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„Op een vrachtwagen rijden was van jongs af aan mijn droom. Nu die is
uitgekomen geniet ik volop van de vrijheid, de grootsheid van mijn truck en het
helpen van klanten.
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Leersumse kerk
onbeschadigd na de valwind

Mijn werkdag ziet er nooit hetzelfde uit. De ene keer vervoer ik een volledige RD.nl in uw mailbox?
dakkapel die op een dak moet worden gehesen, de volgende dag
bouwmaterialen en de keer daarop een boot die te water moet worden gelaten.  Vul uw e-mailadres in
Dat vind ik het leuke aan mijn werk: het is nooit saai.
In de ochtend moet ik soms eerst ergens laden voor ik naar een klus toe ga.
Eenmaal aangekomen bij mijn eerste klant zorg ik ervoor dat mijn wagen veilig
geparkeerd staat. Zo mag mijn truck niet de weg blokkeren voor eventuele
hulpdiensten. Om de wagen stabiel neer te zetten klap ik vier ‘poten’ aan de
zijkant uit, het ‘stempelen’. En dan is het een kwestie van het object op de
goede plek hijsen. Leuk is trouwens dat mijn 76-jarige vader vaak met mij
meegaat.
Ik werk sinds 2020 in de transportt Mij
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sector. Mijn vader had een installatiebedrijf, dus het was vanzelfsprekend dat ik
daar aan de slag ging. Later heb ik het bedrijf overgenomen. In totaal ben ik zo’n
31 jaar installatietechnicus geweest.
Het kostte me echter veel energie om het bedrijf te runnen: werknemers
aansturen, materialen inkopen, administratie bijhouden, er komt veel op je
bordje terecht. In 2008 kreeg ik een burn-out.
Ik heb het bedrijf in 2018 verkocht. Mijn zoon wilde wat anders doen. Dat gaf mij
vrijheid om mij op de transportsector te richten. De overgang vanuit de installatietechniek was wel groot. Ik
kon niets met mijn diploma. Om bevoegd te zijn voor transport- en hijswerk
haalde ik certificaten, zoals groot rijbewijs, transportvergunning en
hijscertificaat.
Ik vind het belangrijk om op het werk mijn christen-zijn uit te dragen. Daarom
heb ik op mijn vrachtwagen de Latijnse tekst ”nihil soliciti sitis” geplaatst. Dat
betekent: „Weest in geen ding bezorgd”, uit Filippenzen 4. Die tekst is belangrijk
voor mij. Rond de tijd van de crisis in 2008 had ik het niet breed. Toen bond de
Heere die tekst op mijn hart. Ook toen ik mijn transportbedrijf opstartte, ervoer
ik dat de Heere voor werk zorgde. Omdat mensen de tekst niet begrijpen,
vragen ze ernaar. Soms krijg ik daardoor een mooi gesprek. Dan vertel ik wat die
tekst voor mij betekent.”

Peter van Dongen
Leeftijd: 50
Opleiding: mbo installatietechniek
Functie: oprichter en eigenaar van Van Dongen Transport en Lifting
Dordrecht
Woont: met zijn vrouw in Dordrecht en heeft twee dochters en een zoon

Installatie of transport?
„Dan kies ik sowieso weer voor transport. Hoewel ik nu ook niet altijd van
tevoren weet wat voor werk mij in een week te wachten staat, ervaar ik
het transport- en hijswerk als een stuk minder stressvol dan de
installatietechniek. In de laatstgenoemde sector moet je eigenlijk dag en
nacht klaarstaan om storingen voor klanten op te lossen. Als een cvketel onverwacht uitvalt, kun je mensen niet in de kou laten zitten.
Daarnaast ben je als eigenaar van een bedrijf met werknemers
verantwoordelijk voor meer dan alleen de reparaties zelf. Je moet
bijvoorbeeld ook materiaal inkopen en de administratie doen. Je bent
eigenlijk nooit klaar.
Geef mij dan toch maar transport- en hijswerk. Daar haal je je lading op,
https://www.rd.nl/artikel/945243-de-werkweek-van-peter-van-dongen
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lever je hem af bij de klant, hijs je hem eventueel op de gewenste plaats
en de klus is af.”

Baas of in dienst?
„Ik aarzel. Ik heb eigenlijk nooit in dienst gezeten. Ja, die eerste tijd
werkte ik bij mijn vader in het installatiebedrijf, maar ik heb nooit bij een
‘vreemde’ gewerkt.
Als ik moest kiezen, zou ik toch gaan voor eigen baas. Dan kun je zelf
bepalen welke klussen je wel en niet doet.
Wordt het werk echt te veel, dan kan ik zelf nee zeggen tegen een klus.
Als het moet, doe ik dat in de praktijk ook. Al vind ik dat soms lastig
omdat ik perfectionistisch ben.
Het is vaak ook moeilijk inschatten wanneer een extra klus te veel wordt.
Soms ben je na twee klussen moe en soms hijs ik wel zes ladingen.
Wel ben je als werkgever verantwoordelijk voor je personeel. Bij het
installatiebedrijf had ik monteurs in dienst. Die moet je dan ook
aansturen. Maar nu heb ik een eenmanszaak en is dat niet aan de orde.”

Vroeg weg of laat thuis?
„Ik ben een ochtendmens. Liever begin ik iedere dag vroeg met werken
dan dat ik om 19.00 uur nog steeds bezig ben.
Als ik op tijd ben begonnen, geeft het halverwege de ochtend al een
voldaan gevoel, omdat ik dan al veel heb kunnen doen. Wanneer ik een
aantal uur later pas opstart, heb ik de hele dag het idee dat ik achter de
feiten aan moet rennen.
Het is niet zo dat ik, als ik vroeg ben begonnen met werken, dan altijd
ook weer op tijd naar huis kan. Soms loopt een klus uit of belt er ’s
middags toch nog een klant die dringend hulp nodig heeft. Dan wordt
het algauw later.
Wel zit ik aan mijn rij- en arbeidstijden vast. Per dag mag ik in totaal
negen uur rijden en als ik vierenhalf uur achter het stuur heb gezeten,
moet ik verplicht drie kwartier rusten. Je kunt dus ook niet eindeloos
blijven doorwerken.”
https://www.rd.nl/artikel/945243-de-werkweek-van-peter-van-dongen
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Zelf ook enthousiast over je werk? Meld je dan aan voor deze rubriek via
vrijdag@refdag.nl
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