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‘Mooi als iets boven
verwachting
functioneert’
21 jaar geleden begon Jeroen van Haarlem
bij Sercom Regeltechniek B.V. als junior
servicemonteur. Na tien jaar buitendienst
volgde hij een avondstudie Informatica aan
de Hogeschool van Amsterdam en werd hij
software engineer. Deze functie vervult hij
nog steeds met veel plezier.

Jeroen van Haarlem
44 jaar

Software engineer Sercom Regeltechniek B.V.
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In deze coronatijd…
“Wordt er veel gevraagd van de flexibiliteit van
iedereen. Als je net denkt dat je alles onder controle hebt, krijg je te maken met een lockdown,
of quarantaine. Het is een tijd die iedereen waarschijnlijk graag achter zich laat. Gelukkig typ ik
deze tekst op het moment dat er net weer een flink
aantal versoepelingen zijn aangekondigd, dus het
gaat de goede kant op.”

Over vijf jaar…
“Gaan we heel anders om met onze energiebronnen.
Er zal steeds minder gas gebruikt worden en de gaten die hierdoor ontstaan in de warmtevraag zullen
met andere bronnen moeten worden opgevuld. Voor
ons betekent dit dat de regelingen aangepast zullen
worden op waar de energie beschikbaar is en hoe
deze zo efficiënt mogelijk in het bedrijf kan worden
ingezet. Denk hierbij aan de restwarmte van de koelinstallatie gebruiken, de koelinstallatie inschakelen
als de zonnepanelen veel stroom opwekken, maar
bijvoorbeeld ook aan het regelen van een zonnedak
om zo de buitenlucht alvast voor te verwarmen voor
een droogwand of klimaatcel.”

Duurzaamheid is…
“Voor mij betekent dit dat we met zo min mogelijk
fossiele brandstoffen het beste resultaat uit het
product halen. Voor ons betekent het dat een computer lang moet kunnen meegaan. Onze computers
zijn zo opgebouwd dat met beperkte aanpassingen
de oudste systemen nog steeds voorzien kunnen
worden van de nieuwste software. Zo’n opwaardering maakt het ook weer mogelijk om meer gebruik
te maken van duurzame energie. Daarmee snijdt
het mes aan twee kanten.”

Wat mij drijft, is…
“Dat ik mag werken voor een bedrijf waar de
agrarische sector en techniek samenkomen en dat
in vrijwel alle facetten van de teelt van bloembollen
en andere gewassen. Het ene moment werk ik aan
de besturing van een klimaatcel en het volgende
moment aan een kasklimaatregeling. Vervolgens
kan de kaslucht weer gebruikt worden voor het
drogen van de bloembollen. Die veelzijdigheid
zorgt ervoor dat dit werk nooit saai wordt. Wat het
voor mij ook bijzonder maakt, is dat we werken
met een natuurproduct waar de kweker zijn ziel
en zaligheid in heeft gelegd. Daarbij bieden wij
het gereedschap waarmee de kweker dit product
optimaal kan bewaren en zo een mooi product kan
afleveren.”

Wat ik na de coronacrisis blijf doen is…
“Ik kom zeker net zo vaak op de golfbaan als tijdens de crisis, maar misschien nog wel vaker.”

Volgende
keer
ROB HEEMSKERK
“De volgende
kandidaat is Rob
Heemskerk van
J. Heemskerk
B.V. in de Zilk. Ik
ken Rob al vanaf
de basisschool
en vind het mooi
om te zien hoe
hij samen met
z’n broer het
ouderlijk bedrijf
heeft voortgezet
en door laat
groeien.”
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