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Sparen
voor later

‘Mijn vrienden
keken raar op’

‘C

eline in de bouw. Mijn
vrienden keken er wel
raar van op, ja. Na het
vmbo heb ik de opleiding
Helpende gedaan en een tijdje in de
zorg gewerkt. Toen ik afgelopen zomer
zonder werk kwam te zitten, vroeg mijn
vader of ik niet met hem mee wilde.
Hij is voorman bij SealteQ (bedrijf
gespecialiseerd in betonafdichting
en staalconstructies, red.). Stond ik
daar met hoogtevrees op twaalfhoog
balkonnetjes te verven in Diemen …
De eerste week vond ik het doodeng
in zo’n hoogwerker. Maar eigenlijk heb
je de hele tijd iets onder je voeten.
Een functie heb ik nog niet echt. Nu

ben ik bezig met vloeren coaten in
Amstelveen. Ik heb al wel gezien dat ik
dit leuk vind en besloten een opleiding
tot betonreparateur te volgen. Ik dacht
eerst: dat is zwaar werk, dat kan ik niet.
Valt dus best mee. Wat ik er leuk aan
vind? Beetje mengen en zo. Als je goed
oplet welk beton je moet mengen, dan
kan ik het ook, zei ik tegen mezelf. Ik
vraag gewoon heel veel. Laatst moest
ik voor het eerst een vloer spannen,
gladstrijken zeg maar. Dat is dan even
wennen, met welke hand je wat moet
doen bijvoorbeeld. Maar dan vraag
ik dat, leggen ze het uit en dan kan ik
het. Dit was dan een vloer in een huis,
maar stel je voor dat je dat doet in een

parkeergarage! Ik woon nog bij mijn
ouders in het Groningse Musselkanaal,
maar doordeweeks verblijf ik met mijn
vader en drie collega’s in een huis in
Amsterdam. Ik spaarde lang voor mijn
rijbewijs en een eigen auto, maar nu
ik alleen in het weekeinde thuiszit,
kan ik net zo goed de auto van mijn
ouders lenen als ik ergens naartoe
wil. Geld opzijzetten is overigens nooit
verkeerd. Ik kreeg laatst voor het eerst
post van bpfBOUW. Ik ben dus nog aan
het uitvogelen hoe het precies met
mijn pensioen zit. Ja, dat vind ik zeker
belangrijk. Je werkt er hard voor, dan
hoop je er later met je pensioen wel wat
van over te houden.'
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Celine van Goor (21)
rijdt elke maandag met
haar vader vanuit het
Groningse Musselkanaal
richting Amsterdam. Als
de werkweek bij SealteQ
erop zit, rijden ze op vrijdag
weer terug.

