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Fier personeel helpt Mourik
aanwerven via WhatsApp
Sociale media zijn alomtegenwoordig. Waarom ze dan niet gebruiken
om sterk gespecialiseerde medewerkers aan te trekken? Het Antwerpse
aannemingsbedrijf Mourik zoekt sinds zes maanden naar diverse
profielen dankzij hun WhatsApp-ambassadeurs. Een formule die even
geniaal als succesvol blijkt.
door Ruud Van De Locht | fotografie Koen Fasseur

Mourik B.V. is een Nederlands familiebedrijf met in
totaal 2.200 werknemers en een jaarlijkse omzet
van 450 miljoen euro. De Belgische bedrijfstak, het
Antwerpse Mourik NV, opereert quasi zelfstandig en
telt 250 medewerkers die een omzet van een dikke 50
miljoen euro draaien.
‘Als aannemingsbedrijf zijn wij actief op drie
terreinen’, verduidelijkt algemeen directeur Ronny
Bertels. ‘De bouwafdeling richt zich op specifieke
niches, zoals complexe industriële betonwerken
en renovatieprojecten. De milieusectie saneert
grondwaters, oude storten en vervuilde terreinen. En
de industriële dienstverlening verzamelt taken als
hogedrukreiniging, asbestverwijdering, catalystwissel
van petrochemische reactoren en de ontmanteling van
nucleaire installaties.’
TROTS ALS MENSELIJK KAPITAAL
Mourik zoekt constant naar technische profielen die
dungezaaid zijn.. Daarom nam de Nederlandse Groep
Mourik tijdens het najaar van 2018 contact op met een
specialist in arbeidsmarktcommunicatie. ‘Toen enkele
van hun medewerkers kriskras doorheen het bedrijf
met alle mogelijke medewerkers een praatje gingen
slaan, waren ze met verstomming geslagen.

Zij ontmoetten enkel maar fiere medewerkers, trots
op hun bedrijf en de warme, menselijke, authentieke
aanpak van Mourik. Het was de eerste maal dat ze
zoiets meemaakten’, getuigt Ronny Bertels.
Het communicatiebedrijf was er daarom ook
onmiddellijk van overtuigd dat dit een enorme
troef was met het oog op de aanwerving van nieuw
personeel. ‘Hun devies luidde dat onze medewerkers
de allerbeste ambassadeurs zijn waarmee Mourik
zich duidelijk onderscheidt van de concurrentie.
Daaruit ontsproot het idee om werkzoekenden
rechtstreeks in contact te brengen met de Mourikmedewerkers’, gaat de algemeen directeur voort. ‘Rond
elke vacante functie werden een viertal medewerkers
gepresenteerd met hun gsm-nummer, zodat elke
werkzoekende hen een WhatsApp-bericht kon sturen
of eventueel ook opbellen. Zo kregen ze onmiddellijk
een persoonlijk antwoord op al hun vragen.’
EERLIJK EN SEREEN
Terechte vraag was natuurlijk hoe groot de garantie
was dat ze ook een eerlijk antwoord zouden krijgen.
‘Die vraag stelde ik me ook meteen. We selecteerden
vooraf onze vrijwillige ambassadeurs en zorgden
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ervoor dat er voldoende diversiteit was naar leeftijd, geslacht,
huidskleur,... Na een infosessie was iedereen onmiddellijk
bereid om mee te werken. We vroegen onze ambassadeurs
uitdrukkelijk om eerlijk en sereen te antwoorden. Want het
heeft geen enkele zin om iemand met een mooi praatje naar
het bedrijf te lokken, waarna die na drie maanden ontgoocheld
opstapt. Dat kost ons enkel maar tijd en geld. Bovendien
filteren we eenzijdige, incorrecte antwoorden weg dankzij het
ruime aanbod van ambassadeurs. Met vier per aangeboden
functie, zijn er dat in totaal meer dan 70. Die kunnen nooit
allemaal hetzelfde verhaal vertellen.’

‘Onze ambassadeurs antwoorden
eerlijk en sereen. Het heeft geen enkele
zin om iemand met een mooi praatje
naar het bedrijf te lokken, waarna
die na drie maanden ontgoocheld
opstapt.’
Een eerste evaluatie leert dat de nieuwe aanwervingsstrategie
wonderwel werkt. ‘Sinds de campagne loopt, wierven we 15
nieuwe medewerkers aan. Een aantal daarvan kwam met ons in
contact via WhatsApp. Bovendien kreeg Mourik extra publiciteit
dankzij de uitgebreide media-aandacht. Gecombineerd met onze
Facebook-video’s rond de campagne, zorgde dat er op zijn beurt
voor dat een heleboel extra kandidaten zich aanmeldden voor de
klassieke sollicitatieprocedure via de website. Tot slot toonden
we ook aan onze eigen medewerkers dat we wel degelijk ons
best doen om op een creatieve manier de arbeidskrapte op te
lossen. Het huidige pilootproject loopt deze maand af, maar
krijgt na een grondige evaluatie ongetwijfeld een vervolg’,
verzekert Ronny Bertels ons.
WERKNEMERS PRIKKELEN
Maar ook na de aanwerving hecht Mourik veel aandacht aan de
opvang van zijn nieuwe medewerkers. ‘Zij volgen bij ons zowel
opleidingsprogramma’s op het vlak van veiligheid als techniek.
Daarnaast krijgt elke nieuweling in het bedrijf een mentor
toegewezen die haar of hem dagelijks opvolgt en tevens een
vast aanspreekpunt vormt. Respectievelijk na een en zes
maanden volgen er dan eerste evaluatiegesprekken.’
Omdat Mourik geen onderneming is met een heleboel
hiërarchische lagen, zijn de doorgroeimogelijkheden eerder
beperkt. ‘Dat belet niet dat we er alles aan doen om onze
medewerkers, en dan vooral ook de jongeren onder hen, te
blijven prikkelen. Daarom focussen we ons vandaag zoveel
mogelijk op projecten die zowel technisch als visueel erg
uitdagend zijn. Zo verbouwden we onlangs in de Gentse
Veldstraat een oud pand tot een klein winkelcentrum. Een
project dat een prachtige uitdaging vormde voor onze
medewerkers en waarin ze zich volledig konden vastbijten.
Eentje om trots op te zijn’, vindt Ronny Bertels nog. ◀

‘Warmte en authenticiteit
vanaf het eerste moment’
Filip De Pillecyn is pas een maand in dienst bij Mourik.
Voordien was hij aan de slag als werfleider voor
elektrische installaties. ‘Toen ik op zoek ging naar een
andere job, zag ik de Facebook-filmpjes waarin Mourik
zijn nieuwe aanwervingsmethode promoot. Ik nam
contact op met twee ambassadeurs voor de functie
van werfleider. Op elke vraag die ik stelde, kreeg ik
onmiddellijk een duidelijk en bevredigend antwoord. Zo
voelde ik al snel dat hier geen spelletje werd gespeeld.
Bij een van de ambassadeurs die op de personeelsdienst
werkt, mocht ik de volgende dag al op gesprek komen.
Voor ik het goed en wel besefte, was ik aangenomen.
Dit had ik nog nooit meegemaakt. Deze werkwijze
staat in schril contrast met de vaak wekenlange
sollicitatieprocedures bij andere bedrijven.’
Filip geeft toe dat deze werkwijze zijn keuze voor
Mourik in belangrijke mate bepaalde. ‘Ik vind een
eerste indruk enorm belangrijk en die was hier ronduit
positief. Intussen ontmoette ik reeds een aantal
collega’s, zowel arbeiders als bedienden, die me allemaal
heel positief onthaalden. De communicatielijn die vanaf
het eerste moment erg hartelijk verliep, loopt gewoon
door’, stelt hij vast.
Het is duidelijk dat Mourik er een gelukkige werknemer
bij heeft. ‘Ook het feit dat ik administratief werk kan
afwisselen met activiteiten op de werf tussen de
arbeiders spreekt me enorm aan. Dat is voor mij de top!’,
glundert hij.
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