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Wesley Hulleman,
Kamplacon

Wesley Hulleman is 22 jaar oud en is 2 jaar in dienst bij
Kamplacon uit Emmeloord.
De vader van een van mijn vrienden gaf mij de tip om met
Kamplacon te bellen. Ik kende het vak van metaalmonteur
niet. Maar ik was werkloos, dus ik was op zoek. In eerste
instantie kon ik via een uitzendbureau bij het bedrijf aan de
slag. Ik heb gelijk maar gezegd dat ik de opleiding wilde
doen om het vak te leren.
Op dit moment werk ik aan de nieuwbouw van Plukon, een
kipverwerkingsbedrijf dat vorig jaar volledig is afgebrand.
Toevallig is dat nu dichtbij, maar dat is niet altijd zo. Tot
voor kort heb ik maandenlang meegewerkt aan het bouwen
van een datacentrum in Noord Holland. Toen moest ik om 5
uur ’s ochtends van huis vertrekken. Dat is vroeg, maar dat
went. Bij Plukon moeten we platen monteren en zetwerk
aanbrengen, zo’n beetje alles wat onder het vakgebied valt.
Normaal werken we met z’n tweeën, maar op dit moment
werken we daar met z’n vieren. Er zijn nog twee onderaannemers bij. Gisteren moest ik strips zetten om ongedierte
buiten te houden. Ook moest ik overheaddeuren afwerken.
Andere dagen ben je de hele tijd bezig panelen te plaatsen.
Dat vind ik eigenlijk het leukste om te doen. Daar kan je
de hele dag mee doorgaan zonder te stoppen.
Het lastigste is het goed plaatsen van damwandplaten.
Je moet elke naad zo gelijk mogelijk houden. Dat is niet
makkelijk. Als je maar 1 millimeter afwijkt en zo blijft
doorgaan, dan zie je dat vanaf de grond, zelfs als de naad
op 25 meter hoogte is. Voor mijzelf vind ik het belangrijk
dat het werk wat ik heb gedaan, recht is. Het is niet mooi

als je de scheve vertanding van de panelen ziet of dat de
onderdorpel scheef wegloopt. Nu ik een tijdje in het vak zit,
zie ik wat recht staat en wat niet. Ik vind het belangrijk dat
het goed is uitgevoerd. Je hebt er niets aan als je iets
maakt dat je binnen 5 jaar weer los moet maken omdat het
lekt. Dat kan je niet hebben! Als je iets doet, moet je het
gelijk goed doen.
Volgende week moet ik waarschijnlijk naar Schiphol. We
zijn bezig met de bouw van een parkeergarage op 21 meter
hoogte. In het begin is het wel spannend om zo hoog te
werken. Maar dan moet je gewoon naar de gevel blijven
kijken. Niet naar beneden en niet naar achteren. Af en toe
kijk je naar beneden en dan besef je dat je je niet moet
verstappen. Maar als je gewoon doorgaat met werken, ben
je het snel weer kwijt. Ik heb gelukkig nooit wat ergs
meegemaakt op dat gebied.
Veel dingen die ik in de opleiding heb gehad, kon ik in het
werk toepassen. Maar in de praktijk leer je toch het meest.
Het meeste lastige vak? Het is niet echt lastig. Het lukt mij
allemaal wel. Maatvoering blijft lastig. Je vermeet jezelf
wel eens een keer. Goed opletten zeggen ze altijd tegen mij.
De opleiding kan ik aanbevelen. Vooral als je nieuwkomer
in het vak bent, leer je hier veel. Bovendien is het hier niet
erg als je een zetstuk verknipt. Dan zeggen ze bij de
opleiding: het gaat steeds beter, ga zo door!

