
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leo Willems (32) uit Utrecht werkt sinds half april 2022 bij Terberg Benschop op de assemblage 
afdeling van Gerrit Verheij. Gerrit is manager assemblage. Leo is een mooi voorbeeld van een zij-
instromer die na korte tijd zijn draai al heeft gevonden. 
 
Wat heb je hiervoor gedaan? 
Leo: “Ik was stukadoor en werkte jarenlang als zzp-er nadat ik mijn stukadoorsopleiding had 
afgerond. Hard werken past bij mij, dus 1+1 was hier al snel 2. De administratieve kant van een eigen 
bedrijf beviel mij steeds minder. Nabellen van openstaande facturen, daar krijg ik geen energie van 
na een zware werkdag.” 
 
Hoe ben je bij MAKE Center uitgekomen? 
Leo: “Oudere collega-stukadoors zag ik met allerlei fysieke klachten rondlopen en ik had zelf steeds 
minder plezier in mijn werk. Toen wist ik dat het tijd was voor een carrièreswitch. Ik ben mij eens 
gaan oriënteren. Werk zat wist ik, maar wat wil ik nou precies was de vraag. Ik realiseerde me dat er 
bij omscholing naar een ander vak een opleidingstraject komt kijken. Jaren terug had ik mijn 
stukadoorsopleiding bij het ROC Midden Nederland gevolgd. Ik keek zo al snel op de website van 
het ROC en kwam bij MAKE Center uit. Het BBL-traject mechatronica sprak mij wel aan. Qua geld 
verdienen een stap terug, maar een investering in mijn nieuwe carrière, een carrière met veel 
toekomstperspectief. Op deze leeftijd nog goed te doen. Ik wilde daar geen 10 jaar mee wachten.” 
 
Je opleiding start in september, waarom ben je nu al gestart bij Terberg Benschop? 
Leo: “Nadat ik mijzelf had ingeschreven, kwam ik in contact met Herman de Boer, accountmanager 
van MAKE Center. Hij gaf aan dat ik kon instromen op niveau 3 Eerste monteur mechatronica en na 
2 jaar zou kunnen doorstromen naar Technicus mechatronica systemen. Een 3-jarig traject. 
Herman bracht me direct in contact met Gerrit, deelde mijn CV en adviseerde me nu alvast te 
starten met werken. Na een gesprek met Gerrit en een rondleiding was alles binnen een week rond. 
Inclusief het ondertekenen van mijn contract. Dat het zo snel zou kunnen gaan, dat had ik nooit 
verwacht. Die voorsprong van een halfjaar werkervaring voordat mijn studie start, nemen ze me 
niet meer af. Ik zit hier helemaal op mijn plek.” 

“Niet bang zijn om op een werkgever af te stappen.  

Gewoon doen!” 



Wat doe je bij Terberg? 
Leo: “Na een interne training Basic Skills van 2,5 dag bij Terberg met theorie en praktijk over 
hydrauliek, pneumatiek, elektra, sleutels, bouten en moeren, ging ik sleutelen aan het chassis van 
een terminal trekker. Dit is de eerste fase, je begint met het onderstel en leert zo hoe een voertuig 
is opgebouwd. Dit wilde ik zelf ook heel graag om goed overzicht te krijgen. Je leert o.a. tekening 
lezen, alles over remsystemen en verlichting. In het begin was het wel even zoeken naar de juiste 
bouten en moeren hoor haha. Door aan de basis te beginnen worden minder beginnersfouten 
gemaakt.”  
 
Is Leo de enige zij-instromer bij Terberg? 
Gerrit: “Nee hoor, dat niet. Wij hebben o.a. een voormalig timmerman, kraanmachinist, metselaar en 
zelfs een schoolmeester. Ik let niet zozeer op je vorige werkleven, maar wél op je motivatie en 
houding, hoe je overkomt. Zij-instromers en statushouders worden hier net als Leo 1-op-1 begeleid. 
Ik houd een oogje in het zeil en zie en krijg te horen dat Leo het snel oppakt. Dat is fijn natuurlijk! 
Ook hebben we in de werkplaats iemand uit Nigeria die via Oekraïne in IJsselstein is beland in een 
gastgezin. Er zijn veel wegen die naar Terberg leiden.” 
 
Wat zou je tegen anderen willen zeggen die zo’n stap overwegen? 
Leo: “Wees niet bang. Wees jezelf en denk van tevoren goed na over wat je wilt. Trek de stoute 
schoenen aan en stap binnen bij een bedrijf voor een rondleiding een bak koffie. Gewoon doen dus 
als dat kan. Een kijkje in de keuken zegt vaak heel veel. Je kunt direct de sfeer proeven. Zien en 
ervaren. Je merkt snel genoeg of er een klik is.” 
 
Wat zou je in de toekomst bij Terberg willen doen? 
Leo: “Elektra was direct hetgeen me erg aansprak bij de Basis Skills training. Ik heb hier wel gevoel 
voor denk ik. Maar eerst maar eens mijn opleiding starten en mijzelf verder ontwikkelen bij de 
assemblage. Genoeg te doen en genoeg mogelijkheden hier. Daarna zien we wel.” 
 


