jong in de sector

Naam:
Toine Nederstigt
Leeftijd:
18 jaar
School:
SOMA College, Harderwijk
Opleiding:
Machinistenopleiding, beroepsopleidende leerweg (BOL), niveau 3
Jaar:
Derde en laatste jaar
Stagebedrijf:
Otte Lisse BV/AHCO Weg- en
Waterbouw BV, Lisse

De toekomst van de cumelasector

“Het is niet altijd het mooie werk”
Investeren in de toekomst draait niet alleen om nieuwe machines. Personeel en stagiairs zijn
net zo belangrijk. “Geen tijd”, is een veel gehoorde reactie, maar zonder nieuwe aanwas geen
nieuwe medewerkers en zonder die nieuwe medewerkers geen groei of vervanging. Vandaar
deze serie. Loonwerkleerlingen zijn nu eenmaal de toekomst van de sector.
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Gek van machines
Deze week heeft hij enkele dagen achter elkaar grond
getrommeld, morgen mag hij op pad met de minikraan.
“Het werken in de straatjes, een riooltje aanleggen of een
funderingsbalk, dat is het mooie werk”, zegt hij. “Twee weken
lang boven op een bult vrachtwagens vol scheppen, daar
word ik niet echt wijzer van. Maar als het gaat om kabels en
leidingen, het preciezere werk, dat vind ik mooi. Dan maak je
echt iets. Als je dan daar later met je kind langs rijdt, kun je
zeggen: kijk, dat heb ik gemaakt.”
Als stagiair moet je echter alles aanpakken, weet hij. “Ik heb
ook wel stenen staan stapelen of met een bezem in de hand
gestaan en de roldeuren schoongemaakt. Het is inderdaad
niet altijd het mooie werk dat je kunt doen, maar daar leer je
ook weer van.”
In de wieg was hij al gek van machines, zegt hij zelf. “Mijn
vader zit ook in het vak. Ik mocht wel eens met hem mee
en dat vond ik prachtig”, vertelt hij. In de derde klas van de
middelbare school bezocht hij een open dag van SOMA
College in Harderwijk en wist meteen dat hij dit wilde doen.
“Omdat ik machinist wilde worden, ben ik specifiek deze
opleiding gaan doen en niet de opleiding Groen, grond &
infra”, legt hij uit. “Het is een vak dat niet iedereen zomaar kan
en dit is de enige praktijkgerichte opleiding.”

Ander beeld
Of hij na dit jaar niveau 4 gaat doen om assistent-uitvoerder
te worden, is echter nog maar de vraag. “Ik heb drie jaar
kunnen zien hoe het gaat op die school en dan denk ik:
wat schiet je ermee op? Ik heb namelijk een ander beeld
gekregen van de opleiding dan me tijdens de open dag werd
voorgehouden. Het is heel theoretisch. Ze hebben wel een
mooi oefenterrein met allerlei machines, maar als je kijkt naar
het aantal leerlingen op die school en het aantal machines,
dan is er weinig tijd om te oefenen. In het eerste jaar had ik
nog zes uur in de week praktijk, maar nu nog maar driemaal
40 minuten met pauzes tussendoor. Dat is echt te weinig
om het vak goed te kunnen leren. Voordat je zo’n asfalteermachine hebt gestart en een rondje hebt gereden, is je tijd
alweer voorbij.”
Toine denkt dat hij in de praktijk dan ook verder kan komen
dan op school. “Ik denk dat je met goede wil en een goede
inzet als machinist ook ver komt als je het vak in de praktijk
gaat leren”, stelt hij. Toch moet Toine toegeven dat de basiskennis die hij op het SOMA heeft opgedaan onontbeerlijk
is. “Je leert daar bijvoorbeeld dat je niet mag spinnen met

de wielen als je een bak grond gaat pakken met de shovel.
Hier in de praktijk zie ik dat soms wel gebeuren. Dan kun je
denken: waarom mag het van school niet en gebeurt het hier
wel? Maar omdat je weet dat hier vettige klei op de grond
ligt en dat spinnen ervoor zorgt dat de banden sneller slijten,
snap je de achterliggende gedachte beter.”

School of baan
Of hij de school verlaat en aan het werk gaat, weet hij dus
nog niet. “Misschien kan ik op het machineverhuurbedrijf
gaan werken waar ook mijn vader werkt. Of hier, of verder
weg. Maar aan de andere kant: momenteel is het vanwege
de crisis natuurlijk ook geen goede tijd om een baan te gaan
zoeken.”
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Zijn klompen staan op de bovenste treeplank van de shovel.
Toine Nederstigt zelf zit achter het stuur en trommelt grond.
“Als het mijn vaste machine was geweest, had ik hem eens
flink onder handen genomen hoor”, zegt hij. “Die roestplekken had ik dan eens goed schoongemaakt”, aldus Toine.
Als stagiair heeft hij bij Otte Lisse BV echter geen eigen
machine. Zijn eerste klus was het verzetten van een puinbak met een minikraan. “Toen had ik wel zoiets van ‘wauw,
dat mag ik zomaar gaan doen’. Maar nu heb ik al op zoveel
verschillende machines gedraaid. Alleen de overslagkraan
nog niet. Dat zou ik nog wel eens willen doen.”

Tekst & foto’s: Marjolein van Woerkom

Aad Otte, eigenaar AHCO Weg- en Waterbouw BV
“Aannemingsbedrijf AHCO is al 22 jaar een leerbedrijf”, vertelt Otte. “Ik heb altijd
minimaal twee jongens uit het leerlingstelsel rondlopen. Ik vind het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de opleiding, omdat jongens met goede
capaciteiten moeilijk te vinden zijn. Het vinden van mensen voor straatwerk
is gemakkelijker dan een goede vakman in de weg- en waterbouw. Daarbij
hebben we er een geschikt bedrijf voor. Ik deel de voordeur met mijn broer Tom.
Hij is eigenaar van Otte Lisse BV en heeft veel grote machines. Ik zit als aannemer
meer in de organisatie van het werk, dus heb meer het kleine spul, zoals midien minikraantjes, een wielladertje, een walsje, noem maar op. Het meeste aan
materieel huur ik in. Stagiairs wisselen we dan ook regelmatig uit, zodat ze
op diverse machines ervaring opdoen. Toine heeft bijvoorbeeld eerst bij mij
stage gelopen en nu zit hij bij mijn broer, zodat hij ook wat meer op de grotere
machines aan de slag kan.”
Otte begeleidt zijn leerlingen regelmatig zelf. “Het hangt echt van de jongen af
of je daar veel tijd aan kwijt bent”, zegt hij. “De één heeft het in zich, de ander
niet. Ik heb ook iemand lopen die hier op zijn zestiende kwam en hier nu nog
steeds rondloopt. Ze blijven niet allemaal hangen, maar toch is het een manier
om aan vakkundig personeel te komen.”
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