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VK is een maatschappelijk dienstverlener met 
een wendbare en resultaatgerichte cultuur”, zegt 
bestuursvoorzitter Claudia Zuiderwijk. “Deze 

bijzondere mix maakt ons aantrekkelijk als werkgever, weten 
we uit onderzoek onder medewerkers. Nieuwe collega’s vinden 
het leuker dan ze hadden verwacht. Zij ervaren een ambiti-
euze, digitale organisatie in een interessante omgeving op het 
snijvlak van privaat en publiek. Met tegelijkertijd een cultuur 
waarin samenwerking hoog in het vaandel staat.” 
Bij goed werkgeverschap hoort dat medewerkers kunnen 
groeien, binnen of buiten het bedrijf, vervolgt ze. “We kijken of 
iemand zich bij ons kan blijven ontwikkelen, en of die ontwik-
keling past bij de organisatie. We zijn actief met het stimuleren 
van employability, zodat mensen op elk moment fit for the 
future zijn.”

EENVOUDIGER
Zuiderwijk vindt het heel plezierig dat KVK aantrekkelijk is als 
werkgever: als medewerkers zich prettig voelen en goed samen-
werken, dan komt dat de werksfeer én de klanten ten goede. 
“Alle collega’s hebben hart voor de kwaliteit van onze dienst-
verlening, van de frontofficemedewerkers die toekomstige 
ondernemers inschrijven, de adviseurs die content maken voor 
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onze website en andere kanalen, tot de collega’s in onze tele-
fonische dienstverlening die desgevraagd via chat of telefoon 
advies geven. Intern wordt er dan ook regelmatig gepassioneerd 
gediscussieerd over waar we de kwaliteit kunnen en moeten 
verbeteren. Zo hebben we het proces voor het deponeren van 
jaarrekeningen teruggebracht van 24 verschillende routes voor 
de klant naar één. Dat is veel eenvoudiger voor klanten; wij 
krijgen er minder vragen over en we besparen op kosten.” 
Verder kunnen klanten contact leggen via WhatsApp, chat en 
Twitter. Die kanalen voorzien in een duidelijke behoefte, gezien 
de vele extra vragen die erop binnenkomen. “In het begin zette 
dat onze bereikbaarheid onder druk en liep de werkdruk 
te hoog op. Dat hebben we gekeerd met de inzet van tijdelijke 
extra krachten, het verder verbeteren van de processen, 
en pilots op het gebied van robotisering.” 

BUSINESS CHALLENGE
“Als we een probleem zien, proberen we daar direct een 
oplossing voor te vinden. En als dat niet in onze macht ligt, 
kijken we naar wat we dan eventueel wél zouden kunnen doen”, 
aldus Zuiderwijk. Het laatste blijkt ook uit de inspanningen 
om ondernemers, en dan met name zzp’ers, te vrijwaren van 
ongewenste marketing. “We zijn een openbaar register. De wet 
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“K

       DIGITALISERING 
VOOR STEEDS BETERE 
DIENSTVERLENING

KVK stapt over op een meer digitale en datagedreven manier om zijn 

informatie- en adviestaken uit te voeren. Dit betekent voor de organisatie 

een ware DNA-verandering en voor de ondernemers een slimmere en 

effectievere ondersteuning met kennis en advies. 
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SIMON LOOS BV   Simon Loos en Angelique Loos

amen op weg’ is voor ons 
een cruciaal vertrekpunt in 
de samenwerking met mede-

werkers en klanten. Onze mensen maken 
het verschil; daar begint en eindigt onze 
onderscheidende dienstverlening. We zijn trots 
dat we in het onderzoek ook hoog geëindigd 
zijn met betrekking tot werkgeverschap. In 
onze eerdere succesvolle wervingscampagnes 
zoals ‘100 dagen 100 collega’s’ gaven we al een 
authentiek kijkje in de keuken van Simon Loos; 
niets is in scène gezet. Je ziet dan dat trots en 
humor hier een grote rol spelen. Het is aan 
HR, managementleden en staf om ons verder 
te leiden in de transitie van professionele 
en sociale werkgever naar ‘employer of choice’ 
binnen de competitieve logistieke markt”, 
zegt Simon Loos.

ORGANISATIE VOOR MORGEN
“We zijn groot, maar klein in hoe we met 
elkaar omgaan. Communicatie speelt daarin 

SAMEN OP WEG                                                                                                 Logistiek dienstverlener 

Simon Loos heeft service en kwaliteit hoog in het vaandel staan. 

Het familiebedrijf in transport, warehousing, co-packing en logistieke 

consultancy wil zijn uitstekende reputatie als werkgever graag 

uitbouwen naar ‘employer of choice’.

een belangrijke rol. Zeker met de uitdaging 
van de krappe logistieke arbeidsmarkt. De 
huidige hoge notering is een erkenning voor 
onze visie en strategie. Het is belangrijk om te 
blijven vernieuwen. Bijvoorbeeld in duurzaam 
transport, maar ook in het vinden en binden 
van mensen. Als familiebedrijf zit die innovatie 
in ons DNA. Dat gaat verder dan klantgericht 
en flexibel zijn. Ook de veranderende wereld 
vraagt om méér dan professionaliteit en 
kwaliteit. Daar horen passende trainingen en 
opleidingen bij, zodat een medewerker zich 
inhoudelijk ontwikkelt. En als persoon groeit”, 
zegt Angelique Loos. 

“Wij willen onze klanten en mensen écht blij 
maken; we gaan voor langdurige verbindingen. 
Dit zie je ook terug in onze sociale cultuur, 
de vrijheid binnen je taak- en vakgebied”, 
aldus Simon Loos. 

VOORBIJ LOGISTIEK
“In ons tachtigjarig bestaan zijn we uitgegroeid 
tot een grote logistieke speler in Nederland. We 
zijn trots op de 1650 collega’s die onze mooie 
klanten elke dag weer ontzorgen. Dat je in een 
hectische branche als de logistiek innovatief 
en duurzaam kunt blijven groeien door echt 
‘samen op weg’ te zijn, is voor ons de mooiste 
erkenning.”  

  ‘  De huidige hoge 
notering is een 
erkenning voor onze 
visie en strategie’

“‘S

bepaalt dat we aan elke ondernemer die dat 
vraagt gegevens leveren. Ondernemingen die 
onze gegevens afnemen, moeten toestemming 
voor gebruik vragen aan hun doelgroepen. 
Dat laatste gebeurt vaak niet. Wij kunnen dat 
niet veranderen; daar is handhaving of een 
wetswijziging voor nodig. Desondanks hebben 
wij de drempel om adresgegevens af te nemen 
verhoogd, en zijn we in gesprek met het mini-
sterie van Economische Zaken en Klimaat om 
te kijken of wetswijzigingen nodig zijn.”
Behalve proactief en oplossingsgericht is KVK 
steeds meer een digitale organisatie. Er werken 
inmiddels ruim 300 gespecialiseerde ICT’ers 
die 180 applicaties onder hun hoede hebben. 
Daarnaast zijn er nog zo’n 400 medewerkers in 
IT-gerelateerde functies. “Net als veel andere 
organisaties zetten we sterk in op technologie 
voor betere dienstverlening en efficiëntere 
bedrijfsvoering. De centrale vraag is steeds: 
hoe kunnen we ondernemers beter en slimmer 
ondersteunen met kennis en advies?”

Zuiderwijk benadrukt dat KVK zijn kennis en 
advies steeds breder inzet. “We zijn veel meer 
dan een loket voor handelsregistergegevens. 
Een mooi voorbeeld is de KVK Business Chal-
lenge, een online platform waar grote bedrijven 
met een challenge gekoppeld worden aan 
mkb-bedrijven. Al zo’n zestig grote bedrijven 
en drieduizend mkb’ers uit binnen- en buiten-
land hebben deelgenomen. Veel grote bedrij-

CLAUDIA ZUIDERWIJK:

 ‘Hart voor ondernemers 
en veranderbereidheid 

helpen enorm bij 
onze digitale 

transformatie’ 

ven zoeken naar manieren om snel te innove-
ren en nieuwe technologie toe te passen. Ze 
betrekken daar vaak start-ups bij, maar kijken 
nog weinig naar kleinere mkb-bedrijven. Voor 
kleine mkb-bedrijven is het vaak lastig om hun 
innovatieve ideeën in te brengen bij deze grote 
bedrijven, bijvoorbeeld omdat ze niet op de 
goede plek binnenkomen. De taak van KVK op 
het gebied van innovatiestimulering vullen we 
onder andere in met zo’n Business Challenge. 
In samenwerking met de Global Entrepreneur 
Summit 2019 op 4 en 5 juni, hadden we weer 
met twaalf corporates zo’n challenge uitstaan, 
waar honderden ondernemers op gereageerd 
hebben. We zijn, kortom, volop in beweging 
en willen ondernemers blijven verrassen met 
nieuwe producten.”  
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