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BESTE LEERBEDRIJF 2020 

Van Kesteren Schilders, Voorhout 
 
 

 
 
 
Beoordeling 
 
Zoals elke jury zegt ook deze: het was een moeilijke beslissing. En nee, dat is geen cliché. Want de 
verkiezing vergt een zorgvuldig gewogen beslissing.  
 
Om in beeld te krijgen welke leerbedrijven en leermeesters een bijzondere prestatie leveren, is aan 
de Schildersvakopleidingen gevraagd om bedrijven en leermeesters voor de verkiezing voor te 
dragen. Een binnen OnderhoudNL samengestelde jury heeft uit de voordrachten drie leerbedrijven en 
drie leermeesters genomineerd. 
 
De winnaars moeten zich onderscheiden van al de andere leerbedrijven en leermeesters die voor de 
verkiezing zijn voorgedragen. 
 
De bezoeken aan de bedrijven en de leermeesters waren een feest. Het gaat om gesprekken over 
goed, beter en best. Maar daar wordt het ook moeilijk. Onderscheidend zijn de genomineerden 
allemaal. Ieder op hun eigen manier.  
 
Natuurlijk staat bij de drie genomineerde bedrijven en bij de leermeesters de erkenning van het 
belang van goed opleiden voorop.  
 
Alle drie de bedrijven bieden ook kansen aan leerlingen die niet vanzelfsprekend het diploma zullen 
halen. Aan kinderen of wat oudere leerlingen die extra aandacht nodig hebben, een extra duwtje in 
de rug.  



En hoewel de drie bedrijven naar hun aard toch behoorlijk verschillen van elkaar, geven ze leerlingen 
de kans om verschillende kanten van het vak te verkennen. En daarbij ook fouten te maken, waarbij 
het natuurlijk wel de bedoeling is dat ze van die fouten leren! 
 
Wat heeft dan voor de jury de keuze voor de winnaar Beste Leerbedrijf 2020 bepaald? 
 
 
Beste Leerbedrijf 
 
Het Beste Leerbedrijf heeft opleiden hoog in het vaandel staan. Niet alleen de leermeesters zijn 
hierbij betrokken, maar ook de gehele directie vindt opleiden van groot belang.. Binnen het bedrijf is 
er een duidelijke opleidingsstructuur en cultuur. Zo zijn er voor iedere werknemer opleidingsplannen 
gemaakt en is de directie overgestapt op uitdagende groepsgesprekken met de leermeesters in 
plaats van de individuele gesprekken.  
Alle medewerkers worden blijvend opgeleid, men heeft een eigen Academy, waarin thema’s als 
vitaliteit, veiligheid, klantbeleving, schuur-en schildertechnieken aan de orde komen.  
Niet alleen binnen het bedrijf wordt opleiden gepromoot, maar ook buiten het bedrijf zijn ze actief in 
de vorm van gastlessen en excursies en proberen ze collega bedrijven enthousiast te krijgen voor het 
opleiden.  
Opleiden samen met de Schildersvakopleiding is een manier om goedopgeleide, jonge nieuwe  
werknemers binnen je bedrijf te krijgen. Deze uitspraak  past geheel in de visie en beleid van dit 
bedrijf. Op dit moment worden er 13 leerlingen, inclusief zij-instromers, binnen het bedrijf opgeleid.  
 
Het beste Leerbedrijf van 2020 in de schilder- en (vastgoed)onderhoudsbedrijfstak is: 
 

Van Kesteren Schilders uit Voorhout 
 
GEFELICITEERD! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 november 2020 


