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Selfie
Waarom heb je gekozen voor een technische opleiding?

Hoe bevalt het bij Dibo Installatietechniek?

Waar zie jij jezelf staan in 2030?

Dat is best een bijzonder verhaal. Ik zat namelijk in de vijfde van het Gymnasium in Alkmaar. Daaruit kun je 
opmaken dat ik aanvankelijk niet het plan had om de techniek in te gaan. Maar ik zat eigenlijk helemaal niet 
lekker in mijn vel op die school. Mijn vader stelde voor dat ik eens zou kijken of een opleiding in de instal-
latietechniek niet iets voor me was. Hij zit namelijk in het onroerend goed en heeft veel te maken met huizen 
die opgeknapt en verbouwd moeten worden. Misschien kan ik in de toekomst zelfs wel wat voor zijn bedrijf 
betekenen als ik mijn diploma heb. Maar zijn belangrijkste argument dat mij overtuigde was dat hij door zijn 
bedrijf uit ervaring weet dat er een groot tekort is aan vakmensen in de installatiesector in het algemeen. Je 
kunt dus altijd werk vinden, zei hij tegen mij. Zo kwam ik bij Installatiewerk Nederland terecht.

Dat is een moeilijke vraag. Ik ben natuurlijk een nieuwkomer in de installatiebranche en weet nog niet hoe 
snel   
ik mijn opleiding zal doorlopen. Ik ben wel heel erg leergierig en wil in principe zo hoog mogelijk opklimmen. 
In de toekomst hoop ik een belangrijke rol te mogen en kunnen spelen op de wat grotere projecten. Daarvoor 
zit ik ook al te denken om hierna de opleiding Middelbare Installatietechniek Werktuigkundige Installaties te 
gaan volgen (MIT-W). Maar eerst nog maar eens even aan de bak hier bij Dibo.

Ik werk er pas een aantal maanden nu, maar ik heb daar echt mijn plekje gevonden. Installatiewerk  begeleidt 
haar leerlingen heel goed en ik vind dat mijn begeleider Harry Meuge met Dibo een leerbedrijf voor mij heeft 
gevonden dat heel goed bij mij past. Dat is heel belangrijk, zeker als je zoals ik in feite als gymnasiast een 
beperkte technische achtergrond hebt. Het is een leuk klein bedrijf met twaalf man personeel. De groepsdy-
namiek onderling is heel goed. Het is altijd gezellig en ze begeleiden mij echt zeer goed. Op dit moment ben 
ik in buitenzwembad Het Baafje in Heiloo bezig, maar ik loop mee bij allerlei soorten klussen en ik ga ook met 
met een servicemonteur op pad. Zo leer ik verschillende kanten van het vak.

Sem Rietbergen
Leeftijd: 19
Woonplaats: Alkmaar
BBL’er bij: Dibo Installatietechniek, Limmen
Opleiding:  mbo 3 Installatietechniek, ROC Heerhugowaard
Praktijkbegeleider: René Wessel
Leerlingenbegeleider:  Harry Meuge (IW Noord-Holland)
Favoriete muziek: R&B/Soul
Favoriete Game: League of Legends
Serie: Adventure Time
Sport: Korfbal

Heeft u ook BBL'ers in dienst? Dan krijgen zij nu een gratis abonnement op E&W. Aan te vragen via tnl.nu/BBLgratisEW


