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IN GESPREK MET

Katja Alders
Over motorcross,
lassen en hoge hakken.

“Als vrouw actief
in een technische
productieomgeving
dat kan én mag. Het is
geen mannenwereld.”
- Katja Alders -

Carrière maken als
leerling-lasser.
Wat wil je nog meer?

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

WITH WILVO
YOU WIN!
ERVAAR HET ZELF!

Net zo snel carrière maken als dat je praat. Dat is niet voor iedereen weggelegd. Maar wel voor
Katja Alders (36). Werkzaam bij WILVO sinds maart van dit jaar en in de afgelopen maanden
uitgegroeid tot een échte winnaar. Een bijzonder verhaal, zonder lange geschiedenis. Máár,
al wel een verhaal voor in de boeken.
In keurige blauwe WILVO-bedrijfskleding
stapt ze de spreekkamer binnen, om daarbij
direct de kanttekening te plaatsen dat ze
buiten het werk een echt ‘meisje-meisje’ is.
Het liefst lopend op hoge hakken, want dan
lijkt ze wat groter. Ongeveer drie seconde
later haalt ze dat gegeven zelf deels onderuit,
als we haar vragen hoe ze bij WILVO terecht
is gekomen.
Blinkende motoren
“Van kleins af aan heb ik interesse in
motorcross en ja dan kom je vanzelf
in aanraking met WILVO. (WILVO is al
decennialang actief als sponsor in de
MXGP. Vandaag de dag als hoofdsponsor
van het Monster Energy Yamaha Factory
MXGP team, red.). Op een dag reed ik
over het industrieterrein in Bergeijk en
viel m’n oog op het prachtige headquarter
van het team aan de Elskensakker. De
motoren stonden achter het glas te blinken
en ik was verkocht. In die periode was ik
gedetacheerd bij een autoproducent in Born
op de montageafdeling en volgde ik in de
avonduren een opleiding tot lasser. Eigenlijk
kwam toen alles bij elkaar; WILVO was top
of mind en de reisafstand naar Born en het
werken in ploegen begon me echt tegen te
staan. En omdat het in ploegen werken -dus
ook in de avonduren- betekende dat ik mijn
opleiding tot lasser moest staken, kwam ik tot
de conclusie dat dit me niet gelukkig maakte.
Ik besloot om te solliciteren bij WILVO.”
Een onverwacht voorstel
“Ik heb geen opleiding afgerond met een
diploma. Wel heb ik de opleiding Sociaal
Werk gevolgd, maar dit bleek niet mijn ding
te zijn. Vervolgens had ik wel de intentie om
een andere opleiding te gaan volgen, maar
dat is er uiteindelijk niet meer van gekomen.
Ik heb in mijn carrière dan ook nog maar
weinig gesolliciteerd. Het sturen van een
sollicitatiebrief naar WILVO was dan ook
best een beetje spannend, want ja, verkoop
jezelf maar eens zonder een enkel diploma.”
“Mijn sollicitatiegesprek dat was echt een
aangename verrassing. Niet zozeer dat ik

op gesprek mocht komen, maar vooral de
manier waarop het gesprek verliep. Ik sprak
met Kaïn (HR-adviseur WILVO Group, red.)
en we hadden echt een fijn gesprek, met een
enorme positieve vibe. Ze zeggen hier ‘with
WILVO you win!’ en dat gevoel kreeg ik ook
direct tijdens het gesprek. Kaïn gaf aan dat
hij denkt in kansen en mogelijkheden voor
nieuwe collega’s en dat er alle ruimte is
voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Hij
nam ook alle tijd voor het gesprek en gaf me
een rondleiding door de productiefaciliteit.
We schudden elkaar de hand na afloop
van het gesprek en ik wist dat WILVO mijn
nieuwe werkgever zou worden. Enkele
dagen later schoof ik aan voor een tweede
gesprek. Tijdens het gesprek kwam hij met
een verrassend voorstel. Hij bood me een
contract aan als ‘leerling lasser’ én dus niet
een job op de montageafdeling zoals ik zelf
had verwacht. Ik was echt verbaasd en op z’n
zachtst gezegd door het dolle heen. Ik kreeg
dus gewoon de kans om mijn opleiding als
lasser af te ronden, in combinatie met een
job op de lasafdeling. Een betere leerschool
dan de praktijk bestaat er natuurlijk niet.
Een supergaaf en totaal onverwacht voorstel.
Noem het gewoon: with WILVO you win!
Het laat ook zien dat ze hier bij WILVO echt
bezig zijn met persoonlijke ontwikkeling en
kansen voor werknemers. Wat me ook nog
bij staat van het tweede gesprek is de snelle
opvolging. Alles verliep vlot en je krijgt een
duidelijk contract voorgelegd. Ze pakken hier
direct door, dat geeft vertrouwen.”

“Winnen doen we hier
op persoonlijk vlak én
als bedrijf.”
Aan de slag als leerling lasser
“De begeleiding hier is top. Ik was zoals
gezegd enorm blij met het voorstel dat ik
kreeg, maar ik wilde het vertrouwen van
Kaïn ook niet beschamen. Laten we zeggen
dat ik een gezonde druk voelde om er direct
te staan. Nu moet ik zeggen dat ik door
alles en iedereen vanaf dag één enorm

geholpen word. Ze laten me vrij, maar staan
tegelijkertijd ook heel dicht bij me. Ik krijg
uitleg van vakmensen die weten waar ze over
praten. Tegelijkertijd voel je jezelf niet ‘dom’
omdat je nog ‘maar’ een leerling bent, want
je wordt overal bij betrokken. Je merkt aan
alles dat ze weten hoe ze hier nieuwe collega’s
op moeten leiden. Niet alleen op het gebied
van werk, maar ook gewoon in de dagelijkse
omgang. Het is bijna bizar hoeveel ik hier heb
geleerd in een kort tijdsbestek, op sommige
momenten voel ik me niet eens een leerling.”
Vrouw in de metaalsector
Ook tijdens dit gesprek ontkomen we er niet
aan: als vrouw werkzaam in de metaalsector.
Hoe kijkt Katja hier tegenaan? “Het is de
hoogste tijd dat we ermee stoppen om hier
over te praten. Het zou geen onderwerp meer
mogen zijn anno 2022. Kijk naar Amerika,
daar is het gewoon doodnormaal dat je als
vrouw werkzaam bent in de metaalsector.
Ik ben altijd actief geweest in die -zo
omschreven- typische mannenwereld. Maar
buiten het werk ben ik gewoon een vrouw in
de make-up en op hoge hakken. Daarmee wil
ik zeggen dat de combinatie prima mogelijk
is. Ik ben geen ‘tomboy’. Ik heb een job die
me gelukkig maakt. In die zin wil ik echt de
deur openen voor andere vrouwen. Als vrouw
actief zijn in een technische productieomgeving dat kan én mag. Het is
geen mannenwereld, dat is iets dat de
maatschappij ons als het ware heeft
opgelegd. Ik wil een bijdrage leveren aan
een wereld en dan met name Nederland,
waarin we het voorbeeld van Amerika
volgen. Daarbij neem ik ook graag nog wat
vooroordelen weg: het werk is niet eng of
vuil. We maken hier de mooiste producten
in een schone omgeving, waar veiligheid
altijd centraal staat. Het werk is vaak enorm
precies en zelfs verfijnd én laat dat nu
net iets zijn waar vrouwen vaak oog voor
hebben. Ik hoor wel eens dat vrouwen in
de metaal niet complementair zijn aan
mannen, dat ligt vooral aan onszelf. We
moeten gewoon dezelfde positie claimen
en dezelfde lusten én lasten dragen.”

