LEREN, INTEGREREN
EN INNOVEREN

Dennis Zijlmans, directeur ‘Projecten en turnarounds’ van
Mourik Industry, over het belang van voortdurend blijven
ontwikkelen en krachtig optreden als één bedrijf.
Dennis Zijlmans kwam ruim een jaar geleden Mourik Industry versterken om het bedrijf verder uit te
bouwen. In een vijfjarig strategisch plan wordt beoogd het bedrijf door middel van innovaties en
uniforme werkprocessen internationaal nóg meer op de kaart te zetten. De VOMI Academie fungeert
hierbij als partner om werknemers alle kneepjes bij te brengen van één van de belangrijkste
methodes: de Projectmanagement-Way. De VOMI Academie werkt met ervaringsdeskundigen uit de
branche om deze op maat gemaakte trainingen te organiseren. ‘Het fijne van de VOMI Academie is
dat zij geen standaard pakket bieden, maar zich aanpassen aan onze specifieke wensen en
behoeften.’ Dennis Zijlmans spreekt over de kracht van Mourik Industry, het belang van innovaties en
uniforme werkprocessen binnen een constant veranderende industrie.
Door Eva Jansen

Het gele bloed
Het eerste dat opvalt wanneer André Smits van de VOMI Academie en ik het
hoofdkantoor van Mourik Industry binnen lopen, zijn de opgestapelde taartdozen
op de balie. Eén van de werknemers is vandaag precies 40 jaar in dienst. ‘Dat is
geen unicum’, vertelt Dennis ons later. ‘Het aantal jubilea is
ongekend hier. Wie Mourik kiest, blijft.’ Dat kenmerkende familiegevoel is één
van de krachten van het bedrijf. Vanuit daar slaat Mourik Industry bruggen
tussen jong en oud die samen innoveren. Veiligheid en goede zorg voor
werknemers en klanten staan hoog in het vaandel bij Mourik Industry. Dennis
wijst naar het geelkleurige logo van het bedrijf. ‘Ze zeggen niet voor niets
dat het gele bloed hier door je aderen stroomt.’

‘In de wereld van vandaag vragen we ons af: waar staan we precies en
waar gaan we naartoe?’
Helder en direct communiceren
Veel bedrijven hebben hun hele database vol met procedures en instructies die doorgespit
moeten worden. Bij Mourik Industry houdt men van praktisch: kort, helder en voor iedereen
begrijpelijk. ‘Zo beschermen we onze mensen tegen allerlei ambtelijke procedures.’ Dennis legt
uit dat Mourik Industry in totaal nog drie hoofdprocessen kent: De Sales-Way, de
Projectmanagement-Way (PM-way) en de Maintenance-Way (voor het overige zijn het enkel
ondersteundende & faciliterende processen). Deze hoofdprocessen hebben als doel om de
risico’s binnen de operatie te beheersen. ‘Vroeger was het bijvoorbeeld minder interessant om
te weten waar je financieel op uit ging komen, je wist gewoon dat je wat ging verdienen. In de
wereld van vandaag, met meer focus op contractmanagement en financieel inzicht vragen zowel
wij als onze klanten ons af: waar staan we precies en waar gaan we naartoe?’

Projectmanagement-Way
Dennis vertelt ons over de processen; dit begint al bij de aanvraag van de klant. Op basis van bid
or no bid worden projecten geselecteerd. ‘We breiden heel selectief uit, alleen waar we daadwerkelijk
succesvol kunnen zijn. Wij nemen ook geen vijf stops in één keer op een nieuw model aan. Dat is niet te
bemannen of beheerst genoeg uit te voeren volgens de nieuwste methodiek.’
‘Wanneer we geloven dat een partij goed bij ons past en een project rendabel is, wordt er nagedacht over
de risico’s. Met betrekking tot de uitvoering, de prijsvorming en de technische oplossing is het belangrijk dat
de operatie in dit vroege stadium al betrokken is. Zij hebben immers de kennis en ervaring die essentieel is
om risico’s in kaart te brengen en deze beheersbaar te houden voor de klant én onszelf. We verkopen niets
dat we niet waar kunnen maken.
Wanneer een aanbieding een opdracht wordt, vindt er een overdracht plaats vanuit het sales- en
calculatieteam naar de Business Unit Manager en de Projectleider. Bij deze overdracht wordt het
aanbiedingsdossier compleet met alle correspondentie en relevante stukken doorgenomen, besproken en
uiteindelijk formeel overgedragen.
Na deze overdracht gaat het projectteam aan de slag. Op basis van grootte en complexiteit zal er een
uitvoerings- of projectplan worden opgesteld. Daarin staat helder beschreven wat iedereen van elkaar mag
verwachten. Dit is eigenlijk een soort stappenplan waarin alle aspecten van het project worden belicht en
uitgewerkt, van scope en kwaliteit tot financiële bewaking.
Uiteindelijk monitoren we via een cost control sheet hoe het project loopt. Hierin is het niet alleen belangrijk
te weten wat de voortgang en de kosten doen, maar ook waar we naartoe gaan en wat de verwachting is
aan het einde van het project. Met deze inzichten kunnen we sneller schakelen om
bij te sturen en de juiste beslissingen nemen.
De laatste pijler van de PM-Way is de evaluatie. Dit wordt in alle drukte van demobilisatie van het ene
project en opstarten van een nieuw project weleens over het hoofd gezien, maar is erg belangrijk wanneer
we willen blijven leren en ontwikkelen. Het gaat dan niet alleen over wat er mis ging of beter kan, maar zeker
ook over wat goed ging en wat we vasthouden om mee te nemen naar een volgend project.'
Met deze PM-way beoogt Mourik Industry te accelereren in zowel groei als samenwerking. Aan de VOMI
Academie de taak om werknemers deze methode eigen te maken. ‘Als vijf verschillende disciplines dezelfde
methodiek altijd en overal kunnen toepassen, dan begrijpt iedereen de verplichtingen naar elkaar beter.
Daar worden zowel de klanten als wijzelf beter van.’

PM-Way introductie en uitrol
Mourik Industry is in samenwerking met de VOMI Academie gestart met de
introductie van de PM-Way onder de belanghebbenden. Een training van een halve
dag waarbij de vijf pijlers van de nieuwe PM-Way worden besproken en middels
diverse opdrachten kennis wordt genomen van de procedures en formulieren. De
trainingen worden verzorgd door Wiek Wijnands, met volop ervaring in de industrie,
op een inspirerende locatie weg van de drukke werkplek.
Na deze introductietrainingen start de implementatie. In deze fase worden diverse
projecten geselecteerd waarbij actieve ondersteuning wordt geboden aan de
projectteams in het veld. Ook worden er gedurende het derde en vierde kwartaal
van 2019 extra trainingen georganiseerd in het toepassen van specifieke
onderdelen van de PM-Way.

De noodzaak van innovatie
De personeelscomponent in de industrie is op dit moment een belangrijke
factor. Door te investeren in innovaties hoopt Mourik Industry minder
afhankelijk te worden van al dan niet beschikbare capaciteiten of vakbekwame
mensen. ‘Steeds minder mensen kiezen voor een vak in de techniek en dus stromen minder mensen door vanuit
scholen. Het is uiteraard belangrijk dat we de vergrijzing op kunnen vangen met jongere mensen en buitenlandse
arbeidskrachten, maar ook dán groeien we nog niet genoeg. Kunnen en willen innoveren is dus onmiskenbaar
belangrijk. Mooi om te zien dat onze vakmensen, jong en oud, samen in het veld, vaak in samenwerking met onze
klant, actief bezig zijn met technische verbeteringen en innovaties. We hebben bij Mourik een eigen identiteit die
zich hier volledig op richt. Van idee tot uitgewerkt concept: dat doen we allemaal zelf, en dat is iets om zeker trots
op te zijn!.’
Blijven verbeteren
We koppelen terug naar het vijfjarig strategisch plan van Mourik Industry. Het eerste jaar is conform plan
afgesloten. ‘We werken in nieuwe regio’s, breiden onze klantenkring uit en laten diensten samenwerken. We willen
méér toegevoegde waarde bieden en de volledige controle hebben bij de grootste en meest complexe
opdrachten. Tot nu toe gaat het goed, maar het is spannend. Je begint aan dit avontuur en streeft ernaar het
tempo hoog te houden en projecten succesvol te laten verlopen. We willen onszelf continu blijven verbeteren,
naar de beste multidisciplinaire dienstverlener van de wereld van morgen! De VOMI Academie helpt ons hierbij
door onze werknemers klaar te stomen voor onze werkprocessen. Na de PM-Way kunnen we ook gaan kijken
naar het optimaliseren van bijvoorbeeld werkvoorbereiding en quality control. De vraag is én blijft altijd: wat
kunnen we nog bijleren?’

Als Mourik zien wij de toekomst met veel vertrouwen tegemoet en kijken uit
om samen met onze klanten nog veel mooie projecten en turnarounds te
mogen uitvoeren!

