
  
 

Onze jubilaris en nieuwe medewerkers stellen zich voor: 
 
Onze Jubilaris Mark Pelser 

Hallo allemaal, 
 
Onlangs vierde ik mijn 12,5 jarig jubileum. Maar wat sommige 
misschien niet weten is dat ik al op mijn zeventiende begonnen 
ben bij Painting Holland. Dat is dus nu alweer 27 jaar geleden!!!  
Toen als vakantiewerk lege verfblikken platgeperst (in mijn 
beleving duizenden) met de toen net aangeschafte Blikkenperser. 
Mijn eerste schilders klus was het schilderen van een houten 
schuurtje, wat toen nog op de achterplaats van kantoor stond. 
“Geef hem maar een grote kwast dan kan hij alvast het verf 
smeren oefenen”, aldus Henk. 
Waarom dan maar een 12, 5 jarig jubileum vraag je dan misschien 
af? Nou ik heb toentertijd met een oud collega geprobeerd zelf 
een bedrijfje te beginnen, dit is natuurlijk hopeloos mislukt. Maar 
gelukkig mocht ik toch nog bij Painting Holland terug komen, dus 
vandaar. 
Nu vele jaren later (en haren) werk ik nog steeds met plezier hier 
en hoop ik nog heel erg lang door te gaan. Op naar mijn 25 jarig 
jubileum ! 
Groeten aan iedereen met wie ik in al die jaren heb samengewerkt 
en aan andere natuurlijk ook. 
 
Mark Pelser  

 
 

Wout den Oudsten, uitvoerder bij Painting Bouw 
 
Beste collega’s en relaties van de Painting Holland Groep, 
 
Ik ben Wout den Oudsten, 53 jaar jong en inmiddels 26 jaar 
getrouwd met Mary, we hebben twee kinderen. Tessa van 21 en 
Remco van 18 die beide studeren aan het HBO.  
Wij wonen in het landelijke Hagestein, een klein dorpje ongeveer 
20 km onder Utrecht. Verder ben ik in 1981 begonnen als 
timmerman en inmiddels doorgegroeid naar uitvoerder.  
Ik heb gewerkt bij klein tot middelgrote bouwbedrijven.  
de werkgever en dat ik mijn enthousiasme kan overbrengen op 
andere.  
Mijn hobby´s zijn mountainbiken, schaatsen en skiën. Ook ga ik 
twee keer in de maand naar de klaverjasclub om ontspannen een 
kaartje te leggen.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Wout den Oudsten 
 

 



  
 
 
 

 
Kevin de Jong, schilder bij Painting Holland 

Hallo collega's, 
 
Ik ben Kevin de Jong, geboren op 7 maart 1995. 
Woon in Koog aan de Zaan. 
Ik ben als leerling begonnen bij Painting Holland. 
Begonnen bij niveau 1, het jaar dat ik deze opleiding begon 
werkte ik nog niet bij Painting. 
Toen ik mijn niveau 1 had afgerond, ging ik weg bij het bedrijf 
waar ik eerst werkte, dit was geen goed leerbedrijf voor mij. 
Toen werd ik via school in contact gebracht met de Painting 
Holland Groep. 
Toen ging ik verder met mijn volgende opleiding. 
Mijn niveau 2 opleiding duurde 2 jaar. 
Ook die heb ik met succes afgerond, daarna ben ik meteen 
doorgegaan met niveau 3. 
Deze opleiding heb ik in 2016 afgerond. 
De Painting Holland Groep is voor mij een goed leerbedrijf 
geweest. Vanaf 9 januari ben ik in vaste dienst gekomen. 
Daar ben ik heel erg blij mee. 
 
Mvg Kevin De Jong. 

 
 
 

Davey Jansen, schilder bij Painting Holland 
 
Beste allemaal, 
 
Ik ben Davey Jansen 24 jaar oud. 
Ik werk nu bijna 8 jaar voor de Painting Holland groep.  
In 2009 ben ik op 16 jarige leeftijd als leerling schilder begonnen 
bij de Painting Holland Groep.  
 
Ik heb mijn opleiding met plezier kunnen afronden bij Painting 
Holland en heb een hoop geleerd.  
 
Nu heb ik sinds januari een vaste aanstelling gekregen en volgen 
er nog een hoop jaren voor me bij de Painting Holland Groep.  
 
Groet Davey. 
 
 
 
 
 
 


