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Onze gastcolumnist is André Kruijmer,
locatiemanager van Begraafplaats & Crematorium
Moscowa in Arnhem.
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Van Speculaas naar ‘koffie met cake’. U zult misschien wel denken ‘lees ik dat wel goed op deze
website?’ Aan mij, André Kruijmer, is echter gevraagd om in deze column iets te schrijven over mijn
carrière. En ik doe dat graag. De kop verwijst derhalve direct naar mijn loopbaan van banketbakker
naar locatiemanager van Begraafplaats & Crematorium Moscowa in Arnhem.
Ik kom uit een bakkersfamilie. Mijn ooms en vader hadden een bakkerij in Huizen (NH), waarin
overigens momenteel nog steeds mijn broer en diverse neven en achterneven werkzaam zijn.
‘Kruijmers Speculaas’ (mannetjes in het ‘Huizers’) is in het Gooi misschien wel beter bekend dan De
Terebinth, al heeft De Terebinth aan de wieg gestaan van de renovatie en behoud van de oude begraafplaats in Huizen. Als zoon van een banketbakker leek mijn toekomst uitgestippeld. En inderdaad ging ik aanvankelijk aan de slag in het familiebedrijf, maar later – na mijn diensttijd - sloeg ik
de vleugels uit en werd ik aangenomen als bedrijfsleider in een bakkerij in Ede.
Naast mijn werk in de bakkerij was ik intussen ook ‘natuurgids’ namens het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie (IVN) en ik kan met recht zeggen dat ik dáár de liefde heb opgedaan voor
alles wat groeit en bloeit. Door mijn werkzaamheden als bestuurslid van een stichting voor gezinshulp en maatschappelijk werk, raakte ik sociaal erg betrokken bij alles wat speelt in onze maatschappij.
Na die periode kwam ik in de detailhandel terecht als districtsmanager van de ALDI supermarkten.
Hier hield ik mij onder meer bezig met het samenstellen van verschillende assortimenten voor uiteenlopende doelgroepen. Op een gegeven moment miste ik hier echter het plezier in mijn werk en
de voldoening die werk zou moeten geven. Kortom, het was tijd voor iets anders. Net op dat moment was er op Begraafplaats & Crematorium Moscowa in Arnhem een vacature. Na alleen al een
verkennend bezoek aan Moscowa zag ik voor mij veel uitdagingen, waarna ik de stoute schoenen
heb aangetrokken en solliciteerde. Hierdoor kwam ik in gesprek met Carla Bosua, directeur van de
Facultatieve Divisie Crematoria & Begraafplaatsen. Zij was het die mij er toe aanzette om de overstap te maken en in 2004 werd ik aangenomen. We hebben heel wat af gepraat over de mogelijkheden om van Moscowa weer een op en top dienstverlenende organisatie te maken waar de Arnhemse bevolking hun overleden dierbaren aan zouden willen blijven toevertrouwen.
Moscowa, onderdeel van 'de Facultatieve Groep', is vervolgens in 2004/2005 ingrijpend verbouwd
om optimaal tegemoet te kunnen komen aan de wensen van families en nabestaanden. We zijn in
2008 bovendien gestart met het meerjarig Masterplan ‘van begraafplaats naar begraafpark’ dat als
uitgangspunt heeft om de identiteit van Moscowa te herstellen, te behouden én om de kwaliteit
voortdurend te blijven verbeteren.
Tot op de dag van vandaag geeft het werken op Moscowa mij zeer veel voldoening. Dat geldt natuurlijk voor het bijstaan van mensen in een emotioneel zware periode, maar ook als het gaat om
restauratie en het Masterplan. Voor mij en mijn collega’s is Moscowa een prachtige werkomgeving
waar het een genoegen is om te mogen werken. Door de talloze mogelijkheden in het gedenkpark
is Moscowa een park van de Arnhemmers, voor de Arnhemmers en wordt het door de Arnhemmers
met bijzondere monumenten bijzonder gemaakt en gehouden.

