De Krim Texel

Een werkgever met
vele mogelijkheden

“Ik heb vijf vaste
collega’s. Zij zijn echt
aardig en behulpzaam.”

02 Tariq Dayoub
Met zo’n 350 vaste medewerkers is De Krim Texel de grootste
werkgever op het eiland. Ongeveer 90 procent van de vaste
krachten woont op Texel. Daar komen ’s zomers nog eens ruim
175 stagiairs en vakantiekrachten bij. Voor het seizoenspersoneel
en stagiairs is woonruimte gratis beschikbaar.

Een jaar in dienst van De Krim, werkt
bij de technische dienst van camping
Kogerstrand.
Tariq ontvluchtte in 2015 de oorlog in Syrië en
belandde in augustus 2016 op Texel. Na een
taalcursus kreeg hij via de gemeente de tip
om bij De Krim te solliciteren. “Ik heb in Syrië
acht jaar bij een toerismebureau gewerkt en
ben vijf jaar gids geweest. Ze dachten daarom
dat ik wel bij de receptie zou kunnen werken.”

De Krim Texel doet er veel aan om een goede werkgever te zijn, vertelt
Ingrid Witte, hoofd van de personeelsafdeling. “Naast een passend
salaris hoort daar onder meer het Persoonlijk Leer en Ontwikkeling
Traject (PLOT) bij, waarin samen met de werknemer goed wordt
gekeken naar de individuele mogelijkheden van de persoon in kwestie.
Waar is iemand het beste op zijn plek? Maar verder bieden we ook veel,
zoals gratis gebruik van de fitnessruimte en het zwembad. En waar
nodig zullen we het niet laten ons netwerk in te zetten om partners
een baan op Texel te bezorgen.”
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01 Marianne van Heerwaarden
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29 jaar in dienst van De Krim,
werkt bij de administratie.
Ze is een dochter van één van de mannen uit
De Cocksdorp en omgeving die vijftig jaar
geleden aan de wieg van De Krim stonden. Ze
kwam een paar honderd meter verderop, aan
de Vuurtorenweg, ter wereld. “Thuis werd wel
over De Krim gepraat. Je kunt dus rustig zeggen dat het bedrijf een beetje in mijn DNA zit.”
Na de HAVO had Marianne twee jaar een
andere baan. Spijt van haar overstap heeft ze
nooit gehad.
“Ik voelde me gelijk thuis. En dat goede gevoel
is gebleven.” Haar werk is gevarieerd en doet
ze samen met een achttal collega’s waarvan
de meeste parttime werken. “In mijn begintijd
waren we met z’n drieën fulltime op de afdeling. Hoewel het bedrijf behoorlijk is gegroeid,
zijn dat er nu dus niet eens zo veel meer.
Dat komt door de automatisering.”
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Na de geboorte van haar kinderen ging
Marianne terug naar twee dagen werken in
de week. De laatste jaren heeft ze weer een
(bijna) volledige baan. “Mijn betrokkenheid is
er door vergroot. Met twee dagen doe je ook
je best, maar het voelt toch anders.”
Nog leuk om te vermelden: in de tijd dat ze in
Den Burg werkte, ging ze veelal op de fiets naar
haar werk. Nadat ze van baan was veranderd,
deed ze dat nog steeds, met als verschil dat ze
ondertussen naar Den Burg was verhuisd. “Ik
fiets dus al heel wat jaren dertig kilometer per
dag. Ik vind dat alleen maar lekker.”

Dat was door zijn nog geringe woordenschat
wat optimistisch ingeschat, ook omdat een
groot deel van de gasten Duits is. Na overleg
kreeg hij een functie bij de technische dienst,
eerst bij de campings Om de Noord en De
Shelter en later op Kogerstrand. Tijdens het
seizoen is Tariq erg druk met het helpen van
gasten, bijvoorbeeld als ze geen tv-signaal in
hun caravan hebben. ’s Winters wordt hard
gewerkt om onder meer de toiletgebouwen
van nieuwe kranen en wasbakken te voorzien.
Tariq moest even wennen, maar heeft het
inmiddels uitstekend naar zijn zin. “Ik heb
vijf vaste collega’s. Zij zijn echt aardig en
behulpzaam.” Hoe zijn toekomst eruitziet,
durft hij nog niet te zeggen. “De Krim is een
groot bedrijf met veel mogelijkheden. Misschien kan ik later nog eens doorstromen
naar een andere afdeling. Maar eerst moet ik
mijn taal verbeteren. Op tv en Youtube kijk ik
daarom veel naar Nederlandstalige films en
programma’s.”
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De Krim Texel:
Ein Arbeitgeber
mit vielen
Möglichkeiten

“Er wordt om je
mening gevraagd en
er wordt geluisterd”

Mit rund 350 festen Mitarbeitern ist
De Krim Texel der größte Arbeitgeber
auf der Insel. Etwa 90 Prozent der
Festangestellten wohnt auch hier.
Dazu kommen im Sommer noch einmal
rund 175 Praktikanten und Saisonkräfte.
Fünf Mitarbeiter von De Krim erzählen,
wie sie zu De Krim gekommen ist und
wie es ist, hier zu arbeiten.

05 Alma de Ruiter
Drie maanden in dienst van De Krim,
werkt bij de afdeling marketing.
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03 Frank de Laat

04 Mike van Koolwijk

Zeven jaar in dienst van De Krim,
manager zwembad, sport en recreatie.

Een jaar in dienst van De Krim,
parkmanager van Camping Loodsmansduin.

Frank de Laat werkte jaren als sportleraar en decaan op een
middelbare school in Rotterdam, voordat hij samen met
zijn vriendin naar Texel verhuisde om bij De Krim te gaan
werken, het bedrijf waar hij als student al vakantiebaantjes had gehad. Hij heeft er nog geen seconde spijt van.
“In het onderwijs ben je gebonden aan allerlei regels, hier
heb je heel veel vrijheid. Als je een goed idee hebt, kun je
zo bij de directie binnenstappen. Ik had op een beurs een
gaaf speelapparaat gezien. Korte tijd later stond het al in
onze gamehal.”

Mike was altijd ondernemer geweest en “kreeg al kippenvel bij het idee om voor een baas te werken”. Maar door
een nieuwe bezuinigingsronde bij de overheid kwam er
een einde aan zijn eigen bedrijf, waarin hij de zorg voor
jongeren met gedragsproblemen, outdoor activiteiten en
het beheer van een zwembad combineerde. Midden in de
nacht besloot hij te reageren op een vacature voor parkmanager op Texel. Bijna tot zijn eigen verrassing, want
de Brabander was zelfs nog nooit op het eiland geweest.
“Eerlijk gezegd had ik in mijn achterhoofd dat ik altijd nog
kon zeggen dat ik al iets anders had gevonden. Maar de
volgende ochtend kreeg ik om acht uur al een reactie, dus
dat ging niet op.”

Sinds twee jaar is Frank verantwoordelijk voor onder meer
het zwembad en de gamehal. Hij geeft leiding aan negen
vaste mensen, een gezelschap dat ‘s zomers wordt uitgebreid met veertig stagiairs/vakantiekrachten. Om het
team op sterkte te brengen, moet hij al zijn organisatietalent aanspreken. Zo legt hij ieder jaar contact met vele
scholen. “En daarna is het zaak iedereen goed te begeleiden in z’n werk.” Daar slagen hij en zijn collega’s goed in.
“Ik sta in de top drie van beste praktijkopleiders in de recreatiesector. Dat vind ik een hele eer.”

“In het onderwijs ben je
gebonden aan allerlei regels,
hier heb je heel veel vrijheid”
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Tot zijn eigen verrassing verliep het eerste gesprek met De
Krim zo goed dat het niet eens als een sollicitatie voelde.
“Kort daarna heb ik een weekend in een chalet op Loodsmansduin gelogeerd. Het was februari en ijskoud, maar
ik was gelijk verkocht. Nu zit ik er een jaar en wil ik nooit
meer weg. Ik heb inderdaad een directie boven me. Maar
die staat open voor ideeën. Bovendien kan ik heel zelfstandig mijn werk doen.” Hij geniet van zijn werk en roemt
zijn medewerkers. “We hebben een leuk en gemoedelijk
team. Iedereen heeft hart voor de zaak en gaat door het
vuur voor de camping. Maar er wordt ook heel veel gelachen. Gisteren hebben we nog een sneeuwballengevecht
gehouden.”

Alma werkte in Amsterdam bij een touroperator, toen ze
vorig jaar naar Den Helder verhuisde voor het strand en
om lekker te kunnen surfen. “Ik woon er heerlijk, maar het
was elke dag veel rijden. Het was te doen, maar ik wist dat
het me op den duur op zou breken. Daarom ben ik eens
om me heen gaan kijken naar leuke vacatures in de buurt.”
In september ontving ze een e-mail, of ze op de koffie wilde
komen bij De Krim. “Jolanda Kamphuis had via via mijn
profiel gekregen en was nieuwsgierig. Ze bood een functie
op de marketingafdeling aan.” Een ‘vrijblijvend gesprek’
volgde. “Maar aan het eind ervan waren we al bijna rond.”
Na haar eerste drie maanden is Alma razend enthousiast.
“Ik heb een veelzijdige functie en de ruimte om te groeien.
Er wordt om je mening gevraagd en er wordt geluisterd.
De Krim is een vooruitstrevend bedrijf met veel kennis.
Nieuwe projecten worden eerst goed doordacht.”
Alma roemt de sfeer op het park en vindt het ook fijn dat zij
en haar collega’s er gratis toegang hebben tot de fitnessruimte. Haar reistijd is tot de helft teruggebracht. “Bovendien valt de drukte van het werk op de boot naar huis al
snel van je schouders. Ik vind dit heel relaxt. Op termijn
zou ik best op Texel willen wonen, maar voorlopig heb ik
geen haast.”

Werken bij De Krim Texel
Wil je deel uitmaken van een
groeiend bedrijf waar je ook nog
carrière kunt maken? Kom dan
ook werken bij dit unieke Texelse
bedrijf! Bekijk alle actuele vaca
tures op www.krim.nl/vacatures
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