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Woningen en leerlingen komen goed uit de verf

Wooncompagnie steunt leerwerktraject
bij schilderwerkzaamheden in Schagen
Bij schilderwerkzaamheden die Wooncompagnie binnenkort laat uitvoeren in Schagen, snijdt
het mes aan twee kanten. De betreffende woningen worden voorzien van een verse verflaag én
de werkzaamheden zijn onderdeel van een bijzonder leerwerktraject. Jonge schilders leren
hierbij, onder deskundige begeleiding, de fijne kneepjes van het schildersvak. ‘Dit is een mooie
kans om je te bekwamen in dit werk, verder te komen in het leven,’ aldus Mike van Dalen (20),
één van de leerlingschilders die in Schagen aan de slag gaat.
Het gaat om ruim veertig woningen aan de Hofstraat, Gerrit Anneveldstraat en Jan van Ketelstraat.
Naar verwachting neemt het project zo’n vijf weken in beslag. De huidige kleuren blijven gehandhaafd.
Kans voor jonge, talentvolle schilders
Het schildersproject wordt uitgevoerd door Helder Vastgoed Schilderwerken uit Den Helder, dat veel
energie steekt in het opleiden van schilders. ‘Wij bieden talentvolle leerlingschilders een opleiding en
speciale brugklas,’ vertelt leermeester Orlando Minguel van het schildersbedrijf. ‘Sommige leerlingen
worden aangemeld via een school, andere komen uit een uitkeringssituatie. Kort gezegd helpen we
deze jongeren om vakbekwame schilders te worden, maar ook om structuur in het leven te krijgen.’
‘Je ziet de leerlingen groeien’
Naast talent zijn motivatie en inzet belangrijk, benadrukt de leermeester: ‘Gelukkig pakken de meesten
het werk graag en snel op. Het is geweldig om te zien wat ze in korte tijd leren. Je staat er soms
versteld van. Ze groeien in het schildersvak en als mens. Ze worden zelfverzekerd en kijken met een
frisse blik naar de maatschappij. Daar gaat het uiteindelijk om.’ Het traject heeft zich inmiddels
bewezen: dertig procent van de oud-leerlingen vond een vaste baan bij het Helderse bedrijf.
‘Ik merk dat ik steeds beter word’
Mike van Dalen uit Julianadorp werkt nu een jaar als leerlingschilder. ‘Het schilderen heeft mij altijd
getrokken,’ zegt hij. ‘Dit is een mooi vak. Je ziet meteen resultaat, komt overal en ontmoet
verschillende mensen. Ik leer elke dag, merk dat ik steeds beter word. Ik ben ook veranderd. Zo had ik
er vroeger moeite mee om een telefoontje te plegen naar bijvoorbeeld een instantie. Nu zit ik daar niet
meer mee. Dat geeft een goed gevoel.’ Hoe ziet hij zijn toekomst? ‘Ik wil me verder in het schildersvak
bekwamen en later misschien voor mezelf beginnen. Dat is mijn droom.’
Onderhoud en maatschappelijke betrokkenheid
Wooncompagnie zet komende jaren in op onderhoud van de bestaande woningvoorraad. Daarnaast
wil de corporatie maatschappelijk verantwoord ondernemen. Door het onderhoudsproject in Schagen
deels te koppelen aan een leerwerktraject, geeft Wooncompagnie invulling aan beide taken.
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