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Taalles
Deze medewerkers komen uit ver-
schillende hoeken omdat Delcroix 
samenwerking zoekt met scholen  
en bemiddelende instanties. ‘In 2017 
kwamen er vijf stagiairs binnen via 
Voka, een organisatie die ondersteu-
ning biedt bij het invullen van vacatu-
res via werkervaring- en leertrajecten’, 
zegt de HR-manager. Ahmad Zulfo-
quari (34) is een van hen. Hij vluchtte 
met zijn vrouw en zoontje voor het 
Afghaanse Taliban-regime. In België 

kregen ze nog een dochtertje. Ahmad 
is meteen werk gaan zoeken in zijn 
nieuwe thuisland: ‘Via een tomaten-
kwekerij en een klusbedrijf kwam ik 
bij Steunpunt Tewerkstelling terecht. 
Daar kon ik mijn lasvaardigheden ver- 
beteren, heb ik mijn VCA-certificaat 
gehaald en kreeg ik taalles.’ 

Arbeidsethos
Zo kwam Ahmad in aanmerking voor 
een individuele beroepsopleiding bij 
Verwater. ‘We werken veel in de petro- 

Van Afghanistan tot Zaventem

‘W elke achtergrond de kan-
didaten hebben, vinden 
we niet zo belangrijk’, 

vertelt Kristof Delcroix. ‘Want iedereen 
die bereid is Nederlands te leren, aan-
dacht heeft voor veiligheid en kwaliteit 
en talent bezit om een technische op-
leiding af te ronden, is welkom. Hoewel 
diversiteit geen doel op zich is, zijn we 
inmiddels een multicultureel bedrijf 
geworden waar mensen van meer dan 
twintig verschillende nationaliteiten 
aan de slag zijn.’

Wie aan goede werknemers wil komen in de industrie moet 
innovatief zijn. Veel bedrijven vissen immers in dezelfde vijver. 
Manager HSE en HR Kristof Delcroix van Verwater België gooit 
daarom een aantal hengels tegelijk uit. Het personeelsbestand 
is daardoor de laatste jaren behoorlijk multicultureel geworden.
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Lasser Ahmad Zulfoquari (34):

‘IK BLIJF HIER TOT MIJN PENSIOEN’ 
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chemie’, vertelt Delcroix. ‘Aandacht 
voor veiligheid en communicatie is 
in die opleiding dus essentieel, naast 
aandacht voor proces-, techniek- en 
materiaalkennis. Inmiddels heeft 
Ahmad een vaste aanstelling en be-
geleidt hij andere nieuwkomers op 
de ExxonMobil-site in Antwerpen.’ 
Ook zijn arbeidsethos bleef niet on-
opgemerkt. Delcroix: ‘Vind maar eens 
iemand die om half vijf opstaat om 
drie verschillende bussen en een tram 
te nemen, om op tijd op zijn werk te 
zijn. Ahmad deed dat zonder morren. 
Nu hij zijn rijbewijs heeft gehaald, kan 
hij wat later van huis.’ 

Soepel integreren
Verwater zette daarnaast een mon-
teurstraject op met de Vlaamse Dienst 
voor Arbeidsbemiddeling. ‘Ook die 
monteurs zijn mensen van verschillen-
de pluimage: een aantal Egyptenaren 
en zij-instromers die worden omge-
schoold tot monteur.’ Verder houdt  
de HR-manager nauw contact met 
scholen. ‘We nemen veel stagiairs in 
dienst die hun laatste twee school-
jaren bij ons stage lopen. Elk jaar 
hebben we er een stuk of acht. Als zij 
zijn afgestudeerd, bieden we hen een 
beroepsopleiding aan.’ Een goede  
begeleiding is daarbij erg belangrijk 

vindt Delcroix: ‘Onze coaches krijgen 
eerst een gedegen opleiding waarin zij 
onder andere leren hoe zij het beste 
met nieuwkomers kunnen commu-
niceren. We evalueren de prestaties 
van de nieuwelingen geregeld en 
als zij naar een andere locatie gaan, 
zorgen we dat ze op de nieuwe plek 
goed worden opgevangen en soepel 
integreren op de werkvloer.’

Meer instroom
De samenwerking met scholen en 
bemiddelende instanties bouwt  
Verwater België gestaag uit. ‘We richten 
ons nu ook op jongeren die een traject 
duaal leren volgen. Zij krijgen twee 
dagen onderwijs op school en werken 
de andere drie dagen bij ons. Verder zijn 
we in gesprek met de Vlaamse Dienst 
voor Arbeidsbemiddeling om de samen-
werking uit te breiden met een civiele 
tak. Daarnaast hebben we een extra 
persoon aangenomen die zich met 
recruitment gaat bezighouden. Zo ho-
pen we nog meer instroom te krijgen.’ 

Aantrekkelijke werkgever
‘Hoe we onze naam als aantrekkelijke 
werkgever vestigen? Verwater-mede- 
werkers besteden veel tijd aan het  
ondersteunen van nieuwelingen, 
geven lezingen, verzorgen lasopleidin-
gen en veiligheidscursussen en treden 
op als examinator wanneer studenten 
hun eindexamenscripties verdedigen’, 
zegt Delcroix. ‘Verwater is een gezond 
en groeiend bedrijf met opleidings- 
kansen en ontwikkelingsmogelijk-
heden zowel in de breedte als in de 
diepte. En de sfeer is goed. We hebben 
een personeelsvereniging die verschil-
lende activiteiten organiseert.’ Ahmad 
vult aan: ‘Mijn kinderen vragen steeds 
wanneer het Sinterklaasfeest weer 
komt. Het is zo’n verschil met Afghani-
stan’, verzucht hij. ‘Daar moest ik altijd 
op mijn hoede zijn, omdat je nooit 
weet wie je kunt vertrouwen. Dat is 
hier heel anders. Mensen behandelen 
elkaar met respect. Ik vind Verwater de 
beste werkgever van de wereld. Ik blijf 
er tot mijn pensioen’, zegt hij met een 
lach. Meteen daarna trekt hij een zeer 
serieus gezicht. Hij meent het! 

Kristof Delcroix:

‘WE ZIJN INMIDDELS
 EEN MULTICULTUREEL 
 BEDRIJF MET MEER DAN 
 TWINTIG VERSCHILLENDE 
 NATIONALITEITEN’


