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NIEUWE DEELNEMER: 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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PASPOORT INFO

NIEUWE DEELNEMER

Collega’s lopen 
met portemonnee 
in de hand’

1. Wat doet Niverplast

“Wij bouwen verpakkingslijnen. Een groot 

deel van het –bevroren en weer vers 

afgebakken – brood in de supermarkt komt 

van onze verpakkingslijnen. Verder zijn we 

actief in alle sectoren waar in bulk verpakt 

wordt.”

2. Waar werkt Niverplast

“Je ziet onze machines van Australië tot 

Amerika en van Singapore en Duitsland 

tot Spanje. Het gaat van het verpakken 

van kiwi’s tot infuuszakken en alles wat 

daartussen zit.”

3. Wat is de kracht van het bedrijf?

“Onze machines zijn belangrijk, maar 

onze mensen maken het verschil. 

Daarom kennen we geen hiërarchie en 

functienamen en werken we niet met 

budgetten, targets en prognoses. Iedereen 

kan bij ons beslissen; alle collega’s lopen 

met de portemonnee van Niverplast in de 

hand. Wat ze nodig hebben, bestellen ze.” 

4. Wat is úw kracht in het bedrijf?

“Zorgen dat de collega’s gelukkig blijven. 

Ik vraag bijvoorbeeld hoe ze zich voelen 

en welke mensen we bij elkaar moeten 

zetten om tekortkomingen op te lossen. 

Ook geef ik handvatten om collega’s vanuit 

een autonome gedachte zelf dingen te 

laten beslissen. Jonge mensen probeer ik te 

coachen om ze op dit pad te krijgen.” 

5.  Wat staat de regio met Niverplast 

nog te wachten?

“We zitten bij De Pioniers Overijssel, een 

club ondernemers waar sociale innovatie 

hoog op de agenda staat. Als club geven we 

meer ruchtbaarheid aan dit thema. Sociale 

innovatie is namelijk een uitstekende 

manier om talent binnen te krijgen, juist in 

deze tijd. Waar andere bedrijven kampen 

met tekorten, hebben wij bijvoorbeeld nog 

een ‘stapeltje’ mensen liggen die bij ons 

willen werken…”

6. Heeft u een advies voor IKT’ers?

“Als mensen bij ons komen en de vrijheid 

zien die collega’s krijgen, vinden ze het 

vaak geweldig. Maar als ze ermee aan de 

slag moeten, lukt dat vaak niet… Ik raad ze 

daarom de kunst van het loslaten aan.”

‘We kennen geen 
functienamen en 
iedereen kan bij 
ons beslissen’ 

Voor nieuwe collega’s ligt er bij Niverplast een handboek klaar. 

Daarin staat: ‘Ons bedrijf gaat anders te werk dan een ‘normaal’ 

bedrijf… Met dit handboek proberen we … te voorkomen dat je niet 

gillend wegrent na de eerste week.’ Richard Nieuwenhuis loopt er 

al jaren niet gillend, maar juichend rond en stelt zich graag voor. 
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