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VERBINDING

Never a dull moment
Om 13.53 uur piept het hoofd van 
Peter langs de deur. Peter is een fris 
ogende en vlotte verschijning die 
enthousiast losbarst over zijn rol bij 
Van der Most: “Het is lastig te ver
tellen wat mijn werk inhoudt. Iedere 
dag is anders en ik kan aan het begin 
van een werkdag niet zeggen hoe 
het gaat verlopen. In mijn rol heb ik 
te maken met mensen, machines 
en orderzakken. En daar kan echt 
van alles mee gebeuren! Never a dull 
moment dus.

De ene week draai ik diensten van 
06.00 tot 14.00 uur, de andere week 
van 14.00 tot 22.00 uur. Als ik bin
nen ben, begin ik met een kop koffie. 
Dan loop ik door naar mijn bedrijfs
leider. Van hem krijg ik een formu
lier met de orders en een bezetting 
van de machines welke die dag 
draaien. Op basis daarvan zet ik de 
mensen op de juiste plek. Er zitten 9 
mensen in het team, inclusief mij
zelf. Ik kijk altijd of ik collega’s bij 
elkaar kan zetten, zodat ze zich aan 
elkaar kunnen optrekken. Iemand 
die bijvoorbeeld kwalitatief nog niet 
zo sterk is, plaats ik dan bij iemand 
die kwaliteit wel hoog in het vaan
del heeft staan. Wanneer iemand de 

voorkeur heeft uitgesproken om 
regelmatig te switchen houd ik daar 
rekening mee, zodat het werk niet 
eentonig wordt. Er op die manier 
naar kijken vind ik belangrijk.”

Controleren, Corrigeren,
Coachen en Corona
“Voordat de dienst begint, verza
me len we met het team bij een ma
chine die niet in productie is. Dan 
gaan we even zitten en hebben we 
het over voetbal of Formule 1. En 
Corona. We hebben nu van die for mu
lieren waarop staat dat we ’s avonds 
over straat mogen. Dan is het natuur
lijk de vraag of iemand nog is aan
gehouden.
Gedurende de dag maak ik rondjes 
langs de machines, kijk of er proble
men zijn. Ik heb een con trolerende 
functie: als de mensen met een 
nieuwe order beginnen, dan komen 
ze bij mij om af te tekenen. Daarbij 
controleer ik de specificaties en kleu
ren. Uiteindelijk geef ik akkoord en 
doe ik een stapeltje modellen in de 
order zak. Mocht er wat mee zijn en 
het is afgetekend, krijg ik een re pri
mande”, lacht Peter. “Nee hoor, dat 
valt mee. Maar ik ben wel eind ver
antwoorde lijk, zowel op kwali teit 
als kwanti teit. Waarbij ik kwa liteit 
belang rijker vind dan kwantiteit, 
want daardoor onderscheid je je. 
Maar dat is een opvatting van mij
zelf en geen bedrijfsmotto. Ook 

heb ik een corrigerende en coach
ende functie. Als iemand ergens 
niet uit komt, dan kijk ik mee. Ik 
probeer mijn ploeg vanuit een 
coachende rol zelf te la ten ontdek
ken waar het beter kan. Uiteindelijk 
komen ze er zelf wel achter. Dat 

werkt beter dan dat ik de mensen 
aan de kant duw en zeg ‘dat los ik 
wel op’. Daarnaast check ik dage
lijks mijn mail en kijk ik of mensen 
vrij willen hebben. Ook heb ik veel 
overleg met mijn bedrijfs leider over 
allerlei zaken.”

Vragen hoe het met ‘Fritsje' 
gaat
Er zijn wat dingen in mijn leven ge
beurd die ik niet kan wegpoet sen … 
Ik ben bijvoorbeeld twee broers 
verloren. Dat heeft impact op mijn 
leven gehad. Het vormt je wel en 
het leert je ook om op een bepaalde 
manier met mensen om te gaan. Als 
iemand hier drie pallets rom mel 
draait omdat die persoon een slechte 
dag heeft, dan kan het de container 
in. Je kunt dan iemand op zijn falie 
geven, maar ik kijk liever naar wat 
erachter zit. Heeft diegene thuis 
relatieproblemen of net een baby en 
slapeloze nachten? Waar komt het 
vandaan? Kijk, er zijn taak gerichte 
mensen en mensgerichte mensen. 
Ik ben meer mensgericht. De taak 

Het produceren van drukwerk, dat is wat we doen bij Koninklijke 
Van der Most. Maar hoe druk zijn onze collega’s eigenlijk op het 
werk? In deze nieuwe rubriek laten medewerkers zien met welke 
werkzaamheden ze de hele dag druk zijn. Lees mee hoe Peter Jager, 
teamleider envelop pen fabriek, zijn werkdag invult.

Peter Jager

Teamleider & 
Troubleshooter

‘ Ik vind kwaliteit belangrijker 
dan kwantiteit, want daar door 
onderscheid je je.’
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moet goed zijn, maar je moet het 
menselijke stuk niet onder schatten. 
Zo ben ik ook iemand die wel even 
een praatje maakt. Als een collega 
mij vertelt dat ‘ie net opa is gewor
den, dan vraag ik een week later hoe 
het met kleinkind ‘Fritsje’ gaat. Ik 
vind het belangrijk dat, als iemand 
iets vertelt wat belangrijk is voor 
hen, ik er ook af en toe naar vraag. 
Als ik dat niet doe dan vind ik mij
zelf tekort komen op empa thisch 
gebied. Ik probeer goed te luisteren 
en empathie te tonen.”

Troubleshooter
“Een troubleshooter ben ik ook wel. 
Als er een vraag is, komt het team 
bij mij. Maar wat doet zich voor? 

Sommige mensen werken er al 35 
of 40 jaar. Vaak weten de mensen 
zelf wel hoe het werkt. Dus als zij 
een vraag of probleem hebben, dan 
heb ik ook een uitdaging! g Toch ko
men we er samen wel uit. Er is ook 
een technische dienst, maar we pro
beren het wel altijd eerst zelf te ma
ken. Op zo’n dag kan er werke lijk van 
alles gebeuren: een machine kan ka
pot gaan, verkeerde info op de or der
zak, de dozen zijn te groot, grond
stoffen die niet aanwezig zijn; het 
is de hele dag schakelen.

Ons doel is om het productieproces 
gaande te houden. Het is belangrijk 
dat de hele periferie om het produc tie
proces dusdanig is voorbereid, dat 
we niet stil komen te staan. Het is 
mijn taak om ervoor te zorgen dat 
het pro duc tie proces goed verloopt 
zodat de opdrachten op tijd 
geleverd worden.”

zen met Pink Lady
“Sommige dagen rijd ik aan het 
einde van de werkdag met een goed 
gevoel weg, omdat we een toppro
ductie hebben gedraaid. En soms 
ben ik blij omdat we een uitdagend 
probleem, waardoor een machine 
stil kwam te liggen, snel hebben op
gelost. Kijk, je wilt zo min mogelijk 

stilstand, dat is de moraal van het 
verhaal. Stilstand en achterom kij
ken hou ik sowieso niet van. Ik kijk 
liever vooruit, naar waar ik heen wil.
Er is zeker nog wel ambitie. Zo wil 
ik wel weer een opleiding op pakken, 
middle management of iets in die 
richting.
In zo’n 40 minuten rijd ik terug 
naar huis, Warnsveld, en dan heb 
ik wat tijd om de boel 
te overdenken. Er ligt 
stan daard een Pink 
Lady in de auto. Een
maal thuis ben ik wel 
zen. Nog even Net
flix kijken, douchen 
en naar bed.
Ik ben overigens meer een avond
mens: de vroege diensten hakken er 
wel in, zeker op vrijdag. Dan moet 
ik er om 04.30 uur uit en aan het 
einde van de week merk ik dat ik 
wat uren slaap heb gemist. Daar word 
ik niet per se vriende lij ker van. De 
middagdienst is prettig, omdat je 
thuis ook ’s ochtends nog wat kan 
doen. Maar de afwisseling van shifts 
is wel heel fijn. Op vrij dagavond 
nemen we gezamenlijk een snack 
voor wie dat wil; kroketten, bami
schijven. Even het weekend inlui
den.”

Last man standing
“Ik heb al vele jaren voor verschil
lende drukkerijen gewerkt, ik heb 
niks anders ge daan. Wat ik mooi 
vind is het knut selen aan machines, 
maar ik ben ook wel een beetje 
productgek. Als er thuis een enve
lop op de mat valt, dan kijk ik met een 
hoe en wat. Mijn vriendin Silvie 
vindt die enve loppenmanie geluk
kig wel grappig en kan er wel om 
lachen. En 9 van de 10 enve lop pen 
zijn van Van der Most. Daar word 
ik wel blij van. Dat wij als enige 
overblijven hier in Nederland.”

‘ never a dull moment’ 

M
ET


