leren & werken

Interview met Leon Wingender (Teamleider Wielen)

“Samen dingen bereiken is
het mooiste wat er is.”
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Zoals in de vorige editie van de Fier al te lezen was, is het leerwerkbedrijf voor MTB ontzettend belangrijk.
Daarom krijgt het vanaf nu een vaste plek in de Fier! In de vorige editie stelden we de praktijkopleiders aan
jullie voor, maar het team van het leerwerkbedrijf is natuurlijk veel groter. Dit keer zoomen we verder in op de
organisatie en gaan we in gesprek met Leon Wingender, Teamleider van de afdeling Wielen.
Sinds een jaar vervult Leon de rol van Teamleider. “We
hebben een bewogen periode achter de rug met veel
veranderingen. Denk aan het wegvallen van een grote klant
(waar mede door de inzet van Theo Daalmans gelukkig veel
andere nieuwe klanten voor in de plaats zijn gekomen),
een grote interne verhuizing en nieuwe collega’s waardoor
werkwijzen soms aangepast werden. Al met al dus behoorlijk
wat veranderingen in korte tijd en daar heeft iedereen op de
afdeling ook even aan moeten wennen. Inmiddels hebben
we onze draai weer gevonden en loopt alles op rolletjes
(‘wielen’ in ons geval). Dat hebben we samen met het team
gedaan en daar ben ik oprecht trots op!”

Een van de teamleden die deze periode heel actief heeft
meegemaakt is Bianca Nievelstein. Bianca is sinds april
bij een collegabedrijf (Tulp Fietsen) aan de slag gegaan.
“Bianca werkte voorheen in de schoonmaak”, vervolgt
Leon. “Om gezondheidsredenen kon ze dit werk niet
meer langer doen. Samen met Bianca heeft Annex toen
onderzocht welk werk goed bij haar zou passen. Zo heeft ze
een competentietest en een capaciteitentest gedaan. Ook
heeft ze een praktijkverklaring behaald en heeft er geregeld
een tussentijds gesprek plaatsgevonden met Monique
Berkers, haar begeleidster.”

“Betrokkenheid stopt bij ons niet bij de uitgang van het gebouw,
ik ben een mensenmens.”
Bianca is vervolgens gestart bij de afdeling Wielen bij het
onderdeel: Insteek. Het plannen en delegeren ging haar
meteen goed af. Daarna heeft ze de stap gemaakt naar
het onderdeel Robots, waar ze mee heeft helpen vlechten.
Dat ging ook goed. Snel was duidelijk dat Bianca meer
in haar macht had. Bianca startte met een logistieke
opleiding, waarbij onder andere zaken als planning en
voorraadbeheer aan bod kwamen. Ook heeft ze de Internet
Awareness-opleiding gevolgd.

1 maand en die maand is inmiddels voorbij. Zowel Tulp
Fietsen als Bianca zijn erg enthousiast! Ze werkt er met
veel plezier en daar ben ik blij om. Je bouwt toch een band
op met je collega’s en dan vind ik het mooi om te zien dat
mensen via een leerwerktraject bij MTB weer een baan
vinden waar ze gelukkig van worden.”

Bianca deed het erg goed en de tijd vloog voorbij. “Begin
van dit jaar liep haar contract af. Bianca doorliep bij
ons een leerwerktraject van drie jaar. In deze periode
onderzoeken we samen wat je wil en kan en leer je de
vaardigheden om bij een externe werkgever aan de slag te
kunnen gaan. Waar dat mogelijk is, kijk ik graag mee naar
arbeidskansen voor onze mensen, zo ook voor Bianca.
Ik wist dat onze klant Tulp Fietsen in Maastricht op zoek
was naar versterking van het team en heb meteen contact
opgenomen met Podium24. Samen met Bianca zijn zij
in gesprek gegaan met Tulp Fietsen en er was meteen
een klik. Bianca kreeg een contract met een proeftijd van

Voordat Leon op deze afdeling begon, heeft Tom
Souren (Groepsleider) er tijdelijk de kar getrokken.
Ook Tom heeft nauw samengewerkt met Bianca.
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“Ik vind het belangrijk dat onze collega’s hier op
hun gemak zijn en vertrouwen hebben. Je moet een
luisterend oor bieden op het moment dat de mensen
dat nodig hebben. Voor de rest moet ook iedereen
de ruimte krijgen om gewoon zijn werk te doen.
Wederzijds vertrouwen is daarbij heel belangrijk.”

