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Het eerste damesschildersbedrijf van Nederland. Sinds oktober 2016 
strijken de dames van Mevrouw Schutte & Dochters her en der in de 
regio Zwolle neer om een klus te klaren. Een idee van woonconsulent 
Linda ter Maat en projectleider Janneke van Olst, beiden medewerkers 
van Gebroeders Schutte, de oudere broer van het nieuwe bedrijf. 
‘Omdat ik vrij veel bij mensen over de vloer kom, merkte ik dat velen, 
voornamelijk vrouwen, het soms fijner vinden om een paar dagen een 
vrouw als schilder over de vloer te hebben, dan een man’, aldus Linda. 
‘Dat was voor ons één van de redenen om te starten met een 
schildersbedrijf door dames. Daarnaast dreigt er landelijk een tekort 
te ontstaan aan goede vakmensen. Tel dat bij elkaar op en ‘Mevrouw 
Schutte’ is ontstaan.’

Door de wol geverfd
En wat blijkt? Er is veel vraag naar het nieuwe fenomeen. Inmiddels 
werkt het team met vijf jonge vrouwen, getooid in oranje shirts en 
gereedschapskisten. Vanwege het najaarsweer is het natuurlijk vooral 
binnenwerk, maar ook voor het buitenwerk draaien de dames hun 
hand niet om. ‘Het zijn allemaal meiden met een schildersvakopleiding 
en ze zijn gemotiveerd’, weet projectleider Janneke. ‘Voordat we 
begonnen, hebben ze bij ons moederbedrijf Lenferink meegelopen, 
zodat ze helemaal klaar zijn voor het werk. De mannen waren zeer 
tevreden en vonden het wel gezellig met hen.’ Overigens, met mannen 
hebben de dames achter ‘Mevrouw Schutte’ echt geen moeite, 
benadrukken beiden. In sommige gevallen, zoals bij te vervangen 
kozijndelen en hoge steigers is het fijn dat ze een beroep kunnen doen 
op de support van hun mannelijke evenknie. Maar verder is het van 
offerte tot en met financiële afhandeling een vrouwenaangelegenheid. 

Goed en gezellig
De vrouwen staan op eigen benen, en dat wordt positief ontvangen. De 
klanten, alleenstaande vrouwen en oudere stellen, maar ook jonge 
gezinnen met weinig tijd, zijn enthousiast, weet Linda. ‘Ze zijn 
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sauzen? Wat kunnen ze eigenlijk niet, die Mevrouw Schutte & Dochters. Onder deze naam pakt dit Zwolse 
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allereerst tevreden over de kwaliteit van de schilderwerkzaamheden, 
en dat is ook het belangrijkste. Maar ze vinden het los daarvan ook 
gewoon gezellig, zo met twee of drie vrouwelijke schilders in huis. De 
sfeer is nu eenmaal anders dan bij mannen. Mannen hebben het 
bijvoorbeeld over voetbal, vrouwen eerder over shoppen, de kinderen, 
over koetjes en kalfjes. Dat spreekt veel mensen toch aan en maakt 
het contact persoonlijker.’ En daarbij komt dat ‘Mevrouw Schutte’ sterk 
rekening houdt met de situatie van de bewoners. Moet iemand eerst de 
kinderen naar school brengen, of komt de thuishulp nog langs? Dan 
beginnen de dames gewoon wat later te schilderen. ‘Omdat we met 
minimaal twee meiden komen, is het werk toch snel klaar’ aldus 
Janneke.

Gevoel voor VT Wonen-stijl
‘Eigenlijk voelt het, alsof je vriendin bij je aan het werk is’, vat Linda de 
beleving bij veel klanten samen. ‘Het is ook zo dat klanten onze 
meiden gemakkelijk om advies of hun mening vragen. En anderzijds 
ook sneller iets aannemen over bijvoorbeeld een interieurvraagstuk. 
Dan helpen we ook, dat hoort er gewoon bij. We hebben echt meiden 
die een lekkere nuchtere kijk en werkhouding hebben. Met gevoel voor 
VT Wonen-stijl, maar die ook meters kunnen maken. Ze weten dus van 
aanpakken, maar voelen ook aan wat de klant wil en hoe de 
thuissituatie is. Even de tijd voor een kop thee hoort daarbij; soms 
nemen ze zelfs iets lekkers mee. Klanten stellen zo’n gebaar op prijs, 
en feitelijk is het een kleine moeite.’’


