Stimulans voor personeel: van alle werknemers een geschilderd portret

Kunst op de werkplek
Er als werkgever alles aan doen om de creativiteit van je werknemers
te prikkelen en te stimuleren. Daar is bij Anatech, waar meetinstrumenten worden ontwikkeld en geproduceerd, zeker sprake van. Zo tref
je in dit bedrijf vele kunstwerken om ervoor te zorgen dat iedereen in
een artistieke omgeving zo vruchtbaar mogelijk produceert.
Het was overigens niet de huidige
eigenaar Archi Leenaers, maar de
vorige, die begon met het aanschaffen van kunst in zijn bedrijf.
‘Toen hij de zaak aan mij overdroeg,
vroeg hij me of ik de volledige
kunstcollectie in stand wilde houden.
Dat verzoek heb ik graag ingewilligd,
want ikzelf heb ook een grote
affiniteit met kunst. Bovendien ben ik
het met mijn voorganger helemaal
eens: kunst heeft een positieve uitwerking op de mensen, die er dagelijks mee
geconfronteerd worden’, licht Leenaers enthousiast toe.
“Wij-gevoel”
De variëteit van de kunstwerken bij Anatech is groot. In de tuin staan beelden
in diverse stijlen en in verschillende steensoorten, omringd door diverse
fruitbomen en planten. Binnen staan ook overal verspreid beelden en hangen
schilderijen en foto’s aan de muur. De totale collectie telt circa honderd
exemplaren. Opvallend zijn de geschilderde portretten van alle medewerkers in
de hal van het bedrijf. Iedereen met een vast contract laten we op deze wijze
vastleggen door de Spaanse kunstschilder Francesco Pistolesi. Ik wil hiermee
benadrukken dat diegenen, die erbij hangen, er helemaal bij horen. Door
toedoen van Leenaers is in de kantine een wand beschikbaar gemaakt voor het
ophangen van foto’s van werknemers, die hen het meest aanspreken. Aan de
gevarieerde collage aan de muur is
te zien dat werknemers hier graag
gebuik van maken. Onder de
huidige werknemers van Anatech
bevinden zich ook enkelen, die een
muziekinstrument
bespelen
of
zingen. Ook daar is iets van te
merken in deze onderneming. Zo
staat in de kantine een piano waar
geregeld
gebruik
van
wordt
gemaakt.

Computertechniek
Ook kreeg een werknemer het verzoek van de directeur om ieder ontwikkeld
meetinstrument - in totaal dertig - te fotograferen met op de achtergrond in
beeld gebracht waar het apparaat voor wordt gebruikt. Aan de eerste foto’s die
klaar zijn en aan de muur hangen, is te zien dat hier een bijzondere
verzameling aan het ontstaan is.
“Onze specifieke kennis zit met name in de embedded computertechniek. Wij
bedenken dan wel slimme oplossingen, maar ze moeten wel betrouwbaar,
eenvoudig te bedienen en goedkoop zijn. Bij nieuwe ontwikkelingen ligt in dit
bedrijf niet het accent op symptoombestrijding, maar op de nadruk om door te
borduren op facetten die wel goed gaan. Dit om zo tot betere totaaloplossingen
te komen. Daarbij komt veel inventiviteit van onze mensen kijken, dus creëer
ik graag een optimale sfeer waarin dit mogelijk is en er alle ruimte is voor
nieuwe ingevingen.”
De meetinstrumenten van Anatech worden in diverse branches gebruikt voor
kwaliteitscontrole, productontwikkeling en voor fundamenteel onderzoek. In de
onderneming werken vijfentwintig werknemers.
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