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SerieuS én in voor 
een geintje

“Het mooie is: we zijn op dezelfde dag 
jarig”, vertelt onderhoudscoördinator en 
praktijkopleider bij STB Ad de Bruin. Hij 
begeleidt Chantal Piening, leerling op 

het ROC Koning Willem I College in Den 
Bosch. In de kantine van de DAF, hun 

huidige werkplek, vertellen ze over het 
vak en de samenwerking. Beiden zijn 

gek op hun werk, dat ze serieus uitvoe-
ren. Maar voor een geintje over en weer 

is gelukkig ook ruimte.

koele collega’s

Tekst Betty Rombout

Al ruim tien jaar begeleidt Ad de Bruin van STB 

aankomend monteurs, zoals Chantal Piening. Hij 

vertelt: “Bij veel jongens op school ging het destijds 

helemaal mis. De helft ging niet naar de les. Of ze 

zakten. Na overleg met de directie van STB zijn we 

begonnen met begeleiding.”

De onderhoudscoördinator vindt het prachtig om 

de jeugd het vak te leren. “We werken toe naar 

resultaten. Omdat we nauw samenwerken met 

het ROC, kan ik goed op de inhoud van de lessen 

inspelen. Overdag lopen de leerlingen mee met het 

werk. Ook krijgen ze tien dagen training per jaar op 

de zaak.”

“Wat krijgen we nu weer?”, was de reactie van Ad 

toen Chantal een jaar geleden als nieuwe leerling 

Ad de Bruin over 

zijn collega Chan-

tal Piening: ik 

vind het prachtig 

dat ze dit werk 

doet.
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voor zijn neus stond. Nu lacht hij erom. “Het is even 

afwachten, goed opletten. Je moet bijvoorbeeld 

andere woorden gebruiken. Nu is ze er wel aan 

gewend. Ook voor de mannelijke collega’s is het 

vreemd in het begin. Maar ik vind het prachtig dat 

ze dit werk doet. Bovendien: van alle leerlingen die 

ik gehad heb, steekt ze er met kop en schouders 

bovenuit. Ze is serieus, heeft aandacht. En… ze 

vergeet nooit iets.”

Opnieuw begint hij te lachen, net als Chantal. “Dat 

is natuurlijk een nadeel”, zegt Ad gekscherend. 

“Afspraak is afspraak bij haar. Niets uitstellen. Mannen 

onder elkaar stappen daar gemakkelijker over heen. 

We doen het morgen wel, zeggen we dan.”

Chantal is de tweede vrouw die voor STEK gaat bij 

het ROC, vertelt ze. STEK staat voor Stichting Emis-

siepreventie Koudetechniek en stelt zich ten doel 

emissies van koudemiddelen zoveel mogelijk te 

beperken. “Het vak boeit mij. Ik heb weinig moeite 

Chantal Piening: 

bijna elke dag sta 

je op een andere 

plek.

met mijn positie als vrouw in deze mannenwereld. 

Bijna iedereen is positief. Dat ligt natuurlijk ook aan 

de houding die je aanneemt. Het is best gezellig 

allemaal.”

Op het dak
Ad en Chantal verrichten hun werkzaamheden 

vooral in productiebedrijven, zoals veevoederbe-

drijven en slachthuizen. Nu zijn ze alweer geruime 

tijd bij de DAF aan het werk. Chantal vertelt: “We 

doen vooral preventief onderhoud. Zoals van de 

schakelkasten waar koeling op zit. Deze elektrische 

kasten sturen de productiemachines aan. Belangrijk 

STB
STB is specialist op het gebied 

van klimaattechniek. Eigen 
technici voeren het onderhoud 

en functioneel testen van de kli-
maatinstallatie uit. STB opereert 

vanuit Eindhoven en Houten. 
Meer informatie: www.stb.eu 

Ad de Bruin aan het werk op het dak bij DAF in 

Eindhoven.
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Samen meT je collega in Freego?
Koele collega’s is een nieuwe rubriek in FreeGo, waarin collega’s vertellen over onder meer hun samenwer-
king. In de vorige editie spraken we een aantal collega’s die samen een beurs bezochten. Dit keer staat de 
samenwerking van een leerling en haar opleider centraal. Wil jij ook samen met één of meer collega’s in 
FreeGo staan? Stuur dan snel een mail naar de redactie: redactie@vakmedianet.nl. Zet in het onderwerp-

veld Koele collega’s.

is dat de elektronica van de kasten niet 

te warm wordt. Gebeurt dit wel, dan 

stoppen de machines.”

Ook houden beiden zich bij de DAF 

bezig met de nieuwbouw, zoals Ad het 

noemt. “Alle kasten worden momenteel 

omgebouwd, zodat er minder warmte 

afgegeven wordt in de productiehal.”

Natuurlijk willen we de collega’s aan het 

werk zien. We begeven ons van de kan-

tine naar het dak van de DAF. Het weer 

is prachtig die dag. Het uitzicht over 

Eindhoven geweldig. Na vijf minuten 

lopen – de afstanden in de fabriek en 

dus ook op het dak zijn enorm – staan 

we stil bij een van de chillers die de 

machines in de fabriek koelen. Chantal 

pakt een sleutel en loopt erheen: “Kijk, 

we zijn hier een noodkoeling aan het 

installeren in verband met modificatie 

aan de bestaande chiller. Chantal draait 

de laatste bouten aan. Lassen, solderen 

en buigen, daar zijn we veel mee bezig. 

Het is afwisselend werk. Bijna elke dag 

sta je op een andere plek. Dat maakt dit 

vak zo leuk.” Ad voegt zich bij Chantal 

en vult aan: “We weten altijd hoe laat 

we moeten beginnen, maar nooit hoe 

laat we thuis zijn. Geweldig!”

Zien is weten
Als we even later in de fabriekshal staan, 

tonen beiden vol trots de machines 

die door de chillers op het dak gekoeld 

worden. Het is een vak apart, dat de 

nodige kennis vereist. Met de kennis die 

de leerlingen op school krijgen, komen 

ze er niet. Praktijkervaring is uitermate 

belangrijk, laat Ad weten. “Ze moeten 

het zien. Zien is weten. Theorie is mooi, 

maar pas te snappen als ze ermee 

gewerkt hebben.” Chantal beaamt dit. 

“Op school gaan we vaak diep in op 

de theorie. Dan haak je soms af. Ik heb 

bijvoorbeeld niets elektrisch gehad. 

Legt Ad de theorie in de praktijk uit, dan 

begrijp ik het veel beter.”

Tot slot vragen we Chantal of ze het 

andere vrouwen aanraadt in het vak 

te stappen. “Zeker!”, zegt ze vrijwel 

direct. “Voor het werk is het altijd 

beter als mannen en vrouwen met 

elkaar samenwerken.” Ad knikt en kan 

het niet nalaten een laatste geintje 

te maken. “Maar dan hoop ik dat die 

vrouwen niet tegelijkertijd voor mijn 

neus staan!” We kunnen er hartelijk 

om lachen. Het is een mooi stel, Ad en 

Chantal. Met de samenwerking zit het 

wel goed.

Ad de Bruin (54 jAAr)

Opleiding
Lts-T Electro
Philips Bedrijfsschool Sterkstroom
ROVC-A-C

Werk
Onderhoudscoördinator in dienst 
van STB, momenteel op project bij 
DAF in Eindhoven aan het werk
Praktijkopleider van STB

ChAntAl Piening (19 jAAr)

Opleiding
ROC Koning Willem I College in 
Den Bosch, installatietechniek 
ROC Koning Willem I College in 
Den Bosch, bezig met de oplei-
ding koeltechniek (2 jarige avond-
opleiding in een werken-leren-
traject)

Doel
Servicemonteur

Werk
Leerling-monteur bij STB in Eind-
hoven, momenteel op project bij 
DAF in Eindhoven aan het werk

Curriculum vitae


