Klaas Goos, directeur/eigenaar Goos
Watersport Grou: "DEZE VERKIEZING
IS DE KROON OP HET TEAMWORK"
“De winst is vooral een beloning voor het hele team. We hebben een klein, jong team en
een stagiair moet daarin passen. Ik ben weliswaar leermeester, maar ze leren het meeste
van elkaar. Een stagiair wordt dan ook altijd gekoppeld aan iemand van het team.” Aan
het woord is een opgetogen Klaas Goos, directeur/eigenaar van Goos Watersport uit het
Friese Grou, die dit jaar met de eer strijkt van Leerbedrijf van het Jaar 2013
Watersportindustrie.
Alweer een Fries bedrijf. Want vorig jaar was het Ottenhome in Heeg en ook de andere twee
genomineerden van dit jaar kwamen uit Friesland: Boot Akkrum uit Akkrum en JFT
Watersport uit Sneek.

Leuke werksfeer
Goos Watersport deed in 2006 al eens eerder mee aan de verkiezing tot Leerbedrijf van het
Jaar en werd toen derde. Dit keer werd het in 1997 opgeriche watersportbedrijf eerste. Een
beetje verrassend was dat wel, aldus Klaas Goos, omdat het niet eens zulke bijzondere dingen
doet om jonge mensen op te leiden. “Ik vind het vooral belangrijk dat er een leuke werksfeer
heerst. Werk is niet altijd leuk, maar bij ons staat het werkplezier toch wel voorop. Zo hebben
de leerlingen bijvoorbeeld een eigen sloep, waar ze aan kunnen werken en mee kunnen varen.
Verder organiseren we geregeld met de hele groep een avond, waarbij we onder het genot van
een biertje bijvoorbeeld een keerkoppeling uit elkaar halen. Op die manier combineer je iets
leerzaams met fun. En dat is belangrijk, vind ik.”
Veelzijdige werkomgeving
De commissie die de titel dit jaar toekende aan Goos Watersport bestond uit Meinte Visser
(ROC Friese Poort), Herbert van Oord (HISWA), Jan IJben (Ottenhome Heeg, winnaar 2012)
en Angelique Remkes (Kenwerk). Zij roemen in het juryrapport onder meer de de veelzijdige

werkomgeving voor de stagiairs, waar naast de praktijk veel aandacht is voor de theorie en de
beroepshouding. Geen wonder want Goos Watersport is een all round jachtservicebedrijf,
waar alle disciplines met betrekking tot scheepsonderhoud zijn te vinden. Van scheepsbouw
en –onderhoud, tot yachtpainting en compositerepair. Een ideale plek dus voor studenten van
de studierichting ‘algemeen medewerker watersportindustrie’ zoals Goos die krijgt vanuit
ROC De Friesche Poort. Daarnaast krijgt Goos Watersport ook regelmatig studenten van het
Deltion College uit Zwolle die zich richten op yachtpainting, één van de specialismen van het
bedrijf.
Het beste uit jezelf
Behalve dat Goos Watersport een veelzijdige werkomgeving biedt, worden “stagiairs
gestimuleerd en gesteund het beste uit zichzelf te halen”, aldus het juryrapport, ze krijgen dus
volop ruimte voor de eigen ontwikkeling. Terwijl ze “naast de opleiding worden uitgedaagd
om met het team te werken aan een uitdagend project om zo verder te kijken en denken dan
de ‘bekende’ weg”. De conclusie luidt dan ook: “Goos Watersport koppelt deze manier van
werken en leren ook aan school en helpt mee aan de innovatie van de watersportindustrie.”
Dat laatste, innovatie, is voor Klaas Goos een belangrijk speerpunt. Met name innovatie op
het gebied van elektrisch, ofwel stil varen. Op dat terrein loopt het bedrijf al ruim een
decennium voorop. Inmiddels heeft het bedrijf een groot aantal schepen gebouwd die varen
op AGM- of lithiumbatterijen. Soms zijn de schepen ook voorzien van solarpanelen.
Innovatie is volgens Klaas Goos om nog een andere reden belangrijk. En dat is vanwege de
uitdaging die er van uitgaat: “Je moet techneuten blijven uitdagen, dan blijft het interessant
voor ze!”

