WERK ‘Ik kocht werklaarsjes en hobbelde achter hem aan. Vervolgens ben ik meegegaan naar Abu Dhabi’

Liefde rond het meetapparaat
Op de grootste scheepswerf
van Nederland werkt het
echtpaar Arthur en Arina
Suiker, in dienst van het Bredase ingenieursbureau Coenradie. Toen ze elkaar ontmoetten, moest Arthur vaak
naar het buitenland. Communicatiemedewerkster
Arina schoolde zich om en
werkt nu met hem samen.

door
Annemieke van Dongen
a.vdongen@bndestem.nl

M

eer dan duizend vaklieden werken
momenteel in de dokken van de Rotterdamse haven aan het besturingsplatform voor een nieuw windmolenpark. Voor de kust van Duitsland komen in de Noordzee tachtig windmolens. Vanaf volgend
jaar moeten die 445.000 huishoudens van stroom gaan voorzien.
Onder de medewerkers zijn
Arthur en Arina Suiker van het
Bredase ingenieursbureau Coenradie. Zij werken al ruim een jaar
op de werf waar het besturingsplatform - met generatoren, een helikopterlandingsplaats en huisvesting voor 32 werknemers - wordt
gebouwd. De deadline nadert.
Hun opdrachtgever, scheepswerf
Keppel Verolme in de Rotterdamse Botlek, wil het platform snel af
hebben. Dan kan het nog voor de
eerste najaarsstormen te water
worden gelaten om naar zijn eindbestemming te worden versleept.
Voor de werknemers van Keppel
Verolme en de onderaannemers
betekent dat doorpezen. Ook in
het weekend moeten ze regelmatig
aan de slag.
Coenradie is door Keppel Verolme
ingehuurd voor heel specifieke
werkzaamheden. Het kantoor in
Breda is gespecialiseerd in industrieel meetwerk. Als een van de weinige in Nederland, zegt Arthur Sui-

Arina en Arthur Suiker werken samen op grote industriële projecten in binnen- en buitenland. Momenteel voeren ze specialistische meetwerkzaamheden
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uit voor een van de grootste offshore-windmolenparken ter wereld, dat voor de kust van Duitsland verrijst.
ker. „Met negen specialisten zijn
wij in Nederland de grootste
speler op dit gebied. We werken
bijvoorbeeld voor staalconstructiebouwers, scheepswerven en de
offshore-industrie.”
Als maatvoerder voeren Arthur en
zijn collega’s nauwkeurige metingen uit. „Een timmerman kan zijn
maten meestal zelf opnemen met
een rolmaat. Maar als het ingewikkelder wordt, bijvoorbeeld bij ronde oppervlakken of als er gemeten
moet worden in 3D, komen wij
om de hoek”, legt hij uit. „We hebben apparatuur die op afstand tot
een honderdste millimeter nauwkeurig kan meten. We controleren
de maten van onderdelen en installaties en begeleiden de medewerkers die ze in elkaar zetten. Als
een nieuw onderdeel op het platform wordt gehesen, meet ik of
het precies recht boven de plaats
van bestemming hangt. Met portofoons houden we contact.”
Arina werkt als assistent van
Arthur. Acht jaar geleden leerden

ze elkaar kennen. Hij was als landmeetkundige in dienst bij een ander bedrijf, waar Arina op de communicatieafdeling aan de slag ging.
Vijf jaar later zijn ze getrouwd.
Voor zijn werk maakte Arthur lange dagen, vertelt Arina. „Hij werkte vaak in het weekend en moest
regelmatig naar het buitenland. De
helft van de tijd was hij van huis.”

‘We sleutelen samen aan
Landrovers en dromen
ervan een boot te bouwen’
Arthur: „Toen ik voor de zoveelste
keer in het weekend moest
werken, vroeg ik of ik mijn vrouw
eens mee mocht nemen.” Arina:
„Ik kocht werklaarsjes en hobbelde achter hem aan. Vervolgens
ben ik meegegaan naar Abu Dhabi. In Nederland kun je niet
zomaar een bedrijf binnenlopen,

maar in het buitenland doen ze
meestal niet zo moeilijk. Langzaam maar zeker heb ik het vak in
de praktijk geleerd. Zo’n meetinstrument ziet er ingewikkeld uit,
maar het bedienen is in feite helemaal niet zo lastig. Ik heb wel affiniteit met techniek. We hebben
een opknaphuis uit de jaren ’30,
sleutelen graag aan oude Landrovers en dromen ervan om samen
ooit een boot te bouwen. In het begin nam ik al mijn vakantiedagen
op om met Arthur mee te kunnen. Toen die op waren, nam ik
zelfs onbetaald verlof. Ik vond het
leuk om me te verdiepen in
Arthurs belevingswereld. Omdat
ik het werk zelfs leuker ging vinden dan mijn eigen baan, hebben
we gevraagd of we samen bij Coenradie aan de slag konden.”
Dat bevalt het echtpaar goed.
Arina vindt het fijn om veel buiten te werken. „Je bent constant
bezig, moet over alles nadenken.
Je werkt samen met mensen van
allerlei nationaliteiten. Qua tech-

niek is dit vak een uitdaging. Daarom haal ik mijn wiskunde nu op
en wil ik beter leren werken met
technische tekenprogramma AutoCAD. Nu denk ik vaak: hadden ze
me vroeger maar naar een technische opleiding gestuurd.”
Arthur: „Als we thuiskomen, hoeven we elkaar niet meer eerst bij
te praten over onze werkdag. En ik
hoef mijn vrouw nooit te vertellen
dat ik in het weekend moet werken, want dan werken we samen.”
Dat samenwerken gaat goed, vindt
hij. „Ik heb er geen probleem mee
om acht uur haar baas te zijn en
de overige zestien uur haar echtgenoot. Ik denk dat het ons juist
dichter bij elkaar heeft gebracht.”
Nadelen zijn er ook. Regelmatig
werken ze op tientallen meters
hoogte. Veiligheid is in hun sector
een constant aandachtspunt. Vooral van Arina, erkent ze. „Veel meer
nog dan bij andere collega’s, let ik
bij Arthur voortdurend op: zit die
gordel wel goed? Heeft hij een
helm op?”

