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Bedrijven in
het Groene
Hart openen
volgende week
hun deuren in
het kader van de
manifestatie
Kom Binnen Bij
Bedrijven. Een
mooie gelegen-
heid voor wie op
zoek is naar een
baan, leerplek of
stage. Omge-
keerd zijn de
bedrijven ook op
zoek: naar heel
veel scholieren,
naar keuken-
personeel of
naar die ene
topprogram -
meur. 
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Team4Animation in  Woerden

Wie op zoek is naar een zomerse
vakantiebaan op de camping, kan
zich melden bij Team4Animation.
Het bedrijf doet voor de eerste keer
mee en houdt woensdagmiddag
open huis. Eigenaren Richard Ot-
ten (35) en Jeroen Fermont (27) ver-
tellen dan over animatiewerk in ei-
gen land en het buitenland.
Oprichter Otten werkte zelf een

zomer lang als animator op een
Franse camping. „Ik vond het zo

leuk, dat ik andere jongeren ook de
kans wil geven om die ervaring te
pakken. Tien jaar geleden heb ik
Team4Animation opgericht, sinds
drie jaar leid ik het bedrijf samen
met Jeroen.”
Het bedrijf werkt samen met zo’n

tweehonderd campings, waarvan
hondervijftig in Frankrijk en veer-
tig in Nederland. Ook zijn er enkele
campings in Italië. „De campings
hebben plek voor scholieren en stu-
denten die in de vakantieperiodes
animatiewerk willen doen, in de

Nog tweehonderd banen     

Dynamic Control Technology in Bodegraven

Eigenaar Wilfred Kemp (54) heeft zijn bedrijf
deze keer ruim op tijd aangemeld. Vorig jaar was
dat een week van tevoren. „Maar toen wist bijna
niemand dat we meededen, dus we hadden
maar één bezoeker.”
Dat wordt deze keer wel anders, want er ko-

men maar liefst vijf scholen langs. Erg leuk,
vindt Kemp. „We willen er echt een feestje van
maken. Het bedrijf bestaat 25 jaar, we willen
graag laten zien wat we doen.”
Van woensdag tot en met zaterdag 16 maart

kunnen belangstellenden het bedrijf komen be-
kijken. Ze krijgen dan een rondleiding en uitleg
over de werkzaamheden, die zich wereldwijd af-
spelen. Het bedrijf werkt internationaal in de
besturingstechniek. 
„Wij zorgen dat machines doen wat ze moe-

ten doen. Machines voor de fabricage van auto’s,

verpakkingsmachines voor de levensmiddelen-
industrie, machines voor de zuivelindustrie,
noem maar op. We bouwen niet de machines
zelf, maar de elektrische besturingssystemen.”
Behoorlijk specialistisch werk, beaamt Kemp,

waardoor zijn medewerkers nogal eens het
vliegtuig moeten pakken. „Onze opdrachtgevers
zijn Nederlandse machinefabrikanten, maar de
eindgebruikers zitten overal ter wereld. Het tes-

ten van de besturingssystemen doen we vaak ter
plekke. Dat gaat van Brazilië tot Saoedi-Arabië
en van Zuid-Afrika tot Zuid-Korea.”
Dat hij veel aanloop krijgt tijdens Kom Binnen

Bij Bedrijven, vindt hij leuk. „Er komen drie ba-
sisscholen uit Bodegraven en Reeuwijk en en
twee mbo-opleidingen uit Gouda. We hebben
hier dan proefopstellingen, zodat we dingen
kunnen laten zien. En de leerlingen mogen zelf
ook programmeren. Ik vind het belangrijk om
scholieren te enthousiasmeren voor de tech-
niek.”
Het is niet het enige doel, want het bedrijf is al

langere tijd op zoek naar een ervaren program-
meur. „Een allround-elektrotechnicus voor
klussen van begin tot eind’’, zegt Kemp. „Ie-
mand die dus ook zorgt dat de machine werkt,
of dat nu in Nederland is, in Turkije of in Mexico.
Stiekem hoop ik natuurlijk wel dat die ene man
of vrouw ook langskomt volgende week.”

‘Stiekem hoop ik dat die programmeur langskomt’

▲ Team4Animation. FOTO RIANNE DEN BALVERT

We willen er een feestje van
maken, het bedrijf bestaat 
25 jaar en we willen graag
laten zien wat we doen
—Wilfred Kemp

ACTIEWEEK

„Kom Binnen Bij Bedrijven is
als lokale actiedag begonnen
in Woerden, in 2014. Toen
waren er veel werkzoekenden
en weinig banen. Nu is het an-
dersom: er is krapte op de ar-
beidsmarkt, waardoor bedrijven
juist op zoek gaan naar mede-
werkers. Kom Binnen Bij Bedrij-
ven is van een lokale actiedag
uitgegroeid naar een regionale
actieweek.’’
Gemeenten in het Groene Hart
hebben zich erbij aangesloten
via het platform Groene Hart
Werkt! Dit jaar wordt Kom Bin-
nen Bij Bedrijven gehouden van
maandag tot en met zaterdag
16 maart. Gemeenten die
meedoen, zijn Gouda, Bo-
degraven-Reeuwijk, Krim-
penerwaard, Waddinxveen,
Woerden, Zuidplas en Mo-
lenlanden. Alphen doet dit
jaar niet mee. „In 2018
waren er vierhonderd deel-
nemende bedrijven, die wer-
den bezocht door in totaal
1300 bezoekers. Dit jaar zijn

er driehonderd bedrijven die hun
deuren openen en hebben zich
negenhonderd bezoekers aan-
gemeld. Bedrijven en bezoekers
kunnen zich aanmelden via de
site kombinnenbijbedrijven.nl.’’

Nanette Mostert, coördinator
‘Kom Binnen Bij Bedrijven’



▲ Wilfred Kemp: „Ik vind het belangrijk om scholieren te enthousiasmeren voor de techniek.” FOTO PIM MUL
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Familiepark met
dino’s spreekt meer
aan dan golfbaan

Park IJsselweide in Gouda

Bijna dertig jaar runde Michel
de Meijer (51) een klassieke
golfbaan aan de Sluisdijk in
Gouda. Vorig jaar gooide hij 
het roer helemaal om: golfbaan
IJsselweide werd een familie-
park met Jurassic Golf, Jurassic
Mining en Footgolf. 
Verdwenen zijn de holes, de
greens en de drivingrange. In
plaats daarvan verschenen er
dinosaurussen, grotten en een
waterval. „We noemen dit ad-
venturegolf”, legt De Meijer uit.
„Geschikt voor het hele gezin,
er valt voor iedereen iets te 
beleven.”
Als we een rondje door het
park lopen, passeren we de ene
na de andere dinosauriër: de
monsterhagedis stegosaurus, de
snelle jager velociraptor, de
zweefvliegende pteranodon.
Park IJsselweide? Het lijkt wel
Jurassic Park. Michel de Meijer
moest afscheid nemen van zijn
golfbaan, maar eigenlijk vindt
hij het park tegenwoordig veel
leuker dan vroeger, laat hij we-
ten. „Mensen komen nu echt
voor fun, voor ontspanning.
Ouders, kinderen, hele families.
Het is heel leuk om te zien dat
mensen het naar hun zin heb-
ben.’’

Dat de formule aanslaat, merkt
hij ook aan de drukte. Bezoe-
kers komen vanuit het hele land
naar Park IJsselweide. 
Hij deed de afgelopen jaren
ook al mee aan Kom Binnen Bij
Bedrijven, toen met de golfbaan.
„Een golfbaan heeft een heel
andere uitstraling dan een fa-
miliepark’’, stelt de onderne-
mer. „Nu het bedrijf zo is ver-
anderd, spreekt het veel meer
jongeren aan.’’

Leerplekken
Park IJsselweide houdt woens-
dag open huis. De Meijer geeft
dan zelf rondleidingen en infor-
matie over de mogelijkheden
voor werk en stage. „Ik heb sta-
geplekken en leerplekken voor
de receptie, het groenonder-
houd, de horeca en voor het 
begeleiden van evenementen.
Daarnaast heb ik vacatures voor
de horeca, want sinds kort heb-
ben we de brasserie in eigen be-
heer genomen. Ik zoek mede-
werkers voor de bediening en
de keuken, zowel vast als flexi-
bel.’’ 
Hij is benieuwd naar de op-
komst. „Ik heb geen idee, maar
ik hoop dat er veel mensen ko-
men. En wie woensdag niet
kan, is van harte welkom op een
andere dag.’’

▲Michel de Meijer. FOTO PIM MUL
      bij animatieteams te vergeven

miniclub, op het sportveld, bij het
zwembad. Wij zoeken die jongeren
en regelen alles voor hun vakantie-
baan. Jaarlijks gaan via ons zo’n
vierhonderd jongeren aan de slag.”

De taal spreken
De zomerjobs zijn gewild, maar er
zijn wel voorwaarden, licht Otten
toe. „Voor het buitenland moet je
minimaal 18 zjaar ijn en de taal
spreken van het land. Dus in Frank-
rijk moet je Frans spreken. Cam-
pingwerk in Nederland kan vanaf

16 jaar. Jongeren die in aanmerking
komen, krijgen vooraf een trai-
ningsweekend en een certificaat.”
Op het kantoor in Woerden is het
intussen een dolle boel, want me-
dewerkers Dana, Janiek, Renee,
Daan en Sjim hebben mascotte
Lenny van stal gehaald. 
„Op veel Franse campings heb-
ben we een Lenny-club”, vertelt
Fermont. „Lenny weet altijd overal
de boel op gang te brengen. Ook
een taak van onze animators.”
Het bedrijf werft het hele jaar

door, net als zusteronderneming
Team4Events. „Daarvoor zoeken
we mensen voor beurzen, evene-
menten en promoteams in Neder-
land. Dat is niet gebonden aan de
vakantieperiodes.”

Vergeven
Voor het animatiewerk op de cam-
pings zijn voor de komende zomer
nog tweehonderd banen te verge-
ven, zegt Otten. „We hopen dus
veel jongeren te zien volgende
week.’’


