
 

“Dat ondernemende  
zat er altijd al in”
Als telg uit een echte ondernemersfamilie kruipt het bloed waar het niet gaan kan. Een jaar geleden begint 

Rick Vernooij (30) uit het Gelderse Culemborg zijn eigen schildersbedrijf: Vernooij Schilderwerken. Begin 

dit jaar neemt hij zijn eerste personeelslid aan. “Het eerste doel kon ik daarmee van mijn lijstje strepen, dat 

maakte me supertrots!”

Putjesschepper
“Ik heb het geluk dat ik veel dingen leuk vind,” vertelt 
Rick. “Zelfs al was ik putjesschepper, dan geloof ik 
dat ik dat nog met enthousiasme zou doen. Toch wist 
ik dat mijn baantje als heftruckchauffeur niet voor 
altijd zou zijn. Mijn vader – zelf slager en echte doe-het-
zelver - wees me op de schildersopleiding. Een mooi 
ambachtelijk vak, jongen, waarbij je makkelijk een 
uurtje extra kunt maken. Op mijn achttiende begon ik 
aan de opleiding aspirant-gezel en gezelschilder, die ik 
versneld doorlopen heb. Later volgde ik ook de kader- en 
ondernemersopleiding van Savantis op vakschool Nimeto 
in Utrecht.”

De achterkant van het vak
Hij gaat aan de slag als teamleider bij Caspar de Haan in 
Eindhoven, een groot onderhouds- en renovatiebedrijf. 
Na vier jaar krijgt hij de kans zich verder te ontwikkelen 
in de functie van calculator. “Ik heb er veel geleerd over 
de ‘achterkant’ van het vak: calculeren, inspecteren, 
plannen, adviseren en organiseren. Daar ben ik mijn 
collega’s van Caspar de Haan nog steeds heel dankbaar 
voor. We werkten aan enorme projecten, efficiency was 
van groot belang. Ik vond het een sport om alles zo strak 
mogelijk te regelen en te plannen. Als het allemaal lukte, 
dan kon ik daar echt van genieten.”

Grondig
Na twaalf jaar is het voor Rick tijd om zijn droom waar 
te maken. Hij maakt plannen voor de start van zijn eigen 
bedrijf. En zoals altijd gaat hij grondig te werk: éérst een 
ondernemersplan. “Door het schrijven van dit plan werd 
het mij duidelijk wat mijn doelen zijn. Wat ik belangrijk 
vind in mijn werk en hoe ik me kan onderscheiden 
van de rest. Tot op de dag van vandaag helpt dit me bij 
het maken van keuzes rondom mijn bedrijf. Een fijn 

Rick Vernooij (30) uit het Gelderse Culemborg begon een jaar geleden voor zichzelf.  
Dit voorjaar knapte hij het stallengebouw van een eeuwenoud landgoed op. 

Dat Rick schilder zou worden, staat niet meteen vast. 
Na de middelbare school begint hij aan het CIOS in Den 
Bosch. Maar de sportopleiding blijkt niets voor hem. Aan 
het eind van zijn tweede jaar stopt hij ermee en komt bij 
zijn ouders op de bank te zitten. Dat wordt hem - vooral 
door zijn vader - niet in dank afgenomen. “Je zit geen 
week thuis, zei hij tegen me. Een paar dagen later begon 
ik als heftruckchauffeur bij een bedrijf hier in de buurt. 
Totaal iets anders, maar het lag me wel.”

gevoel. Een van de eerste doelen op mijn lijstje heb ik al 
gerealiseerd. Een paar maanden geleden is Andy bij me 
komen werken, mijn eerste werknemer. Dat maakt me 
supertrots!”

Eeuwenoud landgoed
Afgelopen voorjaar werkten Rick en Andy samen aan 
een bijzonder project. Ze knapten het stallengebouw 
van Kasteel Weerdesteyn op, een eeuwenoud landgoed 
in Langbroek. Er was al jaren niets meer aan gedaan. 
“De verf was er overal af, stucwerk hing los, staldeuren 
gescheurd, kortom: werk aan de winkel! Mijn 
handen jeukten. Na anderhalve week met z’n tweeën 

schoonmaken, oude verflagen verwijderen, repareren, 
schuren, gronden en aflakken, stond het stallengebouw 
er weer als nieuw bij. 

Het mooiste wat er is
Volgens Rick is het werk aan monumentale panden 
het mooiste wat er is. “Ik denk dat elke schilder het 
daarmee eens is: je wil gewoon mooi werk leveren. Het 
is iets waarmee je jezelf kunt laten zien, jezelf kunt 
onderscheiden.” Is het ook werk waarvoor je extra 
de tijd neemt? “Natuurlijk wordt het werk ruimer 
aangenomen dan in de woningbouw. Maar toch probeer 
ik ook bij monumentale panden zo efficiënt mogelijk 
met m’n tijd om te gaan. Dat begint allemaal met een 
goede voorbereiding en planning. En niet te lang pauze 
houden,” lacht hij. “Gelukkig denken Andy en ik daar 
hetzelfde over.”

Toekomstplannen
Welke doelen er nog meer in zijn ondernemersplan 
staan? “Het zou mooi zijn als ik begin volgend jaar een 
leerling-schilder aan het werk heb,” antwoordt Rick 
enthousiast. “Vijf à zes man personeel lijkt me ideaal. 
Maar het belangrijkste is dat ik mooi en kwalitatief 
werk kan blijven leveren. Waar of wat precies maakt me 
niet zoveel uit. Alhoewel, mijn geboortestad Culemborg 
staat vol met historische panden die ik graag eens 
onderhanden zou nemen. Bij deze!”

Over Rick Vernooij

Rick Vernooij (30) woont samen met zijn vriendin Fleur in zijn 
geboortestad Culemborg. In zijn vrije tijd is hij fanatiek sporter met  
als hoogtepunt de voltooiing van de Ironman triatlon in Maastricht.  
“In de toekomst zou ik graag weer eens zo’n sportieve topprestatie 
leveren, maar met een jong bedrijf ontbreekt het me simpelweg aan tijd. 
De schaarse uurtjes die ik heb, breng ik graag door met mijn vriendin  
en vrienden: barbecueën, eropuit en af en toe een leuk feestje.”

De eigenaar van het landgoed is zo tevreden over het 
opgeknapte stallengebouw, dat Rick ook in de toekomst 
weer aan het werk mag op Weerdesteyn. 
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