Van rijschool via verkeerschool naar opleidingsinstituut
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VOORWOORD

MARCO EN ERWIN DON:

ALTIJD IN BEWEGING
50 jaar. Een mijlpaal! In de afgelopen
jaren is er veel gebeurd. Zaken die
in Westland hebben gespeeld en
zaken waar Westlandse bedrijven
mee te maken hebben gehad. In veel
gevallen hebben zij ook herinneringen
aan DON. Misschien als rijschool of
verkeersschool of de laatste jaren ook
als opleidingsinstituut. In dit magazine
willen wij als familiebedrijf graag een
aantal herinneringen ophalen en een
blik naar de toekomst richten.
In dit jubileumjaar willen we niet alleen
onze commerciële activiteiten laten zien
maar zeker ook ons sociale gezicht. In
dat kader hebben wij ervoor gekozen
om verschillende jubileumactiviteiten te
organiseren. We gaan met vrijwilligers
naar Blijdorp en met lichtverstandelijk
beperkte mensen naar Plaswijckpark.
We organiseren een bingo met prijzen
voor ouderen en een kerstdiner voor
alleenstaanden. We vinden het extreem
belangrijk dat wij een familiebedrijf
zijn. Niet alleen voor de mensen met
de achternaam Don. Alle medewerkers
hebben het wij-gevoel en de gezelligheid
die past bij het karakter van een
familiebedrijf. We doen het met z’n
allen.

We vormen sinds 1998 de directie van DON Opleidingen.
De volgende generatie staat al te trappelen.

We zijn er trots op wat we als
familiebedrijf hebben bereikt en
zijn dankbaar voor onze ouders,
medewerkers, klanten en leveranciers.
Zonder hen hadden wij niet gestaan
waar wij vandaag de dag staan. We
vormen sinds 1998 de directie van DON
Opleidingen en de volgende generatie
staat al te trappelen. Als directie is ons
streven te zorgen voor continuïteit
van de onderneming. We bewegen,
ontzorgen, lachen, werken samen en
leiden op!
Marco en Erwin Don

COLOFON

50 JAAR DON MAGAZINE

Dit magazine is een uitgave ter
gelegenheid van het 50-jarig jubileum
van DON Opleidingen. Het magazine
is tot stand gekomen met behulp
van verschillende medewerkers en
leveranciers.
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Eerste bus
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2019

DON Opleidingen 50 jaar.
Alle voertuigen voorzien
van 50 jaar logo.

Alles onder één dak door pand aan
Galgepad (o.a. klassikale opleidingen).

2017

Uitbreiding én vernieuwing
wagenpark (61 voertuigen) en
personeel (68 medewerkers).

Nieuw label ontwikkeld:
Logistics Talents om
nieuwe instroom
te creëren.

2013

Aangesloten bij overkoepelende
organisatie 'Transportopleider'
t.b.v. landelijke dekking.

WIJ BEWEGEN, ONTZORGEN, LACH E
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1987

1983

Intrek in pand
aan de Grote
Woerdlaan.

1969

Aanpassing logo
naar Verkeersschool
Martien Don. Uitbreiding
opleidingen met
rijbewijs C.

1980

Start Autorijschool
Martien Don met eerste
leerling op de auto.

Motoropleiding gestart.

2009

2010

Verandering van bedrijfsnaam
in verband met uitbreiding opleidingsaanbod.

Scooteropleiding
wettelijk verplicht.
Aanschaf
13 scooters.

2005

Inzet van
heftruckopleiding.
VCA, BHV.

2008

Code 95 werd wettelijk verplicht waardoor er
een ontwikkeling kwam in nascholing. Met de
jaren zijn de veiligheidstrainingen ontwikkeld.

H EN, WERKEN SAMEN EN LEIDEN OP!
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ONTSTAAN

Trots op het prachtige
familiebedrijf
Op 1 april 1969 kocht
Martien Don zijn eerste
lesauto. Papieren voor
rijinstructeur had je in die
tijd nog niet nodig. Wat
begon als eenmanszaak
is uitgegroeid tot
een gerenommeerd
opleidingsinstituut.

N

”

a mijn militaire dienst ben ik
een jaar chauffeur buitenland
geweest. Veel van huis beviel
mij echter niet. Mijn vader
was ondernemer en ik wilde
ook graag voor mijzelf beginnen. Mijn
vader had gezegd dat ik pas een nieuwe
auto kon kopen als ik deze voor mijn
werk kon gebruiken. Ik heb toen een
Ford Capri gekocht en ben daarin gaan
lesgeven. We begonnen met 1 leerling.
Dat leverde tien gulden per uur op.”

Verplichte opleiding
Vanaf 1976 werden rijscholen verplicht
om een opleiding voor rijinstructeur te
volgen. Nel vond dat ook interessant
en heeft toen samen met Martien
het diploma voor rijinstructeur
gehaald. “Het was oorspronkelijk niet
de bedoeling om ook daadwerkelijk
les te gaan geven. Maar toen ik mijn
diploma had, ben ik toch rijinstructrice
geworden. En dat vond ik direct
hartstikke leuk. Uiteindelijk had ik er
meer plezier in dan Martien. Nadat
we vaste rijinstructeurs in dienst
kregen, ging Martien zich meer met
de groei van de onderneming bezig
houden. We zijn gestart in een flatje
op de Gerberalaan. In de woonkamer
gaven we theorielessen. Daarna zijn wij
verhuisd naar een eengezinswoning
en vervolgens hebben wij een eigen

Eerste theorieles op de computer in de leslocatie
aan de Meloenlaan omstreeks 1984.

Martien en Nel Don

pand laten bouwen voor het kantoor,
de theorielessen en kregen we ook
voldoende ruimte om te parkeren.”
Drijfveer
“Ik ben jaren rijinstructeur geweest
maar had niet tot mijn zestigste
rijinstructeur willen blijven”, vertelt
Martien verder. “Ondernemen vond
ik veel interessanter. Dat is ook mijn
drijfveer geweest voor de groei van
DON Opleidingen. In de loop der jaren
kregen we er meer personenauto’s en
vrachtwagens bij. Later gingen we ook
lesgeven op motoren. Het verdubbelen
van de organisatie kostte in iedere
periode veel tijd en energie. We werkten
ook zeven dagen in de week en waren
24 uur per dag bereikbaar. Een van de
succesfactoren van ons bedrijf is dat
wij de winst altijd hebben geïnvesteerd
in ons familiebedrijf. We wilden zo min
mogelijk financieren of leasen.”
Familiebedrijf
De uitbreiding naar een verkeersschool
met theoretische opleidingen is volgens

Martien en Nel een belangrijke stap
geweest. “Marco en Erwin hadden
dezelfde visie en hebben dit uitstekend
doorontwikkeld naar een professioneel
opleidingsinstituut. Het is mooi om
te zien hoe Marco en Erwin het met
hun team doen en hoe zij bijvoorbeeld
gebruikmaken van alle mogelijkheden
die er op IT-gebied zijn. Marco en Erwin
vullen elkaar uitstekend aan. We zijn
trots op wat ze bereikt hebben en weten
zeker dat ze in de toekomst nog verder
zullen groeien. Misschien met meer
opleidingen of wellicht op een andere
locatie in een andere regio.”

Het verdubbelen van
de organisatie kostte in
iedere periode veel tijd en
energie.
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Fotoboek van medewerkers
door de jaren heen...
Door de jaren heen hebben veel
mensen bijgedragen aan het
succes van DON Opleidingen.
Op deze pagina’s een korte terugblik.

Teamfoto 1981

Teamfoto 1994

Westland Beurs

omstreeks 1998

Medewerkers aan het woord
TINEKE VAN DER SAR
WERKT SINDS 1990
BIJ DON OPLEIDINGEN

DICK PONGERS WERKT SINDS
1997 BIJ DON OPLEIDINGEN

De eerste vier jaar was ik rijinstructeur voor
het B-rijbewijs. Ik heb op eigen initiatief
mijn papieren voor rijinstructeur op de
vrachtwagen en bus gehaald. Je hebt qua
techniek dan bijna dezelfde kennis als
een automonteur. Ik kan mij nauwelijks
voorstellen hoe wij les konden geven zonder
navigatie en mobiele telefoon. Als vrouw tussen
de mannen moet je sterk in je schoenen staan. Ik werk in een
hecht team en kan altijd rekenen op support. De afwisseling en
het persoonlijk contact met de leerling vind ik het mooiste van
mijn werk. Ik ben ambitieus en streef er altijd naar om de leerling
goed en snel naar het examen te leiden.

Ik ben begonnen als rijinstructeur op de
personenauto. Doordat de organisatie
groter werd, kwamen er allerlei functies
op mijn pad die ik graag wilde gaan doen.
Zo ben ik wagenparkbeheerder geweest
en heb ik cursussen ontwikkeld en
gegeven voor de Code 95. Momenteel ben
ik rijinstructeur voor de vrachtwagen en de
touringcar. Ik ben 65 en vind het een eer om
in zulke prachtige, nieuwe vrachtwagens les
te mogen geven. We hebben een ontzettend leuk team en
een fantastische werkgever. Ik ben blij dat ik nog een tijdje in
dienst kan blijven.
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MEDEWERKERS

Teamfoto 2001

Teamfoto 2004

Teamfoto 20

18 motorinst

ructeurs

THEO DE VRIES WERKT
SINDS 1990 BIJ DON
OPLEIDINGEN
In 1990 kwam ik als rijinstructeur
uit militaire dienst en begon ik
bij DON als rijinstructeur op de
personen- en vrachtwagen. Daarna
heb ik verschillende functies gehad.
Ik heb DON Opleidingen zien groeien
en mocht met hen meegroeien. Op
dit moment ben ik Hoofd Verkoop
van de afdeling Veiligheidstrainingen.
Een mooi afwisselende baan waarbij
ik bedrijven kan adviseren hoe zij veilig kunnen
werken op de werkplek.

n

re opleidinge

ling Particulie

18 afde
Teamfoto 20

ROOS DON WERKT SINDS 1993
BIJ DON OPLEIDINGEN
Ik ben getrouwd met Marco Don en ben
accountmanager particuliere opleidingen.
Het was eigenlijk logisch dat ik na mijn
trouwen bij DON in dienst kwam. Ik ben
vanaf de intake tot het slagen persoonlijk
bij de leerling betrokken. Ik vind het leuk om
met jonge mensen te werken. Dat houdt mij
ook scherp. Het is ook mooi om te zien hoe
het bedrijf is gegroeid. Als ik niet meer met plezier naar m’n
werk zou gaan, zou ik direct stoppen. Het is heerlijk om bij een
familiebedrijf te werken. Mijn echtgenoot en dochter werken op
een andere afdeling. We bemoeien ons niet met elkaars werk. Ik
zou niet anders willen.
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advertorial BOKSMAN BOUWBEDRIJF

BOKSMAN BOUWBEDRIJF

Al jaren een fijne samenwerking

met DON Opleidingen
”Wij willen ons graag eerst even voorstellen. Boksman
Bouwbedrijf B.V. is een familiebedrijf uit het Westland,
dat zich richt op de realisatie van kleine en grote,
kort- en langlopende projecten.”

W

”

ij bouwen en ontzorgen
voor een groot aantal
klanten uit verschillen
sectoren. Hierbij kunt
u denken aan opleidingscentra, winkelketens, kantoren, zorg-/
onderwijsinstellingen, horecaondernemingen, garagebedrijven en
diverse andere partijen in Nederland, de
Benelux en Duitsland. Ons werkgebied

is nieuwbouw, verbouw, renovatie en
interieur.
Wij hebben al heel wat jaren een fijne
samenwerking met DON Opleidingen.
Zij verzorgen voor ons opleidingen als
BHV, VCA of het BE-rijbewijs. Op een
enkeling na zijn de meeste deelnemers
altijd in één keer geslaagd, wat voor ons
bewijst dat DON een goed en kwalitatief
uitstekend opleidingsbedrijf is!

Verkeersschool Martien Don, dat
inmiddels al een tijdje de naam DON
Opleidingen draagt, behoort ook al jaren
tot onze eigen vaste klantenkring. Wij
maken voor hen met aandacht en zorg
een kwalitatief hoogstaand interieur
met daarin verwerkt diverse losse
interieuronderdelen, natuurlijk geheel
naar de wensen van DON samengesteld.”
”Namens het gehele Boksman-team
feliciteren wij de familie Don en alle
medewerkers met het behalen van
een halve eeuw zorg voor diverse
opleidingen!
Proficiat met jullie 50-jarig jubileum!”

Op een enkeling na zijn de meeste deelnemers altijd in
één keer geslaagd! Een goed en kwalitatief uitstekend opleidingsbedrijf dus!
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LOCATIES

Van een kleine flat
naar een prachtig pand

De afgelopen vijftig jaar heeft DON Opleidingen, onder verschillende namen en vanaf
een aantal verschillende locaties, haar werkzaamheden verricht. Wat in 1969 begon in
een flatje, huist momenteel in een prachtig pand aan het Galgepad in Naaldwijk.

H

et verhaal van DON
Opleidingen begint in 1969
als een jongensboek. In een
flat aan de Gerberalaan
beleeft het bedrijf haar
eerste jaren. In die kleine ruimte vinden
alle werkzaamheden plaats die met
de autorijschool te maken hebben.
Natuurlijk was het aanbod destijds een
stuk beperkter, maar de theorielessen
werden bijvoorbeeld gewoon in de
woonkamer gegeven.
Oprichters Martien en Nel Don
verhuizen in 1971 naar een
eengezinswoning in de Bartok in
Naaldwijk. De lesauto’s vertrekken
nog altijd vanuit huis. Nadat een
groentezaak van de ouders van Martien
in de Meloenstraat leeg komt te staan,

Gerberalaan, Naaldwjk

Oosteinde, Den Haag

Galgepad, Naaldwijk

worden daar de theorielessen gegeven.
In 1987 betrekt het bedrijf een pand
aan de Grote Woerdlaan in Naaldwijk.
Voor het eerst zit alles onder één dak.
Bovendien is daar voldoende ruimte
om het bedrijf verder uit te breiden.
Na verloop van tijd komt er een tweede
vestiging bij aan het Oosteinde in Den
Haag.
In 2012 groeit het opleidingsinstituut
opnieuw uit haar jasje. Aan het
Galgepad in Naaldwijk wordt een
prachtig nieuw pand gebouwd. In dit
duurzame gebouw is ruimte om alle
opleidingen onder één dak te huisvesten.
Het pand biedt bovendien ruimte
om nog verder te groeien, wat DON
Opleidingen dan ook blijft doen. De
afgelopen vier jaar is flink geïnvesteerd
in uitbreiding en vernieuwing van
het wagenpark en is het aantal
medewerkers verdubbeld. Het pand aan
het Oosteinde wordt twee jaar geleden
afgestoten.
Toch heeft DON Opleidingen nog een
‘tweede vestiging’; haar aanwezigheid

Grote Woerdlaan, Naaldwijk

op internet. De verschillende functies
van een kantoor hebben allemaal
een digitale tegenhanger. De
e-learning omgeving functioneert als
klaslokaal, de webshop als winkel en
de landingspagina’s en sociale media
zijn de etalage. Tot slot functioneert
de website als informatievoorziening.
Vroeger kwam iemand het kantoor
binnenwandelen voor een gesprek en
wat flyers; nu staat alles op de site.
Overigens betekent dit niet dat men
niet welkom is aan het Galgepad 11 in
Naaldwijk. In tegenstelling; de deur
staat altijd open en men kan altijd
binnenstappen voor een persoonlijk
gesprek en een kop koffie. De digitale
dienstverlening is bij DON Opleidingen
een aanvulling en geen vervanging.

DON Opleidingen groeide steeds meer.
Verhuizen hoorde daar ook bij.
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advertorial RABOBANK WESTLAND

JELLE HAMER VAN
RABOBANK WESTLAND:

‘NA 50 JAAR
KAN JE BIJNA
SPREKEN VAN
EEN HUWELIJK’

Jelle Hamer

We zijn blij dat we de samenwerking met
DON Opleidingen recent weer met 10 jaar hebben
mogen verlengen. Het is tekenend voor het
vertrouwen in elkaar.
18

Geen bedrijf kan zonder,
zeker niet als het iets
groter wordt: een goede
en betrouwbare financiële
dienstverlener. Voor DON
Opleidingen is Rabobank
Westland al 50 jaar dé
partner als het gaat om
financiële producten en
diensten.
Volgens Jelle Hamer, accountmanager
grootzakelijk bij Rabobank Westland,
is het aantal paralellen tussen DON
Opleidingen en de bank opvallend groot:
‘Net als Rabobank Westland is ook
DON Opleidingen een organisatie met
een grote Westlandse historie en is het
in haar vakgebied een speler die zeer
allround is in zijn dienstverlening. Zo
heeft DON Opleidingen zich ontwikkeld
van een autorijschool voor particulieren
tot een organisatie die nu een zeer breed
spectrum aan opleidingen biedt. De
bekendste opleidingen kent iedereen wel,
maar ze bieden ook opleidingen aan die
bij veel minder mensen bekend zullen
zijn, maar waar wel degelijk veel vraag
naar is. Uiteindelijk zijn het de markt en
de klanten die de wijzers van het kompas
bepalen. Door die toekomstgerichte visie
laat DON zien dat het openstaat voor
nieuwe ontwikkelingen en verder kijkt
dan het huidige moment. Het is daardoor
ook minder kwetsbaar in economisch
lastige tijden en heeft het ons volledige
vertrouwen.’
Natuurlijk, zo bekent Hamer eerlijk, kent hij
niet de gehele 50-jarige klantgeschiedenis
van Rabobank en DON Opleidingen. Daar
is hij sowieso nog te jong voor, ook al
werkt hij al 25 jaar bij Rabobank Westland.
Pas sinds 2019 heeft Hamer echter de
Westlandse onderneming onder zijn
financiële vleugels. ‘Ik heb al een paar keer
met Marco en Erwin Don gesproken en dan
merk je dat het gedreven ondernemers
zijn, met een gezonde en kritische kijk op
de zaken die we met elkaar doen. Dat is
prima, zo haal je het beste in elkaar naar
boven. Uiteindelijk willen ze kwaliteit van
hun leveranciers en als ze dat krijgen, zijn
ze bereid hierin te investeren. Zo zijn we blij
dat we onze samenwerking recent ook weer
met 10 jaar hebben mogen verlengen. Ik
vergelijk onze 50-jarige relatie wel eens met
een huwelijk, je leert elkaar door dik en dun
kennen. Als Rabobank Westland zijn we ook
na al die tijd nog ontzettend blij en trots op
onze band met DON Opleidingen. Wat ons
betreft op naar de 100!’

Modern
wagenpark
voor kwalitatief
hoogwaardige
scholing
Cees den Elzen en
Hans Kruizinga hebben
een gecombineerde
functie van rijinstructeur
op de vrachtwagen en
wagenparkbeheerder.
Als wagenparkbeheerder coördineren
zij het onderhoud, de
pechgevallen en zijn
zij betrokken bij de
aanschaf van nieuwe
vrachtwagens, bussen
en tractoren. Ook het
beheer van de loods
waar verschillende
trainingen worden
gegeven doen ze.

”

W

e zijn een innovatief
bedrijf. Dat zie je ook
terug in ons wagenpark.
We letten altijd op het
brandstofverbruik en de
veiligheid. Alle aspecten die mogelijk
zijn, nemen wij mee in de keuze van
nieuw materiaal. Voorbeelden zijn automatisch remmen en afstand houden.
Zo krijgt de chauffeur een signaal als hij
van richting verandert en er een fietser
of voetganger in de buurt is. Een noviteit
is de vrachtwagen zonder spiegels die
wij binnenkort krijgen. De buitenspiegels
zijn vervangen door camera’s buiten en
schermpjes binnenin de vrachtwagen
voor een nog beter zicht. Als het gaat om
duurzaamheid, leiden wij de chauffeurs
op met het nieuwe rijden. Dat wil zeggen
een vrachtwagen meer laten uitrollen
en anticiperen op situaties zodat er niet
steeds geremd en opgetrokken hoeft te
worden. Dat scheelt aanzienlijk in het
brandstofverbruik. De laatste jaren
hebben wij op deze gebieden grote stappen gemaakt. De meeste vrachtwagens
zijn automaat met de mogelijkheid om
gedeeltelijk handgeschakeld examen af
te leggen. Dat moedigen wij ook aan om
geen belemmering te hebben door een
aantekening op je rijbewijs dat je alleen
met een automaat mag rijden. De kracht
van DON is zeker dat wij altijd betrokken
zijn met onze cursisten en zorgen voor
een goede persoonlijke begeleiding.”
Modern
”Om de kwaliteit te waarborgen hebben
we ons wagenpark uitgebreid met vier
nieuwe Mercedes-Benz Actros vrachtauto’s. Alle vrachtauto’s zijn voorzien van
de nieuwste technologieën. De Mercedes-Benz vrachtauto’s staan bekend om

Wagenpark 2004

22

hun brandstofbesparende, technische
innovaties en perfect op elkaar afgestemde services.
De voertuigen maken het gehele wagenpark compleet tot 62 eenheden. Het totale wagenpark bestaat uit vijftien personenauto’s, twaalf motoren, elf scooters,
een tractor met aanhangwagen, een
LZV-combinatie, twee heftrucks, een
reachtruck, twee pallettrucks, een bus,
een auto met aanhanger, twee trekker
opleggers, twee aanhangwagens en elf
vrachtauto’s, waaronder de vier nieuwe
Mercedes-Benz bakwagens.”

Eerste vrachtwagen 1983

Kwaliteit
De voertuigen die zich in het wagenpark
bevinden worden ingezet voor kwalitatief hoogwaardige scholing. Tijdens
opleiding en examens staat veiligheid
in het verkeer en/of de werksituaties
daarbij hoog in het vaandel. Om deze
kwaliteit, veiligheid en continuïteit te
borgen, worden de voertuigen sinds jaar
en dag onderhouden door geselecteerde
dealers. Met trots mag DON Opleidingen
terugkijken op een succesvol jaar met
haar nieuwe voertuigen.

WAGENPARK

Eerste bus 1993

Een duurzame Europese erkenning
DON Opleidingen is met de hoogste aantal *****sterren erkend door Ecostars,
een Europese erkenningsregeling voor
duurzame vervoerders van vracht en
personen. 80% van de voertuigen beschikt over vijf sterren, wat uiteindelijk
heeft geleid tot een totale bedrijfswaardering van vijf sterren. Het wagenpark
van DON Opleidingen bestaat dan ook
uit schone en duurzame voertuigen.
Ecostars is een erkenningsregeling voor
vervoerders van vracht en personen, dat
ooit in 2009 is opgestart door de Europese Unie. Het doel is om de luchtkwaliteit
in Rotterdam en omgeving te verbeteren
en het brandstofverbruik van vervoer-

ders te helpen terugdringen. Om dit doel
te behalen heeft gemeente Rotterdam
een Ecostars-programma ontwikkeld
waardoor transporteurs sterren kunnen
verdienen voor duurzame bedrijfsvoering.

Hans Kruizinga

De sterren geven aan in hoeverre een
vervoerder schoon en duurzaam te
werk gaat. Tijdens het programma kijkt
men naar (onder andere) brandstofmanagement, voertuigselectie, preventief
onderhoud, rijvaardigheidsontwikkeling
en ondersteuningssystemen. Een organisatie kan hiervoor maximaal 5 sterren
ontvangen en krijgt daarnaast advies
over het verbeteren of behouden van
een duurzaam wagenpark.

Cees den Elzen

Eerste lesauto 1969

We zijn een innovatief
bedrijf. Dat zie je ook
terug in ons wagenpark.
We letten altijd op
het brandstofverbruik en
de veiligheid.
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DON OPLEIDINGEN

Meet the family

D

ON Opleidingen is een
Westlands familiebedrijf met
een grote naamsbekendheid
in de regio. Wat in 1969
begon met één Ford Capri
als lesauto, is uitgegroeid tot een
gerenommeerd opleidingsinstituut met
ruim 60 voertuigen en 70 medewerkers
die samen zorgen voor transparantie
en een positieve, prettige werksfeer.
In vijftig jaar tijd is DON Opleidingen

op een natuurlijke manier gegroeid
naar een groot, volwaardig
opleidingsinstituut met ongeveer
260 opleidingen verdeeld over
vier afdelingen. DON Opleidingen
is ambitieus en wil klanten altijd
meerwaarde bieden. Kwaliteit en
continuïteit zijn belangrijke factoren.
Het zijn de onschatbare kernwaarden
van een familiebedrijf als DON
Opleidingen.

WIJ BEWEGEN, ONTZORGEN, LACHEN,
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MEET THE FAMILY

Teamfoto 1981

In de loop der
jaren heeft DON
Opleidingen op basis
van de behoefte
van de klanten het
opleidingenpakket
vergroot. Het
familiebedrijf heeft
nu een productlijn
waarmee ze bedrijven
van A-Z kunnen
ontzorgen.

WERKEN SAMEN EN LEIDEN OP!
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advertorial RENEWI

RENEWI:

‘DON snapt

DE TRANSPORTWERELD’

Voor Renewi is DON Opleidingen al jarenlang van
onschatbare waarde. Het toonaangevende
waste-to-product bedrijf in Wateringen neemt jaarlijks
honderden trainingen en cursussen af.

D

”

an moet je denken aan
rijbewijzen C, CE, LZV en
certificeringen als Code 95,
VCA, BHV, EHBO, heftruck
en andere gerelateerde
cursussen’, aldus HR-Business Partner
Quinten van der Zwan van Renewi.
‘Het is dus veel breder dan alleen de
rijbewijzen voor onze chauffeurs. Alle
interne medewerkers – in de regio
werken we inmiddels met zo’n 800
mensen – krijgen van Renewi de taak of
kans zich te ontwikkelen in de diverse
onderdelen van hun vakgebied. DON is
door zijn kennis van de transportwereld
en alles wat daarbij komt kijken voor ons
van onschatbare waarde en de perfecte

Renewi en DON lijken meer
op elkaar dan je denkt, beide
zijn specialisten, volop bezig
met innovatie en uitzonderlijk
klantgericht.
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opleidingspartner in de regio. Je merkt
dat ze snappen wat transport inhoudt en
hoe de transportwereld werkt.’
Renewi is net als DON Opleidingen een
bedrijf met een heldere visie en een
grote waardering voor people. Hoe goed
en duurzaam het materieel ook is, het
gaat in beide markten uiteindelijk om de
mensen. ‘De belangrijkste investering bij
Renewi is inderdaad onze medewerkers.
Zíj maken het verschil. Daarom bieden
we ook iedereen de kans om carrière
te maken binnen Renewi. Een mooi
voorbeeld is ons interne opleidingsplan,
waarin wij jaarlijks tientallen bijrijders
opleiden tot volwaardige chauffeurs. Zo

begint een bijrijder op een vuilniswagen
weliswaar achter de auto, maar nadat
er voldoende kennis is opgedaan van
het bedrijf, de klanten, het afval en de
vrachtwagen, bieden wij aan om het
rijbewijs CE en Code 95 te halen, zodat
hij doorgroeit tot chauffeur op een
van onze blauw-witte vrachtwagens.
Uiteraard is DON dan de aangewezen
partner die onze mensen leert wat het is
om in een vrachtwagen te rijden en de
fijne kneepjes van het vak bijbrengt.’
Daarbij houdt DON altijd rekening met
de werknemers en de aard van het werk,
wat soms best zwaar kan zijn. Van der
Zwan tot slot: ‘Zo werken ze bijvoorbeeld
niet in vaste tijdsvakken, maar biedt
DON alternatieve tijden, zoals in de
avond of op zaterdag. Maatwerk dus
en dat is voor Renewi en onze mensen
ontzettend belangrijk. Alleen maar
complimenten dus.’

Quinten van der Zwan, HR-Business Partner

ABAM

MARCO VAN VEEN:

Een vertrouwd
gevoel voor
de leerling
Marco van Veen is manager
van de afdeling Particuliere
rijopleidingen. De afdeling is
verantwoordelijk voor het advies,
de intake, de planning en de
administratie. En natuurlijk voor
de rijlessen die opleiden naar de
rijbewijzen A, B en AM.

M

arco van Veen: “Twaalf rijinstructeurs zorgen voor de praktijkopleidingen. Twee daarvan geven
les op de motor of scooter. Onze
doelgroep is voornamelijk de
particulier. We geven daarnaast nog zakelijke
opleidingen voor bijvoorbeeld koeriers van
pakketdiensten om chauffeurs tips en trucs te
leren. Naast deze opleidingen kunnen mensen
bij ons ook terecht voor hun taxichauffeuropleiding, slipcursussen (bij Van der Ende
Racing) en hun vaarbewijs (theorie). We hebben
recentelijk vier motoren in gebruik genomen,
waardoor we beschikken over een super
modern motorenpark. Ook ons wagenpark
blinkt en is vrijwel geheel vernieuwd”
Elektrische leswagens
“We hopen dat het automatenrijbewijs snel
wordt afgeschaft en gewoon valt onder het
rijbewijs zonder de code ‘Automaat’ erop.
Daardoor zouden we ook les kunnen geven in

Marco van Veen, manager Particuliere rijopleidingen

elektrische lesauto’s en auto’s op
waterstof. Dat zijn allemaal auto’s
die een automatische versnelling
hebben. Bij het afschaffen van het
automatische rijbewijs zouden er
voor leerlingen geen drempels meer
zijn om hierin les te nemen. Het
resultaat is dat we onze doelstelling
om de CO2-uitstoot te verminderen
geheel kunnen realiseren.”
Kwaliteit altijd voorop!
“Het slagingspercentage is
hoog. Wat wij wel zien is dat er
in toenemende mate leerlingen
aanmelden die het eerst hebben
‘geprobeerd’ bij een andere
rijschool. Om uiteenlopende
redenen is het hen echter niet gelukt
om daar hun rijbewijs te halen.
Met andere woorden: het lijkt soms

aantrekkelijk om te kiezen voor
een goedkopere rijschool, maar
uiteindelijk ben je aan het einde
van de rit toch vaak duurder uit.
Bij DON Opleidingen staat kwaliteit
altijd voorop. We bieden ook rijles
voor speciale doelgroepen en
kunnen cursisten op maat helpen
om hun rijbewijs te halen. We willen
de leerling het vertrouwen geven
dat zij hun examen kunnen halen
en daarna veilig aan het verkeer
kunnen deelnemen.”
De zekerheden van DON
Opleidingen:
• 1 6 zeer ervaren en betrokken
instructeurs.
• Zeer korte wachttijden.
•M
 odern wagenpark met 17 nieuwe
auto’s, 10 scooters en 12 motoren.
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advertorial OLYMPIA

DON Opleidingen en
Olympia Uitzendbureau
geven betekenis aan werk
Net als DON Opleidingen zet Olympia Uitzendbureau
mensen graag in in hun kracht, zeker ook als het gaat
om functies in het transport. Curieus toeval: ook Olympia
doet dit al 50 jaar!

M

et ruim 130 vestigingen
is Olympia altijd in de
buurt om bedrijven
en mensen met elkaar
te verbinden. Met 700
collega’s, franchisenemers en partners
zorgt het voor betrokken flexkrachten
en blije opdrachtgevers, zeker ook in
Westland. ‘Een van onze vaste partners

We zijn uitermate content
met de kwaliteit die
DON levert aan onze
uitzendkrachten en aan
ons als uitzendbureau.
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voor het opleiden van chauffeurs is
uiteraard DON Opleidingen’, zegt Marc
Everaard, manager Chauffeurpropositie
bij Olympia. ‘Wij werken met DON
voor de rijbewijsopleidingen voor
vrachtwagenchauffeur of chauffeur
voor huisvuilinzameling. Dan moet
je denken aan Rijbewijs C en CE en in
het verlengde daarvan Code95, VCA
ADR tank. We zijn uitermate content
met de kwaliteit die DON levert aan
onze uitzendkrachten en aan ons als
uitzendbureau. Ze houden van open en
eerlijke communicatie, komen afspraken
na en zijn altijd bereid met ons en onze
kandidaten flexibel mee te denken. Dat
is heel belangrijk.’
Voor Olympia is werk niet ‘slechts’ een
manier om geld te verdien. Everaard:
‘Mensen brengen via werk hun unieke
waarden tot uitdrukking. Binnen

Olympia proberen wij mensen te
stimuleren voor werk van betekenis,
in dit geval dus in het transport. Waar
ligt je voorkeur, wat ligt jou goed, welk
bedrijf spreekt je aan? Soms hebben
kandidaten al een heel helder beeld
van hun ambities en wensen in de
transportsector, soms moeten ze dat
nog ontdekken. In dat laatste geval
beginnen ze alvast aan de opleiding en
bepalen we achteraf waar ze aan de slag
kunnen.’
Een belangrijke rol in het succes van
de opleiding spelen ook de recruiters
en coördinatoren van Olympia zelf,
die samen met de DON-instructeurs
de kandidaten gedurende het gehele
traject persoonlijk begeleiden. ‘Zij zijn
vaak aanwezig bij DON om de kandidaat
vertrouwen en ondersteuning te geven’,
zegt Everaard. ‘Heel belangrijk, want we
willen niet dat iemand onnodig afhaakt.
Een chauffeur mag dan weliswaar een
klein radertje in het geheel zijn, maar ik
herinner mensen graag aan de slogan
Zonder transport staat alles stil. Dat
moeten we ons in deze tijd heel goed
realiseren.’

LOGISTICS TALENTS

LOGISTICS D
”

TALENTS

Logistics Talents is een format dat op initiatief van DON
Opleidingen is opgestart om een bijdrage te leveren
aan het oplossen van het tekort aan beroepschauffeurs.
Marco Don is de geestelijk vader van Logistics Talents.

ON Opleidingen krijgt
regelmatig de vraag
van klanten hoe zij
beroepschauffeur kunnen
worden. Vaak kijken ze
echter aan tegen de kosten om hun
chauffeursdiploma te halen. Hoewel
mensen gemotiveerd zijn om de
branche in te gaan, haken ze af wegens
financiële redenen. Aan de andere
kant krijgen we vragen van bedrijven
of we nog goede mensen kennen die
chauffeur willen worden. Deze bedrijven
hebben vaak subsidiemogelijkheden
van het O&O-fonds om een financiële
bijdrage te leveren aan mensen die
hun chauffeursdiploma willen halen.
Die kunnen mensen vaak bijna gratis
opleiden. Logistics Talents is een
platform om werkgevers en werknemers
te koppelen. Op die manier leiden
wij gemotiveerde mensen op, met de
zekerheid dat zij een baan krijgen.”
Speed en meet
“Onze rol is vraag en aanbod bij
elkaar te brengen. We verzamelen
via de website van Logistics Talents
cv’s en maken de voorselectie voor de
bedrijven die deelnemen aan Logistics
Talents. Daarnaast houden wij vanuit
Logistics Talents twee keer per jaar
een Talentendag op onze locatie om
potentiële chauffeurs en bedrijven met
elkaar te laten kennismaken. Wij gaan
nu het vierde jaar in. Dat gaat eigenlijk
best goed; tientallen chauffeurs hebben
op deze manier een baan gekregen.
Door onder andere de vergrijzing in de
sector is de uitstroom helaas nog steeds
groter dan de instroom. Daarom zijn er
de komende jaren nog ruim voldoende
mogelijkheden om te beginnen met
werken in transport en logistiek.”

Zet nu de eerste stap!

Marco Don, directeur DON Opleidingen

Logistics Talents is een platform om bedrijven
die chauffeurs zoeken en mensen die chauffeur
willen worden, aan elkaar te koppelen.

Baangarantie en een toffe job, dat is
wat we jou bieden! Laat ons vandaag
nog weten dat jij op zoek bent naar
een baan als vrachtwagenchauffeur,
heftruckchauffeur of buschauffeur
en wij vertellen het door aan onze
partners. Als je nog niet het juiste
rijbewijs hebt, dan laten wij onze
partners weten dat je nog opgeleid
moet worden. Zodra je in aanmerking komt voor de baan, wordt jouw
opleiding geregeld en (deels) vergoed
door jouw werkgever! Het enige dat
jij hoeft te doen, is jouw gegevens bij
ons achter te laten.
Voor meer informatie kijk
op onze website
www.logisticstalents.nl
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PAND

Zeker met het oog op de nieuwe
generaties is het zorgvuldig
omgaan met het milieu
bijzonder belangrijk voor ons.

Erwin Don, directeur DON Opleidingen

Op weg naar een
klimaatneutraal pand
Het pand van DON Opleidingen is zeven jaar geleden
gebouwd. Tijdens de bouw zijn alle mogelijkheden benut
om het pand zo klimaatneutraal als mogelijk te maken.
Erwin Don over de visie achter het prachtige pand aan
het Galgepad in Naaldwijk.
”

T

oen het pand werd
gebouwd moest het van
de welstandscommissie
per sé drie lagen hebben.
We hadden echter maar
twee lagen nodig. De bovenste laag
hebben we toen verhuurd aan ISW
Hoogeland omdat zij leslokalen
te weinig hadden. We hebben hier
een aantal jaren de opgroeiende
jeugd over de vloer gehad. Na vier
jaar was hun nieuwe pand klaar
en hadden we weer de beschikking
over de bovenste etage. Dat kwam
goed uit omdat we steeds meer
theoretische cursussen gaven
en we de ruimte goed konden
gebruiken. We hebben nu negen
volwaardige leslokalen tot onze
beschikking.”

Duurzaam
“We hebben dubbel glas, goede isolatie,
laagvermogen verlichting en tijdens de
bouw zijn er op het terrein 12 bronnen
geslagen om middels een gesloten systeem
aardwarmte en aardkoelte te gebruiken.
Het is een uitermate duurzaam systeem
om het pand te koelen of te verwarmen.
Door deze bronnen realiseren wij een CO2
reductie van 33.000 kg per jaar. Ook het
buitenterrein en een aantal grote loodsen
worden gebruikt voor lessen en trainingen.
In feite hebben wij alle faciliteiten in
eigen huis om onze opleidingen te
verzorgen. Dat was ook de achterliggende
gedachte van de nieuwbouw; het moest
een pand worden waar wij de komende
25 jaar gebruik van kunnen maken. Een
duurzaamheidsgedachte met oog voor de
toekomst!”

Milieubewust
“Zeker met het oog op de nieuwe
generaties is het zorgvuldig omgaan
met het milieu bijzonder belangrijk
voor ons. Als rijschool verbruiken wij
veel brandstof. Daar is op dit moment
nog niet veel aan te doen. Het lessen
in elektrische lesauto’s is eigenlijk nog
amper een optie omdat elektrische
auto’s automatische versnelling
hebben. Dat zou voor de cursisten
betekenen dat zij na hun slagen niet
in een handgeschakelde auto mogen
rijden. We zijn wel aan het kijken hoe we
elektriciteit voor lesauto’s zelf kunnen
opwekken”
Klimaatneutraal
“Het pand is nog niet helemaal
klimaatneutraal. In de nabije toekomst
willen we gebruikmaken van zonneenergie om dit te realiseren. Dit jaar
willen we op ons dak zonnepanelen
installeren om de volgende stap naar
klimaatneutraal te zetten. Ook willen wij
dit jaar over gaan op LED-verlichting.
Met andere woorden: we zijn goed op
weg naar een klimaatneutraal pand!
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Ambassadeurs voor

VEILIGHEID

Verbinden en een olievlek creëren om zoveel mogelijk mensen
te bereiken. DON Opleidingen neemt zijn ambassadeursrol om veiligheid
in het verkeer te bevorderen bijzonder serieus.

Thom Dijkxhoorn (links), manager Beroepsrijopleidingen en
Angelo Cancedda, accountmanager Beroepsrijopleidingen
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VEILIGHEID

D

ON is ambassadeur van
de MONO-campagne.
Angelo Cancedda is
opleidingsadviseur op de
afdeling beroepsrijopleidingen
en vertegenwoordigt DON bij deze
campagne. “De MONO-campagne
staat voor ongestoord onderweg.
De overkoepelende organisatie is
ook verantwoordelijk voor de Bobcampagne.
Het ambassadeurschap van de MONOcampagne past ook bij onze organisatie;
opleidingsinstituut en kenniscentrum.
Naast de ANWB zijn we het enige
opleidingsinstituut in Nederland dat
ambassadeur is van deze campagne.
We hebben ook de relaties en

Als maatschappelijk
betrokken organisatie
zijn wij een
veiligheidscentrum
voor burgers

het netwerk om dit
ambassadeurschap handen
en voeten te geven. We
willen het veiligheidsgevoel
uitdragen aan personen van
16 die hun scooterrijbewijs
halen tot aan iemand van 60
die nascholing doet voor zijn
vrachtwagenrijbewijs.”
MONO
Het doel van de MONOcampagne is om het aantal
fietsers en automobilisten
dat sociale media gebruikt
tijdens het rijden te verminderen. Angelo: “We willen
voorkomen dat berichten
binnenkomen tijdens het
sturen.
Waneer je onderweg bent,
blokkeert de app binnenkomende meldingen op
je telefoon. De campagne
richt zich ook op hun
sociale omgeving – de
mensen die deze bestuurders een bericht sturen.
Vanuit de gedachte: als je weet
dat iemand onderweg is, stuur dan geen
berichten. De boodschap van de campagne is: rij zonder afleiding. rij MONO,
ga ongestoord onderweg.”
063 - WT VERLOOP Poster_A4

_210x297-v05.indd 1

Maak een Punt van Nul
De meeste ongelukken komen door
menselijk gedrag. Bijvoorbeeld doordat
we te hard rijden, op onze smartphone
kijken of geen goede verlichting op
onze fiets hebben. Die ongelukken zijn
vermijdbaar. Elk verkeersslachtoffer
is er één teveel. Thom Dijkxhoorn is
het boegbeeld van de campagne Maak
een Punt van Nul ‘. Een campagne die
vanuit de provincie Zuid-Holland wordt
georganiseerd. “De provincie zocht
een kwalitatief goede en professionele
opleider bij deze campagne. Als
ambassadeur dragen wij de doelstelling
van de campagne uit en proberen
wij nieuwe bedrijfsambassadeurs te
werven. We zijn ook officieel beëdigd
voor deze campagne.”
Ambassadeurs
Als Angelo en Thom bij klanten aan tafel
zitten om opleidingsadviezen te geven,
brengen zij de campagnes altijd naar

02-08-18 16:15

voren. “Als een bedrijf wil meedoen,
kunnen wij ze aan de organisatie van
de campagne voordragen om ook
ambassadeur te worden. We hebben
nu ook een aanvraag bij B&W van de
gemeente Westland gedaan. Daar is
positief op gereageerd en binnenkort
hebben we een afspraak met hen om
te kijken welke rol zij kunnen krijgen
om het ook op overheidsniveau uit te
dragen.”
Verbinden
“Ons doel is verbinden en een olievlek
creëren. We willen zoveel mogelijk
mensen bereiken om veiligheid in het
verkeer te bevorderen. Dat wil zeggen
verkeersdeelnemers bewustmaken van
de gevaren in het verkeer als het gaat
om drinken in het verkeer, het gebruiken
van je mobiele telefoon en een te hoge
snelheid. Door ons ambassadeurschap
komen we ook in de media om de
campagnes uit te dragen. We zijn niet
alleen een opleidings- en kenniscentrum,
maar willen als maatschappelijk
betrokken organisatie ook graag een
veiligheidscentrum voor burgers zijn.”

Meer informatie

www.daarkunjemeethuiskomen.nl/bob
www.daarkunjemeethuiskomen.nl/rijmono
maakeenpuntvannul.nl
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VEILIGHEIDSTRAININGEN

Team Veiligheidstrainingen en Nascholing Code 95

Van BHV tot aan
criminaliteitspreventie
Veiligheid in de werkomgeving zorgt voor rust en ruimte, waardoor medewerkers zich
op hun werk kunnen focussen. Niet voor niets is veiligheid de rode draad die door al
onze opleidingen loopt. Bart Bekkers is manager Veiligheidstrainingen.
”

V

eiligheid staat bij ons hoog
in het vaandel. Door middel
van onze opleidingen kunnen
bedrijven hun werknemers
scholen. We zorgen er
samen met onze klanten voor dat
hun medewerkers veilig aan het werk
kunnen met diverse voertuigen.”
Opleidingscentrum
“De veiligheidstrainingen worden
hoofdzakelijk gegeven bij DON
Opleidingen in Naaldwijk. We
hebben een nieuw en modern
pand met daarachter een
uitgebreide trainingslocatie voor
praktijkoefeningen. We beschikken over
negen leslokalen en 88 parkeerplaatsen.
Bovendien kunnen we de cursussen
maatwerk en in-company geven.
Verder zijn we in gesprek en aan het
brainstormen hoe we e-learning de
komende jaren verder kunnen uitrollen.
Uiteraard moet het dan wel aan onze
zeer hoge kwaliteitseisen blijven
voldoen..”

Slagingspercentage
“De opleidingen worden uitstekend
bezocht. Een goed voorbeeld is de VCAopleiding. Sinds januari 2018 hebben we
elke week een VCA-opleiding ingepland.
Vorig jaar was dat ‘maar’ één keer per
drie weken. Deze opleiding zit tot nu toe
elke week vol met maar liefst 20 man.
Zo’n 90% slaagt in de eerste keer voor
de VCA-opleiding. Voor VCA en ADR
kunnen we ook een slagingsgarantie
bieden. Mocht het zo zijn dat er toch
iemand zakt, dan kan de deelnemer
éénmalig de cursus kosteloos herhalen
en wordt alleen het examen in rekening
gebracht.”

De zekerheden van DON Opleidingen:
• Korte wachttijden voor trainingen
• Persoonlijke begeleiding (advies op
maat)
• Onze cursussen gaan altijd door
(ongeacht het aantal deelnemers)
Kijk voor een volledig overzicht van onze
veiligheidstrainingen op:
www.donopleidingen.nl/
veiligheidstrainingen

Toekomst
“Ik kijk positief naar de toekomst waarin
we blijven werken aan een groeiende
DON Opleidingen. Zo zijn we altijd bezig
om ons klantenbestand te vergroten.
De komende periode focussen we ons
op steden rondom Westland, zoals
Rotterdam en Den Haag. Daarnaast
blijven we natuurlijk investeren in
onze huidige klanten in de regio.”

Bart Bekkers, manager Veiligheidstrainingen en Nascholing Code 95
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GOED BIJ DE TIJD

Klantenportal informeert
en ontzorgt klanten van
DON Opleidingen

Ook na vijftig jaar is DON Opleidingen nog steeds vooruitstrevend. Een goed voorbeeld
daarvan is wel de nieuwe klantenportal. Die ziet er niet alleen gelikt uit, maar biedt tal
van handige opties voor zowel werkgevers als werknemers.

D

e portal van DON Opleidingen
is rechtstreeks gekoppeld aan
een geavanceerd stuk software dat al sinds 2013 in ontwikkeling is. In dat jaar sloeg
DON Opleidingen de handen ineen met
negen andere opleiders in Nederland om
www.transportopleider.nl te ontwikkelen. Directeur Erwin Don vertelt: “Alle
tien de bedrijven signaleerden in de
markt hetzelfde probleem: werkgevers
hebben nauwelijks zicht op hoe het
met de opleidingen van hun personeel
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gesteld is. Dat lijkt een simpele kwestie
van ‘even bijhouden’ in een Excel-bestandje, maar dat valt in de praktijk
helaas vaak tegen. Veel bevoegdheden
moeten namelijk regelmatig bijgehouden of vernieuwd worden. BHV’ers (bedrijfshulpverleners) moeten ieder jaar
op herhaling, heftruckchauffeurs iedere
vijf jaar en vrachtwagenchauffeurs zijn
verplicht ieder jaar 35 uur nascholing te
volgen. een grote groep medewerkers en
eventueel wat verloop is het overzicht al
snel kwijt.”

Aansprakelijk
Dat het wèl belangrijk is om deze
informatie goed bij te houden, spreekt
voor zich. “Natuurlijk wil iedereen dat
zijn personeel op de hoogte is van de
laatste regels en eisen”, gaat Erwin
verder. “Veilig en goed werken is het
belangrijkst. Daarnaast ben je als
werkgever ook aansprakelijk wanneer er
onverhoopt iets mis gaat en je personeel
niet (meer) bevoegd blijkt te zijn.
Daarom besloten we als professionele
opleiders gezamenlijk een oplossing op

KLANTENPORTAL
te zetten voor onze klanten door eigen
software met portal te ontwikkelen
waarin ze alles zelf konden inzien en
regelen: www.transportopleider.nl. Een
1-stop-shop voor alles op het gebied van
cursussen en opleidingen, bevoegdheden
en certificaten.”
Portaal
Inmiddels, ruim vijf jaar later, draait
de machine achter de onlangs
geïntroduceerde klanten-omgeving
naar volle tevredenheid. Via de website
kunnen werknemers en werkgevers
terecht op een eigen dashboard.
Iedereen die een opleiding bij DON
Opleidingen volgt krijgt toegang tot
een persoonlijk portaal met daarin alle
informatie over het huidige traject.
Welke opleidingen staan er open,
wanneer moet een bepaalde cursus
herhaald worden en ga zo maar door.
Inschrijven voor nieuwe opleidingen
kan direct en vanzelfsprekend is alles
gekoppeld aan de e-learning omgeving
van DON.
Sinds vorig jaar hebben ook werkgevers
een eigen portaal op de site van DON
Opleidingen met daarin alle informatie
over welke werknemers welke
opleidingen volgen. Bij DON, of bij of één
van de negen andere initiatiefnemers.
Ze kunnen voortgang, aanwezigheid en
resultaten bekijken. Daarnaast kunnen
ze personeel gemakkelijk inschrijven
voor nieuwe cursussen.
Ontzorgen
Wat de software van DON Opleidingen
bijzonder maakt is de achterliggende
gedachte. “Samen met de negen andere
opleiders hebben we dit in eerste
instantie opgezet om onze klanten te
ontzorgen. We wilden een lastig deel
administratie uit handen nemen en
inzichtelijk maken voor werkgevers.
Het ‘verkopen’ van zoveel mogelijk
opleidingen is nooit het belangrijkste
doel geweest.
Een onderdeel van dit ontzorgen bestaat
uit het geven van handige informatie
op basis van gegevens in het systeem.
Erwin geeft een voorbeeld: “Stel dat een
transporteur bekijkt welke certificaten

de komende 12 maanden verlopen. Hij
ziet dat veel van zijn personeel in de
zomer op herhaling moet. Dat is niet
handig, want voor zijn bedrijf zijn dat
juist de drukste maanden! Nu hij dat
weet, kan hij zijn personeel vervroegd
op cursus laten gaan en zit hij tijdens de
zomer niet met een tekort.”
Advies
Overigens helpt DON Opleidingen ook
bij het signaleren van zulke trends.
“We beschikken over een heleboel
gegevens”, gaat Erwin verder. “Deze

‘Big Data’ kunnen we, natuurlijk met
inachtneming van alle privacywetten,
gebruiken om onze klanten te voorzien
van advies. Ook dit zetten we in om te
ontzorgen. We gaan onze relaties niet
lastig vallen met ‘spam’, maar denken
mee over hoe men zijn medewerkers
zo efficiënt en goed mogelijk kan laten
opleiden en certificeren. Dat doen we
al vijftig jaar lang en door gebruik
te blijven maken van de nieuwste
technieken en in te spelen op de laatste
ontwikkelingen, hopen we dat nog heel
lang te mogen doen.”
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VACATURES - WERKENBIJDON.NL

Werken bij

DON Opleidingen
DON Opleidingen is een volwaardig opleidingsinstituut met een scala aan particulieren en
zakelijke opleidingen.

Z

oek jij werkplezier, uitdaging
en groeimogelijkheden?
En vind je een leuk salaris
ook wel een prettige bijkomstigheid? Dan heeft
DON Opleidingen volgens personeelsmanager Myra Prins vast wel een
passende vacature! ”We vinden het
belangrijk dat jij dagelijks met plezier
naar je werk gaat. Want als je plezier
hebt in je werk, straal je dit uit naar
collega’s en naar klanten. Als werkgever zijn wij erbij gebaat dat jij je werk
vol enthousiasme en overgave doet.
Daar doen we zelf ook ons best voor.”
Blijven ontwikkelen
“We bieden een fijne werkplek met
gezellige collega’s, veel eigen inbreng
en flexibiliteit. Een prettige werksfeer
houdt voor ons in dat er ruimte is voor
geintjes en uitjes. Dat we eerlijk zijn
tegen elkaar en dat we elkaar helpen
waar nodig. Het is altijd bespreekbaar
als een medewerker een andere
functie of een opleiding/training wil
volgen om zich te ontwikkelen. Sterker
nog, we stimuleren iedereen om zich
te ontwikkelen. Vastroesten in je
functie lukt niet bij DON Opleidingen!
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Als een collega elke dag met een
grote glimlach klaarstaat voor
onze klanten, willen we deze
graag bij ons houden!”
Ontspanning
“Naast hard werken en onze klanten
voorzien van de beste opleidingstrajecten, is er ook tijd voor ontspanning.
Binnen werktijd en daarbuiten. Neem
bijvoorbeeld onze eigen tafelvoetbalcompetitie. Daar gaat het er net zo
fanatiek aan toe als in de Eredivisie.
Natuurlijk hebben we wekelijks onze
gezellige vrijdagmiddagborrel die
eens per maand wordt aangevuld
met een hapje. En vergeet de leuke,
gevarieerde uitjes van de actieve
personeelsvereniging niet!”

We stimuleren alle
medewerkers om
zichzelf te ontwikkelen

Myra Prins,
manager
Personeelszaken

Benieuwd naar de vacatures?
Kijk dan op www.werkenbijdon.nl
Wil je direct contact met de afdeling
Personeelszaken?
Neem dan contact op met:
Myra Prins
0174 62 30 30
Personeelszaken@donopleidingen.nl

TOEKOMST DON

DE TOEKOMST

ALTIJD IN
BEWEGING
2.0

Terwijl de huidige directie nog in
de kracht van hun leven is, staat
de nieuwe generatie al klaar. In dit
jubileummagazine stellen zij zich
graag even voor.

E

smee Don is de dochter van Marco Don en
sinds een jaar fulltime in dienst als opleidingsadviseur op de afdeling beroepsrijbewijzen.
“Ik houd mij met name bezig met de verkoop
en advies voor de opleidingen voor de bus,
vrachtwagen en CE-rijbewijzen. Ik doe er alles aan
om onze zekerheden waar te maken.”
De zekerheden van DON Opleidingen:
• Eigen bedrijvenportal met inzicht in de
administratie en vorderingen van uw cursisten.
• Groot en milieubewuest wagenpark, onder andere
8 Euro 6 vrachtauto’s
• Praktijkexamen afleggen op onze eigen CCVerkende locatie.
”Ik ben drie jaar geleden gestart als oproepkracht
en na mijn opleiding Business & Management ben ik
fulltime in dienst gekomen. Business & Management
is een brede niveau 4-opleiding waar veel aspecten
van het ondernemerschap worden behandeld. Ik
heb die studie gekozen omdat deze gericht is op wat
ik later wil gaan doen. Het is eigenlijk altijd mijn
ambitie geweest om in ons familiebedrijf te werken.
Nu ik hier werk is het een bevestiging van wat ik wil.
Ik kijk er naar uit wat de toekomst allemaal gaat
brengen.”
Specialisten
Esmee heeft inmiddels drieënhalf jaar een relatie
met Martijn Baggerman. Ze kennen elkaar van
de opleiding Business & Management. Martijn
werkt nu twee jaar bij DON Opleidingen. “Na mijn
opleiding ben ik door Marco gevraagd om bij DON
te komen werken. Ik ben opleidingsadviseur voor
de Code 95-cursussen, intern transport en ARBOveiligheid. Het zijn cursussen die de laatste jaren
zijn toegevoegd om de klant beter van dienst te zijn.
Esmee en ik zijn allebei gespecialiseerd op onze eigen
afdeling. Dat is ook de visie van DON Opleidingen;
iedereen heeft zijn eigen specialisme.”

Martijn Baggerman, accountmanager Veiligheidstrainingen
en Nascholing Code 95 en
Esmee Don, accountmanager Beroepsrijopleidingen

We leren elke dag met als doel dat direct toe te
passen in de praktijk. De organisatie is altijd in
beweging en wij gaan daar graag in mee.

Groeien
“Het is leuk dat we elkaar iedere dag zien”, sluiten
Esmee en Martijn af. “Maar het is ook goed dat we
op een andere afdeling werken. Het is fijn om bij
een familiebedrijf te werken. Na 50 jaar kan je dat
nog goed zien. Iedereen voelt zich familie. We staan
voor een leven lang leren. We willen de komende
jaren groeien in onze functie en als persoon. We
leren elke dag met als doel dat direct toe te passen
in de praktijk. De organisatie is altijd in beweging en
wij gaan daar graag in mee. We zijn benieuwd wat
de toekomst ons bij DON Opleidingen zal brengen.
Persoonlijk denken we dat DON ook in de toekomst
zal blijven innoveren. Noodzakelijk om in deze
branche mee te gaan met de tijd.”
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Onze opleidingen
Particuliere rijopleidingen
• Scooter (AM2)

Nascholing Code 95 - Theorie

• ADR Veiligheidsadviseur
Wegvervoer

(ook Code 95)

• Wet- en regelgeving en Digitale tachograaf

(ook Code 95)

• Digitale tachograaf

• Brommobiel (AM4)

• VCA

• Motor (A)

• Intern transport

• Auto (B)

• Heftruck / Reachtruck

(ook Code 95)

• Het voertuig

• Camper / kleine vrachtauto (C1)

• Elektrische pallettruck

(ook Code 95)

• Lading zekeren en documenteren

• Camper / kleine vrachtauto +

• Hoogwerker

(ook Code 95)

• Criminaliteitspreventie

• Basis Autolaadkraan

(ook Code 95)

• Gezond op weg / Leefstijl

Onze opleidingen
aanhangwagen (C1E)

• Vrachtwagen (C)
•
•
•
•
•
•
•
•

Particuliere
rijopleidingen
Bus (D)

Scooter (AM2)
Trekker (T)
Brommobiel (AM4)
Slipcursus
Motor (A)
NKC Rijvaardigheidstraining voor campers
Auto (B)

• Camper / kleine vrachtauto (C1)

Beroepsrijopleidingen

• Camper / kleine vrachtauto +
• Auto + aanhangwagen (BE)
aanhangwagen (C1E)
• Kleine vrachtauto (C1)
• Vrachtwagen (C)
• Kleine vrachtauto + aanhangwagen (C1E)
• Bus (D)
• Vrachtwagen (C)
• Trekker (T)
• Vrachtwagen + aanhangwagen (CE)
• Slipcursus
• Bus (D)
• NKC Rijvaardigheidstraining voor campers
• Trekker (T)
• Taxi

Beroepsrijopleidingen

• Auto + aanhangwagen (BE)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Veiligheidstrainingen

Kleine vrachtauto (C1)
BHV
(ook Code 95)
Kleine vrachtauto + aanhangwagen (C1E)
BHV Ploegleider
Vrachtwagen (C)
EHBO
(ook Code 95)
Vrachtwagen + aanhangwagen (CE)
Levensreddend handelen
(ook Code 95)
Bus (D)
Reanimatie en AED
Trekker (T)
ADR (Basis, Tank, Klasse 1 + 7) (ook Code 95)
Taxi

Veiligheidstrainingen
• BHV

(ook Code 95)

• BHV Ploegleider

• Veiligheid en gezondheid

• Machinist Autolaadkraan
• ADR Veiligheidsadviseur
met Hijsfunctie
(ook Code 95)
Wegvervoer
(ook Code 95)
• Rigger / Hijsbegeleider
(ook Code 95)
• VCA
(ook Code 95)
• TCVT bijscholing
• Intern transport
module A, B, C & D
(ook Code 95)
• Heftruck / Reachtruck
(ook Code 95)
• Verreiker
(ook Code 95)
• Elektrische pallettruck
(ook Code 95)
• Terminaltrekker
(ook Code 95)
• Hoogwerker
(ook Code 95)
• Shovel
(ook Code 95)
• Basis Autolaadkraan
(ook Code 95)
• Veegmachine
• Machinist Autolaadkraan
• Bovenloopkraan
met Hijsfunctie
(ook Code 95)
• Aanslaan van lasten
(ook Code 95)
• Rigger / Hijsbegeleider
(ook Code 95)
• Werken op hoogte
• TCVT bijscholing
• Werken langs de weg
(ook Code 95)
module A, B, C & D
(ook Code 95)
• Criminaliteitspreventie /
• Verreiker
(ook Code 95)
Medewerker luchtvracht
(ook Code 95)
• Terminaltrekker
(ook Code 95)
• Sociale veiligheid en
• Shovel
(ook Code 95)
Omgaan met agressie
(ook Code 95)
• Veegmachine
• Winterdienst /
• Bovenloopkraan
Gladheidsbestrijding
(ook Code 95)
• Aanslaan van lasten
(ook Code 95)
• Werken met gevaarlijke stoffen
• Werken op hoogte
• Werken met klein chemisch afval
• Werken langs de weg
(ook Code 95)
• Logistiek medewerker / Operator
• Criminaliteitspreventie /
• BHV Veiligheidscheck
Medewerker luchtvracht
(ook Code 95)
• BHV Ontruimingsoefening
• Sociale veiligheid en
• Veiligheidstraining op maat
Omgaan met agressie
(ook Code 95)

• Geconditioneerd- en sierteeltvervoer

• Winterdienst /

• Vaarbewijs 2 (aanvullend)

Gladheidsbestrijding

• EHBO

(ook Code 95)

• Werken met gevaarlijke stoffen

• Levensreddend handelen

(ook Code 95)

(ook Code 95)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nascholing Code 95 - Theorie

Chauffeursdag
Wet- en regelgeving en Digitale tachograaf
Communicatieve vaardigheden
Digitale tachograaf
voor chauffeurs
Veiligheid en gezondheid
Fysieke belasting
Het voertuig
Lading zekeren
Lading zekeren en documenteren

• Criminaliteitspreventie
•
•
•
•
•
•
•
•

Nascholing Code 95 - Praktijk

Gezond op weg / Leefstijl
Het Nieuwe Rijden (HNR)
Geconditioneerd- en sierteeltvervoer
Rijoptimalisatie
Chauffeursdag
Behaviour Based Safety (BBS)
Communicatieve vaardigheden
DAF Driver Training
voor chauffeurs
• LZV (Lange Zware Voertuigen)
• Fysieke belasting
• Lading zekeren

Overige opleidingen

Vaarbewijs
•
•
•
•
•
•

Nascholing
Code 95 - Praktijk
Vaarbewijs 1

Het Nieuwe Rijden (HNR)
Vaarbewijs 2 (aanvullend)
Rijoptimalisatie
Marifonie
Behaviour Based Safety (BBS)

• DAF Driver Training
Communicatie
• LZV (Lange Zware Voertuigen)
• Praktisch leiding geven
• Effectief communiceren

Overige opleidingen

• Communicatietraining op maat
Vaarbewijs
• Vaarbewijs 1
• Marifonie

• Werken met klein chemisch afval

Communicatie

• Reanimatie en AED

• Logistiek medewerker / Operator

• Praktisch leiding geven

• ADR (Basis, Tank, Klasse 1 + 7) (ook Code 95)

• BHV Veiligheidscheck

• Effectief communiceren

• BHV Ontruimingsoefening

• Communicatietraining op maat

• Veiligheidstraining op maat

Hartelijk bedankt voor het vertrouwen de afgelopen jaren, de deur staat altijd open
en u kunt altijd binnenstappen voor een persoonlijk gesprek en een kop koffie.
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