
2,5 jaar gelden kwam Roy door een bedrijfsongeval zonder werk te zitten. Na het
ongeval was zijn focus herstellen. Na een lange, zware, pijnlijke periode kan Roy
gelukkig zeggen dat hij inmiddels volledig is hersteld. Het gezin was op elkaar
aangewezen en dit heeft ze nog hechter gemaakt dan ze al waren.

“Ik omschrijf mezelf als een echte familieman.”

Ik ben net als andere vaders gek op mijn kinderen en in mijn vrije tijd ondernemen wij
als gezin veel leuke dingen. Bij Van Nieuwpoort werk je als vrachtwagenchauffeur vier
lange dagen (gemiddeld 12 uur per dag) en daardoor ben ik doordeweeks, wisselend,
één dag vrij. Dit is heel fijn want dan kan ik doordeweeks thuis veel betekenen.

“Ik ben altijd chauffeur geweest”

Hiervoor reed ik met een trekker en oplegger maar ik heb ook containers vervoert. Door
mijn bedrijfsongeluk kwam ik zonder werk te zitten en dit heeft al met al 2,5 jaar
geduurd. Vanuit werk.nl ontving ik een bericht van Van Nieuwpoort of de vacature van
vrachtwagenchauffeur iets voor mij was. 
Het leek mij gelijk al een hele mooie kans alleen mijn code 95 was verlopen en ik had
nog nooit met een LZV (Lange Zwarre Voertuigen) gereden. Toen Van Nieuwpoort
aanbood om de kosten te vergoeden greep ik deze kans met beide handen aan.
Inmiddels heb ik mijn heftruck certificaat behaalt en mijn Code 95 is verlengd.
Eerdaags mag ik afrijden voor mijn LZV certificaat. 

 

"Ik ben ontzettend blij dat Van Nieuwpoort
vertrouwen in mij heeft en ik kijk ernaar uit om
met een LZV de weg op te gaan”

“Het spreekt me aan dat Van Nieuwpoort duurzaam bezig is.”

Wij halen verpakkings-EPS (piepschuim) op om te recyclen. We mogen allemaal een stukje bewuster omgaan met het milieu en ik ben
trots om onderdeel te zijn van een proces dat voor veel andere nog heel uniek is.
Wat ook heel prettig is bij Van Nieuwpoort is dat je vier dagen werkt en drie dagen vrij bent. Je kan hierdoor meer rijden op een dag en
dat is iets wat ik erg graag doe. Laden en lossen doe je altijd met een (meeneem) heftruck. Dat scheelt tillen, trekken en duwen. Wat
voor mijn rug beter is.

Als chauffeur ben ik heel zelfstandig. Ik weet wat ik moet doen en zorg dat het eind van de dag is gehaald. Ik hou mijn pauze wanneer
het mij uitkomt. Kan contact onderhouden met het thuisfront en ben over het algemeen op tijd thuis om aan tafel aan te schuiven. 

Maak kennis met 
Roy


