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Een merkbelofte die leeft

“WILVO heeft een
strategie om nieuwe
collega’s te werven.
Dat zie je aan alles.”
- Benjamin Kiek IN GESPREK MET

Benjamin Kiek
Over mix & match
bij machine- en
competentiegericht plannen

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!

Enthousiasme en passie voor ‘het vak’. Wanneer je een gesprek voert met iemand loopt dit
vaak als een rode draad door het gesprek zonder dat het expliciet wordt uitgesproken. Juist
dan weet je dat het echt en oprecht is wat de persoon in kwestie uitspreekt. Recent hadden
we zo’n gesprek en wel met Benjamin Kiek. Productieplanner en perfectionist bij WILVO.
Benjamin Kiek (26) werkt bij WILVO sinds
juni 2019. Woonachtig in het Belgische
Lommel. In z’n vrije tijd speelt hij graag een
potje basketbal, onderneemt hij leuke dingen
met vrienden en ontdekt hij de wereld door
het maken van citytrips. Benjamin begon
zijn carrière bij WILVO als afstudeerder, om
vervolgens direct aan boord te blijven als
Projectmanager. Vanuit hier maakte hij de
stap naar Productieplanner. Dik twee jaar
verder is hij nog steeds harstikke blij met zijn
keuze voor WILVO. En bij WILVO zijn ze ook
in hun nopjes met Benjamin op de stoel van
Senior Productieplanner.
“Mijn visie op plannen is tegelijk ook de visie
van WILVO. Misschien dat we daarom zo’n
goede match zijn. We willen hier zo effectief
en efficiënt mogelijk plannen op basis van
de beschikbare capaciteit. Als ik het zo zeg,
dan klinkt dit eigenlijk ook vrij logisch. Toch
vormt dit voor ons team telkens weer een
grote uitdaging. We beschikken immers
over een productiefaciliteit die continu op
volle toeren draait. Om te plannen denken
en handelen we vanuit twee richtingen: we
plannen machine- en competentiegericht.
Bij het machinegericht plannen, denken

en handelen we voornamelijk op basis van
machinespecificaties en capaciteit. Wanneer
het om competentiegericht plannen gaat
wordt het complexer en veel specifieker. We
kijken dan echt naar de kerncompetenties
van onze vakmensen. Vooropgesteld: ze
verstaan allemaal hun vak. Maar, excelleren
op een bepaalde (bewerkings)techniek is
bij iedereen anders. Het speelveld tussen
machine- en competentiegericht plannen
is uitdagend en zoals ik al zei complex.
Uiteindelijk is er niets mooier dan beide
manieren van plannen naadloos in elkaar
over te laten vloeien: twee werelden komen
dan samen voor het beste resultaat.

“Bij het plannen kijken we
echt naar de kerncompetenties van onze vakmensen.”
De werkdag van een productieplanner
“Een nieuwe werkdag begint met de dag van
gisteren. Dat wil zeggen: ik kijk eerst wat er
de vorige dag is gemaakt en wat er is geklokt.
Daarnaast vraag ik aan de mensen in de
productie hoe de werkdag is verlopen. Dat
laatste is belangrijk. Want plannen is en blijft

een theoretisch gedachtegoed, uiteindelijk
moet onze planning in de praktijk werkbaar
zijn. Signalen vanuit de productie nemen
we op onze afdeling uitermate serieus.
Vaak helpt feedback ons om de planning
verder te optimaliseren. Eigenlijk komt onze
merkbelofte (Think. Make. Organize. You
Win, red.) hier perfect tot zijn recht. Aan
het einde van de ochtend of het begin van
de middag start ik met het ‘echte’ planwerk.
Daarnaast werk ik verslagen en rapportages
uit die worden besproken binnen ons team en
met stakeholders.”
Laagdrempelig & Brabants
“Onze afdeling betitel ik met recht als een
mooie club. Dat geldt overigens voor WILVO
in zijn totaliteit. Maar aangezien we hard op
zoek zijn naar versterking binnen ons team,
maak ik graag van de gelegenheid gebruik
voor een korte ‘promo’, haha. We hebben
een mooie leeftijdsopbouw in ons team.
We beschikken over ervaren planners en
jonge mensen die van nature out-of-the-box
denken. De combinatie is eigenlijk perfect.
Gooi daar nog wat Brabantse gezelligheid
en laagdrempeligheid overheen en je krijgt
vanzelf een bijzonder prettige werkomgeving.

We zijn de motor van de productiefaciliteit, dat
beseffen we ons maar al te goed. We hebben
een signalerende en faciliterende functie,
waarbij flexibiliteit en altijd openstaan voor
verandering belangrijke pijlers zijn onder
onze werkzaamheden. Dat geldt ook voor het
zojuist genoemde out-of-the-box denken.
Omdat we een klein team zijn, beschikken
we ook over korte lijnen en is er sprake van
weinig ruis in de onderlinge communicatie.
Alle deuren staan hier altijd open en
gelaagdheid beperken we tot een minimum.
We moeten het echt samen doen en hebben
iedereen nodig. Als team zijn we dus wel te
klein in verhouding tot de omvang van onze
werkzaamheden en de groei die WILVO
doormaakt. We hebben echt versterking
nodig. Kortom: we zoeken nieuwe collega’s
die bijdrage aan de groei van ons team en ons
nog beter maken. Gedrevenheid is daarbij
enorm belangrijk.”

“We moeten het echt samen
doen en hebben iedereen
nodig.”
Het resultaat van groei
“De vraag of WILVO -ondanks de groei- het
bedrijf kan blijven dat we altijd zijn geweest,
wordt me regelmatig gesteld. Mijn antwoord
is ‘ja’. Gewoon omdat we dat willen. Ons DNA

maakt ons succesvol en gelukkig is DNA een
blijvend iets. We groeien gewoon mee met
onze klanten. Ik denk ook dat het merendeel
van de mensen hier zich goed voelt bij de
-gefaseerde- groei die we doormaken. Het
continu investeren in mensen en machines
moet ervoor zorgen dat de groei behapbaar
blijft voor iedereen. Dit is het fundament
onder de verdere groei van WILVO. Natuurlijk
zullen we als organisatie de komende jaren
wel wat meer gelaagdheid krijgen. Sinds ik
hier ben gestart, zijn er zeker 100 nieuwe
collega’s bijgekomen. Dit betekent natuurlijk
ook iets voor de organisatiestructuur. Maar
zolang we blijven denken vanuit ons unieke
DNA, blijft WILVO ‘gewoon’ WILVO.”
With WILVO you win!
“WILVO zorgt ervoor dat ik dagelijks met
veel plezier aan het werk ben. Ze maken me
belangrijk en ik maak carrière. Daarbij krijg
ik alle vrijheid om mezelf te ontwikkelen. Ze
stellen je hier frequent de vraag ‘waar sta je
over enkele jaren’? Enkele jaren betekent in
de praktijk 1 of 2 jaar, maar het kan ook meer
een stip aan de horizon zijn. Je denkt dus
continu na over je persoonlijke ontwikkeling.
Deze vraag gaat samen met: wat heb je nodig?
Wat wil je? Wat verwacht je van WILVO? Ik
ervaar hier sinds mijn allereerste werkdag
dat medewerkers als de belangrijkste factor
gezien worden. Voor mij is dit écht WITH

with WILVO you win.

WILVO YOU WIN! Want eerlijk is eerlijk,
ik zit hier ook voor mezelf. Ik wil carrière
maken en ben ambitieus. Ze gooien hier -in
positieve zin- olie op het vuur. Ze wakkeren
continu het vuurtje aan om ambitieus te zijn
en blijven.”

“Ons DNA maakt ons succesvol en gelukkig is DNA een
blijvend iets.”
“Als ik nog iets mag benoemen dat de laatste
jaren echt anders is geworden: we hebben als
werkgever een strategie om nieuwe collega’s
te werven. Je ziet nu terug dat we enkele
jaren geleden in zee zijn gegaan met een
reclamebureau. De merkbelofte is door het
hele pand zichtbaar, er is een meterslange
wand in de productie gemaakt die volledig
is gericht op interne communicatie en er
worden video’s opgenomen en artikelen
uitgewerkt waarin de mensen van WILVO
centraal staan. Ze maken de mensen hier
dus bewust zichtbaar en belangrijk. Dit wordt
nu echt uitgedragen in al onze communicatie
en dat was tot een paar jaar geleden niet het
geval. Alles is erop gericht om onze klanten
én de mensen die hier werken te laten
winnen.”

think. make. organize.

