
Bennie Muller, Chef Bankwerkerij bij Orfa Visser in Dronten. 
 

Bennie werd in 1995 door zijn 

voormalige werkgever eerst twee 

jaar uitgeleend aan Orfa Visser. 

Hij was destijds onderhoudsmon-

teur bij een aardappelbedrijf. ‘De 

eerste dag hier was bepaald geen 

liefde op het eerste gezicht.’ 

Waardoor kwam dat? 

‘Door gebrek aan begeleiding. 

Die ervaring heb ik meegenomen 

toen ik zelf chef werd: het is zo 

belangrijk om nieuwe mensen 

goed te begeleiden.’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bennie startte als Forceur. Dit 

duurde tot de eerste lasersnij- 

machine kwam. ‘Dat was toen 

een fantastische, nieuwe uit-

daging’, glundert Bennie, ‘en ik 

vind dat nog steeds leuk!’ 

 

‘Toen de vorige chef met pen-

sioen was en er eerst nog twee 

externe chefs zijn geweest, ging 

ik de planning doen voor de 

Bankwerkerij en weer iets later 

werd ik chef.’ 

 

Wat vind je het leukst aan deze 

functie? 

‘Als alles goed draait. Daar geniet 

ik van. Maar ook het verbeteren 

van de productielijn en doorstro-

ming van de planning, het 

voorkomen van afkeur en het 

bijhouden van voorraden zoals 

lasgas en dergelijke én het 

contact met de leveranciers.’ 

‘Mijn uitdagingen op dit moment 

zijn de nieuwe producten, deze 

onderzoeken op maakbaarheid 

en de begeleiding van de 

mensen, maar ook de periodes, 

wanneer we extra lassers nodig 

hebben, zijn altijd een uitdaging, 

want goede lassers zijn moeilijk 

te vinden.’ 

‘Trots op Orfa Visser ben ik 

vanwege de korte lijntjes, flexi-

biliteit en er is weinig personeels-

verloop.’ 

Hoe ontspan je het liefst na een 

drukke werkweek? 

‘Met leuke activiteiten met mijn 

gezin. Tijd met mijn gezin is me 

heilig want voor je ’t weet ‘vliegen’ 

de kinderen uit.’ 

 

 

 

 

 

 

‘Vissen is onze grootste hobby, 

dat doe ik met de kinderen. Maar 

ook barbecueën doe ik graag en 

het leuke is dat die twee heel 

goed te combineren zijn. Heerlijk, 

een snoekbaars op de barbecue!’ 

Hoe omschrijf jij Orfa Visser in 

één woord? 

‘Dynamisch.’ 

Bennie Muller, 

Chef Bankwerkerij 
        

‘Als alles goed draait. Daar geniet ik van.’ 


