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Gerrit: “In 2004 ben ik in Trianval begonnen na een 
stage. Op school studeerde ik Verkoop en Kantoor ge-
durende 5 jaar, daarna ben ik direct hier kunnen be-
ginnen. In die 11 jaar heb ik veel verschillende op-
drachten gedaan. Ik ben begonnen in de verpakking: 
houders van dakgoten in zakjes stoppen en dicht nie-
ten was daar de opdracht. Brikken melk op een pallet 
stapelen en stopcontacten monteren was dan het vol-
gende. Bij die laatste opdracht was de kwaliteit trou-
wens enorm belangrijk. 

De laatste 4 jaar ben ik verantwoordelijk geworden 
voor het maken van de barcodes voor onze producten. 
Dat is precisiewerk: die barcode moet volledig recht 
afgeprint worden en de drukkwaliteit moet perfect 
zijn. Dit neemt toch ongeveer de helft van mijn tijd in 
beslag. De andere helft sta ik in de productie in ver-
schillende ateliers. Vandaag ben ik bijvoorbeeld bezig 
met het inleggen van pralines aan de lopende band. 
Daarbij is hygiëne natuurlijk enorm belangrijk. Haar-
netje en schort dragen, handen ontsmetten,… We laten 
niets aan het toeval over!

Oh en dan vergeet ik nog bijna mijn meest recente 
werk. Momenteel werk ik voor een bedrijf dat in op-
dracht van een aantal gemeentes het verkeer op druk-
ke kruispunten meet en analyseert. Zij plaatsen came-
ra’s op die kruispunten en sturen de beelden naar ons 
door. Ik tel al de auto’s die daar op de spitsuren passe-
ren en in welke richting die rijden. Een werkje dat de 
opperste concentratie vergt! Ter voorbereiding heb ik 
zelfs oogtesten moeten laten doen om te checken of ik 
wel geschikt was voor dit werk. 

Conclusie? Ik doe mijn werk met hart en ziel. Natuur-
lijk zijn er mindere dagen, maar dat is in elke job zo. 
De leukste dagen vind ik die waarop er geen onver-
wachte dingen gebeuren en alles vlot verloopt. Maar 
sowieso ben ik content dat ik mijn centen kàn verdie-
nen door hier te werken. Op die manier ben ik van 
niemand afhankelijk. Binnenkort kan ik daardoor ver-
huizen naar mijn eigen appartement. Geweldig toch!”
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“Werken is veel leuker dan thuis zitten!”
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