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Genomineerden
Cobouw reikt op 21 november de Cobouw Awards uit. In
totaal negen genomineerden in drie verschillende categorieën
maken kans. In de categorie Beste Werkgever zijn dat: Binx
Smartility, Crux Engineering en Dura Vermeer.  Komende
weken laten we de genomineerden aan het woord. Vandaag:
Crux Engineering.

5 novNieuws

Crux Engineering: ‘Het draait om
vertrouwen, trots en werkplezier’
label: infra  796

CRUX Engineering groeide in 17 jaar van drie naar vijftig medewerkers. “Deze
hoogopgeleide geotechnici slaan aan op mooie projecten en inhoudelijke
groei”, aldus dga en oprichter Almer van der Stoel. Nieuwe medewerkers
worden net zo lang begeleid tot ze zelfstandig op pad kunnen. Dat kan jaren
duren maar er wordt geen onnodige druk op de ketel gezet.

Onder de grond zijn de geotechnici van Crux in hun element. Daar spelen ze het
intrigerende spel van geotechniek, grondverbetering, onderzoek, geohydrologie,
bodemmilieu en second opinions. Opdrachtgevers zijn bouwers van parkeergarages,
tunnels, wegen, metrostations, aquaducten en wat al niet meer. Iedereen begrijpt dat dit
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https://www.cobouwawards.nl/
https://www.cobouw.nl/infra
https://cruxbv.nl/home
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uitdagende projecten zijn en dat de geotechnici alleen kunnen excelleren als ze goed in hun
vel zitten. Hoe pakt Crux dit aan?

Oprichter Almer van der Stoel: “Bij ons ligt de focus op inhoud en ontwikkeling. Vanaf dag
één laten wij mensen kennismaken met onze bijzondere projecten. Ze worden breed
ingezet, maken meteen kennis met alle aspecten van ons werk. Dat is niet vanzelfsprekend
in de bouwsector. We horen vaak van sollicitanten dat het er bij  veel technische bedrijven
anders aan toe gaat. In het begin mogen ze alleen eenvoudige klusjes doen.”

De medewerkers van Crux Engineering worden geacht een sprong in het diepe te maken.
Maar gegooid of geduwd worden ze niet. Van der Stoel: “We sturen hen niet zomaar ergens
naartoe. Er wordt doorgevraagd en geluisterd. ‘Zou je het leuk vinden?’ We willen dat onze
mensen zich comfortabel voelen bij de klant, met hun kennis en ervaring. Hoe we dat
aanpakken? Eerst vertellen we hen alleen over de wensen van de klant. Daarna gaan ze
mee om te luisteren. De volgende keer ga ik mee om te luisteren en voeren zij het gesprek.
Uiteindelijk voelt iemand zich zeker genoeg om alleen te gaan. Dat proces kan jaren duren.”

‘Een must, want geotechnici zijn heel schaars’
Ieders tempo wordt gerespecteerd. “Dat is een must want geotechnici zijn heel schaars”,
aldus Van der Stoel. Toch ontwikkelen de meesten zich snel in korte tijd. In cursussen
worden inhoudelijke skills en softskills als communiceren, vergaderen en rapporteren
bijgespijkerd. Speciaal daarvoor is onlangs de Crux Academy opgericht.

De aanpak van het 17 jaar geleden opgerichte Crux slaat aan, zo blijkt redelijk overtuigend
uit de harde cijfers. De afgelopen tien jaar is gemiddeld elk jaar één medewerker met een
vast contract vertrokken. Het personeelsbestand groeide van drie naar vijftig medewerkers
met drie opeenvolgende jaren van maar liefst 20 procent groei. En het ziekteverzuim ligt al
jaren onder de 1,5 procent. Dat is, zeg maar, bijna niks.

Mooie resultaten. Maar ook Crux is een gewoon bedrijf met gewone problemen. Hoe zorg je
dat het ziekteverzuim laag blijft? Van der Stoel: “Het gaat erom of je signalen oppakt.
Iemand begint rekenfoutjes te maken of heeft iets in een rapport geschreven dat niet klopt.
Dan gaan we het gesprek aan. ‘Kunnen we helpen?’ Zo gaat het ook als iemand met dikke
wallen onder de ogen achter de computer zit. Wat kunnen we doen? We hebben een hele
platte organisatie en komen elkaar de hele dag tegen. We zien het meteen als er iets aan
de hand is.”

‘Het zijn niet de arbeidsvoorwaarden of het salaris die
ons onderscheiden’
Sinds augustus 2019 is Crux Engineering een Great Place to Work (GPTW). Van der Stoel
over goed werkgeverschap: “Het zijn niet de arbeidsvoorwaarden of het salaris die ons
onderscheiden als werkgever. Het draait om vertrouwen, trots en werkplezier. Om die
waardes in beeld te brengen en te toetsen, hebben we deze zomer deelgenomen aan het
certificeringstraject van GPTW. We denken zelf dat we goed bezig zijn maar wilden dat
objectief laten toetsen.”

https://www.cobouw.nl/bouwbreed/artikel/2018/09/pak-ziekteverzuim-meteen-aan-101264605
https://www.greatplacetowork.nl/
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De medewerkers werden geïnterviewd. Daarna werd de balans opgemaakt. Met name op
het gebied van ‘ontwikkelen’ waren de auditoren positief. Uit het rapport: ‘Wat opvalt is dat
er veel aandacht wordt besteed aan het creëren van ruimte voor ideeën en suggesties van
medewerkers. Dat is iets waar veel organisaties moeite mee hebben, en dus iets om trots
op te zijn.’ Crux haalde een score van 89 procent (ruim boven het gemiddelde van 80
procent). Van der Stoel: “Daarmee komen we in aanmerking voor een plek in de top 10 van
beste kleine werkgevers van Nederland.”

Cobouw50

Alles over Cobouw50 2019 

‘In principe willen we niet dat onze mensen overuren
maken’
Allemaal mooi en aardig, maar dit zou nog steeds een gelikt praatje voor de bühne kunnen
zijn. Heeft Van der Stoel een concreet voorbeeld waar we niet omheen kunnen? “Jawel. Kijk
naar de manier waarop we omgaan met overuren schrijven. Dat mogen onze medewerkers
als het nodig is gewoon doen en dat is vrij uitzonderlijk in de bouwsector, waar overuren
maken – en niet schrijven – eerder regel is dan uitzondering. Wij vinden de balans tussen
werk en privé belangrijker. In principe willen we niet dat onze mensen overuren maken.
Soms moet het. Als iemand in een week 45 uur maakt, zullen wij erop aandringen dat het er
de week erna maar 35 zijn. Als het kan, schakelen we bij met extra capaciteit. En als dat
niet kan compenseren we.”

Mooi. En wat zijn de verbeterpunten voor de komende jaren? Van der Stoel: “Omdat we zo
stevig zijn gegroeid, begint het krap te worden op kantoor. Dat kwam ook uit de GPTW-
audit. Daar gaan we iets aan doen. We zijn nu bedrijfspanden aan het zoeken met meer

https://www.cobouw.nl/cobouw50
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ruimte en meer parkeerruimte, als het even kan ook weer in Amsterdam en Delft. Het
spreekt voor zich dat onze mensen zich mogen bemoeien met de inrichting en
voorzieningen.”
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