste
risico op de werkvloer is vallen. Daarom houden wij altijd de leuning vast, overal waar we
lopen. Vaak ben je alleen in een ruimte; breek
je iets, dan zien collega’s dat niet meteen.
Het is een beetje zoals met autorijden: je
moet blijven opletten. Altijd als je van
rijbaan wisselt, check je of het veilig gaat.”

Utrecht of Rotterdam?
“Ik heb in beide steden gestudeerd,
maar de regio Rotterdam is mijn werk
gebied. Alle fabrieken staan hier in de
omgeving. Ik woon nu op een kwartier
fietsen van mijn werk. Ik ga dus zeker
weten voor Rotterdam.”
Pernis of Botlek?
“Shell staat in Pernis, maar aan de overkant van het water ligt de Botlek. Daar
staan nog veel meer fabrieken van andere
bedrijven. De werkgelegenheid is daar
dus groter, maar Shell heeft mijn voorkeur,
omdat het bedrijf me alle ervaring biedt
die ik nodig heb om in dit vak te groeien.
Ik wil hier zo lang mogelijk blijven werken.”
Nederland of buitenland?
“Shell is een internationale speler.
Het lijkt me leuk om voor mijn werk een
paar maanden naar het buitenland te
gaan. Canada lijkt me bijvoorbeeld gaaf.
Ik ben helemaal geen reiziger, maar dan
zie je echt iets van de wereld. Het lijkt
me ook boeiend om het bedrijf op een
andere locatie te zien, in een ander land.
Voor die ervaring wil ik zoiets weleens
meemaken.”
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Brunel
Waar ben je trots op en waarom?
Gianny Braaf, Marketing Specialist M & C bij Brunel:
“Ik vind de Make your Move campagne echt tof. Goed
dat Brunel investeert in deze exposure en bijzonder om
zo'n billboard tegen te komen langs de A9. Geeft toch
een gevoel van trots, juist als je bij een opdrachtgever
aan het werk bent.”

COLOFON
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