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‘Teams 
problemen 
zelf laten 
oplossen’

Wat is Volta Belting? 

Vanuit Enschede produceren wij hoogwaar-

dige vol-PU-transportbanden, V-snaren 

en rondriemen. Als een productielijn bij 

een eindgebruiker stilstaat, moet je snel 

reageren; het internationale moederbedrijf 

opende daarom negen jaar geleden deze 

Europese vestiging.

Aan wie levert u?

Via distributeurs leveren we aan eindge-

bruikers. Denk aan de voedselverwerkende 

industrie, aan machinebouwers en aan in-

dustrieën voor onder meer afvalverwerking, 

hout, steen en papier.

Wat is de kracht van het bedrijf 

of Product?

Meestal bestaan transportbanden uit ge-

weven doek met coating. Bij slijtage komen 

er echter bacteriën op het doek. Wij zijn 

de enige waar de aandrijfribbels vast aan 

de transportband zitten. Hierdoor hou je 

de banden makkelijk schoon en dat is heel 

gewild in de voedingsindustrie.  

Wat is úw kracht in het bedrijf?

Empowerment is mijn kracht: de mens 

staat hier centraal. Het is heel makkelijk 

als de leidinggevende zegt: ‘Zo moet het.’ 

Ik motiveer en faciliteer mijn team om ze 

problemen zélf te laten oplossen. In de 

werkplaats blijkt het zoeken naar gereed-

schap in de gereedschapskist bijvoorbeeld 

elke dag 11 minuten te kosten. Ik daagde 

medewerkers daarom uit een andere kist 

te ontwerpen. 

Resultaat? ‘t Gereedschap ligt overzichtelij-

ker, de frustratie is weg en mensen voelen 

zich verantwoordelijker. 
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‘Ik stel alvast 
werkervarings- 

plekken 
beschikbaar. 
Wie volgt?’ 

Als IKT’ers willen we graag zien en gezien worden.  

Dat gaat makkelijk via ikt.nl, waar u de profielen van leden aantreft. 

Toch gaat er niets boven het echte kennismaken. Bijvoorbeeld bij de 

colleges, cafés, lezingen en bijeenkomsten van IKT.  

Ook in Twentevisie stellen nieuwe IKT-deelnemers zich voor. 
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Wat verwacht u van IKT?

Verbinding en samenwerking tussen bedrij-

ven bereiken. Doel: samen succesvol zijn en 

daardoor samen een sterke regio Twente 

ontwikkelen. 

Wat is uw boodschap aan IKT’ers?

De krapte op de arbeidsmarkt creëerden 

we samen. Laten we dus ook samen dit 

probleem aanpakken. Hoe? Door meer 

samenwerking tussen uitkeringsinstanties, 

overheid, opleidingsinstituten en bedrijven. 

Zelf stel ik alvast werkervaringsplekken 

beschikbaar. Wie volgt? 


