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VERBINDING DRUK   WERK 

De geschiedenis van het Romeinse 
Rijk is niets in vergelijking met de 
geschiedenis van Jennie bij Moduli 
Print. Al 21 jaar is deze opgewekte 
dame een vaste en veelzijdige kracht.
Het is een angstaanjagend heet dagje 
in juni, als Jennie op het online video
platform ‘Zoom’ inlogt. Dit is Jen
nie haar allereerste Zoomsessie ooit, 
dus het duurt even voordat de 
camera werkt. Maar na een paar mi
nuten prutsen en priegelen verschijnt 
haar vrolijke glimlach in beeld. Al 
snel merk ik dat de warmte Jennie 
er in ieder geval niet van weerhoudt 
om een enthousiast relaas te starten 
over haar werkzaamheden bij Moduli 
Print. 

“Multiinzetbaar! Zo kun je mij het 
beste omschrijven! Ik ben begon nen 
bij Drukkerij Timmermans. Daar 
ben ik gaan inpakken, maar heb daar 
ook de nabewerking gedaan; blocks 
maken, blocks hechten, vouwen. 
Daarna hebben ze me gevraagd voor 
de sealmachine, om dat te leren. 
Toen ben ik nog naar de snijmachine 
gegaan. Vervolgens heb ik de ver
gaarmachine geleerd … en nu sta ik 
sinds een paar jaar aan de collator. 
Dat betekent dat ik van rond papier 
zigzag maak, of ik maak losse sets. 
Dat is een collator.” 
Even terug naar Drukkerij Timmer
mans. “Ja, dat is de voorloper van 
Moduli Print. We zijn van 2 bedrij
ven uiteindelijk 1 bedrijf geworden. 
Het was eerst een klein bedrijfje, 
daar ben ik begonnen. En op een ge
geven moment kwam hier die plek 

vrij. Toen was het van: ‘Jennie, zou 
dat niet iets voor jou zijn?’ Nou dat 
wilde ik wel proberen. En ik sta er 
nog steeds!”

Thuisvoelen aan de collator
Van alle dingen die je nu op hebt ge
noemd, wat vond je dan het leukste 
om te doen? “Daar waar ik nou aan 
sta. Vind het ook wel leuk om col
lega’s te helpen met inpakken en der
gelijke, maar laat me maar gewoon 
lekker bij de collator staan, daar voel 
ik me het beste thuis. Die machine 
ken je op een gegeven moment. Als 
je al jaren niets meer met inpakken 
hebt gedaan, dan moet je weer zoe
ken hoe dingen gaan. Ik zou het wel 
weer kunnen, daar niet van, maar 
sta het liefste alleen aan de collator. 
Dan heb ik ook van niemand last”, 
eindigt Jennie met een lach.

Vroege vogel
Hoe ziet een werkdag 
van Jennie eruit? “Ik 
sta om 04.45 uur op. 
Dan zit ik even op 
mijn telefoon en lees 
ik de krant. Vervolgens 
ga ik douchen en maak ik mijn 
lunch klaar. Half zes zit ik in de 
auto. Vijf voor zes ben ik dan op het 
werk. De dag begint met een kop 
koffie. We staan even met paar 
mensen bij elkaar, babbe len wat 
over sport. En dan is het om 06.15 
uur lekker beginnen. Na de koffie 
loop ik naar de collator en dan kijk 
ik wat de collega van de 
middagdienst heeft opgeschreven 
en de dingen die nog gedaan moeten 
worden. Vervolgens kan ik dan aan 
de gang en ga ik draaien.” Ik ben dan 
trouwens ook de enige dame bij de 
heren. Dat is eigenlijk heel perfect: 

je hoeft maar te roepen en je wordt 
geholpen.” Jennie lacht uitbundig. 
“Nee daar mag ik niet over klagen!
Poeh, het is even slikken om te 
horen dat Jennie elke ochtend om 
kwart voor vijf opstaat. Zelf heeft 
ze daar geen problemen mee. “Het 
liefst heb ik de vroege dienst, ik ben 
geen avondmens. Ik heb vroeger 
altijd alleen de vroege dienst ge
draaid, maarja, toen kwam mijn 
collega erbij dus moest ik ook af en 
toe de middagdienst doen. Als ik 
wel een late dienst heb denk ik om 
om 20.00 uur, ‘mag ik echt nog niet 
naar huis’? Als de wekker zo vroeg 
gaat ben ik 9 van de 10 keer meteen 
wakker en kan d’r meteen uit. Dat 
doe ik vijf dagen in de week, soms 
zes, dan werk ik de zaterdagen. En 
ik werk altijd twee weken de vroege 
dienst, en ook een week de middag
dienst.”
De hele dag aan dezelfde machine, 
hoe is dat voor Jennie? “Daar heb ik 
geen problemen mee. Er zit wel 
afwisseling in. Het kan zijn dat je 
drie dagen met dezelfde order bezig 
bent maar het kan ook zijn dat je op 
een dag met allerlei verschillende 
orders aan de slag moet. Dan ben je 
de hele dag bezig met instellen, 
omstellen en afstellen. Dat vind ik 
hartstikke leuk. Vind het ook een 
mooi gevoel als het allemaal draait 
en ik kan denken: ‘Oke laat lekker 
lopen, dan gaan we nu inpakken.’ 
Want ik doe wel zelf het inpakwerk 
erbij, alles gaat in doosjes, dus je 

bent wel de hele dag bezig.” En 
wanneer heeft Jennie dan echt een 
voldaan gevoel? “Als een dag goed 
gelopen heeft, ik heb lekker door 
kunnen draaien en er is genoeg weg
gegaan dan ga ik met voldaan gevoel 
weg.

Waar wordt Jennie blij van?
Wow, met zo’n strak werkschema 
zullen de avonden wel een beetje 
lui zijn, kan ik me zo indenken. 
Maar dat is bij Jennie niet het geval. 
“Vaak ga ik na het werk eerst een 
half uurtje relaxen. Ook ben ik al
tijd nog wel een beetje aan het poet
sen. Na het koken ga ik bezig met 
Diamond Painting, een uurtje onge
veer. Dat houdt in dat ik schilderijen 
maak met kleine steentjes. Dat is 
wel echt een hobby. Ik lig er niet al 
te laat in, rond 22.00 uur. Ik heb de 

tv vaak aanstaan als ik in de kamer 
zit, maar heb geen series of pro
gramma’s waar ik echt voor moet 
gaan zitten. Trouwens, de Formule 
1 kijk ik wel altijd op de zondag
middag. Mijn ex keek ook altijd 
naar Formule 1 en vanaf die tijd ben 
ik gaan meekijken. Nu kijk ik dan 
alleen. Ik doe ook aan country dan
sen trouwens!”

Dubai als droom
Moduli print is nu onderdeel van 
Koninklijke Van der Most. Wat 
merk je daarvan? Heeft dit nog 
impact gehad op jullie organisatie? 
“In eerste instantie schrok ik dat 
het verkocht werd. Veel mensen 
waren toch wel negatief. Ik ben 
gelukkig zelf heel positief gebleven 
en ik denk uiteindelijk dat ze er 
heel goed aan hebben gedaan. We 
hebben meer orders binnen gekre
gen en ja, ik vind het goed geregeld 
allemaal. We zijn bijvoorbeeld met 

zijn allen naar Vlieland geweest 
twee jaar geleden. Dat was heel 
gezellig en het klikte gelijk eigen
lijk, met iedereen van Koninklijke 
Van der Most. Met eentje heb ik 
nog contact gehouden na dat week
endje Vlieland, gewoon heel leuk.” 

Op de vraag of Jennie nog dromen 
of doelen heeft die ze wil realiseren, 
zegt ze stellig: “Ik ben 1x naar Dubai 
geweest en dat is mijn droom om 
daar nog een keer naar toe te gaan.” 
Ze lacht en vervolgt: “En dan niet 
tijdens de ramadan! We mochten 
overdag toen niets eten en drinken … 
Maar de cultuur is heel anders dan 
hier. We zijn daar naar de stad ge
weest, dat is echt magnifiek. Tja, 
het trekt me gewoon, ik weet niet 
hoe dat kan maar het trekt me ge
woon en daar zou ik heel graag nog 
wel een keer naar toe willen.” 
Als we afsluiten deelt Jennie met 

me dat ze stiekem wel een beetje 
zenuwachtig was voor dit gesprek. 
“Het overvalt me gewoon allemaal. 
Ik ben er echt wel nerveus van 
geworden. Ik dacht ‘Shit, moeten 
ze mij hebben hiervoor’. Ja dat was 
best moeilijk.” 
Gelukkig heeft Jennie zich er toch 
voor ingezet en zo blijkt wel weer: 
ze is multiinzetbaar, zowel op haar 
werk als privé, als fan van Diamond 
Painting, Formule 1, Countrydansen 
en Dubai!

Door: Lotte Post

Het produceren van drukwerk, dat is wat we doen in Heerde en 
Beegden. Maar hoe druk zijn onze collega’s eigenlijk op het werk? 
In deze rubriek laten medewerkers zien met welke werkzaamheden 
ze de hele dag druk zijn. Lees mee hoe Jennie Stoffels, productie
medewerker bij Moduli Print, haar werkdag invult.

Jennie 
Stoffels

Productie-
medewerker

‘ Ik sta om 04.45 uur op … en 
dan is het om 06.15 uur lekker 
beginnen.’

M
ET

‘ De multi-inzetbare 
magie van Jennie! ’

diamond painting!


