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Workshops Maak van gedoe werkplezier en Hoe blijf je overeind in coronatijd (22 

maart 2021). Gevolgd door Wouter Koppen, eigenaar van ISX Beveiliging en Bewaking. 

We vragen Wouter naar zijn ervaringen. 

 

Waarom heb je meegedaan? 

Als eigenaar doe ik eigenlijk aan alles mee als voorloper van het bedrijf. Ik kijk graag 

eerst zelf of het zinvol is.  

 

Hoe beoordeel je de workshop ‘Meer werkplezier’? 

Als waardevol. Ik heb meerdere aha-momenten ervaren; het zijn dingen waarmee je te 

maken krijgt en een praktische oplossing voor zoekt. 

 

Wat vond je van de groep deelnemers? 

Goede, gemengde groep. Geen groentjes of collega’s die uitgeblust zijn. Deelnemers met 

ervaring; wel zo prettig. 

 

Wat haal je er voor jezelf uit? 

Soms hoor ik van roddel en achterklap in het bedrijf; het is lastig om daar de vinger 

achter te krijgen. Hoe ga je ermee om? Een van de oplossingen is dat je niet als 

scheidsrechter moet optreden. Mensen moeten het zelf oplossen, de roddelaars moeten 

zelf tot inzicht komen dat ze niet goed bezig zijn. 

 

Hoe ga je verder met Duurzaam Meedoen? 

Ik kijk echt uit naar de volgende bijeenkomsten! We bieden het de collega’s aan, 

bijvoorbeeld als onderdeel van hun persoonlijk ontwikkelingsplan. Elke collega kan kiezen 

uit een breed palet cursussen, van VCA en EHBO tot V-learning of een talencursus. Als je 

uren tekort komt of je minuren wilt wegwerken, kun je die aanvullen met zo’n cursus of 

workshop. Uitroosteren vind ik geen probleem; we plannen meestal boven de sterkte. 

Dat creëert ruimte voor dit programma. 

 

Waarom raad je de workshops aan? 

Het is online, dus gewoon thuis te volgen. Je hebt ook webinars die met camera en 

geluid uit geruisloos voorbijgaan. Dat is bij deze workshops niet aan de orde; je doet 

echt actief mee. Misschien ga ik het ook wel zo doen: ik geef collega’s, die uiteraard 

doorbetaald worden, gewoon op voor een workshop. Benieuwd welke oplossingen ze 

eruit halen; daar bied ik graag alle ruimte voor. 


