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Ons
WIN-WIN-MODEL
In één oogopslag laten
we je zien hoe we
samen succesvol zijn!
Bekijk het model op
werkenbijwilvo.nl

IN GESPREK MET

Annemarie Friet
Trots op haar
carrière bij WILVO.

WITH WILVO
YOU WIN!
ERVAAR HET ZELF!

“We maken
hier samen
mooi werk.”
- Annemarie Friet -

Wij zoeken teamspelers die
ons nóg succesvoller maken.
Vacatures voor ieder
opleidingsniveau van VMBO
tot WO op werkenbijwilvo.nl

Deze keer spraken we met ‘winnaar’ Annemarie Friet (50), woonachtig in het Belgische Pelt.
Een vrolijke goedlachse verschijning, gelukkig getrouwd en trotse moeder. Daarnaast heeft
ze al een ‘dikke’ 22 jaar op de ‘WILVO-teller’ staan. In april 2000 startte ze haar carrière op
de montage afdeling en vandaag de dag vinden we haar daar nog steeds. Een mooi moment
om een gesprek aan te gaan over haar lange carrière binnen WILVO. Op voorhand iets om
trots op te zijn!
Cliché; vrouw in de metaalsector
Dat ze graag een sprong in het diepe waagt
bewees Annemarie door na het volgen van
de huishoudschool, uiteindelijk aan de slag te
gaan in de transportsector. Om vervolgens in
2000 de overstap te maken naar WILVO in de
metaalsector. Iets wat zeker toen nog niet ‘de
standaard’ was. Het bleek een goede keuze,
want 22 jaar later is ze nog steeds helemaal
‘happy’ bij WILVO.
“Drie april 2000 was mijn eerste werkdag
bij WILVO. Ik weet nog goed dat ik het in
het begin lastig vond omdat ik totaal geen
ervaring had ‘in de metaal’. Tekeninglezen
was echt iets waar ik in het begin tegenop
zag. Probeer maar eens iets te lezen als je de
(technische) taal niet kunt lezen. Gelukkig
kon ik met al mijn vragen terecht bij collega’s
en mijn leidinggevende. Ik heb mezelf flink
opgewerkt vanaf dat allereerste moment,
door focus en het denken in oplossingen.
Want als ik iets geleerd heb in al die jaren;
niet alles is terug te vinden in/op een
werktekening of werkbrief. Soms moet de
oplossing -ook op de montage afdelinggewoon uit jezelf komen. Daarnaast zien en
weten ze hier bij WILVO wat iemand kan of in
zijn mars heeft. Dat voel je en dat is dan weer
enorm belangrijk voor je zelfvertrouwen. Het
is echt iets dat WILVO typeert.”

“Ze zien hier wat iemand in
zijn mars heeft.”

resultaat dat collega’s mij weten te vinden
wanneer ze vragen hebben. Ik voel ook dat er
een zekere mate van verantwoordelijkheid bij
mij wordt neergelegd. Dat voelt goed! Noem
het de ‘omgekeerde wereld’ ten opzichte van
het jaar 2000. Ik vind het altijd wel een mooi
compliment wanneer mijn leidinggevende
zegt: vraag het maar even aan Annemarie
want zij weet dat wel. Daarnaast geeft het
ook een kick om -deels- verantwoordelijk
te zijn voor projecten van ‘grote’ klanten
zoals ASML. Wat zeg nu zelf, dit zijn toch de
‘bedrijven’ die iedereen kent. Mooi als je dan
kunt zeggen ‘wij’ voor hen werken.”
Think, Make & Organize
Bij WILVO is alles gericht op de pijlers
think, make en/of organize. Dit binnen
een hightech, dynamische en uitdagende
werkomgeving. Hoe kijkt Annemarie naar
deze drie uitgangspunten?
Think
Het aspect ‘think’ draait vaak om verbeteren
of optimaliseren; voor onze klanten maar
ook voor onszelf. We denken graag een stap
vooruit en dat betekent dat we niet altijd
de geplaveide paden belopen. Tsja, dan
struikel je ook wel eens omdat iets niet direct
gaat zoals gehoopt en/of gedacht. Dat kan
frustrerend zijn, maar uiteindelijk bedenken
we hier altijd een oplossing en dat is het
mooie. Ik denk dat ‘think’ binnen WILVO ons
dagelijks slimmer maakt en dat is de grootste
winst.”

Groei & verantwoordelijkheid
De drive om beter te worden heeft zijn
vruchten afgeworpen vertelt Annemarie.

Make
“Je maakt hier werkelijk van alles en daar ligt
dan ook de uitdaging voor mij. Elke order is
anders; van klein tot groot en van grof tot heel

Ook lacht ze dat je als vrouw in de metaal
inderdaad wel je mannetje moet staan. Dat
deed en doet ze nog. “Door de jaren heen
heb ik de nodige kennis en expertise aan
mijn rugzak toegevoegd. Inmiddels sta ik
als vrouw behoorlijk mijn mannetje. Met als

fijn montagewerk. Ondank de uitdaging die
ik hier al jaren heb, ervaar ik nooit werkdruk.
De enige druk die ik hier voel is het feit dat
alleen kwaliteit telt. Dat is ook meer dan
logisch, als je kijkt naar de klanten waarvoor
we werken.”

Organize
“We werken hier met de nieuwste snufjes
op het gebied van digitaliseren. Dat is fijn,
maar natuurlijk verloopt ook hier niet altijd
alles vlekkeloos. Het grote voordeel aan onze
hoge mate van digitalisering; we kunnen
razendsnel bijsturen en schakelen. Dus, als
het dan een keer niet loopt zoals gewenst,
dan hebben we het ook binnen no-time weer
‘on-track’. Neem het gebruik van tablets; in
één oogopslag weet je wat er moet gebeuren
en wat er van je wordt verwacht. Het heeft de
communicatie echt een stuk effectiever en
efficiënter gemaakt. Er is veel minder ruis en
dat is gewoon top!”

“Je maakt hier werkelijk van
alles en daar ligt dan ook de
uitdaging voor mij.”
Meer dan een werknemer
Annemarie straalt uit en vertelt dat ze zich bij
WILVO enorm gewaardeerd voelt. Dat zit hem
in de ‘kleine’ dingen die WILVO doet maar
ook zeker in de grotere gestes. “Het is echt tof
dat we vanuit WILVO een gratis abonnement
bij de fitness (om de hoek nog wel) krijgen. Het
laat zien dat ze echt begaan zijn met je fysieke
en mentale gesteldheid.
Voor mij zijn dit echt de dingen die bevestigen
dat je ertoe doet en dat je veel meer bent dan
een werknemer die hier vier dagen per week
aanwezig is.”
Al 22 jaar lang mag ik bij een ontzettend fijn
bedrijf werken. Samen met een goeie club
van collega’s, maken we mooi werk. En ervaar
ik elke dag opnieuw dat ik van toegevoegde
waarde ben voor het bedrijf. De meest
belangrijke voorwaarden om dagelijks met
het grootste plezier naar m’n werk te gaan.”

