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‘Jong talent is hard
nodig in de techniek’
Elektrotechniek had altijd al zijn interesse.
Na zijn vakopleiding ging Arnold Bangma
aan de slag als installatiemonteur. Hij wist
zich verder te ontwikkelen tot projectleider
en werkvoorbereider. Die functie vervult hij
inmiddels bij ACN Techniek in Emmeloord.
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Wat mij drijft…
“Is om alle projecten, groot of klein, goed te begeleiden. Om het project vorm te geven met mijn
collega’s gebruiken we onze ervaring en kennis
binnen de bloembollensector. We lopen nogal eens
tegen tijdsdruk aan. Mede door onze inzet, passie
en enthousiasme slagen wij er toch in om projecten op tijd én naar tevredenheid van de klant af te
ronden.”

In deze coronatijd

Duurzaamheid is…

“Heb ik gezien dat ondernemers flexibel kunnen
zijn met innovatieve ideeën. In tijden van crisis niet
bij de pakken neerzitten, maar de handen uit de
mouwen steken. Mede hierdoor konden wij als installateur ook aan het werk blijven in deze sector.”

“Van belang. Steeds meer burgers en bedrijven wekken zelf energie op, op verschillende manieren. Of
ze besparen op energie door maatregelen te nemen.
Dit zorgt er samen voor dat de energiemarkt aan
het veranderen is.”

Ik word gelukkig van…
“De vrije tijd samen met mijn vrouw en kinderen.
Karten met mijn zoons, supporteren langs de zijlijn
bij het voetbal, gezellig samen uit eten en naar de
bioscoop.”

Over vijf jaar…
“Hoop ik dat weer meer jeugd kiest voor techniek.
Dat ze dit mooie vak willen leren, zoals ik het ook
heb geleerd. Jong talent is hard nodig tegenwoordig.
Ze zijn zeer welkom om bij ons binnen te lopen. De
techniek binnen de bollensector is een bijzondere
tak. Deze ervaring en kennis willen we graag overdragen. Het is jammer dat de jeugd steeds minder
vaak kiest voor een technisch vak. Met de handen
werken en ondertussen je hoofd ook nog eens gebruiken, is een mooie, uitdagende combinatie.”

Volgende
keer

JEROEN
VAN HAARLEM
“De volgende
Kwaliteit is….
kandidaat is Jeroen
“Vakman ben je door niet alleen de regels van het
van Haarlem
vak te kennen, maar juist door in samenhang met
van Sercom
die regels ook improvisatie- en creatieve vaardigRegeltechniek.
heden te ontwikkelen. Hét kenmerk van vakmanOoit trokken we
schap is de professionaliteit. Voor de vakman gaat
samen op bij een
kwaliteit altijd voor kwantiteit, het resultaat is
belangrijker. De ware vakman zal proberen om con- project dat voor
ons allebei een
tinu te verbeteren. Mensen die iets goed kunnen,
nieuwe uitdaging
doen dit ook graag.”
was. We hebben
veel raakvlakken
Wat je echt nog gezien moet hebben…
en kunnen goed
“Is de techniek in en achter de bloembollenteelt en
met elkaar sparren
de agrarische sector. Wij hebben als team al zulke
over wat wij
mooie projecten afgerond. Van grote opdrachten
tegenkomen in het
tot kleine klusjes, van service tot onderhoud. Alle11 februari 2022
werk.”
maal erg mooi om te doen.”
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