
 

“Ik heb geen moment spijt  
van dit vak”
Thijs Jacobs uit het Limburgse dorpje America twijfelde een paar jaar geleden nog of hij niveau 4  

van de schildersopleiding wel aankon. Maar vorig jaar slaagde hij met vlag en wimpel. Nu is hij schilder  

en uitvoerder bij Dirckx Schilderwerken in Sevenum. Thijs: “Ik vind het belangrijk dat we op elk project  

een team vormen. Dat betekent dat ik het werk eerlijk verdeel, ook de minder leuke klussen.”

Niveautje hoger
Thijs is weliswaar nog maar 23 jaar, maar hij heeft al heel 
wat opleidingsjaren achter de rug. ”Ik deed niveau 2 en 
liep vervolgens op mijn 16e stage bij Dirckx. Dat ging zo 
goed, dat ze vroegen: ‘Is niveau 3 ook niet wat voor jou? Je 
leert dan nét wat meer en je bent nog jong.’ Dirckx zag dat 
ik meer in mijn mars had en bood mij kansen. Ik stond 
daar wel voor open. Nadat ik niveau 3 had gehaald kreeg 
ik een contract en vroeg Dirckx of ik open stond voor 
niveau 4, de opleiding voor uitvoerder. Ik twijfelde. Ik 
dacht: ‘Ho, is dat wel wat voor mij? Kan ik dat wel?’ 

Daarnaast is er maar één opleiding waar je niveau 4 kunt 
volgen en die zit in Utrecht (Nimeto, red.). Dat betekende 
dat ik anderhalf uur heen en anderhalf uur terug moest 
reizen. Maar mijn werkgever zou de opleiding betalen, 
een heel mooie kans. Mijn ouders stonden achter me en 
zeiden: ‘Doen! Je bent nog jong, nu kan het nog.’” Thijs 
vervolgt met een vleugje trots in zijn stem: “Vorig jaar 
heb ik mijn diploma gehaald en ik heb geen moment spijt 
gehad dat ik voor dit vak heb gekozen!”

Continu bezig
Thijs is momenteel als uitvoerder aan het werk voor elf 
nieuwbouw koopwoningen in Sevenum. Alle kozijnen, 
deuren en ramen - zowel binnen als buiten - moeten 
worden voorzien van twee-laags verf. Thijs: “Hiermee 
zijn we zo’n vijf weken bezig. We beginnen heel vroeg.  
Ik moet veel regelen, zorgen dat er materiaal is, uren  
en de planning bijhouden, twee mensen aansturen en  
alvast nadenken over wat we morgen moeten doen. 
Ik ben continu bezig waardoor mijn dag razendsnel 
voorbij gaat. En juist die variatie maakt het zo leuk. 
Het schildersvak is heel afwisselend. We komen op 
verschillende plekken, het mooie weer in de zomer,  
we leren veel mensen kennen en het belangrijkste:  
het resultaat. Je hebt in dit vak echt eer van je werk.  

Thijs Jacobs is uitvoerder en schilder bij Dirckx Schilderwerken in Sevenum

Thijs zat op de middelbare school en koos voor de 
richting Bouw. Hij twijfelde of hij timmerman of 
schilder wilde worden. Een dagje meelopen op de 
schildersopleiding gaf de doorslag. Thijs: “Ik vond het 
zó leuk dat ik definitief, als enige van de klas, voor het 
schildersvak koos. En dat kwam mooi uit. We hebben al 
een metselaar en timmerman in de familie, maar nog 
geen schilder. Ik ben eigenlijk de enige schilder in de 
buurt.” Thijs lacht: “Iedereen kent mij hier dan ook als  
dé schilder.”

Vooral als de klant zegt dat ‘ie het mooi vindt, ja… dat 
doet wel wat met mij.” Op de vraag of Thijs dan gaat 
glimmen, lacht hij bescheiden. Maar zelfverzekerd 
antwoordt hij: “Jazeker!”

Eerlijk verdelen
Thijs is nog jong. Heeft hij wel voldoende gezag ten 
opzichte van zijn oudere collega’s om zijn werk als 
voorman te doen? Thijs: “Ik vind het belangrijk dat we 
op elk project een team vormen. Dat betekent dat ik het 
werk eerlijk verdeel, ook de minder leuke klussen zoals 
schuren. Dat wisselen we met zijn drieën af. Daardoor 
creëer je een goede sfeer en een hechte band. En dat zorgt 
er weer voor dat je ook meer voor elkaar over hebt. Mijn  
werkgever zei laatst dat ik flexibel ben. Dat vond ik wel 
een compliment. Zo hadden we onlangs een opdracht bij 
een huisartsenpraktijk. Dan is het overdag niet mogelijk 
om te schilderen terwijl er patiënten in en uit lopen.  
Dan moet dat ’s avonds gebeuren en dan doe ik dat. Ik 
leer nog elke dag. Het wordt eigenlijk steeds makkelijker 
en leuker.”

Open cultuur
Thijs vervolgt: “We hebben bij Dirckx een open cultuur. 
We evalueren elk project en daar leren we van. Als 
ik iets niet goed doe of heb gedaan, dan geven mijn 
collega’s mij gerust feedback over hoe het anders of 
beter kan. We zijn een hecht team dat in totaal uit zo’n 
25 man bestaat; van jong tot oud. We staan open voor 
verandering en we leren van elkaar. Vorig jaar zijn we 
dan ook uitgeroepen tot Beste Leerbedrijf in de schilders- 
en (vastgoed)onderhoudsbedrijfstak, een prijs van 
werkgeversorganisatie OnderhoudNL.”

Schilderen op school
Een van de projecten waar Thijs leuke herinneringen aan 
heeft, is een opdracht van zijn oude school. “Een tijdje 
geleden kregen we de opdracht om alle radiatoren van 
mijn middelbare school over te spuiten. De conciërge 
en de leraren herkenden mij nog, dat was super leuk! 
Ik zei tegen de conciërge dat het me opviel dat er wel 

erg veel op de radiatoren wordt geschreven. En dat 
ik zelfs nog een tekst van mijzelf tegenkwam! Wat ik 
er op had geschreven? Dat ga ik je niet vertellen hoor, 
haha! Een van de leraren heeft me nog gevraagd of ik 
een presentatie voor de leerlingen wil geven over het 
schildersvak, dat vond ik wel een eer.” 

Een ander mooi project was de katholieke 
St. Lambertuskerk in Helden. “Onze opdracht was om 
alle luiken en spijlen te schilderen. We moesten 75 treden 
omhoog om in de torenspits te komen. Het rook daar muf 
en het stikte daar van de uilen, dat was wel spannend. 
Buiten hadden we een hoogwerker. Ik gok dat we op zo’n 
30 meter hoogte stonden. Het uitzicht dat we daar hadden 
was geweldig, je kon enorm ver kijken.”

Thijs is ambitieus en leergierig. Hoe ziet hij zijn 
toekomst? Vastberaden antwoordt hij: “Wat ik nu doe, 
maar dan nog beter, nog efficiënter, nog grotere projecten 
en meer mensen aansturen. Voorlopig zit ik hier heel 
goed, ik krijg bij Dirckx alle kansen om door te groeien.”

Over Thijs
Thijs Jacobs (23 jaar) woont met zijn ouders en nog heel even met zijn zus  
(“Ze gaat samenwonen met haar vriend”) in het Limburgse dorpje America. 
Nu kan het vanwege corona helaas niet, maar normaalgesproken voetbalt en 
bokst Thijs graag in zijn vrije tijd en vindt hij het leuk om tijd door te brengen 
met zijn vrienden. Ook organiseert hij als bestuurslid van de jongerensoos 
allerlei activiteiten voor de jongeren in het dorp. “Super leuk om te doen en 
ook daar leer ik weer veel van.” Zijn levensmotto: “Geniet van wat je hebt!”
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