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‘Het werk trekt aan, maar de beschikbare capaciteit 

blijft achter’ of ‘de collega met specialistische kennis 

vertrekt na vijf jaar, hoe vullen we dat op?’. Veel tech-

nisch georiënteerde afdelingen en bedrijven worstelen 

met resources voor een kort project of voor de lange 

termijn. Het invullen van zo’n vraagstuk vereist maat-

werk. Stratt+ zorgt voor toegespitste oplossingen bij 

resourcevraagstukken in de industrie.

‘Om een klant goed te helpen, moet je zijn probleem snappen. 

Wij vragen door en leggen uit wat wij kunnen betekenen.’ John 

Schonewille is directeur van Stratt+ Industrial Management. Hij 

vertelt hoe het bedrijf helpt om resourcevraagstukken van vandaag 

op te lossen. ‘We streven ernaar dat naast de projectmatige tech-

nici ook onze accountmanagers en recruitmentpersoneel verstand 

van zaken hebben. Geen vlotte babbels, maar to the point. En dat 

wordt gewaardeerd. Dat horen we van onze klanten en we zien 

het terug in de langdurige relaties die we met de klanten hebben.’

De dienstverlening van Stratt+ wordt geboden in verschillende 

industriële segmenten, zoals de petrochemie, olie en gas, food, 

farmaceutica, medical, civiele techniek, technische documentatie, 

luchtvaart en safety. Daarbij kunnen voor de korte of langere ter-

mijn specialisten van Stratt+ worden ingezet op een project of een 

vacature. De expertise heeft een breed bereik van projectmanage-

ment en risicovraagstukken tot technische documentatie en zelfs 

militair vliegtuigonderhoud. 

Schonewille: ‘De kwaliteit van de dienstverlening wordt bewaakt 

door heldere en open communicatie met de klant. Bovendien 

waken we over de kwaliteit met kwaliteitssystemen, zoals 

ISO9001, NEN4400-1 en VCU. Dat is belangrijk in de industrie 

en dus ook voor ons.’ 

De tijden veranderen en de resourcevraagstukken ook. 

Schonewille: ‘We zorgen dat onze dienstverlening meegroeit met 

de markt. En dat moet ook, want de vraagstukken rond capaciteit 

en specialistische kennis zijn de afgelopen decennia veranderd. 

Wij groeien mee, eigenlijk al veertig jaar. En net als de kameleon 

in onze advertentie, gaan onze mensen op in de teams waar ze 

mee werken. Ze leveren maatwerk. We clusteren onze kennis en 

bieden die op het juiste moment aan via onze dienstverlening. Zo 

zijn we een waardevolle werkgever voor technisch specialisten die 

via ons kunnen groeien. En we zorgen er voor dat onze ambitie 

onze klanten verder brengt. Dat is de plus van Stratt+.’
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Specifieke resourcevraagstukken 
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