
 

“In korte broek naar  
het werk, dat is toch super?”
Frekie Jongsma groeide op in het Groningse Finsterwolde waar hij, samen met zijn gezin, nog steeds  

woont. Een gemoedelijk dorpje waar hij zich thuis voelt. Dat ‘ons-kent-ons-gevoel’ vindt hij ook bij  

Veenstra Schilderwerken, het bedrijf waar hij als onderhoudsschilder werkt. Frekie: “Iedereen kent  

elkaar, ook het kantoorpersoneel. Dat geeft me een vertrouwd en warm gevoel.”

tijd besteden aan mijn gezin. Na de schildersopleiding 
in Assen ben ik na een paar andere bedrijven terecht 
gekomen bij Veenstra Schilderwerken, waar ik nu alweer 
negen jaar met heel veel plezier werk.”

Onderhoud
Frekie maakt vele meters als onderhoudsschilder: 
“Ons bedrijf doet vooral onderhoudsschilderwerk voor 
woningstichtingen. Nu het winter is, is het wat rustiger 
en werken we met vijf schilders en twee timmermannen 
aan het onderhoud van huurwoningen. Meestal duurt 
zo’n project een paar weken. Maar bij grotere blokken en 
in de lente en zomer duurt zo’n project een paar maanden 
en dan werken we al snel met zo’n tien schilders en vijf 
timmermannen. Eigenlijk werken we altijd buiten op de 
steigers met doeken. En met de verf van tegenwoordig 
met winterkwaliteit, dat sneller droogt bij lagere 
temperaturen, kunnen we in de herfst en in de winter 
gewoon doorwerken.”

“Frekie doet de deuren”
Wat vindt Frekie fijn aan zijn werk? “Het mooie aan 
mijn vak is de vrijheid die ik heb. Ik heb veel variatie 
qua werkplek, ik maak een praatje met de mensen en ik 
ben heel vaak buiten. Dat is helemaal lekker als het mooi 
weer is. En ik ben natuurlijk bezig met opknappen en 
verfraaien, dat geeft een goed gevoel. Mijn specialiteit?  
Ik doe eigenlijk altijd de deuren en het liefst met de 
kwast. Dat vind ik ook het leukste om te doen, maar 
waarom? Geen idee, haha! Als we een nieuw project 
hebben, dan roepen ze altijd: ‘Frekie doet de deuren’ en 
ik vind dat prima. Het is eigenlijk vanzelfsprekend dat  
ik dit doe. Het verveelt me nooit! 

Frekie Jongsma is onderhoudsschilder bij Veenstra Schilderwerken in Musselkanaal

Voordat Frekie aan de schildersvakschool begon, had hij 
al een koksopleiding achter de rug. Frekie vertelt: “Ja, dat 
is natuurlijk heel iets anders! Maar dat was het toch niet 
voor mij en nu ik een gezin heb met twee jonge kinderen, 
ben ik blij dat ik ben geswitcht. Als kok werk je eigenlijk 
altijd op tijden dat anderen vrij zijn en nu kan ik genoeg 

Oog voor personeel
Op de vraag waarom Frekie alweer negen jaar werkt bij 
Veenstra, antwoordt hij: ”Het fijne aan Veenstra is dat 
iedereen elkaar kent, ook het kantoorpersoneel. Het is 
een leuk en warm bedrijf, waar oog is voor het personeel. 
Zo gaan we weleens uit eten met het hele bedrijf en vlak 
voor kerst of de bouwvak doen we een borrel.”

Vertrouwd gevoel
Ook over zijn collega’s is hij zeer te spreken: “We werken 
al heel lang met dezelfde groep collega’s en dat geeft een 
vertrouwd gevoel. En met mijn vaste collega Bas is het 
heel fijn werken. We werken al sinds het begin met elkaar 
en we reizen ook samen naar het werk. We kunnen het 
goed met elkaar vinden. We zijn allebei harde werkers 
en we werken snel in hetzelfde tempo. Als je steeds op de 
ander moet wachten, dan kan ik me voorstellen dat het 
op een gegeven moment kan gaan irriteren. Ook als we 
met zijn tweeën werken in bijvoorbeeld een particuliere 
woning, dan hoeven we niet te overleggen. Eigenlijk gaat 
alles vanzelf en we hebben aan een half woord genoeg. 
Bas is echt mijn schildersmaatje.”

“Ik ben het type  
 dat leert door te doen”

Geen dag zonder plezier
Heeft Frekie nog toekomstplannen? “Nee, niet 
echt. Ik vind het prima om tot aan mijn pensioen 
onderhoudsschilder te blijven. Ik hoef niet zo nodig de 
boeken meer in. Ik ben het type dat leert door te doen.  
Als er een nieuwe verfsoort is, dan werk ik ermee en  

dan voel ik vanzelf hoe het werkt. En heel belangrijk:  
ik geniet van dit vak en ik ga geen dag zonder plezier 
naar mijn werk. Ik kijk nu alweer uit naar het mooie 
weer. Lekker naar het werk in mijn t-shirt en korte 
broek… wie wil dat nou niet, dat is toch super?”

Over Frekie
Frekie Jongsma (32) woont samen met zijn vrouw Marga en twee zoons van  
9 en 4 in het Groningse Finsterwolde. In zijn vrije tijd trekt hij er graag op  
uit met zijn gezin en bezoekt hij met zijn oudste zoon de voetbalwedstrijden 
van FC Groningen. Momenteel traint hij maar liefst 3x per week voor de 
marathon in Rotterdam die begin april plaatsvindt. 
Frekie: “Mijn oom en schoonvader zijn helaas overleden aan kanker,  
daarom loop ik voor KWF Kankerbestrijding. Ik krijg mijn oom en 
schoonvader er niet mee terug, maar zo kan ik wel helpen om geld in  
te zamelen voor onderzoek.”
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