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Joop van der Wal startte
trainingscentrum
crescendo

H

“Het is mijn doelstelling werknemers tot ambassadeurs te maken”, zegt Joop van der Wal.
Meer dan 20 jaar is hij lid van de werkgroep opleidingen van de NVAF en verzorgt Joop
trainingen en opleidingen binnen de funderingsbranche. Begin dit jaar realiseerde hij wat
altijd al zijn wens was: een eigen trainingscentrum onder de naam: Crescendo. Ik tref Joop
na een opleidingsdag bij Van ‘t Hek in Zuidoostbeemster.

Joop kreeg de funderingsbacil van zijn vader, die
machinist was op een telekraan. Hij begon als
heier en werd snel daarna machinist op een funderingsmachine om later projectleider te worden.
Als lid van de werkgroep opleidingen van de NVAF
verzorgt hij sinds 1992 opleidingen en trainingen.
Joop herinnert zich nog de eerste avond: “Dat
was op een Scholengemeenschap in Nieuwegein.
Ik had het zweet in mijn handen staan!”.

een centrum voor mezelf

”Ik wilde al veel langer iets voor mezelf en het verzorgen van trainingen is me op het lijf geschreven.
Het moest er dit jaar dan ook maar eens van komen. ” De eerste resultaten mogen er zijn. In de
nog zeer korte periode wist hij al 35 mensen aan
een TCVT certificaat Funderingsmachinist te helpen. Ook in zijn vrije tijd had hij al vaker mensen
individueel geholpen. “Ik ontving ze bij me thuis
en vaak bleven de cursisten dan mee-eten. Dat
groeide uit tot het gezegde: ‘Macaroni eten bij
Joop’. Het geeft het persoonlijke karakter en de gezellige sfeer die Joop uitstraalt in zijn trainingen.
“Binnen mijn trainingscentrum is die sfeer uiteraard zakelijker geworden, maar de laagdrempeligheid blijft een belangrijke factor. Mijn opleidingen
staan heel dicht bij de praktijk, mede omdat ik
altijd een heier ben gebleven. Ik geloof in samenwerking. Zowel met de mensen op de werkvloer
als met de bedrijven. We doen het samen”.

Breder pakket aan opleidingen
De opleidingen van Joop van der Wal gaan veel
breder dan het funderingscertificaat. Hij verzorgt
allerlei TCVT opleidingen waaronder hijsbegeleider/rigger, o.a. geschikt binnen de petrochemie.
De erkenning om de verplichte bijscholingen van
TCVT te verzorgen heeft hij met glans binnenge-
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sleept. Uiteraard ook voor de funderingsmodules.
Andere belangrijk onderwerpen zijn: veiligheid en
reduceren van faalkosten. Ook op het gebied van
hoogwerkers en hijsen verzorgt hij trainingen en
scholingen. De cursussen van Trainingscentrum
Crescendo gaan niet alleen over regels en voorschriften, maar vooral over hoe hier in de praktijk
mee om te gaan. Praktijkvoorbeelden en visuele
ondersteuning krijgen veel aandacht evenals het
bewust omgaan met machines en gereedschappen.

toekomst
Ook het stimuleren van de jeugd om te kiezen
voor het vak van funderingsmachinist staat hoog
op het prioriteitenlijstje van Van der Wal. “Ik wil
mensen kansen bieden binnen deze boeiende
branche. Mensen de kans geven om zich te ontwikkelen, want door hen individueel op een
hoger niveau te brengen, breng je ook het bedrijf
en de gehele branche naar een hoger kwaliteitslevel. Wanneer de kwaliteit van de uitvoering goed
is, komt dat ook het bedrijf ten goede. ”Een duidelijke referentie naar de bedrijfsnaam Crescendo.

Jeugd voor ons winnen
Naar de jeugd kijkend, ziet Joop de toekomst
zonnig tegemoet: “Op het ROC in Zwolle en ook
Heerhugowaard zijn we met de NVAF aansprekende projecten gestart om de jeugd te laten
zien dat de funderingsbranche boeiende kansen
biedt. En dat een funderingstechnicus meer is dan
iemand die palen in de grond duwt. Gelukkig zie
ik het animo dan ook toenemen. Voor een infraopleiding op het Horizoncollege met een minor
Funderingstechnieken meldden zich laatst liefst
56 jonge mensen.”

“Ik ga nu
mijn droom
waarmaken!”

Een beroep met uitdagingen
“Dit is een vak waar veel uitdagingen aan zitten:
van het maken van de berekening tot het uitvoeren van het funderen tot het werken in het
buitenland en tal van andere boeiende uitdagingen. Animo onder de jeugd is er wel degelijk, maar
we zullen de jongeren moeten blijven wijzen op
de kansen en de mogelijkheden. Het vak funderingen zit vol mogelijkheden. Logistiek, techniek,
uitvoering en nog veel meer; de jeugd is welkom`,
besluit Joop van der Wal.
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Joop van der Wal opens
crescendo training centre

m

“My aim is to turn employees into ambassadors,” says Joop van der Wal. For over 20 years,
Joop has been a member of the NVAF education working group and he provides training
and courses for the foundation sector. Earlier this year he accomplished his dream: to open
his own training centre under the name of Crescendo. I met Joop after a training day at
Van’ t Hek in Zuidoostbeemster.

Joop caught the foundation bug from his father,
who was a telescopic crane operator. He started
out as a banksman and soon became a piling machine operator and later a project manager. As a
member of the NVAF working group, he has been
providing training and education since 1992. Joop
still remembers his first evening: “That first night
was at a comprehensive school in Nieuwegein.
I was in a cold sweat!”

my own training centre

“I had been wanting to start out for myself for long
and being a training provider suits me down to
the ground. Something needed to happen and it
needed to happen this year.” The initial results are
great. During this very brief period he has successfully helped 35 students to gain their TCVT Piling
Operator certificate. He had already been helping
people individually in his spare time. “I used to
teach my students at home and they often stayed
for dinner. That turned into a group saying: “Macaroni at Joop’s”. It shows the personal character and
friendly atmosphere that Joop radiates during his
training. “Within my training centre that atmosphere has obviously grown more businesslike, but
the low threshold is still an important factor. My
courses are very close to the practice, partly because I always remained a banksman. I believe in
cooperation. Both with people on the shop floor
and with companies. We do it together.”

Broader course package
Joop van der Wal’s courses extend much further
than piling certificates. He provides a variety of
TCVT courses including banksman/rigger, which
is also suitable for the petrochemical industry. He
has achieved recognition for the compulsory TCVT
training with flying colours. Obviously, the same
applies to the piling modules. Other important issues are: safety and reducing failure costs. He also
provides training and schooling for cranes and
lifts. The courses available at Crescendo Training
Centre are not about rules and regulations alone,
but mainly on how to deal with them in practice.

Practical examples and visual support receive a lot
of attention as well as dealing consciously with
machines and tools.

Future
Encouraging young people to choose the profession of piling operator is also high on Van der
Wal’s list of priorities. “I want to offer people opportunities in this exciting sector. Giving people
the chance to develop; because by raising them
individually to a higher level you also raise the
company and the entire sector to a higher level
of quality. When the quality of the work is good, it
is also good for the company.” A clear reference to
the company name Crescendo.

“I’m going to make my
dream come true!”
attracting young people for our sector
Looking at young people, Joop sees a bright
future ahead: “In the ROC in Zwolle and in
Heerhugowaard we have started appealing projects with the NVAF to show young people that the
foundation sector offers exciting opportunities.
And that a piling technician is more than someone who drives piles into the ground. Fortunately,
I am seeing enthusiasm increase. An impressive 56
youngers recently registered for an infra-education at Horizoncollege with a minor in Foundation
Techniques”.

a challenging career
“This is a profession with many challenges: from
making the calculation to executing foundation
work to working abroad and many other exciting
challenges. There is certainly enthusiasm among
youngsters, but we will need to keep reminding
them of the opportunities and options. The foundation profession is full of opportunities. Logistics,
technology, execution, and much more; young
people are welcome, confirms Joop van der Wal.
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