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‘Ik was zelf lekker bezig met mijn

adviesbureau op het gebied van

verftoepassingen en onderhoud’,

vertelt Wilbur Zitman, mede-ei-

genaar van Zitman & Co. B.V., een

schildersbedrijf met ongeveer 15

medewerkers in Voorschoten. ‘Vrij

als een vogel en toch lekker inhou-

delijk met het schildersvak bezig.’

Zitman studeerde aan de Nimeto

en aan de Fontys Hogeschool en

werkte een paar jaar voor Van Wij-

he Verf voor hij zijn adviesbureau

oprichtte.

‘Ik zat tussen twee banen in de au-

tomobielwereld’, vertelt Aart Drai-

jer, ‘Van filiaalleider zou ik filiaal-

eigenaar worden van het automerk

Saab. Ik houd nogal van cijfers, dus

kon ik me bij Zitman nuttig komen

maken. In eerste instantie zouden

we ad interim leiding geven voor

een half jaar, inmiddels zijn we bei-

de medeaandeelhouder geworden,

naast Wilburs broer Co.’

Zitman: ‘Ik vind het spelletje leuk,

al krijg je er opeens heel veel ver-

antwoordelijkheid bij. Na jaren in

andere regio’s van het land ge-

werkt te hebben, is het een soort

van thuiskomen.’ Draijer: ‘Ik wist

niets van schilderen, maar wel veel

van rekenen. Meten is weten. Het

eerste wat ik ben gaan doen is na-

calculeren. Ik wil precies de mate-

riaalstaten en de werkregistratie

weten per project. Zo kom je er snel

achter wie van de medewerkers

waar goed in is. Heb je die kennis

eenmaal, dan kun je ze ook zo effi-

ciënt mogelijk inzetten.’

En dat is hard nodig, want het

nieuwe management van het voor-

al in particulier werk gespeciali-

seerde bedrijf levert op dit moment

zijn meesterproef. In opdracht van

aannemer BAM schildert het be-

drijf de nieuwbouw van de jeugd-

gevangenis Teylingereind in Sas-

senheim. Vooral Draijer kijkt zijn

ogen uit. ‘Het is niet te geloven

hoeveel er nog in een werk veran-

derd wordt, en hoezeer planning

en onderlinge afstemming in de

praktijk van de bouw mislopen.

Ruimten waar je al geschilderd

hebt waar daarna weer gebouwd

moet worden. Onderdelen die niet

op tijd zijn of niet in de juiste kleur

geleverd, ruimten die worden ver-

anderd, producten die worden

aangepast. Het gevaar dat er voor

een schildersbedrijf heel veel geld

uitloopt is levensgroot.’ Daarom is

Draijer vrijwel dagelijks in Sassen-

heim te vinden. ‘Het is zaak om

onze vakmensen zo effectief moge-

lijk in te zetten. De schilders willen

niet anders dan de projectleiders

ter wille zijn. Dan is het aan mij om

de kaders te schetsen: “nee, we ma-

ken het eerst hier af, en daarna ko-

men we pas daar naar toe”. Zo

houd je ook goed zicht op meer-

werk.’

Zitman: ‘We werken best veel in de

nieuwbouw, we kunnen dat goed.

Bij dit project komt veel samen. Ten

eerste had de ruwbouw veel last

van het slechte weer, waardoor de

hele planning in elkaar schoof. Ten

tweede wordt er inderdaad veel in

het werk veranderd. Ten derde

hebben we vrijwel alle wanden zelf

moeten uitvlakken voordat we met

het schilderen van de muren kon-

den beginnen. Bovendien hebben

we te maken met een opzichter die

heel hoge eisen stelt aan het eindre-

sultaat. Dat vinden we heel prettig.

We kunnen hier een ongewoon

kwalitatief hoogstaand eindresul-

taat maken.’

De kwestie is wel dat de Zitman-

directie het werk, dat in februari

begon en nog zeker tot december

zal doorlopen, op een inzet van cir-

ca tien vaste personeelsleden be-

grootte. Dat viel door alle bijko-

mende werkzaamheden niet bol te

werken. Draijer: ‘We zijn specialis-

ten geworden in het inzetten van

extra personeel. We zagen al snel

dat als we alleen maar onder-

houdsschilders zouden inhuren,

we veel geld zouden verliezen.

Daarom hebben we de werkzaam-

heden opgesplitst. Voor zover mo-

gelijk hebben we dunpleister,

muurverf en lakken verspoten.

Daarvoor moest veel worden afge-

plakt. Daar hebben we speciaal

mensen voor ingehuurd. Ook voor

het uitvlakken van de muren heb-

ben we ander personeel inge-

huurd. Gelukkig is het zo dat onze

vaste medewerkers een zodanig

zelfstandig niveau hebben bereikt

dat ze stuk voor stuk een ploeg

vakmensen kunnen aansturen, zo

kunnen we het niveau handhaven

dat je van ons bedrijf kunt ver-

wachten.’

En dat niveau is inderdaad bijzon-

der. Juist doordat Zitman & Co B.V.

nu zelf zijn ondergrond heeft ge-

ëgaliseerd op de ongeveer 30.000

vierkante meter muur, is die vele

malen vlakker geworden dan in de

meeste nieuwbouwprojecten. Ver-

der koos de architect voor zeer ver-

zadigde kleuren: oranje, diep

blauw, bruin, oker. Kleuren die so-

wieso meerdere keren moeten wor-

den opgebracht om ze goed dek-

kend te krijgen. Bij precies werk zo-

als dat van Zitman & Co B.V., leidt

dat tot zeer sprekende kleureffec-

ten, al is het de vraag hoelang het

zal houden.

‘Onbegrijpelijk hoeveel er in de

ruwbouw wat dat betreft misgaat’,

vindt Draijer. ‘Zoals mooi afge-

werkte muren waar bouwvakkers

tegenaan lopen of rijden. Of zoals

de stalen trappen die hier allemaal

al meteen in de af-fabriekcoating

zijn neergezet en er door alle werk-

zaamheden niet meer uitzien. Wij

hebben er dan weer een uitgebrei-

de spuit- en schilderklus aan. Maar

het moet allemaal sneller en beter

kunnen.’

Met producten is er veel geëxperi-

menteerd in dit project, vertelt Zit-

man: ‘We hebben, het verftechni-

sche advies volgend, hier wel zo’n

beetje elk binnenproduct van Sik-

kens ingezet.’ 

Dat hier producten van die fabri-

kant, die aan de andere kant van de

snelweg gevestigd is, zouden wor-

den toegepast, was vanaf het begin

duidelijk. 

‘Je moet er dagelijks zijn’
Zitman& Co. B.V. klaart mega nieuwbouwschilderklus ‘met hindernissen’

SASSENHEIM – Een leerproces noemen ze het. Maar wel een waar in
de topdrukte zeker 30 schilders van kunnen leven. Het kersverse ma-
nagement van Zitman & Co. B.V. heeft een flinke kluif aan de nieuw-
bouw van jeugdgevangenis Teylingereind in Sassenheim. Een kluif
die naar meer smaakt.
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Een voorbeeld van een verandering: deze celraampjes stonden niet in het bestek. Ze

kwamen er wel. Voor 166 cellen. Schilderen kost ca 1,5 uur per raampje

Ook de houten delen aan de buitenzijde behoorden tot het werk. De ‘planken’ zijn

van Eternit-plaatmateriaal. Maar er was wel een bijkomende vraag: of Zitman & Co

B.V. alle zaagkanten wilde bijschilderen?

Wilbur Zitman (links) en Aart Draijer in een van de cellenvleugels. Ook alle celdeuren

moesten in het werk geschilderd worden

Zitman & Co B.V. heeft zijn eigen ondergrond mogen prepareren en werkte grondig

af. Het resultaat is bepaald geen ‘nieuwbouwkwaliteit’, maar uitzonderlijk goed

Vaste medewerker Cor Pouw werkt zeer

vakkundig en stuurt ook inleners aan

Een voorbeeld van een muur waar herstel van de ondergrond heeft plaatsgevon-

den. We spreken niet meer  van ‘plaatselijk bijwerken’
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