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Het zal nog even duren voordat klanten van Aeres Tech en lezers van POWER+ eraan gewend

Een goede naam hadden we al, maar:
Aeres Tech wordt nog beter
Naamsverandering moet nog even wennen

zijn dat de oude naam PTC+ is verdwenen en plaats heeft gemaakt voor Aeres Tech. Naams- en
merkveranderingen hebben nu eenmaal tijd nodig. Met de nieuwe naam Aeres Tech is ervoor

Professionalisering van trainingen en opleidingen
Samenwerking Mechan Groep en Aeres Tech

Nieuw

gekozen om te blijven aansluiten bij de activiteiten die in de Expertisecentra in Ede plaatsvinden.

Bestaat uw bedrijf nog over tien jaar?
‘Tech Talks’ van de ‘bedrijvencoach’

Een nieuwe naam, een nieuw logo en ook een nieuw uiterlijk voor
POWER+. Wij bij Aeres Tech hebben een bewogen jaar achter de
rug. In september heetten we nog PTC+ en vanaf oktober vindt u
ons overal terug onder de naam Aeres Tech.

niets lijkt Aeres Tech tegenwoordig nog op het oude PTC+, ooit de praktijkschool voor het groene

Een ‘olievlek’ van Nederlandse expertise in Afrika
Internationale zomercursus in Ede

Bij zo’n naamsverandering komt veel kijken. De voorbereiding
heeft bijna een jaar in beslag genomen. Het belangrijkste was uiteraard dat onze trouwe partners ons overal na de naamsverandering konden terugvinden, of dat nu is in de zoekmachine van
Google of in het telefoonboek. Al ons trainings- en instructiemateriaal hebben we voorzien van nieuwe logo’s en kleuren. Dat
geldt ook voor onze website, brochures, presentaties en natuurlijk ook ons relatiemagazine POWER+. En ja: in die plus blijft een
beetje van ons recente verleden doorklinken. In dit magazine kunt
u meer lezen over de achtergronden van onze naamsverandering.

10 ‘Praten met passie over techniek’
Studio Tech Inside op televisie
11

Daarin hebben zich in de afgelopen vijf tot tien jaar grote veranderingen voorgedaan. In vrijwel

‘Jullie zijn het beste wat we hebben. Wees trots!’
Diploma’s voor 90 leerlingen van PTC+-bedrijfsscholen

12 ‘Ik wil gewoon een heel goede monteur worden’
Edwin van der Burgh’s leven is techniek

We hebben onze lezers ook gevraagd hoe zij tegen ons magazine
POWER+ aankijken. Uit het lezersonderzoek blijkt dat het magazine in een behoefte voorziet. Met de resultaten van de enquête is
het voor ons mogelijk om u als lezer in de toekomst nog beter te
bedienen met nieuws en reportages uit de sector van de mobiele
techniek.
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In deze aflevering van POWER+ kunt verder lezen over onze BBLbedrijfsscholen, onze nieuwe samenwerkingspartner Mechan
Groep en onze aanwezigheid en feestelijke diploma-uitreiking
tijdens de ATH in Biddinghuizen.

POWER is een uitgave van Aeres Tech

Ik wens u veel leesplezier,

Aeres Tech
Zandlaan 29, 6717 LN Ede
Postbus 32, 6710 BA Ede

Jenny van den Bovenkamp
Algemeen directeur Aeres Tech

+

Tel: 088 020 6400
Fax: 088 020 6401
E-mail: info@aerestech.nl
Internet: www.aerestech.nl

Is zo’n naam nou echt belangrijk? William Shakespeare schreef ooit
in het beroemde verhaal van Romeo en Julia: ‘What’s in a name? Een
roos zou met elke andere naam even heerlijk ruiken’. Shakespeare had
natuurlijk gelijk als hij bedoelde dat de inhoud belangrijker is dan de
verpakking. Maar dat is niet het héle verhaal. De tijden zijn veranderd,
niet alleen sinds Shakespeare, maar ook sinds de jaren zeventig, toen
PTC+ ontstond.

Ontwikkelingen
Koudetechniek en Mobiele techniek maken - zeker de laatste jaren onstuimige ontwikkelingen door. Geavanceerde koeltechniek is steeds
vaker voorwaarde voor productieprocessen in de (voedsel)industrie,
of voedselveiligheid in de voedselketen. Maar ook de enorme datacentra ten behoeve van internetgebruik en social media schreeuwen om
slimme energiezuinige en duurzame koeltechnieken. De Mobiele Techniek staat voor grote uitdagingen zoals de voedselvoorziening van een
almaar groeiende wereldbevolking, schaalvergroting, robotisering en
precisielandbouw. De samenleving vraagt om energiezuinig en duurzaam geproduceerd voedsel. De klanten van Aeres Tech vragen op hun
beurt om een oplossings- en toekomstgerichte houding op het gebied
van training en ontwikkeling.

Verbinding
verwoordt een toekomstgerichte, professionele visie op alles wat met
de vernieuwingen in Koudetechniek en Mobiele Techniek te maken
heeft. Aeres Tech wil met een optimale inzet van deze visie helpen bij
het verbeteren van de prestaties van bedrijven en professionals. Daarmee is Aeres Tech het platform voor de toekomst.

Een goede naam is niet alleen goed te onthouden, maar sluit nauw aan
bij wat je doet. De veranderingen bij PTC+ hadden tot gevolg dat de
Expertisecentra in Ede zich volledig richten op techniek. Aeres Tech is
een naam die niet alleen laat zien welke activiteiten in Ede worden ontwikkeld, maar drukt ook de verbinding uit met de grote onderwijsorganisatie Aeres, die staat voor educatie, onderzoek en zakelijke dienstverlening op alle niveaus. Die verbinding met Aeres vergroot de slagkracht
van Aeres Tech. Aeres Tech is dus de uiting van een nieuwe aanpak. Kijk
maar eens op www.aerestech.nl.
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en technische mbo-onderwijs.
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‘Tech’ alleen in Ede
Om zich helder te profileren als Aeres Tech, is ervoor gekozen om zich
meer en meer te richten op de ontwikkelingen in de Koudetechniek
en de Mobiele Techniek. PTC+ in Horst is vorig jaar verkocht en PTC+
Barneveld gaat in de toekomst verder onder de naam: Aeres Cursus &
Training.

Verbeteren bedrijven en professionals
’Tech’ in de naam Aeres Tech betekent meer dan techniek alleen. ’Tech’
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Samenwerking Mechan Groep en Aeres Tech

Professionalisering van trainingen
en opleidingen
De Mechan Groep uit Achterveld en Aeres Tech hebben besloten tot
samenwerking op het gebied van technische dealertrainingen. Sinds afgelopen
winter verzorgt PTC+ - nu Aeres Tech - de trainingen voor de medewerkers van
ruim 90 dealers die onder de paraplu van Mechan Groep de merken Massey
Ferguson (MF), Valtra en Fendt vertegenwoordigen.

daarbij voor de uitdaging om onze verschillende merken commercieel
gezien van elkaar te scheiden te houden. Ze zijn immers ook concurrent
van elkaar. Toch wilden we voordeel vinden in de backoffice door nauw
samen te werken. Dat heeft ons energie en tijd gekost, maar dat geldt
ook voor de dealers die aan de nieuwe situatie moesten wennen.”

Voor Mechan Groep betekent de samenwerking het begin van een
geheel nieuw en breed opgezet opleidingsplan voor de aangesloten
dealers. “Als importeur willen we waarde toevoegen ten behoeve van
de klanten en van de dealers. Dat ligt het voor de hand om te helpen
de kennis bij onze dealers op structurele wijze te verdiepen en te verbreden. Aeres Tech heeft al laten zien dat ze daarvoor een geschikte en
professionele samenwerkingspartner zijn”, zegt servicemanager Oscar
Bloem namens Mechan Groep.

Eigen showrooms
De drie merken van de Mechan Groep hebben ieder hun eigen positionering en doelgroep. Bloem: “We hebben daarom gekozen om strikt
gescheiden dealerorganisaties en in het verlengde daarvan gescheiden
showrooms in Achterveld. Ieder merk heeft zijn eigen plek met eigen
uitstraling.”

Logisch
De samenwerking met Aeres Tech voor technische opleidingen is volgens Bloem het logische gevolg van de ontwikkelingen bij Mechan
Groep van de afgelopen twee jaar. In 2014 fuseerden Agritech uit Steenwijk, Mechatrac uit Zutphen en De Vor uit Achterveld tot de nieuwe
Mechan Groep. De samenwerking heeft een efficiencyslag mogelijk
gemaakt.

De dealertrainingen van Mechan Groep vinden de komende winter
plaats in de nog te verbouwen trainingsruimte in Achterveld; Aeres
Tech verzorgt dus ‘in company’ trainingen. “Je kunt merken dat er een
omslag heeft plaatsgevonden in het bedrijf. De sfeer is er een van weer
vooruit kijken. Wij denken dat het voor monteurs stimulerend is om
voor trainingen naar de importeur in Achterveld te gaan. En voor ons is
het prettig dat we inzicht krijgen in het opleidingsniveau van de mon-

“Het was een ingewikkelde periode”, zegt Oscar Bloem. “We hebben
alle activiteiten samengebracht in Achterveld. Er moesten mensen vertrekken, wat natuurlijk ook pijnlijk is en emoties oproept. We stonden

Oscar Bloem van Mechan Groep in Achterveld: “We zijn enthousiast over het concept van praktijkleren.”

Onderdeel van het trainingspakket dat Aeres Tech en Mechan Groep
zijn overeengekomen, zijn trainingen op het gebied van tractoren en
rond precisielandbouw en gps. “We zijn nog in gesprek over eventuele
gebruikerstrainingen. Want ook dat rekenen we tot onze toegevoegde
waarde als importeur. Trekkers en aanverwante machines zitten boordevol geavanceerde techniek. Hoe beter de klant die technieken kan
toepassen, hoe tevredener hij zal zijn over ons product.”

teurs van de dealerbedrijven. Registratie maakt op deze manier een
eind aan de relatieve vrijblijvendheid. We willen opleiden en trainen
structureel verankeren in onze organisatie. Voor de komende winter
hebben we een trainingsaanbod staan van 18 trainingen, voor MF en 16
voor Valtra. Voor Fendt werken we nog aan het trainingsprogramma”,
zegt Oscar Bloem.

Praktijkleren

Bekijk onze nieuwe website!

www.aerestech.nl
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Bedrijfsschool

De merken Fendt, MF en Valtra hebben samen ruim een derde van de
totale markt in handen, schat Bloem. Daarmee heeft Aeres Tech dus een
grote aanwinst binnengekregen, naast de grote merkten die al langer
gebruik maken van de expertise van Aeres Tech. “We hebben besloten
om in zee te gaan met Aeres Tech, omdat we enthousiast zijn over het
concept van praktijkleren. De expertise om kennis over te dragen kun
je in principe ook zelf in huis halen, maar als zo iemand dan besluit om
te vertrekken, sta je meteen met lege handen. Die kwetsbaarheid ondervangen we nu.”
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De komende winter praten Mechan Groep en Aeres Tech ook over
het opzetten van een BBL-bedrijfsschool voor jonge instromende
monteurs. “Het zal lastig worden om ook daar de scheiding van onze
merken te handhaven. We zullen creatief moeten zijn om zo’n bedrijfsschool vorm te geven. Tot nu toe maken onze dealers veelal gebruik van
de Fedecom-bedrijfsschool.”
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‘Tech Talks’ van de ‘bedrijvencoach’

Bewustzijn

Bestaat uw bedrijf nog over tien jaar?

Nieuwenhuis liet zijn gehoor tijdens zijn Tech Talk op de ATH een zogeheten ‘werkplaats scan’ invullen. Die scan bestond uit een vragenlijst
waar de deelnemers uitsluitend met ja of nee konden antwoorden. Ondernemers die de lijst eerlijk invullen en flink aantal ‘nee’ moesten aanvinken, doen er verstandig aan zich achter de oren te krabben. “Maar
nóg verstandiger is het om contact op te nemen met ons”, zegt Hans
Nieuwenhuis.

Ansjeliek Coolbergen: “Uiteindelijk draait het om bewustzijn. Of om bewust zíjn. Als ondernemer moet je keuzes maken. Je kunt alleen keuzes
maken als je je bewust bent van ontwikkelingen, kansen en bedreigingen. Je hebt te maken met zaken als het imago van de mobiele techniek,
vergrijzing, de instroom van nieuwe jonge medewerkers, individualisering, flexwerk, milieu en duurzaamheid. Maar ook met onvoorspelbare
innovaties in de techniek, zoals precisielandbouw en smart farming. De
wensen van de klant veranderen net zo snel mee, want via het internet
weet die precies wat er gaande is. Dat vraagt erom dat je als ondernemer voortdurend in contact bent met de ontwikkelingen én met de
klant zodat je weet hoe die beweegt. Dat betekent dat ondernemers in
de agrotechniek zullen moeten innoveren, zowel technisch als sociaal.
Niet kiezen is verliezen”, is de overtuiging van Ansjeliek Coolbergen.

Communiceren
Op de lijst worden onderwerpen behandeld als: planningssystemen,
werkvoorbereiding, werkorders, deadlines, klantcontact, prijsindicaties en vervolgafspraken. “Het gaat erom dat de klant in een servicetraject - of dat nu regulier onderhoud is of een reparatie - weet waar
hij aan toe is. Niet denken dat ‘die boer wel weet hoe het werkt’, maar
altijd checken en communiceren. Daarmee sluit je onaangename verrassingen uit en ook voorkom je nodeloze discussies. Een soepele gang
van zaken is goed voor de relatie tussen de ondernemer en de klant”,
zegt Hans Nieuwenhuis.

Werkplaats
Dat geldt eveneens voor bijvoorbeeld het werkplaatsmanagement, zegt
accountmanager ( Hans Nieuwenhuis. In de dagelijkse beroepspraktijk
ziet hij hoe in de werkplaats van veel ondernemers in de landbouwmechanisatie de waan van de dag regeert. Een degelijke werkvoorbereiding blijft vaak achterwege; efficiënt werken blijkt vaak een utopie. Dat
gaat niet alleen ten koste van het bedrijfsresultaat, maar ook ten koste
van de service aan de klant.

Ondernemers die interesse hebben in het optimaliseren van hun
werkprocessen in de werkplaats, kunnen de scan alsnog invullen op
de website van Aeres Tech: www.aeres.nl/tech/werkplaatsscan
Meer weten? h.nieuwenhuis@aerestech.nl;
a.coolbergen@aerestech.nl

Hans Nieuwenhuis houdt zijn zijn ‘Tech Talk’ tijdens de ATH in Biddinghuizen.

om draait. We zien dat dat bij veel bedrijven onvoldoende is ontwikkeld. Die draaien soms teveel op een automatische piloot”, zegt Ansjeliek Coolbergen, trainer bij Aeres Tech.

Techniektrainingen zijn weliswaar vanouds de
‘corebusiness’ van Aeres Tech, maar vanuit de
expertisecentra in Ede heeft Aeres bedrijven ook

Risico’s

veel te bieden op het gebied van organisatie- en

Vertrouwen op de automatische piloot zit boordevol risico’s. “Zeker
als je in ogenschouw neemt dat de helft van de landbouwmechanisatiebedrijven niet eens winst maakt en meer dan de helft onvoldoende
rendement heeft om adequaat te kunnen investeren”, zegt Coolbergen.
“Dat zijn ondernemers die in de gevarenzone zitten. Vaak heeft dat te
maken met onbewuste ingesleten patronen: ‘We hebben het altijd zo
gedaan, waarom zou dat nu niet meer goed genoeg zijn?’ Om nú succes
te boeken heb je meer nodig dan de resultaten uit het verleden. Het
is belangrijk om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en daarin bewuste keuzes te maken”, zegt ze. “En wij bij Aeres Tech kunnen ondernemers daarbij heel goed helpen.”

personeelsontwikkeling. Naast de technische opleidingen
ontwikkelt Aeres Tech zich dan ook geleidelijk tot
een ‘bedrijvencoach’. Tijdens de beurs Agro Techniek
Holland (ATH) gaven trainers van Aeres Tech zogeheten
‘Tech Talks’: korte prikkelende presentaties over de
bedrijfsvoering: over kiezen of verliezen en over afrekenen
met de waan van de dag in de werkplaats.

Aeres Tech geeft daarbij zelf het voorbeeld: in de afgelopen jaren heeft
het bedrijf een bewuste keuze gemaakt om de activiteiten van technische expertisecentra te concentreren in Ede. En het bedrijf koos ervoor
om zich als een zakelijke dienstverlener te profileren voor het bedrijfsleven in de koeltechniek en mobiele techniek. Overige activiteiten, zoals
dierverzorging, melkveehouderij en plattelandsontwikkeling werden
afgestoten. En als ultieme bevestiging van al die keuzes veranderde de
naam van PTC+ naar Aeres Tech.

Veel mensen in de landbouwmechanisatie zullen misschien schrikken
van de vraag: ‘Bestaat u bedrijf over tien jaar nog?’ “Dat is precies wat
we willen losmaken. Want als je een goed antwoord op die vraag wilt
geven, zul je je bewust moeten worden van trends en ontwikkelingen
buiten je bedrijf en binnen je branche en zul je moeten nadenken over
de toekomst. Wie is je klant? Wat wil hij? En wat betekent dat voor de
ontwikkeling van je bedrijf en je medewerkers? Bewustzijn is waar het
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Internationale zomercursus in Ede

Lezersonderzoek POWER+:

Een ‘olievlek’
van Nederlandse
expertise in Afrika

U vindt ons blad best goed
De lezers van POWER+ zijn over het algemeen heel tevreden
over de inhoud. U geeft ons een dikke voldoende, meer dan
dat zelfs: een 7,4. Voor de redactie van POWER+ is dat een
aanmoediging om enthousiast door te gaan met het maken
van interviews, beschouwingen en nieuwsverhalen uit de sector van de mobiele techniek.
In de afgelopen zomer hielden we een lezersonderzoek; een
vragenlijst was bij het magazine bijgesloten. Enkele honderden
lezers namen de moeite de lijst in te vullen en te retourneren.
Behalve dat we als redactie blij zijn met de waardering die we
krijgen, hebben de respondenten van de enquête ons ook op het
spoor gezet van verbeteringen, zowel als het gaat om de inhoud
van dit blad als de herkenbaarheid en de verkrijgbaarheid.
Want wat blijkt? Nogal wat lezers (ruim 40 procent) denkt dat
POWER+ een uitgave is van het blad Landbouwmechanisatie.
Eigenlijk niet eens zo gek, want POWER+ wordt immers in de
verpakking van Landbouwmechanisatie meegezonden. Een aandachtspuntje, zeg maar. Een bijna even grote groep wist trouwens wél te benoemen dat POWER+ een uitgave is van voorheen
PTC+, tegenwoordig Aeres Tech. Het onderzoek wijst ook uit dat
we het bereik van onze berichtgeving kunnen vergroten door het
magazine nauwkeuriger te adresseren, zodat het in de bedrijven
precies terecht komt op de plek waar we het willen hebben: op de
leestafel. Daar willen we altijd voor het grijpen liggen.

Als ze weer thuis zijn, dan dragen ze stap voor stap hun
pas verworven kennis en inzichten over aan de mensen om
hen heen, dat is hun vaste overtuiging. Somia Zekaria (30)
uit Soedan en Dela Agbleta (34) uit Ghana zijn twee van
de in totaal zes internationale studenten die een intensief
programma volgden dat bestond uit praktijktrainingen,
excursies bij het Nederlandse bedrijfsleven en het opstellen
van een ‘back home action plan’. Zo vloeit Nederlandse
expertise als een olievlek naar ontwikkelingslanden.
Deelnemers Somia Zekaria en Dela Agbleta aan de internationale cursus in Ede.

kaarsrechte voren trekken met de ploeg en hoe je koelsystemen werken
en hoe je die onderhoudt. “Praktisch en allround, dat is de kracht van de
cursus’, zegt trainer Gerard Stout daarover.

Somia uit Soedan volgde de internationale cursus ‘Refrigeration for
food and renewable green resources’, die ingaat op de rol die moderne
koeltechniek speelt in de kwaliteit van de voedselketen en aan toepassingen van duurzame energie, zoals zonne-energie. Dela uit Ghana
volgde de cursus ‘Agricultural Equipment in the food production chain’:
daarin wordt ingegaan op de rol van agrarische techniek bij het verbeteren van agrarische opbrengst en kwaliteit. Beide cursussen worden
jaarlijks vanuit Ede gehouden in het kader van het Netherlands Fellowship Program (NFP), geïnitieerd door Nuffic, de organisatie voor
internationale samenwerking in het hoger onderwijs.

Somia Zekaria is afgestudeerd dierenarts en werkt als supervisor en
kwaliteitsmanager bij een onderneming die de schakel vormt tussen
agroproductie en -consumptie. Zij volgde al eerder opleidingen bij
PTC+, nu Aeres Tech: zo behaalde ze al het internationale diploma voor
diervoeders en haalde ze een certificaat op het gebied van pluimvee.

Bewaartechnieken

Leidinggevend

Somia: “In Soedan gaat veel van de oogst aan groenten en fruit verloren
omdat we niet beschikken over de middelen en de kennis van goede
bewaartechnieken. Tijdens de cursus in Nederland heb ik niet alleen
gezien hoe het er in de ideale wereld uitziet, maar ook veel kennis opgedaan over bewaar- en transporttechnieken die we wél kunnen toepassen, al is het al maar dat we het transport mee afstemmen op het
product: nu nog gaan vlees, fruit, melk en groenten vaak met dezelfde
vrachtwagen. Voor mij de taak om het bewust zijn los te maken dat het
tegengaan van bederf weliswaar investeringen vergt, maar dat het wel
leidt tot meer inkomen.”

In totaal deden zes cursisten aan de twee cursussen mee, allen uit Afrikaanse landen. De deelnemers zijn hoger opgeleid en bekleden leidinggevende posities in het bedrijfsleven of bij de overheid. Behalve dat de
deelnemers zelf vaardigheden ontwikkelen tijdens praktijktrainingen,
maken ze een reeks excursies naar Nederlandse bedrijven. Zo bezochten ze een bedrijf dat gespecialiseerd is in het koelen van zuivel met
behulp van zonnepanelen, aan een bedrijf met de modernste pomptechnologie en maakte ze kennis met de modernste duurzame bewaartechnieken. En passant leerden ze ook zelf met een trekker rijden,
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Als het gaat om de inhoud, dan hebben we ons lezerspubliek aardig goed aangevoeld. Over de lengte van de artikelen zeggen de
respondenten in overgrote meerderheid (meer dan 90 procent)
dat ze precies goed zijn. Interessanter nog vinden we de onderwerpen waarover onze lezers het liefst verhalen lezen. Wij van
Aeres Tech - we zijn en blijven nu eenmaal trainer en opleider willen natuurlijk graag vertellen over ontwikkelingen rond trainingen en de arbeidsmarkt. Maar de lezer wil behalve dat graag
ook meer lezen over technische ontwikkelingen. En ook verhalen
over landbouwmechanisatiebedrijven, fabrikanten, dealers en
merken gaan erin als koek. Dat nemen we ter harte.

Dela Agbleta uit Ghana werkt voor IWAD, een organisatie die met moderne agrarische technieken de agrarische
ontwikkeling in Ghana wil stimuleren. Dela zal in de toekomst verantwoordelijk worden voor het onderhoud van
het machinepark van de organisatie. Hij is dan ook breed
geïnteresseerd in de moderne agrotechniek. Het bezoek
aan de grootste Nederlandse beurs Agro Techniek Holland
(ATH) maakte grote indruk op hem. “Alles wat ik hier aan
kennis opdoe kan ik thuis gebruiken. Vooral het management rondom machines, zoals periodiek onderhoud en het
dagelijks verrichten van vaste handelingen om ervoor te
zorgen dat een machine het de volgende dag gewoon weer
doet. Ook de praktijktrainingen zijn heel waardevol: ik heb
zelf geleerd storingen op te sporen en op te lossen. Dat kan
ik anderen straks thuis ook leren. De cursus in Ede heeft een
professional van me gemaakt, daar ga ik thuis mijn voordeel
mee doen.”

De deelnemers aan de enquête schatten in dat POWER+ vooral
interessant is voor monteurs, werkplaatschefs en managers in de
sector. En dat is precies op wie wij ons richten. Kortom, inhoudelijk gezien schieten we op het goede doel, dat is prettig om te weten. We hebben de deelnemers aan de enquête gevraagd om tips
ter verbetering. Onze lezers zeggen: maak duidelijk dat POWER+
afkomstig is van Aeres Tech, besteed meer aandacht aan ontwikkelingen en verhalen uit de branche en richt het blad rechtstreeks
aan monteurs en werkplaatschefs.
Aan onze lezers:
dank voor de moeite van het invullen van de vragenlijst. Dat helpt
ons om het blad nog aantrekkelijker te maken. Bij de nieuwe naam
van Aeres Tech hoort ook en nieuwe uitstraling van het blad, met
nieuwe frisse items, standaard terugkerend internationaal nieuws
en verhalen over landbouwmechanisatiebedrijven en technische
ontwikkelingen in de branche.
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Studio Tech Inside op televisie:

Diploma’s voor 90 leerlingen van PTC+-bedrijfsscholen

‘Praten met passie over techniek’

‘Jullie zijn het beste wat we hebben.
Wees trots!’
“Het is een unieke dag. We zijn op een unieke locatie
en dit is een unieke diploma-uitreiking van een unieke
opleiding”. Zo begon directeur Jenny van den Bovenkamp

Drie trainers en drie cursisten van de

van Aeres Tech haar inleidende toespraak tot 90 jongens

BBL-bedrijfsopleidingen van Aeres Tech

- ‘helaas nog steeds geen meisjes’ - die op donderdag 8

laten komende winter hun licht schijnen

september tijdens de beurs Agro Techniek Holland hun

op gebeurtenissen tijdens de wedstrijden

mbo-diploma landbouwmechanisatie kregen uitgereikt.

van de NTTO, de Nederlandse Truck- en

De geslaagden van de New Holland Bedrijfsschool vieren hun succes.

Tractorpulling Organisatie. Ze doen dat
tijdens het RTL7 televisieprogramma
Truck- en Tractorpulling tijdens het
nieuwe programmaonderdeel Studio
Tech Inside.
Studio Tech Inside wordt opgenomen in het expertisecentrum in Ede.

Deere bedrijfsschool gevolgd en is zelf Nederlands Kampioen tractorpulling in zijn klasse. Zijn collega Stefan Langeland, studeerde nog maar
enkele jaren geleden af aan de New Holland bedrijfsschool. Stefan ontwikkelde zich razendsnel tot technisch specialist en is actief lid van een
tractorpulling team.

Praten over techniek, over de kunst om zoveel mogelijk pk’s uit een
motor te persen. Praten over de trucjes om nèt dat beetje extra uit de
motor te halen, zonder dat je hem opblaast. Praten met passie over
techniek. Dát is Studio Tech Inside, vertelt Jan Hendrik Willigenburg.
Hij is trainer bij Aeres Tech en zelf al jaren gepassioneerd actief in de
tractorpulling sport.

In de voorbije jaren was PTC , de voorloper van Aeres Tech, ook betrokken bij het televisieprogramma over de tractorpulling wedstrijden. “Het
programma blijkt een heel mooi middel om onze doelgroep te bereiken,
zegt Jan Hendrik Willigenburg. het gaat ons erom dat we jonge mensen
met een landbouwachtergrond en een passie voor techniek laten zien
welke mogelijkheden er zijn. Onze BBL-opleidingen passen hen als een
maatpak, zal ik maar zeggen.”
+

Aeres Tech wil met Studio Tech Inside de aandacht vestigen op de kwaliteit van de BBL-bedrijfsscholen. Enkele honderden jongeren met een
leer-werkovereenkomst bij een landbouwmechanisatiebedrijf volgen
bij Aeres Tech gedurende een jaar acht opleidingsweken. De BBL-opleidingen worden gegeven op de mbo-niveaus 2, 3 en 4. ”Het bijzondere
is dat deze opleidingen perfect aansluiten op hun dagelijks werk. “Wat
ze deze week leren, kunnen ze volgende week toepassen. En het mooie
is dat de bedrijfsscholen bijna allemaal merkgebonden zijn, zodat ze
in de sfeer van het werk blijven. Vrijwel alle grote merken hebben een
bedrijfsschool in Ede. Dat zegt voldoende over de kracht van het concept”, zegt Jan Hendrik Willigenburg.

Studio Tech Inside

Aeres Tech; Meer dan alleen Techniek!
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diploma, vaak in bijzijn van hun werkgever met wie ze een leer-werkovereenkomst hebben gesloten. Maar eerst was er nog een persoonlijk
woordje, een ferme klap op de schouder, of een anekdote waarom soms
hard, soms besmuikt werd gelachen. En dan was het grote moment
daar: het diploma, de pen, de handtekening en het applaus uit de zaal.

De 90 leerlingen, hun ouders, broers, zussen en ook hun werkgevers,
dromden samen bij het paviljoen van de brancheorganisatie Fedecom,
dat door Aeres Tech voor deze gelegenheid werd gebruikt. De zon
scheen uitbundig, volgens sommigen zelfs iets té. De ongewone septemberwarmte veroorzaakte grote drukte op de schaarse schaduwplekken en onderstreepte de feestelijke sfeer.

Vertrouwen
De feestelijke diploma-uitreiking tijdens de ATH onderstreepte het
unieke van de expertisecentra van Aeres Tech waarin het bedrijfsleven
steeds nadrukkelijker vertrouwen stelt. Aeres Tech zorgt ervoor dat de
leerlingen op hoog niveau worden opgeleid, perfect aansluitend op de
beroepspraktijk, in de sfeer en de kleuren van het merk waarvoor ze
werken. De opleiding wordt mede geborgd door de samenwerking met
het ROC Aventus, waardoor de leerlingen een diploma krijgen dat iedere toets kan doorstaan.

Bescheidenheid
De leerlingen studeerden af op de niveaus 2, 3 en 4 van de bedrijfsscholen van Claas, Same Deutz-Fahr, New Holland, John Deere, JCB en
de ‘merkloze’ brancheorganisatie Fedecom. Kortom: vrijwel alle grote
merken in de agrotechniek. Jenny van den Bovenkamp merkte in haar
openingstoespraak de bescheidenheid van de gediplomeerden op. “Die
bescheidenheid is nergens voor nodig. Ik heb me laten vertellen dat in
een moderne trekker tegenwoordig 24 tot 30 computers verwerkt zijn
om alle taken van de machine optimaal uit te voeren en op elkaar af te
stemmen. Kom óp zeg: jullie zijn ware ICT-monteurs, jullie zijn het beste
wat we hebben en dat mogen jullie uitstralen. Jullie zijn góed: Nederland zit op jullie te wachten.”

Na de diploma-uitreikingen in de dealerstands keerden de leerlingen
en hun trainers terug bij de Fedecomstand. Daar klonk inmiddels feestelijke muziek en waren er hapjes en drankjes. Aeres Tech kon het niet
nalaten om - net als voorgaande jaren - de meest unieke leerlingen apart
in het zonnetje te zetten Wim Verburg uit Vlist van de Fedecom Academy, was de beste geslaagde op niveau 2, Rick Verwoert uit Afferden
was de beste op niveau 3 en Barend van Dijk zorgde voor het uniekste
unicum: nadat hij in eerdere jaren al de beste leerling was op niveau 2
en 3, sleepte hij die eer nu in de wacht bij niveau 4. Ze kregen alle drie
een iPad uit handen van Jenny van den Bovenkamp.

Peptalk

Vanaf december elke zaterdag te zien van 17.30
tot 18.00 uur op RTL7.

In totaal worden zes afleveringen van Studio Tech Inside opgenomen.
Er is natuurlijk aandacht voor tractorpulling: de trainers en de cursisten
hebben zonder uitzondering een passie voor techniek en de wedstrijdsport, zowel in werk als privé. Trainer Gosse Koerts heeft zelf de John

Uniciteit is wat de bedrijfsopleidingen van Aeres Tech nu eenmaal kenmerkt. Want waar kun je zo goed en zoveel leren door te dóen? En waar
maak je het mee dat werkgevers letterlijk zitten te wachten op de gediplomeerden? Zozeer zelfs dat ze zelf mee-investeren in de opleidingen,
zo betoogde Jenny van den Bovenkamp.

POWER+ Magazine

Nieuwe naam

Na deze regelrechte peptalk van de directeur van Aeres Tech zag je zowaar hier en daar blosjes van trots op de wangen. Hoewel: dat kon ook
van de warmte zijn. Vervolgens gingen de groepjes gediplomeerden
met hun trainers naar de stands van hun merkdealers. Daar werden ze
een voor een naar voren geroepen door hun trainer en kregen ze hun
Nr. 3 - november 2016

Voor Aeres Tech waren de beursdagen van de ATH niet alleen uniek
omdat 90 diploma’s werden uitgereikt. Het was voor het laatst dat het
zichzelf presenteerde onder de oude naam PTC+. Sinds 1 oktober heet
PTC+ immers Aeres Tech.
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Edwin van der Burgh’s leven is techniek

‘Ik wil gewoon
een heel goede
monteur worden’
Edwin van der Burgh (18) is één van de 90 leerlingen
van de Aeres Tech bedrijfsscholen die op donderdag 8
september hun diploma’s kregen uitgereikt. Hij behaalde
zijn diploma op niveau 2 in één jaar, waar er eigenlijk
twee jaren voor staan. “Ik wil gewoon een heel goede
monteur worden.”
Hij woont in Zuidland, onder de rook van Rotterdam, bij zijn ouders
thuis. Het is de streek waar de industrie overgaat in eindeloos plat akkerland. Daar waar suikerbieten, aardappelen en uien het beeld bepalen, daar woont Edwin nog thuis bij zijn ouders. Zijn vader rijdt langs
de wegbermen op een trekker met een maaiarm. Edwin vindt alles wat
rijdt mooi.
Edwin van der Burgh: ‘Leren in de praktijk is leuk’.

Knutselen
Op de middelbare school voelde hij zich nooit zo’n hoogvlieger. School
kon hem tijdens de basisjaren maar matig interesseren. Des te meer liep
hij warm voor het knutselen aan oude trekkers, samen met zijn vader.
Gelukkig was daar in het derde en vierde jaar de richting voertuigtechniek. “Sleutelen, dingen uitvinden, dát vind ik pas leuk”, zegt hij.
Al gauw had hij in de vakantieweken en in de weekeinden een bijbaantje bij Dick Klok Mechanisatie, een bedrijf in de buurt. “Mijn vader had
een goed woordje voor mij gedaan. Hij kwam er als klant, niet alleen
voor het loonwerkbedrijf waar hij werkt, maar ook privé voor de oldtimers waar we thuis aan sleutelen. Toen ik eenmaal mijn vmbo-diploma
had, kon ik een leer-werkovereenkomst tekenen. Geweldig natuurlijk,
dat is een heel mooie kans.”

Fedecom
Als 17-jarige begon Edwin in september 2015 aan de zogeheten Fedecom Academy, de bedrijfsschool van de brancheorganisatie van de
landbouwmechanisatie. De opleiding daar is ‘neutraal’, dus niet gebonden aan een merk. Gedurende het jaar ging Edwin acht keer een hele
week naar school. “Natuurlijk is er ook aandacht voor theorie. Maar de
nadruk ligt op de praktijk. Je hebt niet eens door dat je op school bent,
het gaat er precies als op het werk. De trainers geven heel goede uitleg
en de sfeer is heel ontspannen. Ik heb twee jaar in één kunnen doen.
Moeilijk? Gewoon goed doorwerken. Leren in de praktijk is leuk.”

Vlak voor de diploma-uitreiking in september ging Edwin van start met
de opleiding aan de Deutz-Fahr bedrijfsschool. Dat is het merk waar
ook zijn werkgever dealer van is. “Vandaar dat ik nu van Fedecom overstap naar Deutz-Fahr. De komende twee jaar ben ik druk om mijn niveau 3 te halen. En daarna wil ik zeker ook nog niveau 4 doen. Ik wil me
gewoon zoveel en zover mogelijk ontwikkelen”, vertelt hij.

Ambassadeur
Het is dus geen wonder dat de bedrijfsschool van AeresTech in Edwin
een uitstekende ambassadeur ziet. De inzet en het talent van Edwin
zijn bij Aeres Tech opgevallen. In de komende winter is Edwin dan ook
te zien in Studio Tech Inside, onderdeel van het televisieprogramma
rondom Tractor Pulling in Nederland, dat in de winter door RTL7 wordt
uitgezonden. In Studio Tech Inside kijken trainers en leerlingen van Aeres Tech de wedstrijden en bespreken ze hun analyses en commentaren.
Studio Tech Inside beoogt de kijker inzicht te geven in de wedstrijden en
de oorzaken en gevolgen van dingen die tijdens de wedstrijd mis gaan.
De opnamen voor dit programma zijn deels afgelopen zomer gemaakt
tijdens de wedstrijden en deels in het Expertisecentrum van Aeres Tech
in Ede. Edwin: “Mijn leven is techniek. Ik kan niks mooiers bedenken
dan met tractoren bezig zijn. Ik heb zelf een oldtimer Case 956 uit 1982.
Met die oldtimer doe ik zelf regelmatig mee met wedstrijdjes bij ons in
de regio. Ik vind het leuk om er zoveel mogelijk uit te halen, maar ik kijk
wel uit dat ik ‘m niet opblaas. Dat zou ik zonde vinden.”

www.aerestech.nl

