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Nieuw gezicht bij het NIL

'Luisteren naar de markt'

Ze wil niet verklappen wie haar getipt heeft over de vacature van lastechnisch adviseur bij

het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL). Maar Geri van Krieken (36) hoefde er niet

lang over na te denken. "Ik had het bij Gorus heel goed naar mijn zin, maar ik was toe aan

een nieuwe uitdaging,"

Geri van Krieken:

'NIL'ers weten en kun-

nen veel, maar ze moe-

ten wel gevoed worden

door de markt'

Geri was al bekend met het NIL door haar bijdrage
aan de examencommissie, de technische commissie
IV-XII en door contacten op beurzen en voorlich-
tingsdagen. Op l november 2008 is ze begonnen in

Zoetermeer. "Ik werk gedeeltelijk op kantoor en
gedeeltelijk thuis en onderweg. Vanuit Beverwijk is
dat allemaal goed te doen," vertelt de nieuwe las-
technisch adviseur van het NIL.

Wat deed je voordat je bij het NIL kwam werken?
"Ik was bijna acht jaar lastechnisch en materiaalkun-
dig adviseur bij het interne ingenieursbureau van
Corus. Ik was voornamelijk betrokken bij onderhoud
en reparatie, maar ik gaf ook las- en materiaaladvie-
zen bij nieuwbouwprojecten. Ik vertaalde onder
meer de oude codes op de tekeningen naar moderne
materialen. Ook zocht ik uit op welke manier de on-
derdelen van oude materialen het beste gerepareerd
konden worden, zodat het reparatiewerk - vaak las-
werk - betrouwbaar bleef en een lange levensduur
zou hebben. Ik schreef stappenplannen en werkin-
structies om de reparaties uit te voeren en contro-
leerde of men zich in de praktijk ook aan de instruc-
ties hield."

Welke taken krijg je bij het NIL?
"Mijn taken zijn nog niet helemaal uitgekristalli-
seerd, maar in principe ga ik een groot deel van de
taken van Henk Bodt overnemen. Ik ben inmiddels
begonnen met het actualiseren van artikelen voor de
nieuwe website van het NIL en het schrijven van een
nieuw lesboek. Het is de bedoeling dat ik in de toe-
komst onder meer bedrijvenscans ga doen. Ik heb
onlangs een bedrijf bezocht om er advies te geven.
Het is heel leuk om bij een bedrijf over de vloer te
komen. Je hoort wat er speelt en wat de problemen
zijn en je kunt ze helpen bij het vinden van oplos-
singen. Ik heb deze firma geadviseerd om een be-
drijfsscan - een soort nulmeting - te laten doen,
zodat ze precies weten waar ze staan. In deze be-
drijfsscan komt kwaliteitsbewaking van het begin
tot het eind aan de orde. Van materiaalopslag en per-
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sonele kwalificaties tot laskwaliteit en nazorg. Bin-
nenkort ga ik mee met Wim Pors, die in april met de
TOP gaat, om mijn eerste bedrijfsscan bij het NIL uit
te voeren."

initiatief werden gedaan, zullen we in de toekomst
nog veel meer moeten luisteren en inspelen op de
behoeften uit de markt, zeker in deze moeilijke
periode."

Wat is het verschil tussen advieswerk bij het NIL
en bij Corus?

"Bij Corus kreeg ik veel vragen over preventief on-
derhoud, maar ik was ook vaak brandjes aan het
blussen. Als er iets stuk ging en er was niet op korte
termijn nieuw materiaal of nieuwe onderdelen voor-
handen, moest ik snel een oplossing bedenken om
het oude zo lang mogelijk in leven te houden. Er za-
ten veel spoedadviezen bij: de productie mocht im-
mers niet stil komen te liggen. Dat vraagt grote crea-
tiviteit. Bij het NIL kan ik ook mijn creativiteit kwijt,
maar het is van een andere orde. Abstracter met
meer voorlichting en informatieverschaffing. Bij het
NIL denk ik ook mee over waar we naartoe willen en
welke onderwerpen in Lastechniek aan de orde zou-
den kunnen komen."

Hoe is het om als vrouw bij het NIL te werken?

"Ik was al gewend aan de mannenwereld. Hier bij het
NIL is dat niet anders, maar ik heb uiteraard ook con-
tact met de vrouwen van het secretariaat. Eerlijk
gezegd was dat best even wennen. Ik heb er nooit
problemen mee gehad om als vrouw tussen de man-
nen te werken. Als ik bij Corus een plan presenteer-
de, bereidde ik me daar gewoon goed op voor. Dat
had niets met mijn vrouw-zijn te maken, het zit in
mijn aard om alles goed uit te willen zoeken."

Wat heb jij het NIL te bieden?

"Ik ben een echte ideeëngenerator. Het komt wel
voor dat er soms slechts eentje direct bruikbaar is.
Maar ik ben ook in staat om ideeën verder uit te wer-
ken en steeds concreter te maken. Vergeleken bij
mijn collega's ben ik nogal extravert, ik zal snel zeg-
gen wat ik ergens van vind en ben ook erg nieuws-
gierig naar de mening van anderen. Verder wil ik
graag dingen verbeteren."

Wat zou er verbeterd kunnen worden?

"Het is niet zo dat ik direct alles wil veranderen bin-
nen het NIL, maar ik zie wel dat er verbeterpunten
zijn. Zo heb ik inmiddels een overleg met mijn colle-
ga IWE-ers opgezet. Wanneer je met zijn tweeën
werkt, blijf je gemakkelijk op de hoogte van eikaars
werk. Nu we met meer zijn, is een geregeld overleg
praktisch. Bovendien kun je met elkaar brainstor-
men over nieuwe ideeën. Ik zie het NIL als een vraag-
gestuurde organisatie. NIL'ers weten en kunnen veel,
maar ze moeten wel gevoed worden door de markt.
Terwijl er vroeger nog wel eens activiteiten op eigen

Hoe zie je de toekomst van het NIL?

"Dat is een lastige vraag. In elk geval zou het NIL zich
nog meer moeten richten op de markt. Ik zie ook een
vergrijzing bij het NIL, bij medewerkers en vrijwilli-
gers en daar zullen we in de toekomst rekening mee
moeten houden. We zijn heel blij met de vele gepen-
sioneerden die examens afnemen, maar zij zullen
zich op een bepaald moment willen terugtrekken.
Het NIL zal zich moeten beraden hoe daarmee om te
gaan. We moeten nadenken over hoe we jongeren
kunnen stimuleren om ook vrijwilliger te worden." :.::

Opleidingen Geri van Krieken

• Mts Werktuigbouw

• Hts Materiaalkunde

• Post-hbo Laspraktijkingenieur (IWE)

Vragen of opmer-

kingen?

Stuur een e-mail

naar krieken@nil.nl

Complete handlingtoepassingen:

• Pailetiseren en overzetten
• Machinebelading

Verfspuiten efi slijpen
Ontbramen en polijsten
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