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Alles draait om informatie
uit de operatie
SEPTEMBER 2014

Ik Start Veilig:
Een minuutje denktijd
Het werk van de havenarts

NIEUWS
Snellere service
Chauffeurs die containers brengen en halen
bij inlandterminal DeCeTe in Duisburg
handelen voortaan bij aankomst hun
formaliteiten af via een doe-het-zelf balie.
Hierdoor zijn de chauffeurs sneller klaar en
verbetert ook de dienstverlening van de
inlandterminal als geheel. De vier geïnstal
leerde werkstations zijn 24 uur per dag
beschikbaar. Door zelfwerkzaamheid (en
gebruik van de Cargo Card) zijn de chauffeurs
zo verzekerd van een constante dienstverlening
en doorstroming. In de gehele Rijn-Roer regio
is DeCeTe de enige inlandterminal die
chauffeurs deze manier van werken biedt.

benefietavond RopaRock

ECT slaat 150 miljoen TEU over
Een bijzondere mijlpaal is behaald. Op dinsdag
2 september is, sinds de oprichting van ECT in
1967, de 150 miljoenste TEU overgeslagen.
ECT is daarmee de eerste containerterminal
operator in Europa die deze unieke mijlpaal
bereikt. Jan Westerhoud: “De mijlpaal van
150 miljoen TEU symboliseert voor mij de kracht
van teamwork: van onze medewerkers die
24 uur per dag, 7 dagen per week het lossen
en laden organiseren én met onze klanten

die al bijna 50 jaar vertrouwen in ons bedrijf
hebben.” 150 Miljoen TEU is een indrukwek
kende hoeveelheid. Zet al die containers achter
elkaar en je overbrugt ruim 900.000 kilometer.
Dat is naar de maan en terug en dan nog een
paar keer de wereld rond. De directie heeft
alle medewerkers voor hun bijdrage in het
behalen van deze mijlpaal bedankt met een
attentie in de vorm van een chocolade
containertje.

Het persoonlijk budget

Na een succesvolle Roparun dit jaar zijn de
sponsoractiviteiten voor 2015 al weer gestart.
Team 5 ECTRunners organiseert als nieuwe
activiteit een benefietavond. Deze avond is
op zaterdag 15 november 2014. In de PV-soos
treden twee bands op waarin ECT’ers spelen.
Dit zijn de bands ECT/C en Stone Cold Crazy
die meewerken om een zo hoog mogelijk
sponsorbedrag bij elkaar te spelen. Meer
informatie over deze RopaRock avond en de
kaartverkoop lees je op de ECT Portal en de
tv’s in de bedrijfsrestaurants. Ook via de site
www.team5ECTRunners.nl kun je altijd
actuele informatie lezen en het Team ook
voor 2015 volgen.

Persoonlĳk

De afdeling P&O wordt regelmatig gebeld door mede
budget
werkers die hun persoonlijk budget willen besteden aan
een abonnement voor een sportschool of voor andere
sportactiviteiten. Echter, dat is niet de bedoeling van het persoonlijk budget. Het geld in
deze spaarpot is bedoeld voor je persoonlijke ontwikkeling.
Voor sportactiviteiten kunnen alle medewerkers via ECT gebruik maken van voordelige
aanbiedingen van sportscholen. Ga voor informatie naar de ECT Portal -> P&O afdelingssite
onder de button ‘Gezondheid en welzijn’. Informatie over het persoonlijk budget vind je
onder de button ‘Loopbaanontwikkeling & Opleiding’.
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Wereldhavendagen 2014
Het is voorbij en het was goed! De Wereldhavendagen die 5, 6 en 7
september plaatsvonden, hadden als thema ‘De Kleurrijke Haven’.
De haven biedt werk aan zo’n 90.000 mensen en ontvangt jaarlijks
zo’n 30.000 zeeschepen. De beroepen in de haven vormen een
kleurrijk geheel. Er zijn vele bijzondere beroepen, zoals de valkenier
die de meeuwenoverlast in de haven bestrijdt, of de havenpastoor die
op de schepen een luisterend oor biedt. Maar ook de havenarts (zie
pagina 6) die waar nodig medische bijstand aan bemanning van
schepen levert. Maar veruit de meeste mensen in de haven werken in
de dienstverlening of bij havenbedrijven zoals ECT. Vooral de excursies
naar onze terminals zijn zeer populair. ECT organiseerde net als
voorgaande jaren voor haar medewerkers speciale ECT-excursies naar
zowel de Home, de Delta als de Euromax Terminal.
Op deze manier konden de ECT’ers zelf aan hun familie en vrienden
laten zien waar ze werken en uitleggen hoe wij ons logistieke proces
hebben georganiseerd. Onder begeleiding van een collega-ECT’er
maakten zij een rondrit over de terminals. En zeg nu eerlijk: wat is er
mooier dan ons bedrijf in full swing aan het werk te zien?
Op het Demoplein werden de bezoekers gastvrij ontvangen. Er was
tijd voor een praatje, een hapje en een drankje. Op het Demoplein
vonden ook de diverse demonstraties plaats. Veiligheid stond natuurlijk
weer hoog in het vaandel. De bezoekers en bezoekertjes mochten met de juiste PBM’s aan - zelf proberen hoe het is om de terminal
trekkers, een FTF of een reachstacker te betreden en kon een AGV
worden bekeken. De reacties waren overweldigend. Dankzij onze vele
vrijwilligers was het weer mogelijk
alle belangstellenden te ontvangen.

COLUMN
Jan Westerhoud

Congestie
De zomer is inmiddels voorbij. Het is een understatement om te
zeggen dat het een drukke zomer was. De combinatie van een onverwacht groot volume, de grote impact die de ULCS’s en de grotere
call-sizes op het logistieke proces hebben en de steeds veranderende
vaarschema’s van onze klanten, zijn factoren die normaliter het
operationele proces al uitdagend maken. Echter hierbovenop kwam
nog eens ons grote investeringsprogramma in de Delta Terminal.
In de afgelopen maanden heeft ECT nieuwe kranen in haar operatie
geplaatst, oudere kranen verplaatst, software systemen geïntegreerd
en opgewaardeerd en de aansturing samengevoegd. Investeringen om
ECT voor te bereiden op de toekomst en op de komst van de nieuwe
terminals op Maasvlakte 2. De impact hiervan is groot geweest,
groter dan we hadden verwacht. Ik ben me dan ook zeer bewust van
de enorme druk waaronder onze medewerkers de afgelopen maanden
hebben moeten opereren en heb diep respect voor de manier waarop
we er toch in geslaagd zijn om de problemen de baas te worden.
Maar ik begrijp ook de zorgen van velen van u over de kwaliteit van
onze service, die niet paste bij een trots bedrijf als ECT.
Ik heb begrip voor de boosheid van een ieder, en dan vooral van de

Kijk op de ECT Portal
voor de fotoreportage
en de video.

feeder- en bargeoperators, die te maken hebben gehad met langere
wachttijden. ECT heeft niet de service kunnen verlenen die we normaal
wel leveren. Dat daarvoor een complex van factoren verantwoordelijk
is, neemt niet weg dat we ook de hand in eigen boezem moeten steken.
Toch moet mij een aantal zaken van het hart. Het lijkt velen te zijn
ontgaan, dat de nieuwe terminals op de Tweede Maasvlakte volgens
alle eerdere berichtgeving reeds operationeel hadden moeten zijn.
Volgens bronnen vindt de vertraging haar oorzaak in de complexe
combinatie van materieel, software en mensen; hoe herkenbaar.
Ons investeringsprogramma is ook een enorm complexe operatie, die
op één punt anders is dan op de Tweede Maasvlakte. ECT heeft dat
moeten uitvoeren in een volledige 24-uurs operatie, met gemiddeld
zo’n 95.000 moves per week! De problemen die dat voor de logistiek
heeft opgeleverd zijn daarmee niet van tafel, maar het plaatst een en
ander wel in perspectief. In dit kader is het vreemd, dat ECT nog
steeds geen informatie heeft, wanneer de nieuwe terminals wel
operationeel zullen zijn. Ondanks die onduidelijkheid zullen we in
2015 te maken krijgen met de gevolgen van de opening van de
nieuwe terminals, wanneer dat ook moge zijn. Tot die tijd wordt
ECT eigenlijk gebruikt als opvang voor de nieuwe terminals, totdat
zij hun zaken op orde hebben; een bizarre situatie.
Door de inzet en de volhardendheid van u allen, zijn onze processen
inmiddels weer gestabiliseerd en op orde. Voor ECT is het van groot
belang dat we laten zien dat we klaar zijn voor de toekomst; daar
investeren we in en daar werken we allen keihard aan.
En werken doen we en niet zo’n klein beetje ook; 150.000.000 TEU
maar liefst in de afgelopen 47 jaar. Geen andere terminal in Europa
komt daar ook maar bij in de buurt. Honderdvijftig miljoen TEU haal
je niet zomaar, daar is vakmanschap, ondernemerschap en innovatie
voor nodig; laten we trots zijn op deze mijlpaal.
Jan Westerhoud
President-directeur
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In juli is de ‘Ik Start Veilig’-check
bij alle operationele medewer
kers en TOD-medewerkers

Een minuutje

geïntroduceerd. Op alle termi
nals heeft iedereen tijdens
uitgebreide briefings kennis
gemaakt met de LMRA (Laatste
Minuut Risico Analyse). De
risicoanalyse is kort samen
gevat in een checklijst op
‘creditcard’-formaat en
uitgereikt. De ‘Ik Start Veilig’check moet worden uitgevoerd
iedere keer als je begint met
werken of op een andere
werkplek gaat werken. Dus
ook na de schaft, bij het begin
van een nieuw ruim, nieuwe
klus of volgend technisch
karwei. Neem die minuut voor
jezelf om na te gaan of het
veilig is én of er volgens
gemaakte afspraken kan
worden gewerkt.

Wilco van Erk (links) en Pascal van Elburg.

W

ilco van Erk en Pascal van

normaal of wijkt het af’. En áls het afwijkt

gevenden hebben een speciale Safety-dag

Elburg (DUG - V2) nemen

‘hoe zou het moeten zijn’. Het kaartje is

bijgewoond. Daar is onder andere aandacht

allebei deel aan het ronde

daarbij een hulpmiddel.” Wilco: “En als je

besteed aan wat de ‘Ik Start Veilig’-check

tafel veiligheidsoverleg (RTO-V) van de

in een situatie terechtkomt die niet goed

precies inhoudt, maar ook hoe veiligheid

DUG. Zij kwamen met het idee voor een

is, dan weet je hoe je moet handelen.

werkt in het brein van een mens.”

checklist voordat je met je werk begint.

‘Ik Start Veilig’ geldt voor alle operationele

Ook het TOD Safety Team was bezig met

en technische functies; van de straddle-

Voor jezelf en collega’s

een soortgelijk idee. Daarom zijn de

carrierchauffeur, de supervisor, de kraan-

Gebruiken de collega’s van Wilco en

handen ineen geslagen. Zo ontstond het

machinist tot de collega van de TOD die

Pascal het kaartje met de checklist?

voorstel voor een LMRA bestemd voor alle

aan een klus begint.”

Wilco: “Iedereen heeft tijdens zijn of

ECT’ers in de operatie en de TOD. Het idee

Herman benadrukt dat de rol van de

haar opleiding geleerd hoe je veilig moet

is meteen door de directie omarmd.

leidinggevenden in dit project cruciaal is,

werken. Toch, door de jaren heen, word

Immers, veilig werken moet standaard

net als het incidentenregistratiesysteem.

je allemaal een beetje bedrijfsblind.

zijn bij ECT. Onder leiding van OM’er

Op de ECT Portal is het mogelijk om onvei-

Gemakzucht sluipt erin en daarom is het

Herman Steerenberg (DUG) is de ‘Ik Start

lige situaties te melden. “Alle leiding

goed om even de tijd te nemen om de

Veilig’-check verder uitgewerkt en op alle
ECT-terminals ingevoerd.

Simpele check
In andere branches zoals de (petro)
chemie is de LMRA al jaren een bewezen
methode. Pascal: “Die LMRA heet bij ECT
dus ‘Ik Start Veilig’. Het is een simpele
check voor jezelf. Het gaat erom ECT’ers
(weer) even bewust te maken van ‘wat
heb ik allemaal om me heen’ en ‘is het

Ter ondersteuning van de invoering van ‘Ik Start Veilig’ is er een registratiesysteem beschik
baar waarin gevaarlijke situaties kunnen worden gemeld. De medewerker kan direct een
melding doen via de ECT Portal of hij meldt het aan zijn leidinggevende. Iedere medewerker
kan ervan op aan dat er een terugkoppeling komt en actie wordt ondernomen. Ook de
Matrans-medewerkers hebben meegedaan met onze veiligheidscampagne. Wel hebben zij
hun eigen kaartje en slogan ontwikkeld. Tegelijk met de ECT’ers hebben zij de briefing over
de LMRA gekregen.

denktijd
zaken te controleren. Die tijd neem ik zelf
altijd”.
Pascal: “Mensen moeten goed voor ogen
houden, dat ze die check voor zichzelf
doen en niet voor ECT. Helaas vinden veel
collega’s nog steeds dat veilig werken de
snelheid ondermijnt. Toch moet de inhoud

Zoran van Rijn.

van het kaartje als het ware in je systeem

Voorop!

komen te zitten: het gaat om je eigen
veiligheid en die van anderen. Dus neem
dat minuutje voor jezelf!”
En als het onveilig is? Zowel Wilco als
Pascal: “Dan start je niet! Het ‘Ik Start
Veilig’-kaartje helpt je hierbij. Dat betekent ook dat we de consequenties moeten
aanvaarden en soms als het niet anders
kan, een aantal containers moeten laten
staan.”

Boven de 100
Tijdens de introductie van ‘Ik Start Veilig’
werd ook een korte film vertoond over
Silco Zuidema. Silco overleefde een zwaar
ongeval op de Euromax Terminal. Nog
dagelijks wordt hij geconfronteerd met
zijn fysieke beperkingen. “Velen waren
hiervan onder de indruk,” reageert Wilco.
“Zijn boodschap is flink ‘geland’ bij veel
collega’s.” “Silco volgt in dat filmpje de
checklist op het kaartje,” vult Pascal aan,
“en zegt bij een loshangende ketting ‘hier
had ik al moeten stoppen’. De risico’s
waren niet beheerst, de ketting was open
en de catwalk had opgeruimd moeten
worden. Dit wil je toch nooit meer
meemaken!”
Beide DUG’ers hebben als doel voor ogen
dat de teller bij de ingang van de Delta
Terminal eindelijk eens boven de 100 komt.
“100 dagen zonder ongeval hebben we
hier op deze terminal nog nooit meegemaakt. De discussie is er nu, maar na een
poosje moet de checklist gewoon in je
systeem zitten. Er is ook een belangrijke
rol weggelegd voor alle leidinggevenden.
Zij moeten erop toezien dat mensen veilig
werken en zich aan de regels houden.”

Meer informatie over ‘Ik Start
Veilig’ vind je op de ECT Portal.
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In Voorop staan dit jaar ECT’ers centraal die hun loopbaan in
beweging brengen. Zoran van Rijn is MPA. Kortgeleden verruilde
hij zijn werkplek bij de DDN voor een bureau bij de centrale binnen
organisatie in gebouw 21. Zoran heeft de opleiding Manager
Havenoperaties in 2011 afgerond en een vervolgopleiding zit in
de planning.

Zoran van Rijn
Wat deed je hiervoor?
“Ik ben in 2004 als radioman-dek begonnen op de Home Terminal. Daarna
heb ik op de Delta zo’n beetje alle waterzijdige functies uitgeoefend,
zoals dek, wal, brugkraan en tugmaster. Ook bij het LOC heb ik een aantal
jaren op de spoor- en lichterkranen gewerkt. Op een gegeven moment
wilde ik meer verantwoordelijkheid en een bredere blik op het bedrijf en
de containerlogistiek krijgen. Daarom koos ik voor de opleiding Manager
Havenoperaties bij het STC. Eind 2011 haalde ik mijn diploma en begin 2013
begon ik als MPA op de DDN.”

Is Manager Havenoperaties een leuke opleiding?
“Jazeker. Je leert bijvoorbeeld alle facetten van de containerlogistiek
kennen. De eindopdracht van mijn opleiding bestond uit het maken van
een ondernemingsplan. Die van mij ging over de logistiek in de fruitketen.
Mijn plan draaide om een joint-venture tussen fruitdistributeurs en een
containerstuwadoor en het op één centrale locatie behandelen van deze
logistieke stromen. Dat leek mij een goede optie, mede doordat toen de
huidige fruitterminal failliet was gegaan. Voor mijn ondernemingsplan heb
ik hierover met verschillende partijen gesproken. Later kwamen de plannen
voor Coolport om de hoek kijken. Zo’n project is niet van de een op de
andere dag gerealiseerd. Er komt een hele hoop bij kijken, dat heb ik van
dichtbij mogen aanschouwen.”

Hoe zie je jouw toekomst?
“Mijn doel is om een hbo-opleiding te gaan doen, wat precies laat
ik nog even in het midden. Maar mijn leven zit momenteel in een
stroomversnelling, vorig jaar ben ik getrouwd en afgelopen maart is onze
zoon Mason geboren. Zakelijk gaat het goed, privé is helemaal geweldig,”
lacht hij. “Onze afdeling in gebouw 21 is helemaal nieuw. Heel mooi, maar
wel even wennen voor iedereen. We zitten nu in het proces om alles beter
te stroomlijnen, volgens mij zijn er nog meer efficiencyvoordelen te behalen.
Nu de kraanverplaatsingen en de eerste periode in de nieuwe setting achter
de rug zijn, gaan we hiermee volop verder. Het systeem, het equipment
inclusief de nieuwe kranen moeten optimaal gaan draaien. Juist nu - met het
oog op de komende concurrentie van Maasvlakte 2 - moeten we de beste
service aan klanten leveren. Wij moeten uitblinken, de boten moeten op tijd
varen… Je voelt dat die ambitie hier bij iedereen aanwezig is. Ik vind dat
ik leuk en dynamisch werk heb. Geen dag is hetzelfde. Als je denkt dat het
een relaxte dag is, kan het in een ‘split second’ omslaan. En wat de toekomst
betreft, wil ik mij graag verder ontwikkelen en doorgroeien binnen ECT.”

Het werk van de havenartsen

‘Wacht maar tot je in R

Hans Dijkstra.

In de Rotterdamse haven is het Port Health Centre gevestigd. Deze organisatie biedt huisartsenzorg
aan medewerkers van bedrijven en particulieren die tijdelijk in het haven- en industriegebied verblijven.
Er zijn twee huisartsenposten: één in hartje stad en één aan de Theemsweg in het Botlekgebied. Ook
in Moerdijk is er een huisartsenpost. Op de posten zijn door de week van 08.00 tot 17.30 uur artsen
en verpleegkundigen aanwezig voor de praktijkvoering. In de avonden, nachten en weekenden zijn
de consulten op afspraak. Maar de havenartsen zijn altijd bereikbaar en beschikbaar, via telefoon of
internet wordt ondersteuning aan de kapitein, stuurman of ‘medics’ aan boord verleend. Als het nodig
is, worden bezoeken op locatie afgelegd. We spreken met dokter Hans Dijkstra, senior havenarts.

D

e medische post aan de Theems

we voor de scheepvaart altijd bereikbaar

wachten tot het schip een haven aandoet,

weg kan beschikken over

zijn, ook in het weekend.”

kunnen verwondingen of infecties soms
heviger zijn. Soms ziet het er echt ernstig

4 huisartsen en 2 bedrijfsartsen,

vertelt Hans Dijkstra. “De bedrijfsartsen

Voorpost

uit en is verder onderzoek nodig.

doen voornamelijk keuringen. Onze

Het Port Health Centre wordt voor medi-

Wij onderhouden dan ook goede contac-

hoofdvestiging is op het Willemsplein in

sche zorg ingeschakeld door de scheeps-

ten met de specialisten van het Haven

Rotterdam waar onze huisartsenpraktijk

agenten van de rederijen. Hans: “Met hen

ziekenhuis voor bijzondere gevallen.

voor circa 1.800 patiënten is gevestigd.

is afgesproken dat er altijd een huisarts

We overleggen veel en we zijn een soort

Deze praktijk is ook toegankelijk voor

beschikbaar is. Huisartsenbezoek is op

voorpost. Als havenarts moet je snel

niet-zeelieden. Wij huisartsen rouleren

afspraak. In de weekenden zien we al

reageren, de schepen vertrekken weer

op de verschillende locaties en wekelijks

gauw gemiddeld een man of 15 die ziek

snel en dat vergt doortastend handelen.

doet één van ons dienst voor de scheep-

van boord komen en een huisarts nodig

Je kunt niet zeggen ‘kom over een week

vaart. Onze diensten zijn zo ingericht dat

hebben. Omdat de bemanning moet

maar terug’.”

otterdam bent’

Jouw
veiligheid is
de minimale
belofte aan
je familie

Infectieziekten

Keuren en inenten

Vroeger gingen patiënten met pokken

Vandaag de dag werken er veel minder

naar het quarantaine-eilandje bij

mensen op schepen en ze verblijven ook

Rotterdam Heijplaat. Komen dergelijke

korter in de haven. Hans: “Dit geldt zeker

ziekten nog voor op schepen? “Pokken

voor de containerschepen die bij ECT aan

niet meer, maar we komen wel gevallen

de kade komen. Dat is één van de rede-

tegen van malaria, tyfus, hepatitis of aids.

nen waarom zeelui beter worden gekeurd.

Nu zijn er de nieuwe ziektes zoals mers of

Port Health Centre biedt een grote variëteit

ebola. Gelukkig hebben wij deze hier nog

aan medische keuringen voor de zeevaart

niet gezien, maar we zijn er scherp op.

en de offshore industrie. Doordat wij

Hierin werken we samen met het

door diverse buitenlandse overheden en

Havenbedrijf Rotterdam en de afdeling

instituten worden erkend als officieel

kunnen we heel snel eerste hulp verlenen

Infectieziekten van de GGD om scenario’s

keuringsinstituut, kunnen wij voor een

bij alle denkbare incidenten. Verder zijn

door te spreken. Anderzijds, via vliegtuigen

groot aantal landen keuringen verrichten.

we hier goed uitgerust in geval van hart-

komen dit soort ziektes zoveel sneller ons

De keuringen die wij hier doen zijn pittig.

aanvallen en hartritmestoornissen. We

land binnen. Met schepen heb je de tijd

De Nederlandse, Duitse, Noorse en Engelse

doen hier kleine chirurgische ingrepen,

om je erop in te stellen. Daarnaast,” vertelt

regels zijn vrij streng, in tegenstelling tot

vooral veel hechtwonden en we zien ook

Hans verder, “hebben we te maken met

sommige goedkope vlaglanden. Wel is er

veel mensen met oogklachten. Denk aan

gevallen van overbelasting, huidklachten

nu een sterke tendens tot standaardisering

lassers die iets in hun oog krijgen. Verder

en ook psychische klachten. Denk aan

(STCW-regels). Wij doen deze keuringen

zien we vaak mensen die in aanraking

mensen die maanden lang aan boord zitten,

bijvoorbeeld voor bedrijven in de offshore.

zijn gekomen met chemische stoffen.

ver van huis zijn en daar last van krijgen.

Dan gaat het om enorme schepen met

Onze EHBO-verpleegkundigen staan altijd

Dat merkten we bijvoorbeeld tijdens de

veel medewerkers aan boord. Is het

klaar. Zoals ik al zei: er is altijd een huis-

cycloon die destijds op de Filipijnen

project in ‘ver weg landen’ dan verzorgen

arts aanwezig. Wij zijn een voorpost van

woedde. Zeelieden met familie die na

wij inentingsprogramma’s. Dergelijke

de medische zorg. Ook bezoeken we soms

zo’n ramp zonder huis en inkomsten

bedrijven hebben ook ‘medics’ aan boord.

de schepen, maar niet meer zo vaak als

leven. Dan leven dit soort klachten op en

Dit zijn speciaal opgeleide verpleegkun

vroeger. Ik kan mij nog goed een trip met

moet je een beetje coulant zijn.”

digen die meer kunnen dan gewone

een helikopter naar een schip herinneren,

verpleegkundigen. Wij overleggen dan

we gingen toen een patiënt met hartklach-

regelmatig met hen.”

ten ophalen. Dat was heel bijzonder.

Goede medische zorg

Ik heb van oudsher feeling met de haven,

Aan boord van schepen hebben de kapitein en de stuurman meestal een basis-

Goed uitgerust

mijn vader was loods. Zeelieden vind

cursus gevolgd voor ongevallen. Maar er

De huisartsenpost aan de Theemsweg

ik leuke mensen Zij hebben wat van de

is ook altijd contact mogelijk voor medisch

verleent ook hulp bij incidenten bij de

wereld gezien en ze zijn vaak erg dank-

advies via de radio. “Wereldwijd zijn er

bedrijven in het Botlekgebied. Hans:

baar voor je hulp. Het is een service die

een paar centra waar ze naar kunnen

“Vanuit onze vestiging hier en in Moerdijk

mijn collega’s en ik graag verlenen.”

bellen voor medische bijstand. Dat is een
dienst van Radio Scheveningen. En als het
om mensen gaat die door ons zijn gekeurd,
dan worden wij ook wel rechtstreeks
gebeld. Als het een kwestie is van ‘wacht
maar tot je in Rotterdam bent’, dan belt
de kapitein voor aankomst meestal de
scheepsagent die alles regelt, tot en met
de taxi naar een van onze vestigingen.
Rotterdam staat overigens goed bekend
als het om medische zorg gaat. ‘Wacht
maar tot je in Rotterdam bent,’ is aan
boord een bekende kreet. Het is fijn dat
tegenwoordig bijna iedereen wel een
beetje Engels spreekt. Soms tref je Russen
of Chinezen die deze taal niet vaardig
zijn, maar vaak hebben zij dan een tolk
bij zich.”
Hans Dijkstra behandelt een bemanningslid van een Scandinavisch schip.
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Over trefzekerheid en
John van Uitert is senior consultant Infrastructure & Equipment. Naast zijn werk bij ECT houdt hij zich
voornamelijk bezig met de schietsport. John is sportschutter en hij heeft zich gespecialiseerd in
parcoursschieten. Hij heeft acht Nederlandse Kampioenschappen op zijn naam staan. Bovendien is hij
range officer, ofwel toezichthouder bij internationale wedstrijden. John deed vorig jaar mee aan de
Europese kampioenschappen in Portugal. In oktober komt hij weer voor Nederland uit bij het
wereldkampioenschap, dat dit jaar in Florida (VS) wordt gehouden. De hoogste tijd dus voor een
gesprek met John.

J

ohn is de schietsport ‘ingerold’, zoals hij

van de Olympische Winterspelen kennen.

wij ervoor. Wij schieten onze punten in een

zelf zegt. “Mijn vader was lid van een

Parcoursschieten wordt op binnen- en

prematch en die punten tellen ook mee in

schietvereniging en op mijn twaalfde ging

buitenbanen beoefend. Daarbij wordt zowel

de eindklassering. Tijdens de wedstrijd zelf

ik met hem mee. Tijdens die eerste kennis-

met een handvuurwapen als met het geweer

staan range officers in een parcours bij de

making mocht ik schieten met een klein

geschoten. Behalve het aantal punten dat

sportschutter, geven de baancommando’s,

kaliber geweer op een 100 meter baan. Dat

je bij elkaar schiet, is ook de tijd waarin je

doen de tijdwaarneming en score-opname

zou nu niet meer kunnen, op een ‘probeer

dat doet van belang. De parcoursen (stages)

inclusief strafpunten en ze kijken of de

maar eens’ manier. Ik vond het direct leuk

verschillen allemaal van elkaar (zie kader).

schutters alle regels in acht nemen.”

om te doen. Uiteindelijk is het de kunst om

De inrichting van het parcours verlangt

goede treffers te maken. Al snel stapte ik

bovendien strategisch inzicht. Je mag het

Wereldkampioenschap

over op het schieten met een revolver. Het

parcours van tevoren verkennen zodat je de

Dit najaar komen voor John de wereld-

spreekt voor zich, dat je voorzichtig met

snelheid ervan optimaal kunt schatten. Je

kampioenschappen ‘handgun’ er weer aan.

wapens omgaat. Vervolgens word je lid van

weet van elke positie waar de doelen staan

“Voor mij is het de zevende keer dat ik voor

de schietvereniging en je gaat deelnemen aan

en je bepaalt voor jezelf in welke volgorde je

Nederland uitkom. Een team bestaat uit

wedstrijden.”

die doelen schiet. Omdat het magazijn van

4 man en je werkt samen in de verkenning

je wapen een beperkte capaciteit heeft, plan

van het parcours. Uiteindelijk gaat het erom

Grenzen verleggen

je een magazijnwissel tussen schietposities

individueel het parcours zo snel mogelijk af

John schiet met pistool en geweer en in

zodat je daar niet ‘droog’ komt te staan.”

te leggen. De resultaten van de 3 beste teamleden worden opgeteld. De concurrentie is

verschillende kalibers. “Als beginner is de
grote uitdaging om het doel te raken. Daarna

Range officer

groot. Italië en Duitsland zijn grote regio’s,

wordt punten scoren belangrijk. De techniek

John doet als afgevaardigde voor Nederland

zoals wij dat noemen. Daar zijn dus veel

is om vanuit de schiethouding aan te leggen,

in de hoogste regionen mee. Niet alleen als

sportschutters. De laatste 5 jaar is Rusland

goed te richten en een schot af te vuren.

sportschutter maar bij belangrijke wedstrij-

sterk in opkomst. En natuurlijk hebben de

Dat soms 30 tot 60 keer achter elkaar. Ik ben

den is hij tevens range officer, de man of

Verenigde Staten een groot aantal deelne-

uiteindelijk op mijn zeventiende lid van een

vrouw die kijkt of alles volgens de regels

mers. Op basis van het aantal sportschut-

schietvereniging geworden, nu ben ik 51.” Op

verloopt. “Daarvoor word je gevraagd. In 1994

ters dat per regio is aangemeld, worden de

een gegeven moment raakte John geïnteres-

heb ik hiervoor eerst een opleiding gevolgd

circa 1.200 wedstrijdplaatsen toegewezen. In

seerd in parcoursschieten: “Parcoursschieten

en op een gegeven moment kwam ik ook in

oktober moet ik in het Nederlandse team in

draait om precisie, kracht en snelheid. Het is

het buitenland om toezicht te houden bij

Florida weer aan de bak, 30 stages met dik

veel dynamischer dan baanschieten en lijkt

wedstrijden. Als range officer doe je niet mee

450 schoten over 6 dagen verdeeld. Ik ga dus

een beetje op Biatlon, de sport die we vooral

aan de wedstrijd op de dag zelf, dat doen

nog maar even trainen.”

Parcoursschieten wordt beoefend in zo’n 90 landen, waar zowel jong als oud, man
of vrouw regelmatig de krachten meten in nationale en internationale wedstrij
den. Er wordt geschoten op doelen, zoals kaarten, poppers en plates. Op wedstrij
den worden er verschillende ‘stages’ (parcoursen) uitgezet, met meerdere doelen
die meestal op verschillende afstanden staan. Vaak moet de schutter een stukje
rennen om het volgende doel te kunnen zien of onderweg een magazijnwissel
doen. De parcoursen variëren van enkele tot 40 schoten, de tijd per parcours
varieert van enkele seconden tot soms 1 minuut. De International Practical
Shooting Federation (IPSC) organiseert internationale wedstrijden en behartigt
de belangen van de parcoursschutters. Op www.ipsc.org vind je meer informatie
plus filmpjes over deze sport.

John in actie vo

or het Nederland

se team.

de vorm van de dag
John (rechts) als range officer.

Wetgeving
Sportschieten is een officieel, inter
nationaal erkende sport. In Nederland
moet elke sportschutter lid zijn van
een bij de Koninklijke Nederlandse
Schietsport Associatie (KNSA) aange
sloten schietvereniging om zo een
verlof tot het voorhanden hebben van
een vuurwapen (WM4) te verkrijgen.
Om lid te kunnen worden van een
schietvereniging moet het aspirant lid
een Verklaring Omtrent het Gedrag
(VOG) overleggen. De secretaris van
de vereniging meldt hem/haar dan aan
bij de KNSA. Deze organisatie geeft de
schutterslicentie af die de schutter
moet kunnen tonen als hij op een
schietbaan als schutter aanwezig is.
Nadat de schutter minimaal 1 jaar lid
van de vereniging is, kan deze bij de
afdeling Bijzondere Wetten van de
politieregio waarin de schutter woon
achtig is een wapenverlof aanvragen.
Bij de eerste aanvraag is er een beper
king tot wapens voor Olympische
disciplines. Het in bezit hebben van
vuurwapens en/of munitie zonder het
benodigde verlof is verboden en dus
strafbaar.

Veiligheid

De vorm van de dag

(fijne motoriek). Conditie is dus belangrijk. Ook

Een goede conditie is belangrijk voor sport-

mentale training, eten en drinken spelen een

schutters. John: “Je moet goed getraind voor

belangrijke rol bij het optimaal presteren. Bij

de dag komen. Vooral de oog-/hand-coördi-

iedere wedstrijd moet je al je kennis en kunde

natie is belangrijk. Tijdens een schietstage

samenbrengen tot die ene ‘explosieve’ minuut.

(een parcours afwerken) moet je veel tegelijk

Soms zijn het maar een paar seconden. Tijdens

doen. Het lastige is het verschil tussen de

het wachten is het als sportschutter daarom de

inspanning die geleverd wordt bij snelle

kunst om je te ontspannen en de concentratie

start-/stopverplaatsingen (grove motoriek) en

op het juiste moment op te bouwen, dus de

de precisie die je nodig hebt bij het schieten

vorm van de dag af te dwingen.”
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Veiligheid staat bij Nederlandse schiet
verenigingen hoog aangeschreven.
Op elke baan staat een baancomman
dant die toezicht houdt op de schiet
activiteiten. Elk aspirant-lid krijgt een
opleiding, waarbij zowel veiligheid als
schiettechniek aan de orde komen.
Internationaal zijn de veiligheidsregels
nog veel strikter. Dit is noodzakelijk
door de hoge snelheid van schieten
en handelingen. Parcoursschutters
moeten aangesloten zijn bij de NPSA
(Nederlandse Parcours Schutters
Associatie) de Nederlandse vertegen
woordiger van IPSC. Iedere nieuweling
moet een basiscursus volgen waarin
de nadruk op veiligheid ligt. Deze
cursus wordt met een examen afge
rond.

GEBA Trans is een
mensenbedrijf
Een van de klanten van European Gateway Services (EGS) is GEBA Trans. Tussen hun afdeling Inter
Modal en EGS bestaat een goede relatie. “GEBA Trans is een logistieke dienstverlener, een schakel
tussen klant en vervoerders,” vertelt Ingrid van Oest, sales manager Inter Modal. “Wie iets te
vervoeren heeft, meldt zich bij ons. Wij leveren onze diensten wereldwijd aan zowel grote als
kleine bedrijven. Zelf hebben wij geen materieel, alleen samenwerkingen met andere vervoerders.
EGS is een belangrijke schakel in ons vervoerdersnetwerk.”

V

an oorsprong was GEBA Trans

wij de logistieke regisseur zijn. Zo regelen

Intermodale kennis

een wegtransporteur sterk

wij bijvoorbeeld voor onze klanten dat

Sinds haar achttiende jaar werkt Ingrid in

gericht op de Benelux en

hun containers per spoor naar München

de transport- en de scheepvaartsector. Via

Duitsland. “Het oprichten van de afdeling

gaan. EGS verzorgt voor ons dat vervoer.”

verschillende functies heeft ze alle aspec-

Inter Modal was een strategische keuze
om onze klanten meer aan te bieden, dus
letterlijk intermodaal,” vervolgt Ingrid.
“Ofwel een ideale bundeling van weg-,
water- en spoorvervoer. Hiervan willen

Ingrid van Oest.

GEBA Trans is in 1996 in het Limburgse Tegelen opgericht. Het bedrijf richt zich in de beginja
ren voornamelijk op wegtransporten tussen de Benelux en Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.
In 2000 worden de activiteiten uitgebreid over heel Europa en ook het voormalig Oostblok
wordt aan het werkgebied toegevoegd. Het bedrijf groeit, zo wordt er een nieuw Transport
Management Systeem (TMS) aangeschaft, waarmee goederenstromen wereldwijd kunnen
worden gepland en gevolgd. In 2010 verhuist de onderneming naar Venlo. Inmiddels verzorgt
het bedrijf wereldwijde transporten. In 2011 wint GEBA Trans als eerste Nederlandse expedi
teur de prestigieuze Lean & Green Award. In 2013 wordt de intermodale afdeling opgestart
waarvan Ingrid van Oest sales manager is.

ten van de logistieke keten leren kennen:

voor klanten lading via EGS ‘weggezet’,

Natuurlijk gaat er soms wel eens wat mis.

van de weg, het spoor, de binnenvaart tot

containers per spoor richting München.

Transport is een complex gebeuren, maar

en met de deepsea-sector. In een carrière

Met Laura Weckwerth en Marilyne van

het blijft mensenwerk. Als het nodig is,

van meer dan 30 jaar in de logistiek, waar-

Hoey Smith heb ik nog steeds een echte

wordt er ook echt alles aan gedaan om

in zij onder andere Sea-Land ‘aandeed’, is

klik. Zoals ook de band met EGS groeit,

het op te lossen. Bij ECT durven ze ‘out of

Ingrid bij GEBA Trans gaan werken. “Niet

neemt ook de goederenstroom toe. Ik

the box’ te denken. Dat is zo belangrijk.

alleen is GEBA Trans een goed bedrijf,

probeer de klanten ernaar te verwijzen.

Net als onze klanten bij GEBA Trans,

maar mijn baas Fred Spijksma is een

We proberen ook om retourlading vanaf

worden wij bij EGS echt gezien als een

fantastische werkgever.” In haar huidige

München te vinden. Containers die op

klant.”

functie krijgt ze volop de kans om gebruik

het spoor naar Rotterdam moeten.”

Mensgericht

te maken van haar expertise. “Het netwerk
van GEBA Trans breidt zich uit. Inmiddels

Is EGS een beetje een ‘thuiswedstrijd’?

Dat mensgericht zijn, is een belangrijk

kunnen wij een totaalpakket aanbieden.

“Tsja, iemand die EGS promoot, dat is

onderdeel van de bedrijfscultuur van

Hoewel gemiddeld 90 procent van het

natuurlijk ook eigenbelang. Maar samen

GEBA Trans. “Wij zijn een bedrijf dat echt

werk bij GEBA Trans bestaat uit wegtrans-

weten we van de hoed en de rand. Daarbij

aan de klant denkt. De klant is bij ons

port, groeit het aandeel intermodale

gaat het vooral om transporten naar

geen nummer maar een ondernemer aan

transporten.”

München en een enkele keer naar

wie wij onze kennis beschikbaar stellen.

Ook synchromodaal vervoer biedt het

Neurenberg, maar wij werken ook met

En dat levert langdurige relaties op. Wij

bedrijf aan. Bij intermodaal transport zijn

TCT Venlo samen, dan gaat het om

willen uitblinken.”

de te gebruiken modaliteiten vooraf

containers die rechtstreeks vanaf Venlo

Eén van de dingen die bij een menselijke

bekend. Synchromodaal vervoer biedt de

moeten vertrekken. Ons hoofdkantoor is

opstelling in het bedrijfsleven hoort, is

mogelijkheid om op elk gewenst moment

in Venlo en dan is de beschikking over

het ondersteunen van goede doelen. En

te switchen tussen de ene en de andere

een verbinding Venlo-Rotterdam mooi.

dat doet GEBA Trans vooral in de eigen

modaliteit. De samenwerkende keten-

Wij zoeken overigens nu naar een vesti-

regio. “Zo wordt collega Sander Joosten

partners moeten hierover uiteraard wel

ging in Rotterdam. Maar mijn voorkeur

van TCT Venlo van harte ondersteund in

goede afspraken maken. Praktisch gezien

om van EGS gebruik te maken, heeft voor-

zijn Alpe d’Huez beklimmingen,” zegt

betekent het in veel gevallen ook de kans

al te maken met de ‘gut feeling’ ofwel, dat

Ingrid, “en wordt het Venlose Kidz Base

om nog efficiënter en duurzamer te

de mensen met wie je werkt deugen. Het

(www.kidzbase.com) omarmd. Collega’s

vervoeren.

voelt goed.”

van mij hebben de Galibier in Frankrijk op

Eerste kennismaking

Out of the box

Deze organisatie richt zich op het bren-

Door haar contacten in de logistieke

Ook het behalen van de AEO-status voor

gen van kleur in het leven van kinderen

wereld kent Ingrid ECT en de medewer-

EGS, is een punt van belang. “Het in eigen

die door een verstoorde thuissituatie niet

kers van European Gateway Services

hand hebben van douanezaken werkt

meer kunnen opgroeien in hun eigen

redelijk goed. “Toen EGS net was gestart,

veel efficiënter.” Ook over de samenwer-

gezin.”

bezocht ik een beurs en daar heb ik hun

king met de EGS-medewerkers op de

dienstverlening leren kennen. Ik dacht

planning is Ingrid tevreden. “Kijk, waar

direct ‘dat is interessant.’ Pas later heb ik

gehakt wordt, vallen spaanders.

de fiets bedwongen voor die stichting.

6000 euro voor ALS
MPA’er Marcel Melching (E2 - Euromax Terminal) liep dit jaar
voor de 25ste keer de Nijmeegse Vierdaagse. Om dit heugelijke
feit te vieren was deze Vierdaagse voor hem een sponsorloop
die volledig was opgedragen aan de spierziekte ALS.
In Perspectief 2 hadden wij een gesprek met Marcel over zijn
passie en het waarom van de actie AMW: Als Mars Wandelt
(www.alsacties.nl/ALS-Mars-Wandelt). Marcel ging kilometers
maken met als doel een zo groot mogelijk bedrag bij elkaar te
lopen. Onlangs kon Marcel een cheque aan de directeur van
Stichting ALS Nederland overhandigen van 5.750 euro, een
bedrag dat hij later kon aanvullen tot 6.000 euro. En, zo laat hij
weten, er komt nog steeds geld binnen dat uiteraard direct door
wordt doorgestuurd naar het goede doel. Marcel wil al zijn
sponsors, onder wie veel van zijn collega’s, hartelijk bedanken.
Hij is trots op het behaalde resultaat. En omdat er nog steeds
donaties binnenkomen, laat hij zijn actiepagina nog maar een
tijdje actief.
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Marcel Melching (links) en Gorrit-Jan Blonk, directeur
van de Stichting ALS.

Alles draait om infor
In vervolg op eerdere artikelen in Perspectief, hierbij de laatste stand van zaken over het continue
verbeterproces op de Delta Terminal. Op deze terminal zijn door de operatie en Logistics Development
verschillende projecten gestart met als doel continue productieverbeteringen te realiseren, zowel
aan de waterzijde als aan de landzijde. De verbeterinitiatieven worden volgens de Lean Six Sigma
methodiek aangepakt waarbij álle onderdelen van het logistieke proces worden geanalyseerd:
de systemen, de planning en de menselijke inzet. Bij de projecten zijn altijd medewerkers uit de
dagelijkse operatie betrokken. In dit artikel aandacht voor de landzijdige afhandeling waar nu
een aantal projecten loopt. We spreken met Charlotte Goos (consultant Logistics Development),
Enrico de Haan (MPA - LOC) en Barry Hendriks (straddle-carrierchauffeur/aansturing ITT).

matie uit de operatie
E

r is een strategisch plan gemaakt

stack.” Charlotte: “Door deze opmerkin-

Zowel Enrico als Barry vinden het fijn

om de performance op de landzij-

gen is er onderzoek gedaan naar de

dat de landzijdige operatie nu volop in de

de te verbeteren, immers als de

ASC-planning. Een mogelijke oplossings-

picture staat bij de medewerkers van

afhandeling daar niet goed loopt, heeft

richting is om het TP uit te breiden met

Logistics Development. Charlotte: “De

iedereen daar last van stelt Charlotte.

een extra laan. Hierdoor geef je de ASC

landzijde is zo’n complex proces dat door

“Alle handelingen in het landzijdige

meer ruimte om containers in piekmo-

veel mensen wordt uitgevoerd. Daarom

proces hebben met elkaar te maken. We

menten uit te slaan.” Barry: “Als wij

zijn transparantie én de ideeën én input

hebben naar verschillende onderdelen

vervolgens weten dat een container snel

vanuit de operatie zo belangrijk. Want

gekeken, wat gebeurt daar en wat zijn de

bij een TP weggehaald moet worden door

met elkaar kunnen we het proces flink

consequenties van bepaalde acties. Wat

bijvoorbeeld een uitroepteken achter een

verbeteren.”

betekent het voor de DBF of de spoorter-

opdracht te plaatsen, dan kunnen wij

minals als het ITT niet goed loopt? Of als

daar naar handelen.” Charlotte: “Dit

je een straddle-carrierchauffeur minder

project staat al op de planning en zal snel

inzet, wat zijn dan de gevolgen? Dus als

opgepakt worden zodat de chauffeurs een

je iets in organisatorische zin verandert,

‘prio-opdracht’ in hun scherm kunnen

welke gevolgen heeft dat direct maar ook

zien. Dit toont aan hoe belangrijk input

5 stappen later, of een spil later.

uit de operatie is.”

Lees verder op de ECT Portal
over de verbeterinitiatieven.

Daarnaast is het cruciaal dat je van elkaar
weet wat je op de terminal doet; inzicht

Winstpakker

creëren en transparant zijn. Een voorbeeld

Een ander onderdeel van de landzijdige

op dit moment is het SC-dashboard waar-

operatie is categorieladen. Enrico: “Stel ik

op alle straddle-carrierhandelingen staan

krijg een bestand voor 200 containers die

zodat er goed inzicht is gekomen in dit

moeten worden overgereden naar een

proces.”

andere terminal omdat ze daar geladen
zullen worden. Dan hoef ik alleen op een

SC-dashboard

knop te drukken. Het systeem bepaalt

Dit procesinzicht sluit goed aan bij wat

vervolgens in welke volgorde de contai-

de SC-chauffeurs buiten ervaren. Barry:

ners het beste overgereden kunnen

“Lekker doorrijden vinden we allemaal

worden. Maar ik heb al een poosje het

fijn. Maar door de samenvoeging van de

idee dat dit beter kan. We worden achter-

DDW en DDE zijn onze rijafstanden flink

af namelijk geconfronteerd met veel extra

toegenomen doordat we over de hele

handelingen in de stack (verkassers).

zuidzijde onze containers moeten halen.

Samen met Charlotte hebben we hiernaar

Bijvoorbeeld op MTS buffer 5 haal ik

gekeken en geëxperimenteerd, en het

containers van ASC 203 (begin oude DDE)

bleek inderdaad sneller en beter te

tot en met ASC 287 (einde oude DDW).

kunnen.” Charlotte: “Op de lange termijn

Dat is een behoorlijke afstand. Hierdoor

willen wij processen integreren en op

kost het al gauw 6 á 7 minuten per doos,

elkaar laten inspelen. Categorieladen is

dat is aardig wat tijd.” Enrico: “Dankzij het

hiervan een voorbeeld. Aan de landzijde

SC-dashboard en doordat de SC-chauffeurs

willen we dit toepassen voor het

de lange rijafstanden hebben gemeld, is

ITT-proces. Op de ritten waarbij de laad-

dit boven water gekomen. Nu wordt

volgorde op de MTS niet belangrijk is,

onderzocht of dit beter kan worden

kunnen meestal veel containers worden

gestroomlijnd.”

meegenomen. Nu delen we deze ritten
één keer in terwijl de stack op de termi-

Bezet transferpoint

nal constant verandert. Met categoriela-

De performance op de landzijde hangt

den laat je de stack bepalen welke contai-

nauw samen met de ASC-stack. Door een

ners per rit het beste meegenomen

betere interactie tussen de ASC-stack en

kunnen worden en het moment dat je

bijvoorbeeld ITT-transporten of truckaf-

deze rit wilt koppelen. Het systeem kan

handeling, kunnen zowel de waterzijdige

dan kijken naar de positie van de contai-

als de landzijdige afhandeling worden

ners in de stack en de werkdruk van

verbeterd. Zo hebben metingen inmiddels

verschillende ASC’s. We gaan dit verder

aangetoond dat ASC’s regelmatig een

analyseren zodat we onderbouwd

container willen uitslaan maar dat niet

aanpassingen in het systeem kunnen

kunnen omdat het transferpoint (TP)

aanvragen.” Enrico: “Dit categorieladen

bezet is. Enrico: “Ook dit probleem is uit

wordt een echte winstpakker omdat je

de operatie bij ons terecht gekomen. Het

op één partij heel wat verkassers kunt

komt namelijk geregeld voor dat we

uitsparen.”

moeten wachten op een container uit de
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Barry Hendriks.

Charlotte Goos.

Enrico de Haan.

.
De dag van..

Eveline Vrij is medewerkster Customer Services
op de afdeling Marketing & Sales. Eveline is
o.a. verantwoordelijk voor het beantwoorden
van algemene vragen, het afgeven van tarieven,
het maken van analyses en het verzorgen van
rondleidingen over de terminal. “Ik ondersteun
hiermee de senior Commercial Executives.
Mijn werk heeft alles te maken met relatie
management en service naar de klant.”

Eveline Vrij
Medewerkster Customer Services

08:30

Ik begin iedere werkweek met het controleren
van mijn e-mail en het doorsturen van de wekelijkse
shuntlijsten. Hierop staan de containers die worden
verplaatst van de Euromax naar de Delta en vice versa.
Tevens bereid ik me voor op eventuele rondleidingen die
ik verzorg voor de verschillende rederijen en hun gasten.

10:30

Iedere maandagochtend is er commercieel overleg.
Hier bespreken we de volumes van de afgelopen week en
we discussiëren over verschillende commerciële vraagstukken
zoals het minimaliseren van Q-containers. Dit zijn containers
zonder call sign, dan is nog niet bekend met welk schip ze
meegaan. Ze worden willekeurig in de stack opgeslagen.
Daarnaast komen de verschillende klantbezoeken die voor
die week op het programma staan aan bod.

14:00

De meeste klanten bezoeken de terminal rond twee
uur. Dit is een leuke tijd om een rondleiding te
geven omdat het dan vaak druk is op de terminal. Ik laat
klanten de terminal zien en leg de operationele processen
aan hen uit. Als het een kleine groep is, leid ik ze rond met
onze PR-bus. Bij grote groepen stap ik in hun bus.

Ik ben ook afwisselend aanwezig bij het operationele
half-elf-overleg. Hier wordt de situatie op de terminal
van de afgelopen en komende 24 uur besproken. Zaken
als de kadeplanning, performance, ploegensterkte en
het technisch onderhoud passeren de revue.

14:45

Na de rondrit over de terminal
geef ik een presentatie over ECT in één
van de film- of vergaderzalen.

16:00

Vandaag ben ik namens
Marketing & Sales aanwezig bij de
redactievergadering van Perspectief.
We evalueren het vorige nummer
en we bespreken de inhoud voor
het komende nummer. Daarnaast
brainstormen we over nieuwe
onderwerpen die interessant zijn
voor onze lezers.

17:00

Rond de klok van vijf is mijn
werkdag ten einde en ga ik naar huis.

BOLDERTJES & PERSONALIA

In Memoriam

Uit dienst

Hans de Bruin (BGS - E3 - ETR) bedankt zijn
collega’s voor de telefoontjes, kaarten en
reacties op Facebook tijdens zijn ziekte.
Een woord, een gebaar of een kaart, het doet
je goed, wanneer je iemand lief hebt, missen
moet. Langs deze weg willen wij u hartelijk
bedanken voor de vele blijken van medeleven,
in welke vorm dan ook, tijdens de ziekte en
na het overlijden van Henk Verdonk. Het
heeft ons goed gedaan te mogen ervaren,
dat hij bij zo velen geliefd was. Onze speciale
dank gaat uit naar zijn collega’s van de BTOD
die hem al die jaren gesteund hebben.
Cora van Schaik en Selfet van den Bosse

Hierbij bedank ik de directie en collega’s
hartelijk voor de mooie bloemen die ik heb
ontvangen ter gelegenheid van mijn 40-jarige
dienstjubileum. Karel de Boer (GAD - C2)
Hierbij wil ik de directie en collega’s bedan
ken voor de felicitaties en mooie cadeaus
die ik mocht ontvangen ter gelegenheid van
mijn 40-jarig jubileum bij ECT.
Hans van Enkhuijzen, hoofd Inkoop

06.08.2014
Raymond Blom monteur Mechanisch

In dienst bepaalde tijd
16.06.2014
Joyce Eeftinck Schattenkerk-van Etten
business controller
16.07.2014
Sylvia van den Hoek medewerker GAD
01.08.2014
Esma Yildizli-Kocabiyik
mdw. Bedrijfsadministratie
Joyce Brummelkamp
mdw. Bedrijfsadministratie
11.08.2014
Sander de Jong mdw. Planning & Aansturing

01.07.2014
Robert van Beek medewerker GAD
Roel Brink terminaloperator
01.08.2014
Gerrit Bosman terminaloperator
01.09.2014
Wim van den Beemt account manager
Willem Bossers terminaloperator
Peter Hoogendijk terminaloperator
Adriaan Steenbergen terminaloperator
		

Directie en medewerkers ECT

Jubilarissen 25 jaar

Hierbij bedanken wij de collega’s en de directie
voor de mooie bos bloemen die we hebben
ontvangen ter gelegenheid van ons 40-jarig
huwelijk. Peter en Rita Hoogendijk (DT - E1)

In dienst onbepaalde tijd

Foeke startte zijn havenloopbaan in 1973 bij
Kroonvlag. In 1989 kwam hij over naar de balie van
ECT om in 1991 de stap naar het GAD te maken.
Hij was een man van niet zeuren en ook een man
op wie je kon bouwen. Met zijn droge humor en
altijd bezig met zijn werk, vormde hij een vaste
waarde van de E5 en de GAD-familie. Als je zo
lang met elkaar werkt, dan groeit er meer dan
collegialiteit. Wij gaan in Foeke een fijn mens missen.
Onze gevoelens van medeleven gaan in het bijzonder
uit naar zijn trots Carla en de kinderen. Maar ook
naar zijn familie, vrienden en collega’s. Veel kracht
en sterkte in deze moeilijke tijd.

Pensioen

Jan Merbis (Bijzondere Lading, C2) en zijn
vrouw Annemieke bedanken de directie en
de collega’s voor het mooie boeket bloemen
dat zij hebben ontvangen ter gelegenheid
van hun 40-jarig huwelijksjubileum.

Ik wil de directie en mijn collega’s bedanken
voor de cadeaus en de Abraham die ik ter
gelegenheid van mijn 50ste verjaardag heb
ontvangen.
Leo Langendoen (Euromax Terminal - E1)

Met grote verslagenheid hebben wij vernomen
dat op 14 augustus 2014 Foeke van Doeselaar is
overleden. Met zijn positieve houding en vasthoudendheid is Foeke de ongelijke strijd aangegaan en
hij heeft deze helaas niet kunnen winnen.
Foeke was nog maar 60 jaar.

09.06.2014
Milan Kussendrager terminaloperator
01.07.2014
Paul van Schaïk medewerker GAD
Nick Rietdijk terminaloperator
Dave van Doorn terminaloperator
Roald van der Stoep terminaloperator
Melchior Scherpenisse terminaloperator
01.08.2014
Jan Janssen mdw. Planning & Aansturing
Rory Breedveld jr. terminaloperator
01.09.2014
Patrick Beljaars mdw. Planning & Aansturing
Simon van Wingerden terminaloperator

01.09.2014
Renard Bolander mdw. Planning & Aansturing
Martin Visser terminaloperator
01.10.2014
Perry Kocken terminaloperator
Ben van der Starre terminaloperator
Martin van Veen mdw. Planning
09.10.2014
Rob van Buiten business consultant
01.11.2014
Coen Damen stafmedewerker Accounting
Erik de Kovel supervisor
Mels Roos terminaloperator

Jubilarissen 35 jaar
01.09.2014
Thijs Bossers terminaloperator
Dirk Jochems monteur Voertuigen
Arie Remijnse terminaloperator
John Siegersma terminaloperator
Johann Verhoeven Beambte Gevaarlijke
Stoffen
03.09.2014
Ton Besseling terminaloperator
Jan de Boden terminaloperator
Reinier de Lege terminaloperator
Marinus Woudt sr. terminaloperator
05.09.2014
Joop Houtman mdw. Planning & Aansturing
10.09.2014
Karel Kuiper mdw. Planning & Aansturing
24.09.2014
Cor Noorlander terminaloperator
01.10.2014
Aad Hekelaar terminaloperator
08.10.2014
Niko Habermehl terminaloperator

01.11.2014
Arie Dekker werkvoorbereider TOD
Ton de Groot terminaloperator
Hendrik Lubbelinkhof mdw. Bijzondere
Lading
05.11.2014
Fred Broere terminaloperator
Johan Schollaart terminaloperator
12.11.2014
Leen Gemmink terminaloperator
26.11.2014
Dirk van Gils terminaloperator

Jubilarissen 40 jaar
01.09.2014
Marrie Gravendeel medewerker P&O
09.09.2014
Albert van der Ham mdw. Planning &
Aansturing
16.09.2014
Joop Wijnbeek supervisor
23.09.2014
Johannes van der Stappen terminaloperator
30.09.2014
Jan Wielaard postloper
28.10.2014
Arnold de Weerd terminaloperator
18.11.2014
Jan van de Meijde terminaloperator
Joop Smits terminaloperator

Overleden
14.08.2014
Foeke van Doeselaar (60) medewerker GAD
Delta Terminal
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Marijn, Jelle, Marc en Anique Stubenitsky.

In Zuid-Beijerland zijn we op bezoek bij Marc Stubenitsky (41), zijn vrouw Anique (39)
en hun zonen Marijn (16) en Jelle (14). Marc werkt sinds een half jaar bij EGS. Hij is daar
verantwoordelijk voor de afdeling EGS Central Business. Daarvoor was Marc directeur
van TCT Venlo. In totaal werkt hij nu drie jaar bij ECT. Anique werkt 24 uur per week in
de geestelijke gezondheidszorg waar ze mensen met een verstandelijke beperking en
gedragsproblemen begeleidt.

Wie zijn de huisgenoten
achter de ECT’er? In de
rubriek Back Up laten
we het thuisfront aan
het woord. Wat doen zij
in hun dagelijks leven en
hoe kijken zij naar ECT?

Een hart voor haar mannen
Anique: “Ik ondersteun hen in hun dagelijks
leven, wonen en werk. Bij de Stichting
Zuidwester werk ik nu 13 jaar. Het is interessant
werk. In het bijzonder het sturen op gedrag
vind ik boeiend. Soms is het fysiek pittig maar
je leert ermee omgaan. Daarnaast ben ik sinds
8 jaar vrijwilliger bij de brandweer. Ik werd
ervoor gevraagd in het dorp. Na een paar
avondjes meedraaien, ben ik de opleidingen
Manschappen en Bevelvoerder gaan doen.”
Marc en Anique kennen elkaar 22 jaar.
Anique: “Eigenlijk kennen wij elkaar al
honderdduizend jaar,” lacht ze. “We zaten
op dezelfde middelbare school maar daarna
ontmoette ik hem tijdens een feestje. ‘Hé,
je haar is geknipt,’ zei hij.” In 1997 zijn ze
getrouwd. Intussen is hun leven uitgebreid
met hun zonen Marijn en Jelle en 2 honden,
labrador Jannes en teckel Takkie. Ze zijn van
Spijkenisse naar Zuid-Beijerland verhuisd.
Anique is in de loop van de tijd ook voorzien
van een tattoo op haar pols. Het is een
hart met 2 kleinere hartjes erin. “Het zijn
de harten voor mijn mannen,” zegt ze vol
overtuiging.

Hobby’s zijn er genoeg in huize Stubenitsky.
Jelle voetbalt naast school. “In die volgorde
van belangrijkheid,” zegt hij. “En nu, met dit
weer, vooral zwemmen. In het Haringvliet.
Daar woon ik nu zo’n beetje.” Marijns sport is
volleybal. Daarnaast geeft hij leiding aan een
groep welpen bij de scouting. “O ja, er is ook
nog een carrière als afwasser.” Marc doet aan
krachttraining en hardlopen. En hij houdt van
muziek, vooral jazz en blues. “Maar popmuziek
is ook hartstikke leuk. Ik groei daar nu weer
in mee met de jongens.” In de schuur naast
het huis staat bovendien een BMW-sport
wagentje waar Marc ook regelmatig hard
muziek in draait als hij erin toert. Anique doet
aan hardlopen en is in de wintermaanden
vaak creatief bezig met mozaïeken.
Kennen ze ECT? Anique: “Ik ben op de
terminals in Rotterdam geweest tijdens een
personeelsuitje van TCT Venlo.” Jelle heeft
ECT alleen van buiten gezien, maar Marijn is
er met school geweest. “Het is echt indruk
wekkend om te zien. Zo groot.” Marc werkt
sinds 1996 in de haven en begon bij het
Havenbedrijf Rotterdam. “Mijn basisopleiding
is HTS logistiek, maar toen al heb ik de keuze

gemaakt voor de containersector. Ik zou niet
graag in een andere sector willen werken.
Zelfs nu niet, nu alles toch moeilijker gaat. Ik
vind het boeiend. Ik ga altijd met lol naar de
haven.”
Dat de economische tijden moeilijk zijn, merkt
ook Anique. Door intensieve begeleiding kan
probleemgedrag worden teruggedrongen,
maar door de huidige bezuinigingsmaat
regelen is het nog maar de vraag of we deze
kwaliteit van zorg kunnen blijven leveren.
Alsof deze mensen vragen om een verstande
lijke beperking, en om de hulp die ze nodig
hebben. Mensen met een verstandelijke
beperking hebben hierin geen keuze.”
Met wie zou Anique graag eens een espres
sootje willen drinken? “Willem Sarlemijn,
de reden hiervan is dat zijn naam regelmatig
door Marc wordt genoemd. Volgens de
verhalen van Marc kan Willem mensen
inspireren en hen helpen in hun persoonlijke
ontwikkeling. Door die verhalen ben ik
nieuwsgierig naar wat voor man er achter
deze naam schuilt.”

