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Een jaar geleden presenteerde Koninkliike Metaalunie Fried

Kaanen als haar nieuwe voorzitter. Een iaar lang zocht Kaanen

nadrukkelijk het contact met de leden. Het leidde onder meer tot
belangrijke input voor het Metaalunie Beleidsplan zor5-2o2o en

voor de cao-onderhandelingen. Een meer dan waardevol iaar.
Terugblikken erop doet Kaanen liever niet. "Daar ben ik niet zo

van", zegt hij. "Er zijn wel ontwikkelingen geweest die ook nu van

belang zijn. Economisch herstel is gekomen, maar er ziin wereld'
wijd nog steeds ontwikkelingen gaande die mii zorgen baren",

aldus Kaanen.

Economisch herstel en zorgelijke ontwikkelingen: een dubbel gevoel?

"Ja. Voorop gesteld: we zijn erg content met de oplevende economie. We kunnen

alleen niet doen alsof we weer de draad kunnen oppakken waar \^/e die in 2008

hebben laten vallen. We zijn terechtgekomen in een periode van wereldwijde

onzekerheden. Buitenlandse factoren als de situatie in Griekenland, de onrust in
verschillende regio's en de enorme stroom vluchtelingen baren mij zorgen. In

eigen land hebben we te maken met een kabinet dat afhankelijk is van bijna alle

oppositiepartijen als het gaat om beleidsvoorstellen. Het vinden van een Kamer-

meerderheid is moeilijk en kan leiden tot zoveel aanpassingen van plannen, dat je

niet meer van slagvaardig beleid kunt spreken. Wie denkt dat we afscheid hebben

genomen van het'polderen', moet eens een kijkje nemen op het Binnenhof. Maar

helaas: daar werkt het verlammend. Neem het belastingplan. Het zorgde vail^/ege

de voorgenomen btw-verhoging al voor veel onrust. Nu lijkt het kabinet voor elke

ja-stemmer van het belastingplan een aparte paragraaf op te willen nemen. We

zwalken van links naar rechts. Ondernemers willen zekerheid en geen zwalkend

beleid."

Hoe moet een bedriif omgaan met díe onzekerheden?

"In ieder geval moet een ondernemer zorgen datje intensiefbezig bent en

nadenkt over de sffategie voor de toekomst. Elk bedrijf moet zijn eigen vertaalslag

maken, want elk bedrijf doet iets anders, iets bijzonders. Wat hebben al die ont-

wikkelingen voor een effect op mijn bedrijf? In het kader van de economische en

maatschappelijke onzekerheden die er wereldwijd bestaan moet je echt goed

nadenken welke richting je op gaat met je bedrijf. Een ondernemer moet zich

afuragen of zijn producten en diensten nog toekomstbestendig zijn en of er speer-

punten zijn waar je op kan inhaken of die je kan vernieuwen: al die elementen

moet je in je opnemen."
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Wat moet anders dan voor de crisis?

"Een ondernemer moet een stevig fundament hebben onder zijn
bedrijf. Afgezien van allerlei factoren rd¡aar een bedrijf zelfweinig
aan kan veranderen, kan het wel draaien aan de knoppen van het

eigen bedrijf. Ook daar voor geldt dat er veel veranderd is sinds

2008 en er nog veel meer gaat veranderen in de komende vijf
jaar. Kijk alleen al naar het onderwerp financiering. De rol van

banken is volkomen veranderd. Er zijn inmiddels veel alterna-

tieve vormen van flnanciering, maar ze zijn in verhouding alle-

maal erg duur. Dat betekent toch datje in grote mate bent aange-

wezen op het reguliere bankencircuit. Maar de komende jaren

denken die banken eerst aan zictrzelf. De dure les die bedrijven

uit dit hele verhaal moeten ûekken, is dat ze hun eigen verrno-

gen op peil houden. Dat is van strategisch belang."

Maar het grootste kapitaal btiiven de mensen...

"Het is typisch onze tak van sport, het MKB-metaal wordt door

mensen gedreven. Niet door machines. Ook innovatie wordt
gedreven door mensen. Wil je je bedrijf op een hoger plan krij-
gen, dan moetje werken aan de vaardigheden van de mensen: ze

moeten de dingen beter en slimmer doen. En dat is voor elk
bedrijf verschillend. Dat kan bij de een ogenschijnlijk minimale
verbetering in het product zijn, bij de ander gaat het om een Pro-
cesverbetering, bij het derde bedrijf kan dat in het hele commu-

nicatieve traj ect zijn."

Daar draait de Award ook om dit jaar...

"Het thema is hoe een ondememer zijn organisatie slimmer kan

maken doôr met mensen nog slimmere dingen te doen. Dat is de

richting voor de toekomst. Het gaat om de combinaties van facto-

ren. Zo is ict helemaal hot. Niet dat ict net ontdekt is, maar het
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gaat nu om de verknoping ewan in het productieproces. Maar a1s

tu/ee machines via automatisering verknoopt worden, zijn het de

mensen die het bedenken, mensen die het uitvoeren en mensen

die onderhouden en controleren."

Mensetiik kapitaal is ook een speerpunt voortkomend uit het

Metaalunie beleidsplan..
"Het beleidsplan telt vier speerpunten: innovatie, circulaire

metaalketen, menselijk kapitaal en vergroten verdienkracht. Als

je het menselijk kapitaal centraal zet, dan zet je daarmee een

aantal andere thema's ook centraal. Zoals veiligheid, onderwijs

en milieu. Dat zijn meteen de aspecten die wij mee willen nemen

in de vertaalslag na¿r de bedrijven. Het beleidsplan scherpt eigen-

lijk een aantal thema's aan die al een tijdje belangrijk zijn voor

het MtrG-metaal. Als je het verdienmodel wil verbeteren door

gebruik te maken van slimmere mensen dan zijn arbo en onder-

wijs de onderliggers."

Hoe is het Beteidsplan tot stand gekomen?

"Het beleidsplan is een peilstok die een richting geeft voor de

lange termijn. De verkenningen die ten grondslag liggen aan het

beleidsplan zijn deels in het land gemaakt, in de districten en

met de leden. Daarnaast hebben wij gesproken met allerlei des-

kundigen uit het'veld'. Dat is eiçnlijk gelijk ook een advies aan

de leden: als je je sûategie gaat bepalen, doe dat dan niet alleen

maar in je eentje van achter je bureau. Doe dat met je klanten,

met je leveranciers, met de bedrijven om je heen en vraag hen

gev/oon hoe zij naar jou kijken. Ik ben er van overtuigd dat elk
bedrijf daar zijn richting aan kan hangen. Je moet de tijd nemen

om er over na te denken. Als je dat niet doet, wordt je inge-

haald.".


