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De huidige tegelzetter beschikt over absoluut vakmanschap

“Vroeger verwerkten we tegels met standaardafmetingen, zoals 15 cm 
bij 15 cm of 30 cm bij 30 cm”, aldus eigenaresse Angelique den Braber. 
Zij nam in 2015 het bedrijf over van haar vader. “Tegenwoordig zijn er 
zoveel verschillende afmetingen en soorten.  Dat vraagt inderdaad om 
absoluut vakmanschap.”

De huidige tegelzetter beschikt 
over absoluut vakmanschap
Tegelzetten is een vak. Een vak dat vraagt om 
specialistische kennis, kunde en veel ervaring. 
Tegelzettersbedrijf Marcelis BV staat bekend als een 
gerenommeerd bedrijf. Het voert diverse opdrachten 
uit op het gebied van vloer- en wandtegelwerk; vooral 
in het midden en hogere segment. Denk aan luxe 
badkamers in koopwoningen of op cruiseschepen, 
zwembaden, bedrijfsvloeren et cetera. 

Tekst Rob  Buchholz    Beeld Marcelis BV

Zelf mensen opleiden
Het leveren van vakwerk begint volgens den Braber al bij het aanne-
men van gekwalificeerd personeel. “Veel van onze collega’s halen voor 
grote opdrachten hun krachten uit Oost -en Zuid-Europa. Die werken 
snel, maar het gaat vaak mis op communicatief gebied. Opdrachtgevers 
hebben tegenwoordig specifieke eisen als het gaat om tegelzetten (plak-
ken) en voegen. Bijvoorbeeld tegels van 100 x 100 cm, nissen, drains en 
mozaïek. Een echte vakopleiding bestaat niet meer, daarom leiden we 
onze mensen het liefst zelf op. Alleen dan kunnen we ons aan gemaakte 
afspraken houden, de hoogste kwaliteit garanderen en tijdig leveren.”

Het feit dat we in de markt gezien worden als bedrijf met echte 
vakmensen, maakt ons elke keer weer trots.

Angelique Braber is zich tevens bewust van het feit dat het vak van 
tegelzetter niet populair is bij de nieuwe generatie. “Door de laatste 
crisis in de bouwsector kiest de nieuwe generatie niet meer voor deze 
sector. Bovendien is het een zwaar beroep. Maar in mijn ogen is het een 
prachtig vak, omdat het eindresultaat duidelijk te zien is. De tegelzet-
ters leveren prachtig werk af, waar ze trots op mogen zijn. En daarbij 
is de CAO bouw een CAO met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. We 
willen het vaste team van twaalf medewerkers en circa tien ZZP’ers  
uitbreiden, maar het is lastig om goede krachten te vinden. Toch blijven 
we de lat hoog leggen. Het feit dat we in de markt gezien worden als 
bedrijf met echte vakmensen, maakt ons elke keer weer trots.” •

Het is in mijn ogen een prachtig vak, omdat het
eindresultaat duidelijk te zien is. 

Het leveren van vakwerk begint al bij het aannemen
van gekwalificeerd personeel.


