
Werken vanuit de mensen

de BeWel-kWaliTeiT 
op locaTie 

Dat Bewel verschillende vestigingen in Limburg heeft waar onze 
medewerkers met veel enthousiasme aan de slag zijn om onze 
klanten topkwaliteit te bieden, is bekend. Maar wist je dat Bewel 
ook enclaves heeft waar onze mensen hun talenten op locatie 
inzetten en zo bedrijven op hun eigen sites flexibele maatoplos-
singen bieden? Op Mensenmaat sprak met salesmanager Kris 
Nelissen over de troeven van die enclavewerking. 



“de tijd dat bedrijven ons alleen maar 
inschakelden voor inhouse activiteiten 
ligt ver achter ons. Gelukkig maar, zou 
ik bijna zeggen. Want wij zijn een dyna-
mische en flexibele onderneming met 
gemotiveerde en vaardige medewer-
kers. onze enclavewerking is daar een 
mooi voorbeeld van. Bedrijven die 
bepaalde activiteiten in hun productie-
proces willen uitbesteden en onze 
mensen in hun bedrijf willen inschake-
len, bieden wij de bekende Bewel- 
kwaliteit aan, maar dan ‘on site’.” 

Werkcomfort, training en 
veiligheid
De eerste stap in een succesvolle 
samenwerking in de enclave? Een uit-
gebreide analyse. Kris: “We analyseren 
de werksituatie en de taken die onze 
mensen moeten uitvoeren. Zo weten 
we welke vaardigheden ze nodig heb-
ben om goed werk te leveren en krijgen 
we een duidelijk beeld van de trainin-
gen die we moeten organiseren. We 
plannen ‘before’- en ‘on the job’- 
training. onze medewerkers bieden 
daardoor vanaf het eerste moment een 
meerwaarde. naast kwaliteitsvol werk 
zijn veiligheid en werkcomfort een 
prio riteit voor ons, ook in enclaves. 
Want we willen dat onze mensen ook 
plezier hebben in hun werk. alleen zo 
kunnen we onze klanten gemotiveerde 
mensen bieden en een duurzame 
samenwerking nastreven.” 

Ontzorgen
Bewel wil bedrijven ontzorgen door 
bepaalde activiteiten in hun productie-
proces over te nemen. Kris: “Ontzorgen 
betekent dat we onze mensen gemak-
kelijk in de bestaande organisatie van 
onze klanten integreren. om dat te ver-
zekeren, wordt elk team dat op locatie 
aan de slag gaat, aangestuurd en bege-
leid door een Bewel-monitor. Die zorgt 
ervoor dat alles vlot verloopt en com-
municeert intensief met de klant. Onze 
monitoren hebben bovendien veel erva-

ring in productie en daar doen bedrij-
ven hun voordeel mee. Ze bekijken het 
productieproces van een afstand en 
ontdekken zo soms opportuniteiten 
die de efficiëntie kunnen vergroten.”

Alleen maar winnaars
Volgens Kris biedt de enclavewerking 
dan ook alleen maar voordelen voor alle 
betrokken partijen: “Bedrijven profile-
ren zich als ondernemingen die maat-
schappelijk verantwoord ondernemen. 
Ze krijgen een kwalitatief hoogstaande 
en flexibele oplossing voor hun produc-
tieproblemen. daarnaast creëren ze 
meer tijd en ruimte om te besteden aan 
hun corebusiness én besparen ze op 
hun logistieke kosten. Voor onze mede-
werkers is de enclavewerking dan weer 
een echte verrijking. Ze komen op 
nieuwe plaatsen, ontmoeten nieuwe 
mensen en leren nieuwe dingen. We 
merken trouwens dat ze zich na een 
tijdje identificeren met hun ‘nieuwe’ 
bedrijf en dat ze echt trots zijn dat ze er 
een deel van uitmaken. Enclavewerking 
biedt zo veel voordelen dat ik ervan 
overtuigd ben dat de populariteit van 
deze flexibele maatoplossing alleen 
maar zal toenemen.”

Heb je interesse in een samenwerking 
met Bewel of wil je meer weten over 
onze enclavewerking? neem dan con-
tact met ons op via verkoop@bewel.be 
of bel naar 011 24 74 00.

“Enclavewerking 
biedt zo veel 
 voordelen dat ik 
ervan overtuigd  
ben dat de 
 populariteit van 
deze  flexibele 
maatoplossing 
alleen maar zal 
toenemen”
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— Bewel-enclave —
In deze Op MensenMaat geven we je een kIjkje achter de scherMen BIj twee enclaves In 
tessenderlO: Black & decker en panasOnIc. vIjf MOnItOren – zOwel ervaren rOtten 

In hun vak als glOednIeuwe Bewel-Medewerkers – getuIgen Over hun jOB.

Bewel-enclave Black & Decker
Black & Decker is de grootste producent 
ter wereld van elektrisch doe-het-zelf-
gereedschap, tuingereedschap en toe-
behoren. Het bedrijf doet al jaren een 
beroep op de vaardigheden van onze 
Bewel-medewerkers om in hun vestiging 
in Tessenderlo de dozen voor hun pro-
ducten te plooien en te labelen, en hun 
vrachtwagens te laden en te lossen.

Monitor Silvio Faes: “Het werk dat we 
doen bij Black & decker is heel gevari-
eerd. Dat gaat van dozen plooien en sta-
pelen tot containers zuiver maken. ik 

heb 25 jaar bij Ford Genk gewerkt en 
ben nu sinds kort bij Bewel. ik heb een 
toffe job, want ik krijg hier zo veel waar-
dering van de mensen. onze doelgroep-
medewerkers laten voelen dat ze me 
appreciëren. ik werk heel graag met hen 
samen. Ook letterlijk trouwens. als het 
druk is of er is iemand ziek, dan neem ik 
meer taken op mij. Een meerwaarde 
voor mijn coördinatie- en begeleidings-
taken, want je weet pas echt wat een job 
inhoudt als je hem zelf hebt gedaan. en 
ik merk ook aan onze medewerkers dat 
ze dat op prijs stellen.”

Monitor Eline Bijloos: “ik werk hier sinds 
april 2015. Van opleiding ben ik opvoed-
ster-begeleidster en vroeger werkte ik in 
tehuizen. dit werk is voor mij een verade-
ming! ik zorg ervoor dat onze doelgroep-
medewerkers aan het werk blijven en 
vergemakkelijk de samenwerking met de 
mensen van Black & Decker. ons team is 
jong en hangt heel goed samen. Het zijn 
allemaal mannen en dat is een leuke en 
unieke ervaring. Ze nemen me in vertrou-
wen en vertellen me ook over hun privé-
problemen. maar dat vind ik helemaal 
niet erg. Dat is een waardevol stuk van 
mijn job, want als onze medewerkers 
privé goed in hun vel zitten, zullen ze ook 
beter en met meer plezier werken.”
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Bewel-enclave PanasOnic
Haal je een Panasonic-batterij uit een 
verpakking? dan is de kans heel groot dat 
die door de handen van een van onze 
doelgroepmedewerkers is gegaan. Want 
elektronicagigant Panasonic vertrouwt 
het inpakwerk van zijn batterijen al meer 
dan 25 jaar aan ons toe. acht jaar geleden 
verhuisden hun inpakactiviteiten van 
onze eigen werkplaatsen naar de Panaso-
nic-vestiging in Tessenderlo. Zo werken 
we nog efficiënter!

Monitor 
Geert Grootaers: “ik 
ben er al van in het 
begin bij en heb elke 
monitor die bij Pana-
sonic werkt mogen 
opleiden. En ja, nog 
altijd vind ik het heel 

leuk om hier alles te regelen. ik zorg voor 
de coördinatie, doe de planning en maak 
dat alles loopt zoals het hoort te lopen. 
Panasonic is een fijn bedrijf om voor te 
werken. Onze mensen en ikzelf, wij voe-
len ons hier echt thuis. We zijn na al die 
jaren volledig geïntegreerd: we maken 
deel uit van de Panasonic-familie. de 
communicatielijnen met de mensen van 
Panasonic zijn heel kort. We communice-
ren intensief en open met elkaar. Zo weet 
iedereen altijd waar hij aan toe is. en dat 
werkt! Het is heel aangenaam om op die 
manier te kunnen samenwerken.”

Monitor Edwin Henckaerts: “ik ben hier 
al vijf jaar monitor en ik ben ontzettend 
trots op de mensen die ik aanstuur. Ze 
zijn zo goed in wat ze doen en ze werken 

zo efficiënt dat ik 
iedereen uitdaag om 
hun werk sneller te 
komen doen. ik ken 
het resultaat al! Onze 
mensen zijn harde 
werkers en ze zijn ook 
heel inventief. Wan-

neer we een nieuwe lijn opstarten bij-
voorbeeld, bespreek ik altijd de aanpak 
met de mensen van Panasonic. En wat 
zien we soms in de praktijk? Na enkele 
dagen passen onze mensen die aanpak zo 
aan dat ze minder handelingen nodig 
hebben en het werk sneller kunnen uit-
voeren. onze doelgroepmedewerkers 
zijn heel gemotiveerde mensen. Van mij 
krijgen ze stuk voor stuk een dikke pluim.”

Monitor 
Stephan Berx: “ik 
werk nog maar sinds 
oktober voor Bewel 
en ben onmiddellijk 
hier op de Panaso-
nic-enclave in Tessen-
derlo begonnen. in die 

korte tijd is me vooral de goede team-
geest opgevallen. onze mensen zijn vol-
ledig geïntegreerd en alle neuzen staan in 
dezelfde richting. de onuitputtelijke wil 
om te helpen is echt mooi om te zien. Kan 
iemand even niet volgen, dan springen de 
anderen onmiddellijk bij. De samenwer-
king met Panasonic verloopt bovendien 
heel vlot. Hier heerst een open communi-
catie die de productiviteit positief beïn-
vloedt en ervoor zorgt dat je nooit voor 
verrassingen komt te staan.”
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