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Kijk voor meer informatie op www.dewaalbv.nl/nieuws. En ontdek hoe De Waal soft-
ware heeft ontwikkeld, om enkelstuks productie met een lasrobot rendabel te maken.

We, change.

The way of welding, in shipbuilding industry.

Faster, better & smarter. Powered by Stuwa Maritime Technology. 
Robotic welding. 3D CAD-Connected!

Met regelmaat is Machinefabriek De Waal 
gastbedrijf voor zogenaamde werksafari’s in 

de Werkendamse haven. Deze werksafari’s zijn 
kennismakingsbezoeken van basisscholen uit de 

regio aan het lokale bedrijfsleven, om kennis te 
maken met de wereld van de binnenvaart. 

Projectmanager Cees Verheij van De Waal hecht veel 
waarde aan deze werksafari’s. Ze worden georganiseerd 
door Werkendam Maritime Industries, waarin plaatselijke 
ondernemers, overheid en onderwijs samenwerken. ,,Je 
kunt kinderen niet vroeg genoeg laten proeven aan de 
mogelijkheden voor later’’, vindt hij. ,,Je moet ze zo vroeg 
mogelijk prikkelen. Dat is goed voor de kinderen zelf, maar 
ook voor het bedrijfsleven.’’
Vanuit die overtuiging biedt De Waal ook al jaren 
snuffelstages aan. Scholieren komen een of twee weken 

over de vloer, krijgen een indruk van het bedrijf en dat geeft 
een eerste idee of ze het werk leuk vinden. ,,En wij zien al 
snel wie een goede medewerker zou kunnen zijn. Ik heb 
regelmatig tegen kinderen gezegd: als je straks op het 
vmbo zit en je bent aan je stage toe, bel dan maar eens. Zo 
zijn er best veel mensen ‘door de stages heen’ bij De Waal 
blijven hangen.’’
Een paar jaar geleden werd De Waal door Karin Struijk, 
vanuit haar functie bij de WMI, gevraagd om gastbedrijf 
te zijn voor de werksafari’s. Aan die oproep gaf De 
Waal graag gehoor en sindsdien komen er regelmatig 
schoolklassen een kijkje nemen. Immers, De Waal heeft 
twee scheepsliften, drie kades en een grote hal vol 
indrukwekkende machines. Dat vinden kinderen interessant 
om te zien. Het zijn hartstikke leuke dagen’’, ervaart Cees 
Verheij. ,,De wethouder houdt vaak een praatje en ik leid de 
groepen rond. Het voordeel hier is natuurlijk dat er van alles 
te zien is. De kinderen vinden de grote schepen prachtig.’’
,,Je hoopt natuurlijk dat ze thuis zeggen: we zijn niet 
op school geweest, maar bij De Waal en daar maken 
ze met een robot scheepsroeren en schroefassen met 
draaibanken. Als je kinderen op die leeftijd kunt prikkelen 
is dat voor iedereen goed. Dat bereik je met zulke 
werksafari’s.’’

,,Door middel van werksafari’s laten we beroeps- en 
opleidingsmogelijkheden zien’’, vertelt Karin Struijk, 
programmamanager van Werkendam Maritime Industries. 
,,Dit geeft jongens en meiden de kans een positieve 
attitude voor techniek en binnenvaart te ontwikkelen en het 
eigen talent te ontdekken. Dit draagt bij aan het maken van 
een goede keuze voor het vervolgonderwijs.’’

WERKSAFARI prikkelt de 
jeugd voor maritieme toekomst
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