B E D R I J F S P R E S E N TAT I E

RIEN BOSKELJON VOEGT OPLEIDINGSTAK TOE AAN ZIJN BEDRIJF SPIEGEL & REFLEX

Werkgevers moeten zorgplicht
serieus nemen
Rien Boskeljon heeft weer iets nieuws. Aan zijn coachings- en
trainingsbedrijf Spiegel & Reflex (‘voor professionals in management en sales’) heeft hij een opleidingstak toegevoegd. Hoe?
Gewoon, overgenomen, in maart, vanuit een faillissement. “Een
bedrijf dat niet goed werd geleid, maar wel potentie heeft.”
De kracht van Rien Boskeljon is de combinatie van twee kwaliteiten.
Een technische achtergrond, aangevuld met heel veel commerciële ervaring. Dat maakt dat acquisitie voor de opleidingstak die hij recent aan
Spiegel & Reflex heeft toegevoegd, hem op het lijf is geschreven. “Ja,
heerlijk. Weer ouderwets bellen en opdrachten binnenhalen. Vanaf september is de portefeuille alweer aardig gevuld. Mooi toch?”
Rien Boskeljon is een type dat zich door tegenslag niet uit het veld laat
slaan. Natuurlijk is niet ieder telefoontje ‘raak’, maar even zo vrolijk toetst
de 58-jarige Duivenaar het nummer in van een andere potentiele, nieuwe
opdrachtgever.
“Je moet altijd de positieve kanten zien en dat uitstralen. Dat heb ik
meegekregen van de jaren dat ik als beroepsmilitair voer op een onderzeeër van de Koninklijke Marine. Met 80 mensen 24 uur per dag zes
weken lang bovenop elkaars lip. Dan kan je twee dingen doen: je aan
elkaar ergeren, of de positieve kanten van anderen zien. Mijn ervaring is
dat bijna iedereen kiest voor het laatste.”
De cursussen die Rien Boskeljon met Spiegel & Reflex Opleidingen
geeft, neemt hij niet zelf voor zijn rekening. Vanuit de oude situatie bij het
failliet gegane bedrijf heeft hij twee ervaren trainers overgenomen. Vertrekpunt is de RI&E, de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie. Een arbeidsomstandighedenwet die sinds 1994 verplicht is voor alle
werkgevers, met uitzondering van zzp’ers. De RI&E is een inventarisatie van de gevaren binnen een bedrijf als het gaat om gezondheid, vei-

ligheid en welzijn van medewerkers.
Rien Boskeljon: “Als ondernemer kun je je zorgplicht zo goed mogelijk afdekken, maar calamiteiten blijven altijd mogelijk. Ook daarin
voorzien we met een compleet pakket BHV- en EHBO-opleidingen en
reanimatie- en veiligheidscursussen VCA. Ook heftruck-, reachtruck-,
hoogwerker- en veilig hijsen-trainingen zitten in het pakket. Gelukkig
zien steeds meer ondernemers in dat ze er zelf voordeel van hebben als
ze dit soort zaken goed hebben geregeld. Het voorkomt ziekteverzuim,
arbeidsongeschikt en boetes, en zorgt voor arbeidsplezier en betrokkenheid.”
Omdat hij een periode waarin hij internationaal werkte als interimmanager recent heeft afgesloten, gaat Rien Boskeljon ook zelf weer
meer trainingen geven. Onder meer commerciële trainingen voor MKBbedrijven en voor ‘grote jongens’ als bouwbedrijf BAM en VolkerRail.
Rien: “In principe aan mensen uit alle lagen van die bedrijven. Maar
het leukste vind ik de trainingen voor monteurs. Die hoef ik niet te leren
hoe ze een machine moeten installeren, maar wel hoe ze in hun functie
ambassadeur voor hun werkgever kunnen zijn. Zij lopen bij een bedrijf
en zien en horen dingen. Het is vaak heel makkelijk om daar commercieel iets mee te doen. Het aantoonbaar binnenhalen dus van een vervolgopdracht voor je werkgever. Het ambassadeurschap geldt natuurlijk
niet alleen voor monteurs. Alle medewerkers kunnen zich die rol aanmeten.”
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