Pers informatie

Volvo Truck Center is spiegel van de
multiculturele samenleving
Onze samenleving wordt steeds meer divers. Dit fenomeen speelt zich ook af op de
werkvloer. Volvo Truck Center heeft er de vele voordelen van ontdekt. Met 6
nationaliteiten en leeftijden die variëren van pas afgestudeerden tot bijna op pensioen,
kunnen alle klanten op de juiste manier worden benaderd.

De Brusselse vestiging van Volvo Truck Center is een ware afspiegeling van de
Brusselse multiculturele samenleving. Niet alleen werken er Vlamingen, Walen en
Brusselaars, er zijn ook medewerkers uit Congo, Marokko, Italië, Portugal en Roemenie.
" Wij zelf staan niet eens meer stil bij de verschillende nationaliteiten en leeftijden. Na
een tijdje merk je dat gewoon niet meer", zegt Jasper Boon, vestigingsleider van Volvo
Truck Center in Ruisbroek. "Of het werk wordt uitgevoerd door een Congolees, een
Marokkaan of een Belg, het enige dat telt is dat het werk goed wordt uitgevoerd volgens
de Volvo normen."
Het werken met zo'n grote verzameling nationaliteiten vraagt in het begin wel enige
aanpassing. De voertaal onder collega's is meestal Frans, maar er wordt ook veel
Nederlands gesproken. Volvo Truck Center heeft geïnvesteerd in het creëren van een
teamgevoel met o.m. een workshop met als thema het verbeteren van het imago van de
garage en de collega's hebben een eigen facebook groep "Les mecs de VTCB".
Aanpak
Als manager is het belangrijk om oog te hebben voor de goede kanten van de mensen en
te zien hoe zij elkaar kunnen aanvullen. Jasper Boon: "Je moet oppassen dat je niet zelf
invult wat je denkt wat wordt bedoeld en zo voorbarige conclusies trekt. Je moet de
mensen accepteren en waarderen met hun verschillende achtergrond en je verzetten tegen
vooringenomenheid en onverdraagzaamheid. Zo kom je tot de beste verstandhouding met
iedereen"
Veel voordelen
Voor de collega's vertaalt deze diversiteit zich in een beter begrip voor elkaar en meer
verdraagzaamheid. Voor de klanten is het bijzonder prettig dat ze aangesproken kunnen
worden in hun eigen taal. "Onlangs hebben we een Portugese bus gedepanneerd. Onze

Portugese monteur kon het probleem in het Portugees aan de klant uitleggen en dat
schiep onmiddellijk vertrouwen" aldus Jasper Boon.

Diversiteit op alle vlakken
De diversiteit bij Volvo Truck Center uit zich niet alleen op vlak van nationaliteit en
leeftijd. Ook het werkaanbod is zeer divers: Trucks, bussen, herstel van voertuigen die op
tramwegen rijden en trailers.
Het aanwervingsbeleid in de toekomst zal zeker op de ingeslagen weg m.b.t. diversiteit
verder gaan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Jasper Boon, tel. +32 2 3330401, e-mail jasper.boon@volvo.com
Bezoek http://www.thenewsmarket.com/volvogroup om toegang te krijgen tot video-uitzendingen van de Volvo Group. U
kunt materiaal bekijken en aanvragen als MPEG2-bestand of Beta SP-tape. Registratie en video zijn gratis voor de
media.
Fotomateriaal is verkrijgbaar via de beeldenbank van Volvo Trucks op http://images.volvotrucks.com

Volvo Trucks levert een totaalpakket van transportoplossingen voor professionele en zakelijke klanten. Het bedrijf biedt
een volledig assortiment van zware tot middelzware trucks en heeft een sterk internationaal netwerk van 2300
servicepunten in meer dan 140 landen. Volvo-trucks worden in meer dan 16 landen geassembleerd. In 2012 leverde
Volvo wereldwijd meer dan 105.000 trucks af. Volvo Trucks maakt deel uit van de Volvo Group, een van 's werelds
vooraanstaande fabrikanten van trucks, bussen, uitrusting voor de bouw en aandrijfsystemen voor scheepvaart en
industriële toepassingen. De Volvo Group levert bovendien complete oplossingen op het gebied van financieringen en
service. Het werk van Volvo is gebaseerd op de kernwaarden kwaliteit, veiligheid en zorg voor het milieu.

