
Ivan Pejcinovic, Bankwerker Lasser bij Orfa Visser in Dronten. 
 

Zijn vader was al ruim 2 jaar in 

dienst toen Ivan 21 jaar geleden 

ook bij Orfa Visser kwam werken. 

Ivan vertelt: ‘Destijds was ik even 

werkloos en mijn vader kwam met 

het idee om het bij Orfa Visser te 

proberen. Dus ik heb het wel een 

beetje te danken aan mijn vader 

dat ik hier kwam.’ Ivan vindt het 

niet per se een voor- of nadeel 

om met zijn vader voor hetzelfde 

bedrijf te werken. ‘We houden 

privé en werk gescheiden, we 

zien elkaar hier echt alleen als 

collega’s.’ 

Ivan is begonnen als leerling 

Bankwerker. ‘Tegenwoordig ben 

ik vooral bezig met het instellen 

van machines, storingen ver-

helpen en andere problemen 

oplossen. Een soort vliegende 

kiep.’ 

Wat vind je het leukst? 

‘De afwisseling. ’s Morgens weet 

ik niet hoe mijn dag eruit gaat 

zien. Ik ben graag flexibel. Je 

kunt me zo van een klus afhalen 

om aan iets anders te gaan 

werken.’ 

Trots 

Ivan is trots op de producten die 

Orfa Visser maakt. Ooit zijn er 

gasstraten gemaakt voor in 

Saoedi Arabië bijvoorbeeld. ‘Dat 

was echt gaaf!’ 

‘En als we door de tunnels in 

Oostenrijk rijden en daar van die 

grote ventilatorhuizen zien, dan 

zeg ik tegen mijn kinderen: “Kijk, 

die worden ook bij papa op het 

werk gemaakt”’, vertelt Ivan 

enthousiast. 

‘Het zien van de eindproducten is 

zo gaaf. Wij maken veel halffa-

bricaten dus we zien niet altijd 

wat we maken. Des te leuker is 

het als we via de Verkopers de 

foto’s zien die de klanten sturen 

van hun producten die wij (deels) 

hebben gemaakt.’ ‘Dan heb je 

een beter beeld van wat je zoal 

maakt en dat is leuk.’ 

Ivan vindt sowieso dat Orfa 

Visser mooie producten maakt. 

Hij laat trots een foto zien van 

een product waaraan hij pas heeft 

gewerkt: gewalst, gelast en 

geslepen. ‘Nu staan die pro-

ducten in de Forceerderij om 

verder te verwerken.’ 

Vrije tijd 

Ivan ontspant het liefst in de 

sportschool. Voor de Corona 

uitbraak was hij hier 3 keer per 

week te vinden, met name voor 

krachttraining. Maar ook muziek 

maakt hem blij: Dj spelen tijdens 

barbecues. ‘Maar alleen onder 

vrienden, hoor!’, lacht hij. ‘Verder 

niet.’ 

Hoe zou jij Orfa Visser in één 

woord omschrijven? 

‘Betrouwbaar.’ 

 

Ivan Pejcinovic, 

Bankwerker Lasser 
        

‘Kijk, die worden bij papa op het werk gemaakt’ 


