
Wibro, een duurzame relatie op de werkvloer
  Wie kent ze niet, de Wibro-bordjes in 
de tuinen? Bij je moeder, je buurman, 
en verderop in de straat. Soms wel 
bij drie buren naast elkaar! Niet gek, 
want het Wibro-virus is aansteke-
lijk. Er wordt fluitend gewerkt, goed 
naar de klant geluisterd en goed 
werk geleverd. En het resultaat? Een 
verduurzaamd huis. Klant tevreden, 
Wibro-werknemer tevreden.

Vrijheid
Zo’n tevreden werknemer is John 
Baselier. “Ik werk al 30 jaar bij Wibro. 
Geen dag tegen mijn zin. En als je me 
vraagt waarom ik fluitend op de steiger 
sta? Omdat dit werk me letterlijk vrijheid 
geeft. Vrijheid om creatief te zijn in mijn 
hoofd en met mijn handen. Om samen 
te werken met andere enthousiaste 
mensen.
Samen met het team overzien we wat er 
gebeuren moet en werken we nauwgezet 
onze plannen uit. Geen baas die op 
onze vingers kijkt. Daar heb ik nu 30 
jaar van genoten. Binnenkort ga ik met 
pensioen. Ik kijk ernaar uit, maar ik zal de 
Wibro-familie missen. ”

Fruit en broodtrommels
Het team van Wibro is hecht. De mensen 
van Wibro kennen elkaar, weten wat ze 
aan elkaar hebben en gunnen elkaar 
wat. Er is een warme, bijna huiselijke 
sfeer. In de kantine staat fruit klaar; er zijn 
broodtrommels en waterbekers van de 
zaak.
John vertelt dat er goed voor hem 
gezorgd is al die jaren. “Alles is goed 
geregeld bij Wibro. Van luchtige 
bedrijfskleding in de zomer en warme 
werkkleding in de winter, tot het vrijdag-
middagbiertje aan het einde van de 
week.”
“Maar het belangrijkste is het werk,” zegt 
John, “afwisselend en creatief. Hard 
werken en de tijd vergeten, daar hou ik 
van. Dat je aan het begin van de dag 

een gat in het dak boort of een oud kozijn 
verwijdert en aan het eind van de dag 
het nieuwe kozijn kunt afwerken.”
Wibro is van alle markten thuis als het om 
duurzaamheid gaat.
In deze tijd van het jaar wil iedereen er 
warmpjes bij zitten, juist nu. En daarom 
kunnen ze nu bij Wibro wel wat sterke 
handen gebruiken.
Niet alleen om op de ladder te staan of 
op het dak te klimmen, maar ook in het 
magazijn en in de planning.

Nieuwkomers zijn thuiskomers
Robin de Feiter werkt er nog maar 
een paar maanden, maar voelt zich 
opgenomen in de Wibro-familie. “Het is 
een leuk, klein bedrijf dat echt kwaliteit 
biedt. In materiaal, aanpak en sfeer op de 
werkvloer. Ik moet nog veel leren, maar 
voel me heel erg op m’n gemak bij Wibro. 

Ik ben op een prettige manier wegwijs 
gemaakt en voel dat de mensen om me 
heen me willen helpen. Ik heb iedere dag 
weer zin om aan het werk te gaan”, lacht 
Robin.
Lachend naar je werk, het is precies waar 
Wibro als werkgever voor staat. 
“Als Wibro goed is voor de werknemers 
zijn de werknemers goed voor de klant en 
voor het mooie vak”, zegt Fons de Weert, 
directeur van Wibro. “Want duurzaam 
ondernemen begint met duurzaam 
omgaan met elkaar. 
Wibro is al meer dan 45 jaar een begrip 
in de omgeving Roosendaal als het om 
isolatie en renovatie gaat. En al die tijd 
wordt Wibro warm verwelkomd bij de 
klanten thuis.
“Daar doen we het voor”, zegt Fons 
De Weert. “We willen experts zijn in 
duurzaamheid. Dat gaat verder dan 

materiaal alleen. Het gaat om vriendelijk 
en transparant omgaan met onze 
klanten én prettig omgaan met de 
mensen op de werkvloer. En dat betaalt 
zich letterlijk naar alle kanten uit.”

Wibro komt handen tekort
Wie op zoek is naar een andere 
werkgever of thuis zit zonder werk, doet er 
goed aan eens contact op te nemen met 
de mensen van Wibro. Ze komen handen 
tekort. Er is werk op diverse afdelingen, 
met mooie doorgroeimogelijkheden   
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De beste

prijsgarantie*

spouwmuurisolatie van �ibro

Uw betrouwbare partner!

Met ruim 40 jaar ervaring zijn wij een betrouwbare partner in de

regio. Door onze expertise in isolatie en renovatiewerken zijn wij dé

partij die uw wooncomfort verhoogt. Met elke renovatie bent u

dichterbij uw duurzame woning. Neem vrijblijvend contact op met ons.

*vraag naar onze voorwaarden.
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Voordelen van spouwmuurisolatie

Het hele jaar door een comfortabel huis.
Goed geïsoleerde binnenmuren helpen tegen vocht en schimmel
Jaarlijkse besparing tot wel €800,-
Daling van de energiekosten met gemiddeld zo'n 25%
Korte terugverdientijd van zo'n 4 jaar
Stijging van de waarde van de woning
Lage aanschafkosten
Binnen één dag gerealiseerd

Werken bij
Wibro is:
plezier in je werk,
elke dag leren en
een geweldige
teamspirit.

Wibro heeft een fijn team dat waarde hecht aan samenwerken. Al meer dan 45 jaar hebben we een goede naam in

West-Brabant door het verduurzamen van woningen met spouwmuur- en dakisolatie en het plaatsen van nieuwe

kozijnen.

Wibro is op zoek naar jou als je:

Graag buiten werkt, veel vrijheid wilt, elke dag wilt leren, houdt van klantcontact, jezelf

wilt ontwikkelen, wilt werken met moderne apparatuur, het fijn vindt dat er naar jou

wordt geluisterd en je elke 4 weken met een goed salaris naar huis gaat.

Wij zoeken gemotiveerde mensen die:

Graag samenwerken in een klein montageteam, zelfstandig willen en kunnen

werken, graag met hun handen werken, creatief zijn en denken in

oplossingen en service- en klantgericht zijn.
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Welkom bij de Wibro familie, word jij onze nieuwe collega?
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