
Tim Rosink werkt bij Kamplacon uit Emmeloord. Hij 
startte 25 jaar geleden in de praktijk van de montage. 
Daarna werd hij voorman, vervolgens uitvoerder en nu is 
hij projectleider. Het monteren van metalen gevels en 
daken vindt hij nog steeds een prachtig vak. Als project-
leider rijdt hij het hele land door om de voortgang van het 
werk te bekijken en onderwijl houdt hij zich ook bezig met 
de begeleiding van de leerlingen op de bouwplaats.

Ik vind het vak nog steeds leuk. Het werk biedt veel af- 
wisseling. De ene keer ben je met het dak bezig, dan weer 
met de gevel of met de binnenwanden. Het werk is heel  
erg breed. We werken aan bedrijfshallen, parkeergarages, 
koelcellen, datacenters en nog veel meer. Het is nooit 
hetzelfde en je komt overal. Laatst zaten we aan de Franse 
grens. Dan ga je de kost in, in een hotel of in een vakantie-
woning. Zelf ben ik in Wit-Rusland geweest en ook in 
Denemarken en Zweden. 

Het gaat er vooral om dat de klant tevreden is. Zelf ben  
ik pas tevreden als het lukt zoals ik het voor ogen heb. 
Soms is dat beter dan de klant verwacht. Maar het moet 
ook in de tijd en in de uren passen. Als het eindresultaat 
ook nog een esthetisch prachtige gevel oplevert, ben ik 
trots. Het leukst is om te werken aan mooie gevels, zoals 
de aluminium-composiet.

Naast het werk als projectleider ben ik ook praktijkbe-
geleider van de leerlingen in de opleiding. Wij zijn een 
leerbedrijf en de klus van praktijkbegeleider hoort daarbij. 
Dat betekent dat ik regelmatig naar de projecten ga waar 
de jongens zijn. Ik kijk dan of ze op een goede manier aan 
het werk worden gezet, of ze wel met alle facetten van het 
vak te maken krijgen. Ik kijk of ze zelf zetwerk mogen doen 

en ook mogen knippen. Af en toe ben ik ook in Nieuwegein 
bij de opleiding en help ik met de beoordeling van de 
examenstukken die de jongens hebben gemaakt. De tijd die 
ik eraan kwijt ben zit vooral in de gesprekken op het sociale 
vlak. Hoe de jongens in de groep liggen, of ze te druk zijn. 

Je hebt er rauwdouwers tussen zitten. Dat is handig als  
je meters moet maken op het dak. Maar je hebt ook jongens 
die van meet af aan netjes werken. Dat is bijvoorbeeld 
nodig als je een kozijn moet afwerken. Je moet van die 
twee een combinatie kunnen maken. Netjes werken staat 
bij ons hoog in het vaandel. Soms denk je: ‘dat gaat het echt 
niet worden, dat is een spring in het veld’. Maar als ze een 
tijdje op de opleiding zitten, zie je dat ze steeds beter in de 
groep passen. Dan zie je vooruitgang. 
Alle jongens die wij tot nu toe naar de opleiding hebben 
gestuurd, hebben het afgemaakt. Ze leren er wel wat.

Het opleiden van leerlingen is voor ons bedrijf een investe-
ring in de toekomst. Als je niets doet, heb je straks geen 
geschikt personeel. Vroeger moest je de jongens zelf alles 
leren. Dat kostte veel tijd. De voorman was constant bezig 
om de dingen uit te leggen en dat ging ten koste van de 
productie. Het voordeel van de opleiding is ook dat alle 
facetten van het vak worden behandeld. In het werk is dat 
niet altijd mogelijk om in een korte tijd alles aan hen voor 
te schotelen. 

De beroepsbegeleidende leerweg is een mooie combinatie 
van onze eigen inspanning en die van opleiding. Samen 
maken we van elke jongen een vakman. Ik vind het leuk  
dat die jongens tot nu toe allemaal zijn gebleven en met 
plezier bij ons werken. Dan is je inspanning niet voor niets 
geweest.
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