
Hij is pas 20 jaar, maar woont nu al 
samen met zijn vriendin in het 
centrum van Woerden. Door de 
combinatie van overdag hard
werken en ’s avonds naar school 
krijgt Ruben dat voor elkaar.

Hij begon met de opleiding dierenverzorging, 
maar ontdekte dat hij hier niet zijn leven lang 
gelukkig van zou worden. Timmerman leek hem 
wel wat. In de familie zitten creatieve bouwers en 
als kind vond hij het al interessant om naar grote 
bouwwerken te kijken. “Je maakt alles zelf en jij 
bepaalt hoe het werkt. Dit maakt het vak leuk en 
motiverend.”

“De bouwwereld is gewoon hard. Je 
moet geen watje zijn.”

Anders dan verwacht
Ruben kwam erachter dat werken in de bouw 
lang niet alleen gaat om de praktijk. Er komt veel 
bij kijken. De administratie, het denkwerk en de 
uitvoering moeten allemaal op elkaar aansluiten. 
Gelukkig krijgt Ruben bij Bolton de ruimte om dit 
zelfstandig te oefenen. 
Ook was al snel duidelijk dat dit vak niet voor 
iedereen is weggelegd. “De bouw wereld is ge-
woon hard. Je moet geen watje zijn.”

“Dat heeft mijn zoon gebouwd”

Uitdagend
Werken in de bouw is uitdagend en afwisse-
lend. De ene keer werk je een dag aan een klein 
project en de andere keer zit je drie weken aan 
dezelfde klus. Je doet geen dag hetzelfde. Het 
mooiste aan dit vak is dat je resultaat ziet in je 
werk.

Ruben vertelt dan ook enthousiast “Mijn vader 
kan straks zeggen ‘dat heeft mijn zoon ge-
bouwd’ en dat geeft een trots gevoel.” 

Risico’s
Op zo’n jonge leeftijd is het knap om zeker te 
zijn van je werk. In de bouw sta je vroeg op en 
wordt er flink doorgewerkt. Er zitten risico’s aan 
doordat je soms op flinke hoogtes aan het werk 
bent. Dit heeft hij al van dichtbij meegemaakt. 
Vorig jaar kreeg zijn leermeester een ernstig 
ongeluk bij een project. Dit had veel invloed en 
liet hem wel zien hoe het er aan toe kan gaan. 
Gelukkig is het weer goed gekomen, maar het 
blijft je wel bij. 

Echter is Ruben wel tevreden over zijn werk. Hij 
leert elke dag meer, de dagen gaan snel voor-
bij en hij heeft leuke collega’s. Zelfs het huis 
waar hij nu in woont, heeft hij te danken aan zijn 
collega’s van Bolton. Via collega’s kreeg hij de 
tip over een huisje wat gerenoveerd is door Bol-
ton Bouw. Door de juiste mensen en het juiste 
moment kreeg hij de kans om er te wonen. Die 
kans heeft hij natuurlijk meteen gepakt.

Toekomst
In de toekomst hoopt Ruben zelfstandig tim-
merman te kunnen worden. Een aantal jongens 
aansturen en een eigen project leiden zou pas 
echt gaaf zijn. Voor nu is het belangrijk om veel 
ervaring op te doen en om te blijven leren. Na 
deze opleiding zal Ruben nog een niveau hoger 
gaan. Meer verdiepen in het vak kan natuurlijk 
nooit kwaad. 

Als leerling heeft Ruben al veel geleerd en dit 
zou hij ook willen overbrengen op jongeren. 
“Blijf vragen stellen, toon initiatief en kom altijd 
op tijd. Zorg dat je een positieve indruk achter-
laat. Als je netjes werkt kun je overal terecht.“

R uben Schalkwijk maakt zich klaar voor 
de toekomst. Met een opleiding als Timmerman 

bij leerbedrijf Bolton Bouw leert hij alle 
kneepjes van het vak. In deze crisis merk je 

welke beroepen altijd nodig zullen zijn en 
werken in de bouw is daar zeker één van. 


