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Schildersbedrijf

Gouw
Edwin is zelf ooit met het beroep in aanraking gekomen toen hij zijn schoonvader,
die ook schilder was, in een vakantie te hulp
schoot. Op dat moment realiseerde Edwin
zich dat hij zijn roeping had gevonden.
Inbmiddels drie jaar geleden is hij voor
zichzelf begonnen.
Dit doet hij samen met zijn vrouw Patricia,
die de administratie verzorgt, en één
personeelslid waar hij al 23 jaar mee
samenwerkt.
Het ambacht schilder omvat meer dan alleen
het verven van gebouwen. Een schilder staat
continu in contact met klanten en moet
dus ook over goede sociale vaardigheden
beschikken.
Deze klanten zijn altijd blij dat je komt en
als het goed is nog blijer als je weer weggaat.
De uitdagingen die een schilder soms krijgt
vragen om inzicht en inschattingsvermogen.
Zeker in deze tijd groeit het geld ons niet op
de rug, maar willen we toch een goed resultaat zien. Een schilder dient dus met de
klant mee te kunnen denken over een zo
goed mogelijke oplossing binnen een bepaald budget.
Technologie
Schilder is één van de weinige beroepen die
relatief weinig te maken hebben met technologische ontwikkelingen. Schilderen wordt

voor het grootste gedeelte nog steeds met de
hand gedaan. Is er dan geen machine die dit
beroep ooit zal vervangen? “Die kant gaan
we wel op,” zegt Edwin. “Alles moet steeds
sneller, maar nog wel voor een redelijke
prijs. Er wordt al steeds meer gespoten,
zeker in de nieuwbouw. Maar ook hier zitten
nadelen aan verbonden. Zo’n machine is wel
geschikt voor grote oppervlakten, maar niet
voor precisiewerk. Wij gebruiken het zelf
ook wel hoor, maar selectief. Sommige
mensen willen niet eens dat je een machine
gebruikt, die willen een kwaststreep zien.
Het beroep schilder blijft absoluut bestaan!”
Opleiding
Schilderen is een beroep dat niet voor iedereen weggelegd is. “Als je interesse hier niet
ligt, dan ga je er geen plezier aan beleven,”
vertelt Edwin, “maar dat geldt voor ieder vak
toch?”
In de tijd dat Edwin op school zat had je
verschillende opleidingen tot schilder.
“Je begon als Aspirant-gezel. Daarna kon je
doorleren voor Gezel en voor Vakmanschap.
De hoogste schildersopleiding was je
Meesterschap. Ik weet niet of dit nu nog
zo is. Wel weet ik dat er diverse losse cursussen te volgen zijn, die zich specifiek richten
op een onderdeel van het schilderen.”
Het oude ambacht schilderen bestaat nu niet
meer, maar Edwin is er trots op dat hij dit
nog heeft mogen leren. “Vroeger was je niet
alleen schilder, maar was je verantwoordelijk voor de gehele renovatie. Je knapte alles
eigenhandig op. Dat gebeurt nu niet zoveel
meer. Al deze werkzaamheden zijn aparte
vakgebieden geworden.

Schildersbedrijf Gouw is alleen werkzaam
in Brielle en haar directe omgeving.

“Ik moet dus wel goed
werk leveren”, lacht
Edwin. “Anders heb ik
hier geen werk meer.”
Schildersbedrijf Gouw probeert al haar
klanten op een persoonlijke manier van
dienst te zijn. Een passende oplossing voor
ieder budget is het streven.

