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Geschreven door: Frie Vissers

Frie Vissers is één van de werktuigbouwkundige inspecteurs van OC Verhulst. Hij is degene die

langskomt bij het inventariseren van oplossingen, gewenste revisies en modificaties. Maar wie is

deze man precies?

FRIE IN HET KORT

61 jaar oud en al meer dan 40 jaar werkzaam bij OC Verhulst. Frie is begonnen in de tekenkamer

en zo doorgegroeid als hoofd van de afdeling. Met de uitbreidingen van het bedrijf is hij de LBK-

afdeling verder uit gaan breiden. Zo is Frie jaren bezig geweest met inkoop, planning, order

verwerking en het aansturen van de collega’s. Met de groei en ontwikkelingen van Verhulst is

deze functie opgesplitst en heeft Frie zich verder kunnen richten op zijn passie: problemen

oplossen.

Sinds 15 jaar zit hij op deze functie en houdt hij zich dagelijks bezig met opnames voor het

uitvoeren van revisie werkzaamheden en uitvoeren van energie besparende werkzaamheden.

Dit kan zowel met de adviseur, eindgebruiker of installateur zijn. Het uitwerken van de opnames

inclusief het uitbrengen van passende aanbiedingen, behoort ook tot de werkzaamheden.

HOE GAAT HET IN ZIJN WERK? 

Voorstellen Frie Vissers
Maak kennis met een van de gezichten van afdeling Renovatie &

Onderhoud.



Zijn er over de geleverde producten of werkzaamheden vragen, dan zullen deze telefonisch, per

mail of ter plaatse worden toegelicht. Dit kan ook d.m.v. metingen en dergelijke. De

werkzaamheden zijn hectisch en dynamisch, er komt van alles voorbij. Dat maakt het ook zo

leuk.

“Door ook veel buiten te zitten heb je een bepaalde rust”, geeft Frie aan. “De telefoon gaat

minder, er is minder afleiding door bijvoorbeeld e-mail en zo is er meer focus mogelijk”. Juist de

afwisseling tussen buiten- en binnen werkzaamheden maken het voor een van de mooiste

functies ooit.

Buitenwerkzaamheden:

Door opnames een inventarisatie maken van de mogelijke problemen / storingen

Het oplossen van deze problemen / storingen

Collega’s ondersteunen op diverse werklocaties

Het begeleiden van ‘grote’/ uitdagende projecten

Binnenwerkzaamheden:

Inventarisaties en opnames uitwerken en doorzetten naar werkvoorbereiding

Bezoekverslagen uitwerken

Ondersteunen van collega’s

Het meeste plezier haalt Frie uit het oplossen van problemen bij de klant. Als er dingen geroepen

worden als: ‘de luchtbehandelingskast werkt niet'. "Het klopt niet. De installatie levert minder

luchthoeveelheid dan afgesproken". "Er is minder luchtdruk dan zou moeten" of iets soortgelijk, dan

begint Frie zijn dag al goed. Na een bezoek om de problemen te inventariseren is het altijd een

puzzel hoe dit het beste opgelost kan worden. Vaak is het iets kleins: er staat iets verkeerd

ingesteld of er is iets onjuist gekoppeld aan de luchtbehandelingskast. Deze puzzel en het correct

oplossen hiervan is een hele uitdaging.

“Wist je dat druk in een luchtbehandelingskast hetzelfde werkt als bij water door een tuinslang?

Als je de tuinslang dichtknijp komt er minder water uit, maar heb je wel meer druk”. Dus hoe

hoger de weerstand in de luchtkanalen, hoe minder lucht bij gelijk toerental van de ventilator.

MEMORABEL 

Op de vraag “wat is het mooiste project waar je ooit aan gewerkt hebt?” moet Frie lang

nadenken over het antwoord. Er zijn veel mooie projecten en het is lastig kiezen, uiteindelijk

geeft hij aan dat het project Unilever in Vlaardingen (een uitgebreide en complete renovatie) echt

memorabel is. Omdat het zo'n groot project was, waar veel onderdelen door smalle doorgangen

moesten. Een enorme uitdaging! Het project heeft diverse weken geduurd, inclusief weekenden

en met diverse ploegen om het op tijd op te leveren. Door de intense samenwerking was er een



grote collegialiteit. Een hele uitdaging en vermoeiend, maar ontzettend gaaf.  

Zelf kennis maken met Frie? Maak gerust een afspraak! 
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