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Damirie Boutkan,
Metal Bouwkonsort

Damirie Boutkan is 27 jaar oud en is 2,5 jaar in dienst bij
Metal Bouwkonsort uit Lopik.
Ik werkte vroeger via een uitzendbureau als lasser,
maar in de slappe tijd zat ik meer thuis dan dat ik aan het
werk was. Via het uitzendbureau kreeg ik werk bij Metal
Bouwkonsort. Ik wilde daar wel blijven werken en daarom
heb ik naar een opleiding gezocht die bij dat bedrijf paste.
Zo kwam ik bij de Vakopleiding Monteur Metalen Gevels
en Daken terecht.
Als lasser zou ik nu zo aan de slag kunnen, maar ik wil
niet meer terug. Dit is leuker, veel uitgebreider en zeer
afwisselend. Als lasser van constructiebankwerk doe je
eigenlijk elke dag hetzelfde. Dit werk is veel gevarieerder.
Stipt om 7 uur beginnen we. Ik werk met een collega, mijn
voorman. Altijd met z’n tweeën. We pakken onze spullen
en gaan lekker aan de gang. Gisteren zijn we bezig geweest
om overheaddeuren af te bouwen. Het gaat om 72 garageboxen op de derde verdieping. Die verdieping is nu bijgebouwd. We werken aan de zijstukken van de deuren, de
hoeken en de onderdorpel. Vooral de hoekstukken is veel
werk. Het zijn er maar liefst 144, dus voorlopig zijn we daar
wel even mee bezig. Als je eenmaal door hebt wat er moet
gebeuren, is het geen lastig werk. Maar als je net begint,
sta je wel even te kijken. Dan heb je zo’n opleiding als deze
wel nodig. Daar word je wijzer van.
Mijn mooiste project is de renovatie van de Neudeflat in
Utrecht. Alle gevels hebben we gerenoveerd van boven
naar onderen. Dat was best wel een bijzondere klus,
waarbij je moest improviseren en oplossingen moest

bedenken. Niet alles wordt voor je uitgedacht. Het mooiste
is als je een eigen creatie hebt toegepast en die oplossing
werkt ook goed. Een waterdichte aansluiting zie je niet
van buitenaf, maar het moet er wel zijn. Wij moeten er
ook voor zorgen dat de buitenkant mooi strak en recht is.
De staalconstructie is haast nooit kaarsrecht, maar het
eindresultaat moet dat wel zijn en dat is ‘ons pakkie an’.
Als je dan het eindresultaat bekijkt en alles is recht en
waterdicht, dan word je daar wel vrolijk van.
Ik leer in de praktijk veel van mijn voorman. Maar wat ik
gisteren heb gedaan, hadden we al in de opleiding meegekregen. Je moet wel leergierig wezen en niet bang zijn om
iets verkeerd te doen. Ik heb in de opleiding veel dingen
geleerd die ik nu in de praktijk goed kan uitvoeren. Het is
voor mij een fifty-fiftyverhaal, de opleiding en de praktijk.
Ik wilde graag een diploma behalen. Met deze opleiding doe
je kennis op en behaal je een erkend MBO-diploma. Dat is
mooi meegenomen.
Over 5 jaar doe ik hopelijk hetzelfde. Ik zit wel op mijn
stekkie. Ik raad mensen aan om dit werk ook te gaan doen.
Je bent met verschillende dingen bezig, het is geen eentonig werk. En als je iets gemaakt hebt, kan je zeggen: dat
heb ik gemaakt, dat is uit mijn handen gekomen. En dat is
supermooi.

