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Hydro West zet belangrijke stap voor de toekomst  

Dit jaar is het 25 jaar geleden dat Winfred Wester Hydro West startte. Tegenwoordig bedient de 

specialist een gevarieerde klantenkring met het ontwerpen, bouwen, installeren en onderhouden 

van hydraulische oplossingen. Toonaangevende opdrachtgevers van over de hele wereld weten  

de innovatieve partij te vinden voor hydraulische systemen, cilinders, aggregaten en besturingen  

op maat. Voor de markante oprichter van Hydro West geen beter moment dan dit bijzondere 

lustrumjaar om een belangrijke stap te zetten. ‘Jarno Kollis treedt in mijn voetsporen als  

mede-eigenaar en nieuwe directeur. Een goede zet voor een succesvolle toekomst.’
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Er heerst een dynamische sfeer op de werkvloer van Hydro West.  

Het team van specialisten buigt zich over een brede keur aan 

klant-specifieke hydraulische oplossingen, componenten, revisies en 

modificaties. Deze oplossingen zijn bestemd voor uiteenlopende 

industrieën, waaronder machine- en carrosseriebouw, landbouw en 

offshore. De royale werkplaats is ingericht met state-of-the-art 

machines en modern gereedschap. De verschillende ruimten kunnen 

zich qua netheid meten aan een zorgvuldig geoutilleerde operatiekamer. 

Met zijn kenmerkende, montere tred leidt Winfred ons rond om trots 

een aantal van de lopende projecten te tonen. Daarna is het tijd om de 

kersverse directeur en mede-eigenaar van Hydro West voor te stellen. 

Duurzame samenwerking  

Terwijl Winfred bemoedigend naar hem glimlacht, begint Jarno Kollis 

enthousiast te vertellen hoe de mooie samenwerking ooit is ontstaan. 

‘Na het afronden van de opleiding GWW bij SOMA Bedrijfsopleidingen in 

Harderwijk, ben ik op mijn twintigste bij Hydro West aan de slag gegaan 

als monteur. Dat is inmiddels dertien jaar geleden. In de afgelopen 

periode is het bedrijf enorm gegroeid en ik ben daar met mijn 

expertises in meegegroeid.’ In de basis is Jarno specialist op het gebied 

van elektronica. Mede door zijn frisse inbreng en inzicht, zijn de 

producten en diensten van Hydro West naar een hoger niveau gestegen. 

‘Toen ik mijn loopbaan hier startte, maakten we eenvoudige besturings-

kasten. In de loop der jaren hebben we die steeds verder ontwikkeld en 

zijn we mooiere en uitgebreidere oplossingen gaan maken, zoals 

PLC-besturingssystemen. Dankzij alles wat ik van Winfred heb geleerd, 

beheers ik nu ieder facet dat met ons vakgebied is gemoeid.’

Levenswerk in goede handen 

Dat geeft Winfred alle vertrouwen dat zijn levenswerk in goede handen 

is. ‘Op deze manier weet ik zeker dat ik nooit met mijn hele hebben en 

houwen voor het blok kom te staan. In het geval dat mij iets overkomt, 

is alles goed geregeld. Door de opvolging van Jarno, kan ik het allemaal 

perfect aansturen. Dat is voor onze medewerkers ook prettig. Zij worden 

immers niet geconfronteerd met een compleet ander management 

team, maar hebben van doen met een vertrouwd gezicht als hun 

nieuwe directeur. Ik geef de touwtjes met alle vertrouwen uit handen 

aan Jarno en waar nodig stuur ik hem bij.’ De tijd om op zijn lauweren 

te rusten, is dus nog niet aangebroken. Hoe ziet zijn persoonlijke plan 

eruit? ‘Ik blijf de commerciële zaken behartigen. Daarbij kan ik op de 

sterke schouders en kundige handen van Jarno terugvallen. Dat geeft 

mij de ruimte om me ook meer te focussen op andere gebieden van  

de bedrijfsvoering. Als er bijvoorbeeld een klus is in Duitsland of er  

ingekocht moet worden in Italië, dan sta ik te springen om daar  

naartoe te gaan.’ 

Scholing van jong talent 

Ook zal Winfred zich richten op het opleiden van jonge talenten  

vanuit het leslokaal dat daar speciaal voor is ingericht. ‘Scholing vind  

ik heel belangrijk. Daarom geef ik al jaren cursussen en trainingen aan 

monteurs en chauffeurs. Daarnaast wil ik de jeugd graag motiveren voor 

ons mooie vak. Van de teken- en ontwerpafdeling tot de assemblage  

en montage afdeling, bieden wij technische opleidingen om de fijne 

kneepjes van het vak in de praktijk te leren. We werken daarbij samen 

met het Horizon College en het ROC. Als corona straks de wereld uit is, 

zijn wij er op voorbereid om de opleidingen op volle toeren te laten 

draaien.’ Houd het willen opleiden van de jonge generatie en hen  
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een kans geven, verband met hoe Winfred zelf ooit is begonnen?  

‘Dat is de spijker op z’n kop! Toen mijn moeder geen inkomsten meer 

had, ben ik op mijn vijftiende begonnen met werken. Twee werkgevers 

met hun hart op de goede plek, gaven mij een kans. Alles wat ik  

van hen heb geleerd, benut ik nog altijd. Betere voorbeelden dan 

praktijkvoorbeelden zijn er wat mij betreft niet. Zoals netjes werken, 

weten waar je mee bezig bent en niet met je neus in de lucht iets  

staan te monteren.’  

Nieuwe uitdagingen 

Nu Jarno aan het roer staat, biedt dat ook perspectieven om nieuwe 

uitdagingen aan te gaan. Winfred: ‘Ik ben ooit begonnen als een 

eenvoudige jongen met slangetjes, nippeltjes en pompjes. Maar als je 

eens kijkt waar we nu staan: voor ieder hydraulisch vraagstuk bedenken 

wij een praktische en economische oplossing. Voor een vorst in het 

Midden-Oosten hebben we zelfs een compleet mobiel ziekenhuis 

gebouwd. Als hij op een knopje drukt, ligt die vent nog lekker ook.’ Een 

levendig voorbeeld van de brede oriëntatie van Hydro West. ‘Niets is 

voor ons te gek om te maken en we produceren veel onderdelen 

volledig in eigen huis. Dat geeft ons ook de mogelijkheid om snel te 

schakelen en zelf onze levertijden te bepalen. Die zijn daarom zeer  

kort en we verkopen maar zelden nee. Stuk voor stuk aspecten die 

bijdragen aan een goede organisatie waarmee we onze klanten 

optimaal kunnen bedienen’, vult Jarno aan. 

Klaar voor de toekomst 

Hydro West is dus klaar voor de toekomst en klaar om mooie nieuwe 

stappen te maken. Jarno: ‘Door de invloeden die COVID-19 op het 

dagelijks leven heeft, zijn bij bepaalde klanten ideeën voor demowagens 

ontstaan. Het organiseren van beurzen is onder druk komen te staan, 

maar dat neemt niet weg dat merken en leveranciers hun producten 

aan afnemers willen presenteren. Wij vinden het fantastisch om te 

werken aan opdrachten voor deze en andere specials.’ Winfred: ‘Je 

hoort het. Met frisse jongens zoals Jarno kunnen we jaren vooruit om 

de mooiste dingen te maken! Dat ik met mijn hele ziel en zaligheid 

deze beslissing heb gemaakt, is niet voor niets. Ik sta achter hem en 

waar nodig zal ik er voor hem zijn. Ik kan er met een gerust hart op 

vertrouwen dat hij een prachtige zaak voortbouwt op het fundament dat 

in de afgelopen 25 jaar is gelegd. De naam blijft aan de gevel prijken, 

mijn mensen blijven hier werken en we blijven dezelfde klantenkring 

bedienen. Mooier kan je toch niet hebben?’ 

‘Toen Jarno in 2008 bij mij kwam solliciteren, was dat het snelste 

sollicitatiegesprek ooit. Mijn moeder lag destijds op sterven. Toen we net 

aan tafel zaten, ging mijn telefoon en werd ik weggeroepen. Ik zei: ik zie 

je maandag wel. Jarno zag het zitten, ging met blije zin aan het werk en 

is nooit meer weggegaan. Nu is hij directeur.’ Tevreden leunt Winfred 

achterover terwijl Jarno instemmend naar hem lacht. ‘Daar hebben we 

allebei geen moment spijt van gehad.’ hydrowest.nl 
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