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SP1:

Goed, nou, dan komen we nu aan de slotvraag aan jullie drieën, maar ik ga het wel per
persoon doen. Dat is een hele simpele vraag: wat is het mooie van het
molenmakerswerk? En nou is jouw verhaal wel bijzonder, want je begon natuurlijk wel
echt als handwerksman, maar er is wel wat anders gebeurd. En is het nou net zo leuk
wat je nu doet, als wat je toen deed? Kun je vertellen, wat daar het leuke van jouw werk
is geweest in de loop der jaren?

SP2:

Ja, dat kan ik. Je moet vooral zorgen, dat je altijd leuk werk hebt, dan hou je het het
langste vol natuurlijk. En ik ben inderdaad gewoon op de werkvloer begonnen als derde
persoon hier, dus ja, dat was heel laag, gewoon op pad en met de hamer in de hand. Dat
heb ik jarenlang gedaan en ook heel veel voldoening uit gehaald. Alleen naarmate de
groei kwam, ja, kwam er ook wat meer te regelen, meer te calculeren, er kwam
administratie om de hoek kijken. En op één of andere manier trok mij dat aan, in ieder
geval pakte ik dat op.
Dus nou, ik heb wel eens terug gekeken van, zit ik nou nog goed, ook wel eens gedacht
van, misschien moet ik toch iets met de handen gaan doen. Ik heb ook al wel eens een
dagje ingepland stiekem, dan kijk ik nog wel eens mee, maar aan de andere kant ja, ik
ben ook wel iemand die van uitdagingen houdt. En als ik iets denk redelijk goed te
kunnen, dan kijk ik toch weer eens verder van, wat kan ik nog meer. En dat is het hele
mooie van het molenmakersvak, denk ik. Er zitten zoveel disciplines in en zoveel
uitdagingen, daar kun je heel lang mee voort, zeg maar. Er is altijd wel iets, waar je nog
werk uitvinden kunt of bedenken kunt of verbeteren kunt. En ik denk dat dat een beetje
mijn passie is geworden.

SP1:

Waar geniet je dan het meest van Walter, nu?

SP2:

Nu, op dit moment, dat die 30 man, dat dat allemaal lekker draait, zeg maar, en dat we
dat efficiënt geregeld hebben. En dat we met een lage overhead toekunnen, zeg maar, en
niet te veel dom werk zitten te doen, vooral op administratief vlak. Kijk, die uurtjes in de
werkplaats of op de bouw, daar kun je niet zo heel veel mee. Als iedereen vakkundig zijn
werk doet, daar gaan wij ook niet achter staan en zeggen, dat moet de volgende keer
sneller, want daar wordt de kwaliteit niet beter van. Dus dat is gewoon een gegeven.
Alleen alles wat er omheen zit, zeg maar, daar moet je, tenminste, dat is mijn uitdaging,
daar moeten we zorgen dat we het zo goed mogelijk stroomlijnen, dat iedereen lekker
door kan. En dan bedoel ik het nog niet eens op projectniveau, zeg maar. De materialen
bestellen, bedoel ik niet eens, maar de voorwaarden scheppen, zeg maar, dat het bedrijf
kan draaien waar 30 mensen lekker door kunnen. Dat klinkt heel abstract, maar dat is
mijn taak tegenwoordig geworden. Ja, en onze uitdaging zit natuurlijk ook in de
nieuwbouw die er aan komt. Gerben vertelde net al, daar kunnen we nog jaren mee
vooruit, om dat weer helemaal uit te kauwen, en wat er daarna komt, dat zien we wel
weer.
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