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Interview met
minister Donner:
Door scholing
langer doorwerken

DOSSIER
Restauratie

WAARIN EEN KLEIN BEDRIJF GROOT KAN ZIJN

Bart Vaalt: “Het gaat
om discipline”
Als je bij Bart Vaalt in de leer komt, dan weet je één ding zeker: als hij je niet kan overtuigen met zijn enthousiasme voor
het vak, dan kun je een carrière als metselaar vergeten. De Hengeloër is een wandelende metselreclamezuil. “Het is een
prachtig vak!”
Voor een nieuwe leerling begint het

“Eén leerling had het gevoel voor het

de basis. Fouten maken mag, maar ik ver-

avontuur bij Vaalt aan de keukentafel.

metselen niet. Het lukte gewoon niet.

lang dat ze hun best doen en wíllen leren.

“Ik nodig ze hier thuis uit en laat ze dan

Toen ik hem echter liet voegen, bloeide

Zo zie je vaak dat ze boven hun aanvan-

eerst vertellen. Wie zijn ze? Wat doen ze?

hij helemaal op.”

kelijk ingeschaalde niveau uitgroeien. Ik
ben er trots op dat een leerling die is

Kortom: wat voor vlees heb ik in de kuip?”
Om maar meteen met de deur in huis te

VOLDOENING

ingedeeld in niveau 1 - de assistenten-

vallen: Vaalt heeft niet altijd de gemakke-

“Ik heb hem toen gezegd dat hij bij een

opleiding - via mijn bedrijf en mijn inzet,

lijkste leerlingen tegenover zich. “Het zijn

voegbedrijf moest gaan werken. Hij is

een diploma voor metselaar op niveau 2

soms jongens die tussen wal en schip val-

daar met veel plezier van onderaf begon-

haalt. Niet door ingewikkeld te doen, maar

len. Goede jongens, maar met verkeerde

nen en verdient nu een goede boterham.

gewoon door bij de basis te blijven: hard

Hij heeft echt plezier in zijn werk. En dat is

werken. Dat geeft veel voldoening.”

“Plezier in werk,

→ Leermeester en ondernemer Bart Vaalt (links) investeert in leerlingen zoals Brian Keizer.

dat is de basis”
vrienden. Ze mogen hier dan hun verhaal
doen. Als ze alleen zijn, gedragen ze zich
heel anders dan wanneer hun vrienden
erbij zijn. En dan vertel ik ze wat ik van
hen verwacht. Ze moeten ‘s morgens
op tijd zijn en gewoon hun stinkende
best doen. Als ze goed met hun handen
kunnen werken en een beetje praktisch
inzicht hebben dan kunnen ze ver komen.
Twee van mijn personeelsleden zijn hier
als leerling begonnen.”
STRENG DOCH RECHTVAARDIG
“Mijn motto is”, gaat Vaalt verder, “je moet
er niet in stoppen wat er niet in zit, maar
eruit halen wat er in zit. Ik steek mijn
energie in die jongens, ben streng voor
ze, maar ook rechtvaardig. Discipline is
het toverwoord.” Natuurlijk gaat het ook
wel eens niet helemaal goed. Maar zelfs
dan is Vaalt niet voor één gat te vangen.
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Fundament is het magazine over het beroepsonderwijs
en werken en leren in de bouw, infra en gespecialiseerde
aannemerij. Zes keer per jaar wordt dit blad gratis
toegestuurd aan bedrijven in de bouwsector,
onderwijsinstellingen en aan andere relaties van
Fundeon. In elke uitgave is ruimte voor nieuws, informatie,
achtergronden en opinie.
Fundament is een uitgave van Fundeon, het kenniscentrum
voor de bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij.
Fundeon adviseert bedrijven en werknemers, stemt het
beroepsonderwijs af op de wensen van de bedrijfstak en
promoot het werken en leren in de sector.
Wilt u Fundament ontvangen? U kunt een gratis
abonnement aanvragen bij Fundeon, afdeling communicatie,
Postbus 440, 3840 AK Harderwijk of per e-mail:
info@fundeon.nl.
Op de artikelen in Fundament zit auteursrecht. Wanneer
u (delen van) artikelen wilt overnemen in andere uitgaven,
kunt u toestemming vragen aan de redactie. In de
meeste gevallen wordt deze verleend, met gebruik van
bronvermelding.
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Brian Keizer (rechts) leert bij Bart Vaalt voor metselaar.
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