SENIOR &
JUNIOR

OP DE WERKVLOER
Rob van Tol (60) werkt, op een korte
onderbreking na, 44 jaar als schilder bij
hetzelfde familiebedrijf. Robin van den
Oever (20) is sinds vier jaar zijn collega.

Sr.

Rob: “Ik vond twintig
jaar geleden een baan

Jr. Robin: “Rob let goed op

ROBIN:
‘ALLES MOOI
EN NETJES MAKEN,
DAT SPREEKT
ME AAN’

de veiligheid. Hij checkt

als onderhoudsman bij een

bijvoorbeeld of een steiger

woningbouwvereniging.

Al

echt stevig staat. Jongeren

snel kreeg ik spijt, schilderen

denken eerder dat het wel

geeft me gewoon het meeste

goed komt. Rob heeft me

plezier. Gelukkig kon ik terug-

bewuster gemaakt van de

komen.”

risico’s.”

Jr. Robin: “Ik moest op

Sr.

school. Het werd schilder.

begeleiden, hen de kans te

Alles mooi en netjes maken,

geven om het vak te leren.

dat sprak me aan.”

Robin houdt van een geintje,

mijn vijftiende kiezen op

ROB:
‘MIJN EIGEN
HUIS STAAT
STRAK IN DE
VERF’

Rob: “Ik zie het als mijn
taak om die jongens te

maar als er gewerkt moet

Sr.

Rob: “Mijn eigen huis

worden, is hij gedreven.”

staat strak in de verf. Ik

ben eigenlijk altijd met mijn
vak bezig. Op vakantie bekijk

Jr.

Robin: “Ik wil een goede
schilder worden. Ik hoop

ik zelfs het schilderwerk in mijn

dat over tien jaar een jong

hotel.”

ventje vraagt: ‘Mag ik met
Robin mee?’”

Jr.

Robin: “Het is prettig
werken met Rob. In de
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bouw

2

lopen

dingen

soms

Sr. Rob: “Na al die jaren
geeft het me nog steeds

SCHILDERS IN
NEDERLAND

anders dan gepland. Rob is

een kick als alles strak in de

flexibel, hij verzint altijd wel

lak staat. Ik ga wel zuiniger

Nederland telt 40.000 mannelijke

een klus voor ons.”

met mijn lichaam om. Ik sjouw

schilders en metaalspuiters en maar

Sr.

niet meer in mijn eentje met

2.000 vrouwelijke. Verreweg de meeste

Rob: “Na zoveel jaar leer

een steiger. Ik haal graag

schilders werken als zelfstandige. Er zijn

je dat vanzelf. Vroeger

gezond de eindstreep.”

110 bedrijven met meer dan 20 werk-

kwam er niemand in als wij

nemers. Van Kesteren Schilders in

schilderden,

Voorhout, waar Rob en Robin voor

tegenwoordig

lopen er vaak bouwlui in en

werken, is er een van.

uit. Je moet soepel zijn en
oog hebben voor andermans
werk. Dan kom je samen een
heel eind.”
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