Inspirerend verhaal:
van stenen naar cijfers
Duurzame inzetbaarheid in de praktijk

ROY BRUGGINK WERKTE 13 JAAR IN DE BOUW ALS METSELAAR, TOTDAT HIJ KNIEPROBLEMEN KREEG. ROY MOEST
GEOPEREERD WORDEN. DIT ZETTE HEM AAN HET DENKEN OVER ZIJN WERK. KON HIJ NOG WEL 30 JAAR METSELEN MET
EEN KAPOTTE KNIE? ZOU HIJ UITEINDELIJK ARBEIDSONGESCHIKT WORDEN? WAS EEN ANDERE CARRIÈRE NIET BETER?
MAAR WAT DAN? ROY STARTTE MET EEN LOOPBAANTRAJECT EN TWEE MAANDEN LATER, NA EEN BEROEPSKEUZETEST,
ZOCHT HIJ CONTACT MET DE DIRECTEUR VAN KOB. VLAK NA DE START VAN DE OPLEIDING, GING HIJ AAN DE SLAG ALS
WERKVOORBEREIDER/CALCULATOR BIJ MASTERMATE. HIER IS HIJ INMIDDELS DOORGEGROEID TOT TECHNISCH ADVISEUR
DEUREN EN KOZIJNEN. EEN BIJZONDERE CARRIÈRESWITCH, OOK VOOR ROY. “ALTIJD MET DE TROFFEL IN DE HAND, NOOIT
EEN LAPTOP. IK DACHT: ZO WORD IK OUD.”

De berekening is het product

Van bouwplaats naar kantoor

Roy was altijd gewend met zijn handen te werken. “Als ik na

Toen Roy met zijn studie bezig was, raakte hij door

het werk in de bus stapte, dacht ik: we hebben een mooie

bedrijfsbeëindiging zijn baan kwijt en moest hij opnieuw

gevel gemaakt. Ik was niet gewend met de computer te

solliciteren. “Ik keek op tegen het solliciteren, maar ik heb

werken en had nooit iets met Excel gedaan. Waar ik aan

van tevoren veel geoefend. Bij Mastermate kon ik aan

moest wennen, is dat het niet tastbaar is wat je doet: je

de slag als Werkvoorbereider/Calculator.” Inmiddels is

klapt je laptop dicht, gaat naar huis en niemand ziet wat je

Roy daar deurenspecialist. “Ik heb de stap gemaakt naar

gedaan hebt. Onder andere familie en vrienden hielden mij

Technisch Adviseur Deuren en Kozijnen. Ik kom nog steeds

voor dat die berekening nu mijn product is, in plaats van een

op bouwplaatsen, maar zit voornamelijk op kantoor en werk

gemetselde gevel. En als die berekening niet goed is, gaat de

met diverse tekenprogramma’s. Ik adviseer klanten over ons

uitvoering ook niet goed. Dat is natuurlijk waar, maar het was

deurenconcept: deur, hang- en sluitwerk. Het werk bevalt mij

wel even wennen.”

goed en het helpt dat ik zelf uit de praktijk kom. Dan kun je
met de klant meedenken. Arbeidsvoorwaardelijk ben ik er ook

Uit de praktijk, in de praktijk

nog eens goed op vooruit gegaan.”

Roy kon door zijn werkervaring de eerste module bij de KOB
overslaan. “Dat scheelde tijd. Drie jaar lang ging ik een avond

Iedereen kan het!

in de week naar school. Een deel van de zaterdag hield ik vrij

Met de omschakeling heeft Roy veel steun gehad van zijn omge-

voor het maken van opdrachten. De opleiding is op de praktijk

ving. “Veel werknemers denken dat ze het allemaal zelf moeten

gericht. Zo kon ik mijn eigen huis, een vervallen boerderij

doen. Maar dat is niet zo. Natuurlijk heb ik door mijn studie wel

die ik zelf had opgeknapt, als praktijkopdracht gebruiken.

eens een verjaardag of feestje moeten missen. Maar doordat ik

Ik moest bijvoorbeeld het tegelwerk, de schilderskosten en

goed in mijn vel zat, de studie goed liep, goede begeleiding kreeg

de trappen berekenen en kapinstructies maken. Voor de

vanuit het loopbaantraject en mijn vriendin Mara achter me

eindexamenopdracht moest er een stuk aangebouwd worden.

stond, verliep alles soepel. Maar ook door een bedrijf als Master-

Ik kon hiervoor onze eigen schuur als voorbeeld nemen. Voor

mate, dat het je gunt en je de vrije hand geeft alles op te zetten.”

je het weet, zet je alles in Excel en heb je een hele calculatie

Volgens Roy is hij niet uniek en kan iedereen het. “Na zoveel

gemaakt. Dat was fantastisch!”

jaren praktijkervaring jaag je zo door die theorie heen. En een
loopbaantraject kan je net dat zetje geven dat je nodig hebt. Je
doet het helemaal zelf, maar er is altijd iemand waar je op terug
kunt vallen. Die je een peptalk geeft. En dat is heel fijn.”
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