
EDE – ’t Verfpandje aan de Amsterdamseweg in Ede is een verfwinkel voor zowel par-
ticulieren als voor de professionele schilder. ‘Maar het gros bestaat uit particulieren’, 
bevestigt eigenaar Gert-Jan van Lagen. Tot die groep behoort niet de professionele 
schilder die laatst met zijn Mini voor de deur geparkeerd stond. Van Lagen: ‘In een 
opwelling zei ik dat ik die auto het liefst aan de ander kant van het glas zag staan. 
Als een winterschilderactie, lekker opvallend in een verlichte etalage.’ De klant ging 
akkoord: ‘Prima, het is toch een restauratieobject. Dat kan best.’ Niet lang erna stond 
de Mini in de winkel met een trap door het open dak gestoken. ‘Het lijkt wel of ie zo 
door de zijkant de winkel is binnen komen stormen.’
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De VAR dient om aan te kunnen to-
nen dat men als zzp’er daadwerke-
lijk een eigen bedrijf voert. Het risico 
voor de werkgever is immers dat de 
Belastingdienst een zzp’er als een 
schijnzelfstandige zal beschouwen. 
Iemand die eigenlijk in loondienst 
voor het (schilders)bedrijf werkt. In 
dat geval moet een bedrijf naheffi n-
gen van loonbelasting en andere so-
ciale afdrachten betalen en eventu-
eel boetes.
Wordt de VAR, die bij de Belasting-
dienst moet worden aangevraagd, 
als lastig en traag beschouwd, de 
nieuwe voorgestelde en vervangen-
de BGL stuit ook op bezwaren, zo 
bleek in een hoorzitting in de Twee-
de Kamer. Positief eraan vindt on-
der andere FNV Zelfstandigen dat 

in de nieuw voorgestelde regeling 
de inlener nadrukkelijker verant-
woordelijk wordt voor het vermij-
den van schijnzelfstandigheid. An-
dere zzp-organisaties klagen dat het 
aanvragen van de BGL, dat via het 
internet moet, in de proeffase zeer 
moeizaam gaat. Werkgeversorgani-
satie VNO-NCW vreest een nog gro-
tere administratieve rompslomp. 
Datzelfde vinden ook verschillende 
zzp-organisaties. De kans bestaat 
dat er per klus een aparte Beschik-
king Geen Loonheffing moet wor-
den aangevraagd. Bovendien is er 
volgens hen geen handhavingscapa-
citeit en wordt schijnzelfstandigheid 
ook door andere regelgeving dan
VAR- of BGL-regeling in de hand 
gewerkt.

Acht van de tien bouwbedrijven 
in de Verenigde Staten geven aan 
moeilijk aan goede vakkrachten 
te komen, meldt PaintSquare-
News uit een rapport van de 
aannemersbranchevereniging 
Associated General Contractors 
of America. 37 procent van de 
respondenten noemde schilders 
met name als een beroepsgroep 
waar moeilijk personeel in te 
vinden is. Ook is er sprake van 
opwaartse prijsdruk. Aannemers 
betalen meer dan vroeger om 

mensen binnen te krijgen en te 
houden. Vooral bedrijven in het 
zuidoosten hebben last van de 
arbeidskrapte: 86% van de be-
drijven kampt er mee. Aan deze 
situatie in de opverende Ameri-
kaanse economie zal niet snel 
een einde komen, veroorzaakt 
door de bestaande vakopleidin-
gen. Die beoordelen de bouwbe-
drijven namelijk als slecht omdat 
er in Amerika de laatste decen-
nia steeds minder aandacht aan 
vakonderwijs is besteed.

Amerika: te weinig schilders

Kritiek op nieuwe 
VAR-regeling

CONTINUÏTEIT IN DE WINTER
‘OPDRACHTGEVERS BLIJVEN
GEVOELIG VOOR KORTING’pag. 13

NABESCHOUWING GLASSTEC 2014
‘GRAFISCHE PRINTS OP GLAS EN 
KLEUR DUIDELIJKE TREND’pag. 9-11
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Winterschilder in etalage Checklist bij 
verbouwen
ROTTERDAM -  Om te kunnen na-
gaan of een bepaalde ingreep bij een 
verbouwing wettelijk wel mag, hoef 
je niet meer het hele Bouwbesluit 
door te spitten. SBRCURnet heeft 
een ‘Checklist Bouwbesluit deel B’ 
uitgebracht. Een stevig boekwerk 
dat in begrijpelijke taal aangeeft 
welke regeling op een verbouwing 
van toepassing is. Met verwijzingen 
naar het betreffende artikel in het 
Bouwbesluit. De checklist is voor 49 
euro te koop bij SBRCURnet.

Trimetal organiseert 
Vakdagen
GROOT-AMMERS – Ook deze win-
terperiode jaar organiseert verffa-
brikant Trimetal door het hele land 
De Vrienden van Trimetal Vakda-
gen. De trainingsdagen worden elk 
jaar weer een beetje anders georga-
niseerd. Dit keer staan concurrentie-
kracht, productkennis, probleemop-
lossing en de relatie met de grossier 
centraal. Deelname kost 85 euro. 
Meer info over locaties en inschrij-
ven op  www.trimetalvakdagen.nl.

Taskforceleider 
zelf betrokken
HILVERSUM – De leider van de 
taksforce die namens Defensie het 
onderzoek moet begeleiden naar de 
arbeidsomstandigheden in de verf-
spuiterijen van het leger, blijkt zelf 
in de negentiger jaren leiding gege-
ven te hebben aan zo’n arbogevaar-
lijke spuiterij. Dat nieuws bracht 
nieuwsprogramma EenVandaag. In 
de spuiterij waar Freek Groen in de 
negentiger jaren verantwoordelijk 
voor was, werd  jarenlang met het 
giftige chroom 6 gewerkt zonder af-
doende bescherming en ventilatie. 
Groen blijkt toen niets aan de ar-
beidsomstandigheden gedaan te 
hebben. Dezer dagen start het 
grootschalig onderzoek naar deze 
kwestie dat vermoedelijk minstens 
een jaar gaat duren.

DOETINCHEM – Het kabinetsplan om de Verklaring Arbeidsrelatie 
(VAR) voor zzp’ers af te schaffen en te vervangen voor een Beschik-
king Geen Loonheffi ng (BGL) oogst voornamelijk kritiek van ver-
schillende kanten. Men twijfelt of het iets op gaat lossen.

ARLINGTON (VS) - Wie zin heeft om te verhuizen voor zijn werk 
zou het als schilder eens in Amerika moeten proberen. Vooral in 
het zonnige zuidoosten van de Verenigde Staten is een enorm te-
kort aan vakmensen in de bouw, met name schilders. 

UTRECHT - De toepassing van milieuvriendelijke coatings is de 
oorzaak van meer fi liforme corrosie op aluminium bouwdelen bij be-
trekkelijk nieuwe gebouwen. Dat schrijft dak- en geveldeskundige ir. 
Otto Kettlitz van de Nieman Groep op Bouwwereld.nl. 

Filiforme corrosie neemt toe 

Filiforme corrosie, over het alge-
meen geen schadelijke corrosie-
vorm, leidt nauwelijks tot enige 
aantasting in de diepte van het me-
taal, maar het vormt wel een esthe-
tisch probleem. Filiforme corrosie 
treedt op bij een combinatie van 
vocht en zuurstof bij een belastend 
milieu, met name op de plaatsen 
van een plaat of profiel waar een 

coating ontbreekt of waar deze 
dunner is dan elders.
De plek waar de fi liforme corrosie 
zich voordoet kan door een schil-
dersbedrijf in het werk kaal ge-
maakt worden en opnieuw gecoat. 
Dat betekent  onvoorspeld werk 
voor het schildersbedrijf, niet con-
form de bedoeling van architect en 
bouwer.

  

Safe-Quick® GuardRail Gevelvrij

www.altrex.com

Safe-Quick

Ideaal voor schilders!

Pro� teer van onze scherpe 
najaarsacties

Altijd in de buurt, altijd welkom!
www.procoatings.nl
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Studenten knappen 
voetbalclubhuis op

BREUKELEN – Tweede- en der-
dejaars studenten van de oplei-
ding Gezel Schilder van de op-
leiding Nimeto in Uitrecht heb-
ben, als leerproject, het clubhuis 
van voetbalclub FC Breukelen 
opgeknapt. Ze werkten in totaal 
twee maanden aan de klus. De 
werkzaamheden bestonden uit 
houtrotsanering, het herstellen 
van kozijnen en het schilderen 
van de houten buitenmuren. Het 
project werd half oktober op- 
geleverd. De voetbalclub was 
dermate tevreden over het re-
sultaat dat de studenten binnen-
kort worden getrakteerd op  
een barbecue op de  c lub.

Zzp’er wil alleen
blijven werken
GRONINGEN – Zzp’ers hebben 
er over het algemeen geen be-
hoefte aan om (terug) in loon-
dienst te gaan werken en ze zijn 
ook niet van plan om personeel 
aan te nemen. Dat blijkt uit het 
jaarlijkse onderzoek ZZP en Be-
drijfsvoering, uitgevoerd door 
Conclusr Research. Uit het on-
derzoek blijkt dat 63% van de 
zzp’ers niet overweegt om in 
een loondienstverband te gaan 
werken. De leeftijd en een even-
tueel inkomen van de partner 
spelen daarbij een rol. Hoe ou-
der des te minder de zzp’er ge-
neigd is in loondienst te gaan 
werken. Uit het onderzoek blijkt 
ook dat zzp’ers (65%) niet van 
plan te zijn om personeel aan te 
nemen. 

Buurtschilderwerk
moet verdwijnen
WIJNEGEN (B) – Een door 
‘buurtschilders’ in Wijnigen bij 
Antwerpen zelf aangebracht ze-
brapad om kinderen veiliger 
over te laten steken, moet weer 
verwijderd worden van de poli-
tie. Aanvankelijk bleek de ge-
meente gevoelig voor de argu-
menten van de buurtbewoners, 
de politie was echter onver-
murwbaar want een zebrapad 
op een verhoogd kruispunt zou 
zelfs verboden zijn. De ‘daders’ 
menen de verf op waterbasis 
met borstels zelf te kunnen ver-
wijderen. Zo niet dan zal de ge-
meente het op kosten van de niet 
meer zo anonieme zebrapad-
schilders doen.

Anker Stuy: verf 
van de toekomst 
TERWISPEL – In een interview 
in de Telegraaf beweert export-
manager Emile Stuy dat het over 
tien jaar wel eens mogelijk zou 
kunnen zijn om een verf te ont-
wikkelen die zonnestralen op-
vangt en omzet in stroom, zodat 
er een wasmachine op kan gaan 
draaien. Of dat zo is, zullen we 
afwachten. Dat ze er veel aan in-
novatie doen en een verf hebben 
ontwikkeld die zonlicht opslaat 
en in het donker uitstraalt, klopt 
zeker.

P E R S O N E N  &  B E D R I J V E N
Caparol Academy
opent cursusjaar
NIJKERK - Caparol heeft het nieu-
we cursusjaar van de Caparol Aca-
demy officieel geopend. Met het 
uitgebreide programma cursussen 
en opleidingen wil Caparol een bij-
drage leveren aan het kennisniveau 
binnen de branche. De Caparol 
Academy 2014-2015 biedt diverse 
gespecialiseerde opleidingen voor 
de schilder, maar het programma is 
ook interessant voor medewerkers 
van verfgroothandel, architecten en 
opdrachtgevers, aldus de fabrikant. 
Meer info: www.caparol.nl.

Financieel Gezond 
Award voor SW
ALMELO - De SW Groep heeft de 
‘Financieel Gezond Award 2014’ 
van financiële informatiespecialist  
Graydon toegekend gekregen. Ge-
bleken is namelijk dat SW bij de 3% 
best presterende bedrijven in haar 
branche behoort. Koen Poppema, 

adjunct-directeur: ‘Juist in een 
moeizaam economisch ti jdge-
wricht, dat in de bouw- en onder-
houdssector zijn sporen heeft ge-
trokken, biedt dat de zekerheid dat 
je met een solide organisatie te ma-
ken hebt.’

Loxam koopt 
200 hoogwerkers
RIDDERKERK - De Franse hoog-
werkerfabrikant Haulotte beleeft 
prettige tijden. Het internationale 
verhuurbedrijf Loxam Acces koopt 
in één klap maar liefst 200 hoog-
werkers van het bedrijf. De 200 
hoogwerkers zijn grotendeels be-
doeld om de bestaande vloot in Ne-
derland te vernieuwen en om de 
vloot in België uit te breiden. Het 
pakket omvat de hele range, varië-
rend van elektrische scharen met 8 
meter werkhoogte tot en met een 41 
meter knik-telescoophoogwerker, 
alsmede een aantal verreikers. Go-
vert van Oord (Haulotte, links) feli-
citeert Rene Mast (Loxam).

Debuut Palfinger 
P480 in Amsterdam

SITTARD - De nieuwe Palfinger 
P480, in Nederland geïmporteerd 
door Collé Rental & Sales moest ge-
lijk aan de bak. En wel voor een on-
derhoudsklus aan het Centraal Sta-
tion van Amsterdam. De stevige 
nieuwe autohoogwerker heeft een 
zijdelings bereik van 31,5 meter en 
een werkhoogte van maar liefst 48 
meter. Met de zogeheten X-jib met 
een draaibereik van 240° kan de 
400° roteerbare werkbak snel en 
nauwkeurig gepositioneerd wor-
den.

Etro schenkt 
voetbalclub bestelbus
WORMERVEER - Etro Vastgoed-
zorg uit Wormerveer heeft de oud 
papierploeg van de plaatselijke 
voetbalvereniging WSV’30 een 
voertuig uit zijn eigen wagenpark 
geschonken.  

De voetbalclub was dringend op 
zoek naar een tweede auto om de 
hoeveelheid oud papier in Wormer 
iedere maandag op tijd weg te kun-
nen halen. Etro Vastgoedzorg was 
de reddende engel door een oude, 
maar nog goed functionerende be-
stelbus beschikbaar te stellen.

Elscolab: drie 
NCS-kleurworkshops
TERSCHUUR -  De firma Elscolab 
Nederland in Terschuur organi-
seert dit najaar drie kleurwork-
shops Natural Colour System 
(NCS). Interessant voor professio-
nele schilders die hun klanten van 
een gericht kleuradvies willen 
voorzien. Dat zijn een basiscursus 
‘Kleuren waarnemen’ op 18 no-
vember, de cursus ‘Kleuren combi-
neren’ op 25 november, en de cur-
sus ‘Kleur & Psychologie’ op 9 de-
cember. Meer info  www.elscolab.
com.
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Erkend fabrikant  JAN MAURITS SCHOUTEN

soneel van bouwgroothandels. 
Daarvoor moet natuurlijk worden 
vastgesteld dat de fabrikant rede-
lijk merkneutrale en inzicht- en 
vaardigheden be-
vorderende dingen 
te vertellen heeft en 
niet langskomt om 
de eigen producten 
te promoten. 
Mijn ervaring is dat 
er heel wat fabri-
kanten zijn die over 
een schat aan informatie beschik-
ken die ze graag met hun doelgroe-
pen delen. En u weet dat ook, want 

u bezoekt met enige regelmaat pre-
sentaties die ofwel rechtstreeks 
door uw leverancier ofwel door uw 
verfgroothandel ofwel bijvoor-

beeld door de Stu-
die Club Schilders 
worden georgani-
seerd. Soms vallen 
die praatjes bitter 
tegen, is het pure 
marketing, en soms 
gaat u er weg met 
het idee dat u echt 

wat wijzer bent geworden.
Al sinds jaar en dag stellen fabri-
kanten materialen ter beschikking 

S J O N  GERALD JAGER

aan het onderwijs. Uiteraard in 
de hoop dat de jongelui later ook 
met die verf of dat schuurpapier-
tje willen werken. De stap naar 
rechtstreeks overleg tussen de fa-
brikanten en de vakscholen om 
modules te verzorgen die inte-
graal deel uit maken van het les-
pakket is dus eigenlijk maar een 
heel kleine. Je hebt dan wel ob-
jectieve maatstaven nodig om 
die modules op inhoud te kun-
nen beoordelen. Zo zou de in-
dustrie ook inhoudelijk het on-
derwijs kunnen sponsoren.

j.schouten@eisma.nl

Een nieuwtje dat onze kranten-
kolommen normaal niet haalt, 
omdat het niet over schilders 
gaat, maar wel een goed idee be-
vat: bouwgroothandelbrancheor-
ganisatie Hibin heeft een oplei-
ding van gipsproductenfabrikant 
Knauf onderscheiden met de 
kwalificatie Erkende Fabrikan-
tenopleiding. De volgers van de 
opleiding kregen dan ook een er-
kend deelcertificaat.
Het idee is dat fabrikanten een 
zinvolle, geïntegreerde bijdrage 
kunnen bieden aan de reguliere 
opleiding van, in dit geval, per-

V O O R W E R K

Combifit
De Tweede Geerden 11

5334 LH  Velddriel 
Tel. (0418)638980

bestellen@combifi t.nl

beglazingsassortiment 
van Nederland

Het sterkste

www.combifit.nl
Alles voor glas, behalve glas!

Ook iets te vieren of te melden: 
een jubileum, verhuizing, perso-
neelsmutatie, open dag of een 
vernieuwde website? Laat het 
weten. Stuur tekst en beeldmate-
riaal zowel naar schildersvak-
krant@eisma.nl als naar schilders-
blad@eisma.nl. Een kleine moeite 
en het kost niets.
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schilderwerk meest 
uitgestelde thuisklus

Personen boven de 55 jaar zijn va-
ker tevreden met hoe hun huis nu 
is. Ook personen met een beneden 
modaal of modaal inkomen geven 
vaker aan tevreden te zijn met hun 
woning dan personen met een bo-
ven modaal inkomen. Het zijn de 
mensen met een meer dan modaal 
inkomen in de leeftijd van 35-54 
jaar die klussen laten liggen. Ro-
nald Egas, ceo van Werkspot.nl: 
‘Dit zijn typisch de hoogopgeleide  
tweeverdieners die wel het budget 
en de dromen hebben maar vaak 
geen tijd hebben in hun drukke be-

staan om de klus op te pakken.’
De verwachting is dat de uitgestel-
de plannen worden omgezet naar 
een daadwerkelijke klus. Al drie 
kwartalen op rij bestaat er volgens 
Werkspot namelijk een positief 
klussentiment. Het klussentiment 
is een voorspellende index voor 
het komend half jaar: de verwach-
ting is dat er de komende zes 
maanden 2,7 miljoen klussen wor-
den uitbesteed. Een groei van 
300.000 klussen ten opzichte van 
het aantal uitgevoerde klussen af-
gelopen half jaar.

PROFLOwTeC

k O R T

Gratis toolbox-
meetings op sGA

ZOETERMEER - Voor schilders en 
werknemers in de afbouw organi-
seren de Vereniging van Steiger-, 
Hoogwerk- en Betonbekistingbe-
drijven (VSB) en Scaffolding Trai-
ning Europe (STE) tijdens de ko-
mende SGA Vakdagen toolbox-
meet ings  en instruct ies .  Die 
worden van 11 t/m 13 november 
gehouden in de Evenementenhal 
Gorinchem. De meetings en in-
structies staan volledig in het teken 
van kennisoverdracht en kunnen 
tussen 14.00 en 19.00 uur regelma-
tig gratis worden bezocht. De tool-
boxmeetings worden gehouden op 
de stand van de VSB.

Akzonobel: meer 
winst, evenveel verf
AMSTERDAM - Chemie- en verf-
producent AkzoNobel heeft over 
het derde kwartaal van dit jaar, 
vergeleken met het derde kwartaal 
van het vorig jaar, meer winst ge-
maakt. Was dat vorig jaar nog 155 
miljoen euro, in het derde kwartaal 
van dit jaar is dat 205 miljoen. De 
belangrijkste reden voor de winst-
groei bij AkzoNobel is dat het be-
drijf efficiënter werkt. Het is voor 
de vijfde keer dat AkzoNobel ach-
tereenvolgens per kwartaal de op-
brengst per geïnvesteerde euro ziet 
groeien.

Bosatlas van het
cultureel erfgoed 
GRONINGEN – Er is een Bosatlas 
verschenen van het cultureel erf-
goed. De atlas, uitgegeven door 
Noordhoff Uitgevers, belicht niet 
alleen bekende monumenten, zoals 
kastelen, molens, fabrieken en ker-
ken, maar ook landschappen, ge-
bruiken en tal van kleinere, verbor-
gen schatten. Onder andere ogen-
schijnlijk onbeduidende objecten 
als eendenkooien, brandspuithuis-
jes en elektriciteitsmasten. Elk ob-
ject met een eigen verhaal. De atlas 
bevat zelfs ook een hoofdstuk over 
Nederlands erfgoed in het buiten-
land. De op groot formaat uitge-
voerde atlas telt meer dan 400 pa-
gina’s en is verpakt in een luxe be-
waardoos. 

LEEUWARDEN: Hoofdaannemers 
kunnen medeverantwoordelijk zijn 
voor de veiligheid van door onder-
aannemers ingehuurde zzp’ers. Dat 
heeft het gerechtshof in Leeuwar-
den nog eens duidelijk gemaakt. De 
rechtszaak betrof een ongeval van 
een zzp’er die was ingeschakeld 
door een onderaannemer van de 
hoofdaannemer. Bij het ongeval 
raakte de zzp’er dusdanig gewond 
dat zijn voet moest worden geam-
puteerd. Hoewel de hoofdaanne-
mer alle aansprakelijkheid afwees, 
komt het gerechtshof tot de conclu-
sie dat de zzp’er onder de zorgplicht 
van het bedrijf viel, omdat deze in-
structies ontving van de hoofdaan-
nemer, met diens materiaal werkte 
en dus als arbeidskracht aange-
merkt kon worden.

Gemiddeld tweederde van de 
woonconsumenten (kopers en 
huurders) is bekend met de winter-
schilder. Ruim een derde niet. Van 
de kopers en huurders die de win-
terschilder wel kennen, valt op dat 
de bekendheid vooral voor reke-
ning van de ouderen (>55 jaar) komt 
(77%) in tegenstelling tot de 18% bij 
de jongeren (<35 jaar). Wellicht dat 
een toekomstige campagne daar 
wat meer bekendheid zou kunnen 
bereiken.
En op de vraag wat de winterschil-
der dan precies inhoudt, koppelt 

zo’n beetje elke woonconsument het 
fenomeen aan een of ander vorm 
van korting: korting op binnenwerk 
(42%), korting op buitenwerk (8%), 
korting op binnen- én buitenwerk 
(28%) of een soort subsidieregeling 
voor schilders (15%). 
De winterschilder gaat natuurlijk 
om meer dan een korting. Met de 
stelling ‘schilderwerk kan eigenlijk 
niet meer na oktober worden uitge-
voerd vanwege de weersomstan-
digheden’ is gemiddeld ruim een 
derde van de particuliere opdracht-
gevers het eens (zeer mee eens 5%; 

mee eens 30%). 
Nog  eens  31% 
staat daar neu-
traal tegenover: 
niet mee eens , 
niet mee oneens. 
G e m i d d e l d 
slechts 22% van 
de woonconsu-
menten is het niet 
eens met de stel-
ling. Kopers en 
huurders ontlo-
pen elkaar niet 
veel op dat punt. 

winterschilder relatief onbekend

Hoofdaannemer voor
zzp’er verantwoordelijk

DOESBURG - Bij bouwwerkzaam-
heden aan een woning in de histo-
rische binnenstad van Doesburg 
zijn onlangs twee 18e-eeuwse 
muurschilderingen aangetroffen. 
De schilderingen bevinden zich op 
de eerste verdieping van een wo-
ning in een van de oudste straten 
van de stad. Een eerste inventarisa-
tie door bouwhistoricus Jeroen 
Krijnen wijst uit dat de schilderin-
gen uniek zijn voor Doesburg en 
Gelderland. De schilderingen be-
vatten afbeeldingen van tropische 
planten en dieren. Een link met te-
keningen uit de atlas van Robert 
Jacob Gordon, de uit Doesburg af-
komstige 18e-eeuwse ontdekkings-
reiziger en natuurwetenschapper, 
is onderwerp van onderzoek. Het 
is mogelijk dat zich in het pand nog 
meer schilderingen bevinden.

G e s T A R T
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Op het moment dat we Wim Zandvoort 
(54) aan de lijn krijgen, start zo’n 
beetje op de week nauwkeurig zijn 
nieuwe bedrijf Proflowtec en begint 
tegelijkertijd de beëindiging van het 
bestaande Schildersbedrijf  Zandvoort 
in Rijssen. Niet dat het schildersbedrijf 
annex spuiterij een kommervol 
bestaan leidt. Integendeel. Vorig 
jaar nog wijzigde de eenmanszaak 
van Zandvoort nog in een vof, toen 
zoon Bart Zandvoort (28) zich bij het 
schildersbedrijf voegde. Alleen ging de 
nekhernia van Wim Zandvoort steeds 
meer parten spelen. ‘Puur een kwestie 
van slijtage. Jarenlang met glas lopen 
sjouwen, plafonds sausen en door je 
knieën gezakt met je hoofd schuin staan 
schilderen, dat heeft zijn tol geëist. Nee, 
schilderen is voor mij helaas voorbij.’

Achter de geraniums zitten is er voor 
Wim Zandvoort echter niet bij. ‘Dat 
had gekund, maar daar ben ik veel te 
jong voor. Gelukkig draag ik een leven 
lang spuitervaring met me mee. Die 
kennis kunnen mijn zoon en ik nu 
goed gebruiken.’ Zandvoort refereert 
aan de periode dat hij een fabriek voor 
houtbewerking en een industriespuiterij 
aanstuurde en natuurlijk aan de 
spuiterij in het schildersbedrijf. ‘Die 
kennis en ervaring, gecombineerd 
met de soms gebrekkige kennis over 
spuitapplicatie in de markt, gaat het 
nieuwe bedrijf klanten opleveren.’   
Proflowtec gaat zich op het gebied van 
verkoop, advies en service richten op 
schilders en op de industriële markt. 
‘Dat doen we met het merk Airlessco 
voor de schildersmarkt en met het 

merk Graco voor de industriële 
markt. Daarnaast zijn we dealer 
van AEG Powertools. Bart gaat zich 
op de binnendienst richten, gaat de 
reparaties doen en ik ga klanten in de 
buitendienst adviseren.’
Wat overigens niet wegneemt dat het 
tot deze merken beperkt blijft. ‘Nee, 
in principe repareren we ook andere 
merken spuitinstallatie en repareren 
we ook voor dealers die bijvoorbeeld 
wel Graco verkopen maar niet 
repareren. Denk bijvoorbeeld aan 
verfgroothandelaren.’
Drukke tijden breken dus aan 
voor de heren Zantvoort. ‘Het 
schildersbedrijf stop je niet abrupt. 
Dat bouwen we langzaam af terwijl 
de start van het nieuwe Proflowtec in 
volle hevigheid losbarst.’

AMSTERDAM - Bij 39 procent van de Nederlanders blijft een klus 
meer dan één jaar liggen. In 30 procent van de gevallen komt dat door 
tijdgebrek. De klussen die het meest blijven liggen zijn schilderklus-
sen. Dit alles blijkt uit de Klusmonitor uitgevoerd door Market Res-
ponse onder 1.041 Nederlanders in opdracht van Werkspot.nl.  

DOETINCHEM - Alle campagnes om de mogelijkheden van winter-
werk onder de aandacht te brengen ten spijt, particuliere opdrachtge-
vers, kopers en huurders dus, hebben maar een beperkte kennis van 
wat de winterschilder inhoudt en wat de mogelijkheden van winter-
werk zijn. 

Zeldzame muurschilderingen

Geschiedenis gedigitaliseerd

HILVERSUM - Digitale prints op ge-
hard glas over een breedte van maar 
liefst 29 meter. Ze zijn te zien bij 
zwembad De Lieberg in Hilversum. 
De nieuwbouw laat op deze manier 
de geschiedenis van het terrein van 
De Lieberg terug komen. Artlite Di-
gital van AGC biedt ontelbare mo-
gelijkheden om een visuele bood-

schap via glas te communiceren. 
Voor kunstenaar Berend Strik bood 
Artlite Digital een interessante nieu-
we techniek. Het project is in samen-
werking met architectenbureau Me-
canoo, gevelbouwer Rollecate en 
glasproducent AGC Westland en het 
Belgische AGC Mirodan gereali-
seerd.
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De vele kleurencollecties en kleurentools 
van Sikkens ondersteunen en inspireren 
schilders, architecten en ontwerpers al ja-
renlang. En altijd bij de tijd. Dat is nodig 
omdat de wereld om ons heen verandert; 
zo ook de kleuren die onderhevig zijn aan 
smaak. De keuzes voor kleuren verande-
ren. Hierop anticipeert de verffabrikant. 
Up-to-date, dat is Sikkens met de 5051 
kleurenwaaier. Een kleurenwaaier met 
maar liefst 2.079 kleuren. Deze waaier ver-
vangt de 4041 kleurenwaaier die tien jaar 
geleden het levenslicht zag. 

1.200 nieuwe kleuren
De 5051 kleurenwaaier heeft 1.200 nieu-
we kleuren, en 800 populaire tinten uit de 
Sikkens 4041 kleurenwaaier. “De ontwik-
kelingen op het gebied van kleuren staan 
niet stil. Deze kleurenwaaier heeft meer 
wittinten, vergrijsde en verzadigde kleu-
ren dan de 4041 waaier. Zo zijn er 160 wit-
tinten en 525 neutrale kleuren toege-
voegd”, zegt Marjolein Piazzini. “Deze 
kleurenwaaier biedt oneindig veel moge-
lijkheden voor de schilder en opdrachtge-
vers.” 
Deze kleurencollectie van Sikkens is vol-
gens de internationale kleurenstandaard 
ACC-kleurcoderingsysteem (Acoat Color 
Codification) ontwikkeld. Deze codering 
rangschikt de kleuren naar hun basisei-
genschappen - kleur, verzadiging en hel-
derheid. Kleuren worden zo precies gede-
fi nieerd en systematisch gekenmerkt. 

Snel vinden
Ondanks de vele kleuren is de waaier een-
voudig en overzichtelijk in gebruik. Door 
de kleuren op te splitsen in 8 kleurgroe-
pen zijn de kleuren snel te vinden. Voor 

elke kleurtoon lopen de kleu-
ren op de pagina’s van licht 
naar donker en van heldere fel-
le kleuren naar vergrijsde, zach-
tere tinten. Naast het gedeelte is 
er voor in de waaier een apart ge-
deelte met wittinten en achter in 
de waaier een gedeelte met neu-
trale kleuren. Ook hier zijn de tin-
ten gerangschikt op kleurtoon om 
de kleuren makkelijk te beoordelen. 
Dat maakt het gebruikersgemak van 
de kleurenwaaier groot. Om een in-
druk te geven, merkt de Sikkens Co-
lor Manager het volgende op: De sec-
tie met de 525 neutrale kleuren start 
met rode semi neutralen en loopt via 
oranje, geel, groen en blauw naar de 
paarse semi neutralen en de laatste pagi-
na’s zijn het meest vergrijsd.

Totaalconcept 
De collectie van de 5051 kleurenwaaier is 
beschikbaar in binnen- en buitenmuurver-
ven, lakken, decoratieve verven en hout-
bescherming. De kleurenwaaier met de 
nieuwe collectie kleuren, maakt deel uit 
van het totaalconcept 5051 Color Concept 
voor schilders en opdrachtgevers. Tot deze 
complete toolkit horen de grote A5 stalen 
via de stalenservice www.sikkensamples.
com en het kleurmeetinstrument Colora-
do. “Deze tools ondersteunen de professi-
onal bij al zijn werkzaamheden. Nieuw 
binnen het 5051 Color Concept is de Sik-
kens Visualizer app”, zegt Piazzini. 
 
Sikkens Visualizer app
Direct zien hoe de kamers er uit kunnen 
zien? Of zoals Barend Heerema, Digital 
Manager Nederland het zegt: “Met één 

klik naar de juiste kleur. Met de innova-
tieve Visualizer app ziet de schilder op zijn 
smartphone of tablet meteen het effect 
van een nieuwe kleur in de kamer.” 
Met de technologie wordt de realiteit en 
de virtuele wereld met elkaar gecombi-
neerd. 
“Het gebruik van de app is bijzonder ge-
makkelijk.” De schilder richt de camera 
van de smartphone of tablet op de muur 
die de klant wil schilderen. Hij kiest de 
kleur die de klant op de muur wil hebben. 
De klant ziet op de smartphone of tablet 
het eindresultaat. “Is de klant niet tevre-
den, dan loopt de schilder met de klant 
door de ingebouwde Sikkens-kleuren-
waaier, en kiest een andere kleur. Weder-
om met één tik op het scherm. Omdat het 
kiezen van de kleur minder tijd kost, kan 
de schilder eerder aan het werk”, is de op-
vatting van Heerema.

Voor de opdrachtgever is het makkelijker 
om te experimenteren met gewaagde 
kleuren, verwacht Heerema. “Het eindre-
sultaat is immers meteen zichtbaar.” Een 
ander voordeel is dat er kleurschema’s ge-
maakt en opgeslagen kunnen worden. 

Meer functionaliteiten 
De Sikkens Visualizer app biedt zoals ge-
zegd eenvoudig toegang tot de kleuren 
uit de nieuwe 5051 kleurwaaier. Maar de 
unieke Sikkens app heeft nog meer functi-
onaliteiten, zoals toegang tot alle andere 
Sikkens kleuren (waaronder Van Gogh en 
Rijkskleuren), de Sikkens Stores, product-
informatie, contactgegevens en social me-
dia. “De Sikkens Visualizer app wordt con-
tinu verbeterd en voorzien van nieuwe 
functionaliteiten”, zegt Heerema. Volgens 
hem geldt bij de Visualizer app één ding 
zeker: “Zien is geloven!”

( A D V E R T O R I A L )

Sikkens heeft de complete kleuren toolkit voor de schilder en opdrachtgever

Vooruitstrevend en vernieuwend. Dat is Sikkens met het nieuwe 5051 

Color Concept en de Sikkens Visualizer app. “Gebruikersgemak en de 

vele mogelijkheden, zijn enkele voordelen”, merkt Marjolein 

Piazzini op. Zij is Color Manager bij Sikkens.

Nieuwe 5051 kleurenwaaier 
en Sikkens visualizer app
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‘Schildersopleiding moet breder’
Henny van Gemert blij met samenwerking in stichting Dé Schildersvakschool Nederland 

Meteen maar over Schilder^sCool, 
daar wilde men een holding, dat was 
het hoofdbezwaar om u als Schilders-
vakschool bij hen aan te sluiten, toch? 
Nu is de holding van de baan. De 
Schildersvakscholen kunnen zich bij 
Schilder^sCool aansluiten…

‘Of andersom. Laat ze maar bij ons 
komen. Eerlijk hoor, ze zijn wel-
kom om zich aan te sluiten. Wij van 
onze kant hebben geen zin om 

hoge kosten te betalen voor een 
landelijke koepel. Toen we drie jaar 
geleden in Mierlo een opleiding 
voor schilders gingen beginnen 
- het roc in Helmond wilde met de 
opleiding stoppen wat zou beteke-
nen dat in een groot deel van Bra-
bant geen vakonderwijs voor schil-
ders meer zou zi jn - ,  hebben  
we wel geïnformeerd. Maar het 
kostte 25 duizend euro om ons aan 
te sluiten en daarna moesten we 
een euro per uur per leerling aan 
Schilder^sCool afdragen. Zeker in 
deze tijden is dat niet door te bere-
kenen aan de schildersbedrijven en 
door hen weer aan hun klanten. 
Bovendien, dat is echt veel geld. 
Wat moet daar van betaald wor-
den?’

Daar doet Schilder^sCool vast heel 
goede dingen voor...

‘Het zal wel, ik heb daar geen in-
zicht in. De zeven Schildersvak-
scholen dragen ieder 2000 euro bij 
aan de stichting. Daar worden geen 
functionarissen van betaald, we 
doen al het werk allemaal met de 
mensen die al bij de scholen be-
trokken zijn of in dienst zijn. We 
komen elke maand bij elkaar en 
overleggen over allerlei dingen, 
over onderwijsinhoudelijke en pro-

motionele zaken bijvoorbeeld. Als 
er iets moet worden ontwikkeld, 
doen we dat, of we vragen onder-
steuning, bijvoorbeeld bij Savan-
tis.’

Savantis? Daar willen de schilder-
werkgevers toch vanaf?

‘Wij bemoeien ons niet met bran-
chepolitiek. Als Schildersvakscho-
len hebben we inhoudelijke onder-
steuning nodig, en die krijgen we 
van Savantis. Net zoals we onder-
steuning nodig hebben op cao-ge-
bied of om ondernemers op te roe-
pen mee te doen. Daar hebben we 
OnderhoudNL voor nodig. Beide 
organisaties hebben we uitgeno-
digd voor onze vergaderingen. Ze 
komen ook trouw en hebben hun 
inbreng. Als ondernemer ben ik 
goed te spreken over Savantis 
(Henny van Gemert is eigenaar 
van G&K, een totaalonderhouds-
bedrijf met VGO-Keur, almede van 
een woon- en interieurwinkel, red). 

De consultant heeft ons geholpen 
met het opstellen van een compleet 
opleidingsplan voor al mijn perso-
neelsleden. En dat voeren we ook 
uit. Daarbij maken we gebruik van 
het persoonlijke opleidingsbudget 
van de medewerkers. Ik hoor dat 
maar weinig bedrijven dat doen, 
en dat die budgetgelden dus maar 
oplopen. Dat is precies wat ik be-
doel; veel ondernemers hebben 
wel kritiek op Savantis, maar ze 
verdiepen zich er niet in, en maken 
geen gebruik van de mogelijkhe-
den. Niet dat je je op zo’n club 
moet blindstaren; we organiseren 
bijvoorbeeld trainingen voor het 
personeel om ze klantvriendelijker 
te laten werken, compleet met rol-
lenspelen. Die konden we sneller 
en goedkoper zelf regelen dan via 
Savantis, dan doen we dat ook.’

Dat u Schildervakschool heeft opge-
richt heeft branchepolitieke betekenis...

‘Daar is het ons niet om te doen. 
Wij willen graag uitwisseling tus-
sen de scholen bevorderen. Om het 
onderwijs te verbeteren. Dat is ove-
rigens altijd plaatselijk gebonden. 
Want ieder heeft zijn eigen regio-
nale economie en plaatselijke roc. 
Daar zul je ter plekke mee moeten 
omgaan, dat kan niet vanuit een 

landelijk kantoor. Wij hier in Bra-
bant kennen in ieder geval een 
steeds verdergaande samenwer-
king tussen bouwbedrijven. Ons 
totaalonderhoudsbedrijf werkt sa-
men met onder andere gespeciali-
seerde schildersbedrijven. Zo brei-
den wij makkelijk schildercapaci-
teit uit en kunnen zij bijvoorbeeld 
onze timmerlieden deuren laten 
afhangen. Wij stellen als totaalon-
derhoudsbedrijf wel steeds stren-
gere eisen aan onze ketenpartners. 

Die moeten wel begrijpen waar we 
mee bezig zijn, bijvoorbeeld bij 
RVO-projecten. Dat betekent dat 
de vakopleiding breder moet wor-
den. Op onze Schildersvakschool 
Peelland lopen de schildersleerlin-

gen een week met een metselaar 
mee en een week met de timmer-
man, vanaf niveau 2. Niet dat ze 
dan meteen beton kunnen repare-
ren of een deelvervanging kunnen 
uitvoeren, maar zo leren ze wel 
wat die andere beroepen inhou-
den. En hoe prettig het is als een 
kozijn op het juiste moment ge-
grond is zodat de timmerman door 
kan, om maar wat te noemen. Van-
daar ons standpunt dat de schil-
dersopleiding breder moet.’

En hoe moet het dan met de kwaliteits-
bewaking?

‘We presenteren iedere vergade-
ring van Schildersvakschool wat 
we voor initiatieven nemen in onze 

scholen en discussiëren erover. Bij 
elkaar langs gaan en elkaars werk-
wijze bekijken kan ook. Je merkt 
heel veel gedrevenheid onder men-
sen die met onderwijs bezig zijn. 
Het gaat er om die jonge gasten te 
interesseren voor ons vak en om ze 
volwaardige medewerkers van ons 
bedrijf te laten worden. En als ze 
daar niet geschikt voor blijken te 
zijn, ze door te sturen naar een an-
dere bedrijfssoort in de keten. Ik 
zie het in mijn eigen bedrijf. Binnen 
een paar jaar gaan er zes belangrij-
ke vakkrachten met pensioen. Daar 
gaat me een kennis en ervaring 
weg, dat is enorm. Zeker als de 
economie weer aantrekt, loop ik 
dan, als ik niet uitkijk, hopeloos 
achter. Daarom heb ik met het oog 
op de toekomst leerlingen in 
dienst. Ik hoop vurig dat er in deze 
slechte tijd niet teveel wordt afge-
broken wat we dus even later weer 
heel hard nodig zullen hebben.’

Henny van Gemert: ‘We vragen en krijgen ondersteuning van OnderhoudNL en Savantis’

GEMERT – Hij stond aan de wieg 
van het eerste Spos in Nederland, 
dat van Helmond, richtte mede 
de federatie van Spos’en in Ne-
derland op, en startte drie jaar ge-
leden de schildersopleiding Peel-
land in Mierlo. Nu is Henny van 
Gemert voorzitter van de stich-
ting Dé Schildersvakschool, een 
samenwerking van zeven schil-
dersopleidingen. Doel? ‘Elkaar 
rechtstreeks helpen, zonder dure 
bestuurslaag’.

‘Jonge gasten interesseren 

voor ons vak’

‘Kosten Schilder^sCool zijn niet door te 

berekenen aan de klant’
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www.nelf.nl

Wij staan op de Schilders, Glas en Afbouw vakdagen
te Gorinchem, vind ons in stand 252!
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Muurverven van Nelf, topkwaliteit voor binnen en buiten!



Gratis 

Playmobil 

bij iedere 

aankoop 

Spaar ze allemaal!

op = op

AQUA van Wijzonol is een compleet assortiment water-

gedragen lakken die in nauwe samenwerking met professionele 

schilders is ontwikkeld. AQUA heeft een goede body en geeft 

het gevoel van een traditionele alkydverf. Bovendien biedt AQUA 

onder meer een perfecte vloei, een goede dekking en een snelle 

droging. Met AQUA wordt perfect werken wel heel eenvoudig. 

Ontvang gratis Playmobil bij iedere aankoop van AQUA 

producten. Vraag bij je verfgrossier voor meer informatie 

of kijk op www.wijzonol.nl

Perfect schilderwerk 
wordt kinderspel met 
AQUA van Wijzonol



Aannemer Aan de Stegge Bouw & 
Werktuigbouw in Goor wilde zo’n 
15 jaar geleden een bijzonder 
beeldbepalend kantoorpand neer-
zetten, een soort van bouwkundig 
visitekaartje. Daar zijn ze uitermate 
goed in geslaagd. Architect Barend 
Scherpbier liet zich inspireren door 
de Oostenrijkse architect Friedens-
reich Hundertwasser en de Cata-
laanse architect Antoni Gaudì. Dat 
kan niet anders dan een fraai felge-
kleurd en grillig vormgegeven 
pand opleveren. Asbroek: ‘Inder-
daad. Niets aan het pand is recht. 

Je praat over 22 kleuren en ver-
schillende ondergronden zoals ge-
velstuc, beton, hout en staal. Dan 
krijgt opnemen en calculeren een 
heel ander dimensie.’

Het pand dateert uit 2000 en de 
laatste onderhoudsbeurt vond 6 
jaar geleden plaats. De opdracht 
bestond uit onderhoud aan de bui-
tengevel en wat er zich rond het 
kantoorpand bevond zoals de belij-
ning van het parkeerterrein en de 
ommuring van het perceel.
‘Traditioneel opnemen, dus dit 
schilderwerk vertalen naar vier-
kante meterprijs, geeft een vreemd 
vertekend beeld. Daar krijg je geen 
goede prijs uit. Niets is hier name-
lijk recht. Afplakken is er hier niet 
bij. Dit is ook geen project waar je 

iedereen naar toe kunt sturen. Hier 
moet je met een praktisch oog naar 
kijken.’ Voor de gelegenheid is As-
broek er dan ook met twee zeer er-
varen schilders, Gert en Piet Meul-

man, naar toe gegaan. ‘Ze hebben 
vaker zeer complex schilderwerk 
uitgevoerd. Dat zijn jongens die 
mee en vooruit kunnen denken. 
Want je kunt een werk wel naar de 
jongens wegzetten met een harde 
termijn dat het dan en dan klaar 
moet zijn, maar dat gaat hier nooit 
werken. Zo’n project, daar moeten 
de schilders achter staan.’ Reden 
voor Asbroek om de twee schilders 
te betrekken bij de opname. ‘Dan 
bekijk je gevel voor gevel, vlak 
voor vlak, kleur voor kleur en on-
dergrond voor ondergrond. Samen 
hebben we een termijn van 6 we-
ken bepaald, te beginnen in sep-
tember om half oktober af te slui-
ten.’ Maar niet alvorens het pand 
in de vakantieperiode onder druk 
was gereinigd en stukadoors het 
nodige stucwerk hadden gerepa-
reerd. ‘Deels veroorzaakt door de 
woekering van klimop in de loop 
der jaren. Heel mooi maar slecht 
voor het gevelstucwerk.’
En ook de verschillende kleuren 
vroegen de nodige aandacht. Hoe-
wel het pand in algemeenheid aan 
onderhoud toe was, vragen felle 
kleuren altijd om oplettendheid. 
Asbroek: ‘Het houtwerk van de ko-
zijnen verkeerde in een goede 
staat. Alleen de liggende delen 

hebben we kaal gemaakt. Ook de 
scherpe randen hebben we beter 
afgerond om daar wat meer laag-
dikte te krijgen. Volstaan de “veili-
ge” kleuren met één keer aflakken, 
de meer felle en lastige kleuren, zo-
als rood en geel, hebben we twee 
keer afgelakt.’
Die verven, op basis van een tech-
nisch advies van Gerard Beusink, 
leverde Trimetal via verfgroothan-
del AGC Eijkelkamp in Goor, zo’n 
beetje de overbuurman van de 
werkplek van de schilders.
Voor het houtwerk waren dat Per-
maline Primer en Permaline Re-
gulé als aflak; de betonnen bollen 
en betonnen afscheidingen op het 
parkeerterrein zijn met de buiten-
muurverf Globacryl Villa van Tri-
metal geschilderd en de stalen hek-
ken en leuningen werden voorbe-
handeld met Steloxine Primer 
Thixo en afgelakt met Steloxine 

Decor Brillant. Het vele gevelstuc-
werk is plaatselijk eenmaal, plaat-
selijk tweemaal met Globaxane 
Mat afgewerkt. 

‘Daar wil ik graag bij opmerken 
dat de muurverf een pluim ver-
dient’, complimenteert Asbroek, ‘Je 
werkt aan de buitengevel aan de 
hand van een rolapplicatie. Hoe-
wel we heel goed opletten om te 

voorkomen dat er geen verf op ge-
parkeerde auto’s terecht komt, 
bleek de verf nagenoeg spatvrij te 
zijn.’

Afplakken is er hier niet bij

‘Rechttoe, rechtaan was 

er hier niet bij’

Schilders van Hemink Groep voelen zich even Hundertwasser en Gaudi

Een markant en beeldbepalende pand op een van de vele bedrijfsterreinen in Neder-
land, in dit geval in het Overijsselse Goor 

Klimop tastte de gevelstuclaag en kozij-
nen aan 

‘Zo’n project, daar moeten 

de schilders achter staan’

Stucwerk, hout, metaal maar ook het 
beton was aan onderhoud toe

Zoals alles aan het pand waren ook de metalen hekwerken niet recht. De oude verf-
lagen waren mat uitgeslagen 

Bichemie Coatings B.V. 

Postbus 2365

 8203 AH Lelystad

0320 - 28 53 56

advies@bichemie.nl         

Ultieme hechting

Bichemie Coatings B.V. is een onderdeel van de

Avis (Aqua) Multi-Primer is een uitstekend hechtende primer 
voor moeilijke ondergronden waaronder verzinkt staal, zink, 
aluminium, hout en kunststof. Er ontstaat een gelijkmatige 
gesloten fi lm, die na droging weersbestendig, roestwerend en 
slag- en stootvast is. Avis Multi-Primer is afhankelijk van de 
ondergrond al na ca. 4 uur overschilderbaar met vrijwel alle 
gangbare verven en lakken en kan door middel van kwast, 
roller of spuit worden aangebracht.

Leverbaar in:  Mullti-primer: wit, kiezelgrijs, donkergrijs, rood en zwart.

Aqua Multi-primer: wit, kiezelgrijs en zwart.

www.avispaint.nl

Ultieme hechting
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GOOR – Een bijzonder pand vraagt ook om bijzondere aandacht bij 
later onderhoud. Daar kwam directeur Robert Asbroek van de He-
mink Groep uit Borne al snel achter: ‘Rechttoe, rechtaan was er hier 
niet bij. Onderhoud ga je dan op een heel andere manier benaderen.’





Swinkels: ‘Bij aankomst op de 
Glasstec in Düsseldorf voel je dat 
er iets gloort, misschien is dit wel 
het voorteken van iets moois. Wat 
vooral opvalt is dat het druk is op 
de beursvloer, dit in tegenstelling 
tot 2 jaar geleden. Zou het dan echt 
zo zijn dat de crisis zijn beste tijd 
gehad heeft? Alles lijkt erop als je 
durft rond te kijken. Grote fabri-

kanten die het 2 jaar geleden af lie-
ten weten, prijken met een flinke 
stand. Ook de kleinere fabrikanten 
en leveranciers pakken flink uit. 
1000 euro per vierkante meter 

beursoppervlakte, weliswaar in-
clusief standbouw en verzorging) 
zijn niet gering te noemen.’ 
Maar Swinkels kwam er ook voor 
de noviteiten, ontwikkelingen en 
technieken. ‘Wie o wie trekt de kar 
en durft zich te onderscheiden? In 
eerste opzicht lijkt er niet veel 
nieuws te beleven. Leds in glas, de-
zelfde machinerie en overmaats 

glas. Hadden we dit 2 jaar geleden 
en misschien zelfs 4 jaar geleden 
ook niet al eens gezien? Zoekt en 
gij zult vinden.’
Wat Swinkels opvalt is dat grafisch 

printen op glas en folies de toe-
komst lijkt. ‘Waar je twee  jaar gele-
den nog plottermachines zag staan, 
zijn er nu vooral printers en ge-
kleurde glazen panelen die de in-
ternationale glasbeurs tot een vro-
lijk geheel maken. Ook de zonne-
panelen krijgen een steeds beter 
uiterlijk met kleuren en designs  
zodat je ze ook kunt toepassen als 
zijnde gevelpaneel. Geweldig hoe 
je een industriële oude sfeer kunt 
creëren met een nieuwe hardglas 
constructie. Ook mooi om te zien 
hoe je met stralen, printen op glas 
en een eenvoudige lichtsnoer 
mooie sferen kunt maken, zelfs met 
3d-achtige looks.’   
Ook ziet Swinkels dat minimalise-
ren van omkadering van glas ook 
steeds meer keuzes kent: ‘Er zijn 
beglazingssystemen die je in de be-
ton kunt ingieten. Ik ben benieuwd 
hoe deze systemen zich bewijzen 
in de onderhoudsfase. Zou de be-
denker van deze systemen er ook 
over nagedacht hebben dat als het 
glas lelijk afbreekt of dat er door 
druk op het glas water in het sys-
teem kan lopen wat dan de gevol-
gen zijn, bijvoorbeeld delaminatie 
van de folie tussen het glas? Esthe-
tisch mooi allemaal, maar hoe te 
onderhouden en hoe praktisch 

duurzaam is de vraag.’
Op de beurs was ook te zien dat de 
hulpmiddelen om glas te plaatsen 
steeds slimmer, kleiner en dunner 
worden. Swinkels: ‘De hoogwer-
kers en tilmachines kunnen voort-
aan praktisch echt overal komen en 
hebben, hoe compact ook, toch een 
aardige reikwijdte. Een fabrikant 
van glastransport en opslagsyste-
men liet zijn goedkope oplossing 
zien van snel een glasbok op wie-
len bouwen, compleet met reserve-
onderdelen. Al met al onderwer-
pen die niet alleen tot de verbeel-
ding spreken maar ook meteen in 
de praktijk toepasbaar zijn.’
Aan het einde van de vierdaagse 
glasbeurs vroeg Swinkels zich af 
wat de volgende stap zal zijn. ‘Wie 
durft, wat mis je? Na lang denken 
kan ik me voorstellen dat de glas 
3d-printer waarmee je reliëf kunt 
printen een mooie volgende stap 

zou zijn. Hoe geweldig zou het zijn 
als je niet meer leverbare (gekleur-
de) figuurglassoorten zelf zou kun-
nen printen of dat je zelf figuurglas 

zou kunnen ontwikkelen en prin-
ten? Natuurlijk een droom, maar 
wie weet wordt deze nog eens wer-
kelijkheid en te zien op een volgen-
de Glasstec in Düsseldorf.’ 
Nieuwsgierig naar meer noviteiten 

die de redactie van SchildersVak-
krant op de beurs opmerkte, lees 
dan het beursverslag op pagina 11 
van deze uitgave?

Prints en kleur duidelijke trend

Grafisch printen op glas en folies 

lijkt de toekomst

De Glasstec nu en in de toekomst volgens Willy Swinkels, voorzitter OnderhoudNL Glas 

Printen en gekleurd glas is een duidelijke trend. Ook zonnepanelen als dak- en/of ge-
velpanelen met kleuren en designs ontkomen er niet aan

Grafisch printen op glas en folies in de 
toekomst vaker zichtbaar

Ook zonnepanelen met meer 

kleuren en designs

De glasomkadering verzonken in beton.
Over de haalbaarheid bestaan twijfels

De trend bij glas tillen is slimmer, kleiner en dunner. De machines kunnen praktisch 
overal bij komen met toch een aardige reikwijdte
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DÜSSELDORF (D) – ‘Vaste “klant” op de tweejaarlijkse Glasstec in 
Düsseldorf  is Willy Swinkels. Met verschillende petten op heeft hij er 
een drukke agenda, als directeur-eigenaar van Swinkels Glas in Eind-
hoven, maar ook als voorzitter van OnderhoudNL Glas en als lid van 
Nederlandse en Europese glasnormcommissies. ‘Fabrikanten durven 
weer.’ 



In de loop van de jaren heeft het schilders- 
vak zich stormachtig ontwikkeld. De technieken  
werden keer op keer beter en veelzĳdiger. Net 
als het gereedschap en de verfproducten. Als 
vakman zorg je er natuurlĳk voor dat ook je des-
kundigheid compleet, fris en actueel blĳft. Bĳ 
Caparol kun je rekenen op onovertroffen pro-
ducten, maar óók op ondersteuning, advies en 
ervaring. We maken graag verf en we maken 
graag kennis. Die kennis delen we met jou op 
de Caparol Academy. 

Schrĳf je snel in, want het aantal cursusplaatsen 
is beperkt. Kĳk voor het cursusprogramma op 
www.caparol.nl/service/academy. 

Kennis maken
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glasstec 2014: elan keert terug
Internationale glasbeurs in Düsseldorf laat nieuwe trends en ontwikkelingen zien

Een van de trends: ergonomie. 
Geen ingewikkelde innovaties, 
maar meerdere fabrikanten die 
hun eigen kiepwagentje, hefma-
chientje of glaskarretje bedachten. 
De basisvorm lijkt wel duidelijk, in 
de details zit veel verschil. Deze 
Expres Lifter van TGT ziet er han-
dig uit, al moet hij wel goed in de 
hand gehouden worden bij het ont-
breken van contragewicht.

Volgens de kenners een gat in de 
markt voor het glaszetbedrijf: 
glazen balkonafscheidingen zo-
als deze van fabrikant Todocris-
tal. Glazen panelen in een rail 
die naar believen kunnen wor-
den weggeschoven. Redelijk 
eenvoudig aan te brengen en 
met de stijgende vergrijzing 
worden steeds meer balkons van 
flats op deze manier tegen wind 
en regen afgeschermd.

De Glasstec is zeer internationaal: 
Amerikaanse bedrijven, Russische, 
maar vooral heel veel Chinese be-
drijven presenteren zich. Waarbij 
opvalt dat de Chinezen snel ont-
wikkelingen oppakken, zoals dit 
glas  met  ledtechnologie  van 
Pengshou Zhuoyue.

Nu eens geen zuigers, maar een-
voudige handgrepen die zich om 
het (isolatie)glas klemmen en weer 
op eenvoudige manier te verwijde-
ren zijn. Van de Britse fabrikant 
Carrymate.

Echt innovatief: een dertig minuten 
brandwerende deur zonder omlijsting, 
ontwikkeld door Derix Glasstudios, 
een bedrijf dat vooral bekend is als uit-
voerder van kunstproducten in glas, 
maar zich dus ook op het gebied van 
glaswerendheid gespecialiseerd heeft.

Een van de sensaties op deze 
Glasstec: Leoflex van AGC. 
Het gaat om zeer dun, che-
misch versterkt aluminium-
silicaatglas (0,55 mm tot 
2mm) met bijzondere eigen-
schappen: het is zeer sterk 
(>800 MPa), licht van ge-
wicht (1,4 kg/m2) , buigbaar 
en zeer helder doorzichtig. 
AGC voorziet geheel nieuwe 
toepassingen.

Altijd veel nieuwtjes bij 
glasbenodighedenleve-
rancier Bohle. Ons viel 
deze noodfolie op. Bij 
breuk hoeft er niet meer 
op maat noodglas gesne-
den te worden of iets te 
worden afgetimmerd met 
alle afval en herrie mid-
den in de nacht van dien. 
De folie is ijzersterk en 
zonder extra gereedschap 
aan te brengen.

Van dezelfde fabrikant, naar eigen 
zeggen een wereldprimeur: zeer 
compact hefapparaatje met een be-
reik van 6 meter of 4,2 meter. De 
glasplaat kan met behulp van de 
afstandbediening in alle mogelijke 
standen gedraaid worden. Gezien 
de banden zal vooral gedacht zijn 
aan glas plaatsen van binnenuit.

Het gaat om de houder waar dit 
glaspaneel in staat. Die houder, 
van de firma Ectors, is zó stevig, 
dat de glasplaat met gemak boven-
aan 2 centimeter kan uitslaan. De 
houder houdt hem gewoon vast.

Spelen met glas-in-lood. Dit is na-
tuurlijk geen glas-in-lood maar het 
product van de Engelse firma 
 Regalead. Met loodachtig materi-
aal en glasstukjes wordt óp het glas 
gewerkt, met verrassend resultaat.

Het wordt bezorgd in een 
plat pak, zoals van de Ikea 
en kan eenvoudig in elkaar 
gezet worden. Daarna is het 
oersterk en duurzaam, al zijn 
er ook varianten voor een-
malig gebruik. Glasbokken 
van het Belgische Delatrack 
zijn gemaakt van hout. Dat 
maakt ze licht in gewicht en 
de uitstraling is stukken 
warmer dan staal.

Hoeflon concentreert 
zich op het zware 
werk.  Deze ranke 
hefmachine op rub-
berbanden, in inge-
schoven toestand 75 
centimeter  breed, 
kan een dikke 3000 
kilo aan.

DÜSSELDORF (D) – De grote glasbedrijven pakten weer eens flink 
uit en hadden het druk. En ook kleinere innovatieve bedrijven durf-
den wat extra vierkante meters aan. Waar drie jaar geleden de twee-
jaarlijkse internationale glasbeurs Glasstec ronduit magertjes was, 
leek dit jaar van een opleving sprake te zijn.  Er waren ook duidelijke 
trends.

Al langer als techniek bekend, 
maar nu opeens ‘all-over-the-place’ 
in alle mogelijke formaten en vor-
men: folies die met behulp van een 
elektrisch impulsje glas doorzich-
tig maken of juist ondoorzichtig. 
Dat kan ook in patronen of bewe-
gend. In dit geval (van DMDis-
p l a y )  i s  o o k  b e s t u r i n g  m e t 
 bluetooth, dus met de smartphone, 
voorzien.

Een volgende stap in 
handig glasplaatsen. 
Deze ‘Rob der Glasmeis-
ter’ van KS is eenvoudig 
te demonteren en in el-
kaar te zetten. Het idee is 
dat het elektrische appa-
raat zo makkelijk naar 
een verdiepingsvloer te 
brengen is waar de Glas-
meister het glas van een 
verreiker kan overnemen.
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Sensocryl ELF
Van ziekenhuis tot privéwoonruimten

De premium wandfinish overtuigt gewoon in elk opzicht – om preciezer te zijn: met hoge 
slijtvastheid en reinigingsvermogen, weerstand tegen desinfectiemiddelen, hoge dekkracht, 
zeer heldere witte kleur, briljante bonte kleuren, de geringe neiging tot vervuiling en de 
perfecte vloeiing. Overtuig uzelf van onze veelzijdige premium wandfinish

www.brillux.nl/sensocryl

De premium wandfinish overtuigt gewoon in elk opzicht – om preciezer te zijn: met hoge 
slijtvastheid en reinigingsvermogen, weerstand tegen desinfectiemiddelen, hoge dekkracht, 

Nu ook in 5-liter 

verpakking verkrijgbaar

BX00000_AZ-Sensocryl-185x257-NL.indd   1 09.10.14   12:14

Evenementen

HAL
HARDENBERG

GORINCHEM
 VENRAY

Openingstijden
14.00 - 22.00 uur14.00 - 22.00 uur

Gorinchem
11, 12 en 13 
november 2014
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PLEIN

INCLUSIEF

Dé vakbeurs voor de schilder- en glasindustrie, afbouw en afwerking in de bouwwereld!

SGA Gorinchem 

Dit jaar staat het product ‘GLAS’ centraal.
Op het Glasplein zijn diverse demonstraties 
en lezingen te vinden, tevens gaat GBO 
hier de ‘Glas Award 2014’ uitreiken.

Schilder, 
Glas & AfbouwS G AS G AS G AS G AS G AS G AS G AS G AS G AS G AS G AS G AS G AS G AS G AS G AS G AS G AS G AS G AS G AS G AS G AS G AS G AS G AS G AS G AS G AS G AS G AS G AS G AS G AS G AS G AS G AS G AS G A

Voor meer informatie en het aanvragen 
van e-tickets: 

www.evenementenhal.nl

VECTURO OS400 Oscillerende machine

Snel en nauwkeurig 
verwijderen van houtrot.

www.festool.nl/vecturo

NIEUW

Nu verkrijgbaar bij de erkende Festool dealer

36 maanden GRATIS beschermd tegen:
ALLE reparatiekosten
inclusief accu’s, lagers en koolborstels
Diefstal van uw machine

36 maanden 
ALLE
inclusief
Diefstal

www.loxam.nl            www.workx.nl

EEN NIEUWE NAAM,
DEZELFDE GEZICHTEN
• Meer vestigingen
• Meer machines
• Betere service

EUROPA’S NR.1 IN MATERIEELVERHUUR

085375030_004 ads Workx 41 vestigingen 90x126mm.indd   1 30/10/14   09:50

‘NIEUW: ÉÉN VERFSYSTEEM VOOR 4 SEIZOENEN’‘NIEUW: ÉÉN VERFSYSTEEM VOOR 4 SEIZOENEN’‘NIEUW: ÉÉN VERFSYSTEEM VOOR 4 SEIZOENEN’
Vol trots presenteren wij onze nieuwste innovatie: de Devetaal 4-SB hoogglans. Een Vol trots presenteren wij onze nieuwste innovatie: de Devetaal 4-SB hoogglans. Een Vol trots presenteren wij onze nieuwste innovatie: de Devetaal 4-SB hoogglans. Een 
4-seizoenenverf met siliconenbindmiddel die zich kenmerkt door zijn hoge, mooie 4-seizoenenverf met siliconenbindmiddel die zich kenmerkt door zijn hoge, mooie 4-seizoenenverf met siliconenbindmiddel die zich kenmerkt door zijn hoge, mooie 
bolle glans en uitstekende buitenduurzaamheid. De Devetaal 4-SB maakt het bolle glans en uitstekende buitenduurzaamheid. De Devetaal 4-SB maakt het bolle glans en uitstekende buitenduurzaamheid. De Devetaal 4-SB maakt het 
mogelijk het hele jaar door te schilderen met één en hetzelfde verfsysteem. Dit geeft mogelijk het hele jaar door te schilderen met één en hetzelfde verfsysteem. Dit geeft mogelijk het hele jaar door te schilderen met één en hetzelfde verfsysteem. Dit geeft 
u als schilder meer flexibiliteit en productiviteit.u als schilder meer flexibiliteit en productiviteit.u als schilder meer flexibiliteit en productiviteit.

Kijk voor verkrijgbaarheid en technische informatie op www.drostcoatings.nlKijk voor verkrijgbaarheid en technische informatie op www.drostcoatings.nlKijk voor verkrijgbaarheid en technische informatie op www.drostcoatings.nl

‘NIEUW: ÉÉN VERFSYSTEEM VOOR 4 SEIZOENEN’‘NIEUW: ÉÉN VERFSYSTEEM VOOR 4 SEIZOENEN’‘NIEUW: ÉÉN VERFSYSTEEM VOOR 4 SEIZOENEN’‘NIEUW: ÉÉN VERFSYSTEEM VOOR 4 SEIZOENEN’‘NIEUW: ÉÉN VERFSYSTEEM VOOR 4 SEIZOENEN’‘NIEUW: ÉÉN VERFSYSTEEM VOOR 4 SEIZOENEN’
drost drost drost drost drost drost drost drost drost innovatieinnovatieinnovatieinnovatieinnovatieinnovatieinnovatieinnovatieinnovatie
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Zorg in elk geval dat je goed op de 
hoogte bent van alle technische mo-
gelijkheden om onder koude en 
vochtige omstandigheden te schil-
deren. Ga je dan, gewapend met 
deze kennis, al in het voorjaar met 
opdrachtgevers in gesprek over de 
onderhoudsmogelijkheden, dan 
verhoog je je kansen om de mede-
werkers aan het werk te houden. 
Want ze zijn er, de geavanceerde af-
schermmogelijkheden en winter-
kleding die het achter de afscher-
ming mogelijk maken om verant-
woord en aangenaam door te 
kunnen werken. En ze zijn er, de 
manieren om bij te verwarmen en 
te ventileren. En ja, verfproducen-
ten hebben de afgelopen jaren niet 
stil gezeten. Er bestaan steeds meer 
complete verfsystemen (ook zon-
der additieven) die tussen de 0°C 
en 5°C inzetbaar zijn. Ook kan de 
schilder beschikken over nauwkeu-
rige meetapparatuur om de klima-
tologische omstandigheden te vol-
gen om pas te schilderen wanneer 
dat verantwoord is. 
Ja, maar de opdrachtgever wil er 
toch niet aan, hoor je dan. Klopt 
ook. Heeft het al jaren geduurd om 
de schilder te overtuigen van alle 
mogelijkheden om in de winter 
door te kunnen werken, nu de op-
drachtgever nog. Dat ligt deels aan 
de eigen overtuigingskracht, maar 
gelukkig gebeurt er op dat gebied 
het een en ander. Werkgeversver-
eniging OnderhoudNL heeft al heel 
wat trajecten in gang gezet om die 
lastige winterperiode te ontlasten. 
Bijvoorbeeld door opdrachtgevers, 
zowel particuliere opdrachtgevers 
als VvE’s, scholen, instellingen en 
woningcorporaties, te bestoken met 

campagnes, door te lobbyen bij 
overheden om juist hún onderhoud 
over het gehele jaar te spreiden. 
Momenteel loopt de jaarlijkse na-
jaarscampagne van OnderhoudNL 
waar bij herhaling gewezen wordt 
op de prima mogelijkheden om 
schilderwerk ook of juist in de win-
ter te laten plaatsvinden. Dus al ja-
ren geen ouderwetse korting meer 
op binnenschilderwerk maar de 
voortdurende nadruk op de moge-
lijkheid om onderhoud in élk sei-
zoen te laten uitvoeren, óók buiten.
Veel schildersbedrijven moesten de 
afgelopen periode al heel wat schil-
ders laten vertrekken om ze als 
flexwerker te zien terugkeren in de 
schildersbranche, deels door ze via 
uitzendbureaus en detacheringbu-

reaus in te lenen en te laten vertrek-
ken wanneer het uitkomt. Met de 
nieuwe wet Werk & Zekerheid pro-
beert de overheid nu orde op zaken 

te stellen. Zo wordt de wildgroei 
aan onbedoelde neveneffecten van 
oudere wetgeving aangepakt en 
veranderd. Ondernemers met flexi-

bele arbeidskrachten in dienst kun-
nen dan voortaan wat minder crea-
tief met regelgeving omgaan; vaste 
medewerkers daarentegen kunnen 
weer wat gemakkelijker worden 
ontslagen. 
Ook kunnen gewerkte overuren in 
de zomer de niet te werken uren in 
de winter compenseren.  Door een 
zogenoemd jaarmodel te hanteren 
kun je, vermits met instemming 
van een groot deel van het perso-
neel de winterperiode, in ieder ge-
val gedeeltelijk, veiliger door ko-
men. Met de officiële invoer van het 
systeem is minimaal drie maanden 
gemoeid. 
En onderschat ook het creatief ver-
mogen niet van individuele schil-
derondernemers. Zo is binnenschil-
derwerk van onderwijsinstellingen 
in de winter prima uit te voeren tij-
dens kerstvakanties of van onder-
delen van zomervakantiefacilitei-
ten. Vaak een kwestie van goede 
 afspraken maken met je medewer-
kers. 

Voeren we trefwoord ‘winterschil-
der’ in op Google dan verschijnt op 
de vierde positie al het eerste schil-
dersbedrijf in beeld: Peek Schilder-
werken uit De Meern, de eenmans-
zaak van Frank Peek (49). Direct 
valt de korting op van 12½% op 
schilderwerk uitgevoerd vanaf 1 
november tot en met eind maart. 
‘Vorig jaar was dat 10%, nu heb ik 
dat aangepast omdat mijn bedrijf 
dit jaar 12½ jaar bestaat, vandaar.’ 
Maar belangrijker, werkt de actie? 
‘Jazeker, ik start in augustus al met 
kleine advertenties hier in de regio 
Utrecht en krijg daar aardig wat re-
acties op. Voldoende om de winter 
door te komen.’ Natuurlijk bena-
drukt Peek de moderne doorwerk-
technieken op zijn website, maar 

toch is de korting, in dikke ‘chocola-
deletters’, de kernboodschap. ‘Dat 
levert meestal binnenschilderwerk 

op. Met afgeschermd en verwarmd 
werk start ik in maart.’
Eén positie onder Peek Schilder-

werken in Google staat Schilders- 
en wandafwerkingsbedrijf Bert van 
Kruistum uit Veenendaal. Het be-
drijf heeft 15 medewerkers in 
dienst. Winterwerk heeft er de 
voortdurende aandacht. Mededi-
recteur Bart van Kruistum: ‘Het ge-
hele jaar door. Kom ik projecten te-
gen die zich prima lenen voor win-
terwerk, zowel binnen als buiten, 
dan bespreek ik dat met de klant op 
grond van alle argumenten die er 
voor winterwerk aan te voeren zijn. 
De ene keer gaat een klant daar in 
mee, de ander keer niet. We hebben 
voor dat doel ook bewust geïnves-
teerd in doorwerkschermen en in 
infraroodlampen voor een versnel-
de droging. ’  En ook bi j  Van 
Kruistum vind je de ouderwetse 
korting terug. ‘Ja, je moet wel. Te-
gen afbraaktarieven kun je natuur-
lijk nooit concurreren. Dat doen we 
dan ook niet. Maar voor een vrien-
delijke extra korting van 25 euro per 
man per dag op binnen- en afge-
schermd buitenschilderwerk zijn 
particuliere maar ook zakelijke op-
drachtgevers best wel gevoelig. Wel 
voor projecten van minimaal drie 
mandagen. Dat levert de klant ge-

middeld, afhankelijk van het pro-
ject, toch tussen de 300 en 500 euro 
op.’ 
Nog steeds op dezelfde Google-pa-
gina onder trefwoord ‘winterschil-
der’ komen we Rob Simons Schil-
derwerken tegen, een vof van Rob 
Simons (58) en zijn zoon Tim. Op de 
vraag wat Simons aan winter-
werkacquisitie doet, is Simons heel 
duidelijk: ‘Behalve de korte infor-
matie op onze website en dat je het 
er wel eens met een klant over hebt 
wanneer het in de rede te pas komt, 
niets eigenlijk.’ Sinds 1993, het jaar 
waarin Simons als zelfstandig schil-
deractief werd, is winterwerk nooit 
een probleem geweest. ‘Ik heb in de 
winter nog nooit een dag thuis ge-
zeten. We doen het blijkbaar goed. 
We zijn goed vindbaar. Je hebt na-
tuurlijk een behoorlijk netwerk en 
onderschat de kracht niet van 
mond-tot-mondreclame. De meeste 
aanvragen komen via e-mail bin-
nen.’ En ook hier schuwt Simons de 
winterkorting niet. Van november 
tot en met 15 maart geeft Simons, 
zoals hij het zelf omschrijft, een 
warme en fikse korting van 10% op 
het totaalbedrag. 

flinke discussie hebben. Een paar 
wachtende klanten in dezelfde 
ruimte kunnen meegenieten. Op 
het droeve gezicht van een jonge 
vrouw verschijnt een meesmuilend 
glimlachje. 

Hoe anders gaat 
dat in de schilders-
wereld.  Waar  of 
niet? O ja, het gaat 
zeker anders. De 
klant is koning. We 
doen er alles aan om het hem of 
haar naar de zin te maken. Toch 
gaat het ook wel eens een keertje 
fout. Laatst belt een klant het schil-
dersbedrijf en zegt een beetje ver-
ontwaardigd: ‘Ik dacht dat van-
morgen de schilder zou komen. Ik 

wacht al een tijdje maar er komt 
niemand.’ ‘Maar mevrouw,’ zegt 
de schilder, ‘ziet u niet hoe het re-
gent?’ Of: ‘Schilder, het ziet er goed 
uit maar ik denk dat u mijn dakka-

pel vergeten bent!’ 
‘ S o r r y,  m e n e e r, 
maar dat staat niet 
in de offerte!’ Nog 
eentje: ‘Schilder, we 
hebben een onder-
houdsabonnement 
en ik heb het even 

nagekeken. Er staat dat u het aflo-
pende jaar zou komen maar ik 
hoor maar niets.’ ‘Dat klopt’, zegt 
het bedrijf, ‘We hebben het zo druk 
gehad. We doen ons best. U hoort 
nog van ons.’ Het zijn maar een 
paar kleine voorbeelden, maar met 

grote gevolgen. De schilder vindt 
het logisch dat hij in hondenweer 
niet komt opdagen. De vrouw is 
geïrriteerd dat ze voor niets heeft 
zitten wachten. De een heeft een 
ander gevoel dan de ander.

Een belangrijk antwoord op de 
voorvallen is empathie, het ver-
mogen zich in de ander te kun-
nen verplaatsen. Zonder empa-
thie praat je langs elkaar heen en 
kunnen meningsverschillen ont-
staan. Het is een bron voor faal-
kosten. 

k.kamsma@gildemanagement
support.nl

empathie KOOS KAMSMA

Het is woensdagmorgen en mooi 
nazomerweer. Om 09:00 uur 
meld ik me bij de balie van een 
polikliniek voor de afspraak met 
mijn arts. De mevrouw achter de 
balie telefoneert met een patiënt 
en na enige tijd komt er toch een 
einde aan het gesprek. Ik wacht 
geduldig mijn beurt af. Per slot 
van rekening ben ik toch ook pa-
tiënt. Patience! Als ze de hoorn 
neerlegt, verontschuldigt zij zich 
en zegt dat ze de afspraken nog 
even moet vastleggen, voordat 
ze het vergeet. ‘Ga uw gang’, zeg 
ik tegen haar, ‘Anders hebt u 
straks een boze klant.’ ‘Nou’, 
zegt ze, ‘Dat is niet zo erg. Veel 
erger is een boze arts.’ U begrijpt 
dat we over die uitspraak een 

meer continuïteit in de winter
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Een van de al wat oudere Winterschilder-campagnelogo’s waar de campagne geen 
accent ligt op korting maar opdrachtgevers wil overtuigen dat de winterschilder 
 zowel binnen als buiten prima werk levert

Tegenwoordig zijn er prima doorwerkschermen en verwarm- en ventilatiemogelijk-
heden om doorwerken in de winter mogelijk te maken

DOETINCHEM – De ‘oude’ 
winterschilder gaf korting op 
binnenschilderwerk. Nu maken 
winterverven en moderne af-
schermmogelijkheden ook bui-
tenschilderwerk prima moge-
lijk. En de korting dan? Die 
blijven schildersbedrijven ge-
woon geven.

DOETINCHEM - Denk je over je opdrachtenportefeuille in de winter-
periode pas na op het moment dat de bladeren vallen, dan ben je rijke-
lijk laat en lijkt het ondernemerschap meer op een survival dan op een 
creatieve manier om deze lastige periode te overbruggen. En ze zijn er, 
de kansen om op een verantwoorde manier de winter door te komen.

moderne winterschilder: ook korting

b e w e g i n g
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Het fijnstofmasker X-plore 2100 
van Dräger, in Nederland verte-
genwoordigd door Wiltec, is ge-
schikt voor regelmatig en langdu-
rig gebruik. Dat laatste mede door 
de grote filtercapaciteit en de mini-

male ademhalingsweerstand. Goe-
de pasvorm via de antislip-hoofd-
spin en eenvoudig vervangbare fil-
ters maken het masker geschikt 
voor hergebruik met blijvende goe-
de afdichtingsspecificaties. De Drä-
ger X-plore 2100 beschermt tegen 
zowel vaste als vloeibare deeltjes. 
Via de Drop-Down-modus kan de 
gebruiker met één handeling het 
masker om de nek dragen, zonder 
de veiligheidshelm af te doen. Het 
masker is verkrijgbaar in EPDM 
voor de normale huid en in silico-
nen voor de gevoelige huid; deze 
laatste in twee maten. 

info: (0413) 24 44 44
www.wiltec.nl

bouwproducten.nl: 25965

Fijnstofmasker 

Van het Heavy Duty-waterpas,  le-
verbaar via OX Group Nether-
lands, is het aluminium profiel niet 
volledig uitgefreesd. Dit komt de 
sterkte ten goede en is tevens een 
voordeel bij het tekenen van een 
lijn langs het waterpas. Dit kan ge-
beuren op elke zijde. Het waterpas 
is standaard voorzien van een soft-
grip handvat en sterke rubberen 
doppen. Aan de bovenkant is het 

waterpas uitgerust met een spie-
gel. Dit is een voordeel bij het be-
oordelen of iets waterpas staat, 
zonder daarbij met het hoofd tegen 
de muur te moeten staan. Dit OX-
waterpas is leverbaar in de lengtes 
60, 90, 120 en 180 cm. 

info: (088) 697 25 37
www.oxtools.nl

bouwproducten.nl: 25877

H E T  P R O D U C T

Stabiel in de lucht, minder deining

Naast Niftylift en Nostolift impor-
teert en verhuurt Eurosupply sinds 
drie jaar het Italiaanse merk Multi-
tel. En recentelijk is de spinrups-
hoogwerker SMX 250 aan het as-
sortiment van Multitel toegevoegd. 
‘En dat terwijl de machine toch al 
even bestaat’, voegt bedrijfsleider 
Ramon van de Kasteele eerlijk-
heidshalve toe, ‘Maar nog niet in 
Nederland. Dat was voor het eerst 
op de internationale hoogwerkers-
beurs Apex, deze zomer in Amster-
dam. En sinds kort hebben we de 

eerste machine in huis. Die overi-
gens meteen de verhuur in ging… 

naar een schilder.’
Multitel Pagliero is een van de ou-
dere hoogwerkermerken. Al sinds 
1911 is het bedrijf actief waarvan 
sinds de laatste 50 jaar als bouwer 
van hydraulische machines. 

‘Bijzonder aan Multitel is dat ze 
vrij licht bouwen, veel aluminium 
toepassen waardoor een ander 
soort hoogwerker ontstaat met spe-
cifieke eigenschappen. Het gewicht 
en de smalle stempelbreedte geeft 
een andere karakteristiek aan een 
hoogwerker dan een zwaardere 
machine die je breder af moet stem-

pelen. De mast is namelijk van alu-
minium. Je kunt machines ontwer-
pen met veel knik- en manoeu-
vreermogelijkheden, uitgevoerd in 
staal komt het de stabiliteit van 
zo’n machine niet ten goede. Bij de 
SMX 250 blijft de lichtgewicht maar 
robuuste mast van aluminium bo-
ven het chassis en is daardoor zo-
wel stabiel als smal afstempelbaar, 
stabiel in de lucht met minder dei-
ning ’, aldus Van de Kasteele, ‘Een 
“grote” machine voor schilders 
voor in de beperkte ruimte. Denk 
aan tuinen, aan smalle doorgan-
gen. De machine is nog geen meter 
breed (0,98m). De werkbak is voor 
dat doel demontabel om de smalle 
doorgangen te kunnen passeren.’
‘Groot’ slaat in dit verband op een 
niet onbelangrijke eigenschap, na-
melijk een werkhoogte van ruim 25 
meter (25,2m) en een vlucht van 
11,65 meter bij een korfbelasting 
van 80 kg, vanzelfsprekend aflo-
pend bij een hogere belasting tot 
maximaal 200kg. Voor binnensitua-
ties is de 2660 kg zware van oor-
sprong dieselmachine uitgevoerd 
met een 2,2 kW lichtnet elektromo-
tor.
De plc-aangestuurde machine peilt 
constant de korfbelasting in relatie 
tot de mate van afstempeling en 
stopt onmiddellijk wanneer de ma-
chine buiten het toegestane werk-
diagram treedt.  
Van de Kasteele: ‘Kortom, voor 
schilders een stabiele en veilige 
machine zonder overbodige toeters 
en bellen, uiteraard wel met opti-
male elektronische beveiliging.’   

MOERDIJK – Bij aankoop of huur van een hoogwerker volgt, als het 
goed is, vrij snel de vraag: waar heb je die voor nodig. ‘Dat bepaalt 
voor een groot deel de keuze’, weet bedrijfsleider Ramon van Kasteele 
van Eurosupply Hoogwerksytemen uit Moerdijk. De nieuwe Multitel 
SMX 250 spinrupshoogwerker is zo’n machine die in een behoefte 
voorziet.

‘Voor schilders een grote machine 

in de beperkte ruimte’

Ramon van de Kasteele naast de nieuwste spinrupshoogwerker van Multitel, de  
SMX 250, met een maximale werkhoogte van ruim 25 meter

demansknop. De machines zijn te 
combineren met M-Calibur-serie 
keramische doorslijp- en afbraam-
schijven, afzuigkappen en bijpas-
sende anti-statische slangen en dito 
zuigers.

info: (0346) 25 90 60
www.metabo.nl

bouwproducten.nl: 25927

Bij de ontwikkeling van de volgen-
de generatie haakse slijpers heeft 
Metabo specifiek aandacht besteed 
aan de permanente belastbaarheid. 
Hierbij kan de gebruiker door het 
speciale ventilatieconcept in vrij-
wel alle situaties onbeperkt wer-
ken. De slijpers hebben een vermo-
gen van 900-1.700 W en bieden in 
de grootste uitvoering een koppel 
van 5 Nm. Kenmerkend zijn verder 
de ergonomische en veiligheids-
maatregelen waaronder een S-au-
tomatic veiligheidskoppeling en 
een paddle-schakelaar met do-

V A K M A N S C H A P

Met de Hydro-PU-XSpray Isopri-
mer 2243 brengt Brillux een voor-
strijkmiddel op de markt, met een 
goede isolerende werking ter be-
scherming tegen wateroplosbare 
houtbestanddelen. Kenmerken van 

dit reukarme voorstrijkmiddel op 
waterbasis zijn onder meer dat het 
kationisch isolerend en dampdoor-
latend is, geschikt voor gebruik 
buiten en binnen en dat het een 
goede hechting biedt op onbehan-
deld hout en al aanwezige afwerk-
lagen. Voor verwerking adviseert 
de producent het spuitsysteem 
 FinishControl 3500 van Wagner, 
geschikt voor kleine oppervlakken 
en efficiënte reparatiewerkzaamhe-
den. Het voorstrijkmiddel wordt 
daartoe geleverd in een schroefba-
re 1 liter-beker voor directe ver-
werking. 

info: (010) 292 34 89
www.brillux.nl

bouwproducten.nl: 26003

Haakse slijpers 

Gouda was weer volop in het 
nieuws, en deze keer eens níét 
om Goudse toestanden met een 
buschauffeur die een overwe-
gend allochtone woonwijk niet 
doorkomt en zo. Nee, deze keer 
zwengelde mijn kleurrijke kaas-
stad een landelijke discussie op 
een ander vlak verder aan: mag 
Piet wel zwart zijn en waarom is 
Sinterklaas eigenlijk blank? De 
Goudse oplossing: kaasgele en 
stroopwafelbruine pieten.
Mijn vraag: wat wordt er tegen-
woordig in die open haarden al-
lemaal verstookt, dat de knech-
ten van de goed heiligman er 
kaasgeel en stroopwafelbruin 
van worden, inclusief ruitjesmo-
tief? En: wat betekent de lande-

Megamoskee of Gele Piet?   EDWARD UITTENBROEK

Verspuitbaar voorstrijkmiddel  
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Dé branche-organisatie 
van specialisten in onderhoud.

Kunt u ‘Den Haag en Brussel’ 
in uw eentje beïnvloeden?

Kunt u ‘Den Haag en Brussel’ 

Nee, natuurlijk niet. Maar met elkaar lukt het wel 
in branche-organisatie OnderhoudNL. Kijk maar naar onze 

6% btw! Door rechtstreekse invloed in besturen van o.a. 
VNO-NCW, MKB-Nederland en het Europese UNIEP zijn wij 
in staat zaken in uw voordeel te bepleiten. Eenheid maakt 

kracht. Word een jaar gratis lid. Meld u direct aan op 

WWW.ONDERHOUDNL.NL/KRACHT
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Het fijnstofmasker X-plore 2100 
van Dräger, in Nederland verte-
genwoordigd door Wiltec, is ge-
schikt voor regelmatig en langdu-
rig gebruik. Dat laatste mede door 
de grote filtercapaciteit en de mini-

male ademhalingsweerstand. Goe-
de pasvorm via de antislip-hoofd-
spin en eenvoudig vervangbare fil-
ters maken het masker geschikt 
voor hergebruik met blijvende goe-
de afdichtingsspecificaties. De Drä-
ger X-plore 2100 beschermt tegen 
zowel vaste als vloeibare deeltjes. 
Via de Drop-Down-modus kan de 
gebruiker met één handeling het 
masker om de nek dragen, zonder 
de veiligheidshelm af te doen. Het 
masker is verkrijgbaar in EPDM 
voor de normale huid en in silico-
nen voor de gevoelige huid; deze 
laatste in twee maten. 

info: (0413) 24 44 44
www.wiltec.nl

bouwproducten.nl: 25965

Fijnstofmasker 

Van het Heavy Duty-waterpas,  le-
verbaar via OX Group Nether-
lands, is het aluminium profiel niet 
volledig uitgefreesd. Dit komt de 
sterkte ten goede en is tevens een 
voordeel bij het tekenen van een 
lijn langs het waterpas. Dit kan ge-
beuren op elke zijde. Het waterpas 
is standaard voorzien van een soft-
grip handvat en sterke rubberen 
doppen. Aan de bovenkant is het 

waterpas uitgerust met een spie-
gel. Dit is een voordeel bij het be-
oordelen of iets waterpas staat, 
zonder daarbij met het hoofd tegen 
de muur te moeten staan. Dit OX-
waterpas is leverbaar in de lengtes 
60, 90, 120 en 180 cm. 

info: (088) 697 25 37
www.oxtools.nl

bouwproducten.nl: 25877

H E T  P R O D U C T

Stabiel in de lucht, minder deining

Naast Niftylift en Nostolift impor-
teert en verhuurt Eurosupply sinds 
drie jaar het Italiaanse merk Multi-
tel. En recentelijk is de spinrups-
hoogwerker SMX 250 aan het as-
sortiment van Multitel toegevoegd. 
‘En dat terwijl de machine toch al 
even bestaat’, voegt bedrijfsleider 
Ramon van de Kasteele eerlijk-
heidshalve toe, ‘Maar nog niet in 
Nederland. Dat was voor het eerst 
op de internationale hoogwerkers-
beurs Apex, deze zomer in Amster-
dam. En sinds kort hebben we de 

eerste machine in huis. Die overi-
gens meteen de verhuur in ging… 

naar een schilder.’
Multitel Pagliero is een van de ou-
dere hoogwerkermerken. Al sinds 
1911 is het bedrijf actief waarvan 
sinds de laatste 50 jaar als bouwer 
van hydraulische machines. 

‘Bijzonder aan Multitel is dat ze 
vrij licht bouwen, veel aluminium 
toepassen waardoor een ander 
soort hoogwerker ontstaat met spe-
cifieke eigenschappen. Het gewicht 
en de smalle stempelbreedte geeft 
een andere karakteristiek aan een 
hoogwerker dan een zwaardere 
machine die je breder af moet stem-

pelen. De mast is namelijk van alu-
minium. Je kunt machines ontwer-
pen met veel knik- en manoeu-
vreermogelijkheden, uitgevoerd in 
staal komt het de stabiliteit van 
zo’n machine niet ten goede. Bij de 
SMX 250 blijft de lichtgewicht maar 
robuuste mast van aluminium bo-
ven het chassis en is daardoor zo-
wel stabiel als smal afstempelbaar, 
stabiel in de lucht met minder dei-
ning ’, aldus Van de Kasteele, ‘Een 
“grote” machine voor schilders 
voor in de beperkte ruimte. Denk 
aan tuinen, aan smalle doorgan-
gen. De machine is nog geen meter 
breed (0,98m). De werkbak is voor 
dat doel demontabel om de smalle 
doorgangen te kunnen passeren.’
‘Groot’ slaat in dit verband op een 
niet onbelangrijke eigenschap, na-
melijk een werkhoogte van ruim 25 
meter (25,2m) en een vlucht van 
11,65 meter bij een korfbelasting 
van 80 kg, vanzelfsprekend aflo-
pend bij een hogere belasting tot 
maximaal 200kg. Voor binnensitua-
ties is de 2660 kg zware van oor-
sprong dieselmachine uitgevoerd 
met een 2,2 kW lichtnet elektromo-
tor.
De plc-aangestuurde machine peilt 
constant de korfbelasting in relatie 
tot de mate van afstempeling en 
stopt onmiddellijk wanneer de ma-
chine buiten het toegestane werk-
diagram treedt.  
Van de Kasteele: ‘Kortom, voor 
schilders een stabiele en veilige 
machine zonder overbodige toeters 
en bellen, uiteraard wel met opti-
male elektronische beveiliging.’   

MOERDIJK – Bij aankoop of huur van een hoogwerker volgt, als het 
goed is, vrij snel de vraag: waar heb je die voor nodig. ‘Dat bepaalt 
voor een groot deel de keuze’, weet bedrijfsleider Ramon van Kasteele 
van Eurosupply Hoogwerksytemen uit Moerdijk. De nieuwe Multitel 
SMX 250 spinrupshoogwerker is zo’n machine die in een behoefte 
voorziet.

‘Voor schilders een grote machine 

in de beperkte ruimte’

Ramon van de Kasteele naast de nieuwste spinrupshoogwerker van Multitel, de  
SMX 250, met een maximale werkhoogte van ruim 25 meter

demansknop. De machines zijn te 
combineren met M-Calibur-serie 
keramische doorslijp- en afbraam-
schijven, afzuigkappen en bijpas-
sende anti-statische slangen en dito 
zuigers.

info: (0346) 25 90 60
www.metabo.nl

bouwproducten.nl: 25927

Bij de ontwikkeling van de volgen-
de generatie haakse slijpers heeft 
Metabo specifiek aandacht besteed 
aan de permanente belastbaarheid. 
Hierbij kan de gebruiker door het 
speciale ventilatieconcept in vrij-
wel alle situaties onbeperkt wer-
ken. De slijpers hebben een vermo-
gen van 900-1.700 W en bieden in 
de grootste uitvoering een koppel 
van 5 Nm. Kenmerkend zijn verder 
de ergonomische en veiligheids-
maatregelen waaronder een S-au-
tomatic veiligheidskoppeling en 
een paddle-schakelaar met do-

V A K M A N S C H A P

Met de Hydro-PU-XSpray Isopri-
mer 2243 brengt Brillux een voor-
strijkmiddel op de markt, met een 
goede isolerende werking ter be-
scherming tegen wateroplosbare 
houtbestanddelen. Kenmerken van 

dit reukarme voorstrijkmiddel op 
waterbasis zijn onder meer dat het 
kationisch isolerend en dampdoor-
latend is, geschikt voor gebruik 
buiten en binnen en dat het een 
goede hechting biedt op onbehan-
deld hout en al aanwezige afwerk-
lagen. Voor verwerking adviseert 
de producent het spuitsysteem 
 FinishControl 3500 van Wagner, 
geschikt voor kleine oppervlakken 
en efficiënte reparatiewerkzaamhe-
den. Het voorstrijkmiddel wordt 
daartoe geleverd in een schroefba-
re 1 liter-beker voor directe ver-
werking. 

info: (010) 292 34 89
www.brillux.nl

bouwproducten.nl: 26003

Haakse slijpers 

Gouda was weer volop in het 
nieuws, en deze keer eens níét 
om Goudse toestanden met een 
buschauffeur die een overwe-
gend allochtone woonwijk niet 
doorkomt en zo. Nee, deze keer 
zwengelde mijn kleurrijke kaas-
stad een landelijke discussie op 
een ander vlak verder aan: mag 
Piet wel zwart zijn en waarom is 
Sinterklaas eigenlijk blank? De 
Goudse oplossing: kaasgele en 
stroopwafelbruine pieten.
Mijn vraag: wat wordt er tegen-
woordig in die open haarden al-
lemaal verstookt, dat de knech-
ten van de goed heiligman er 
kaasgeel en stroopwafelbruin 
van worden, inclusief ruitjesmo-
tief? En: wat betekent de lande-

Megamoskee of Gele Piet?   EDWARD UITTENBROEK

Verspuitbaar voorstrijkmiddel  
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Dé branche-organisatie 
van specialisten in onderhoud.

Kunt u ‘Den Haag en Brussel’ 
in uw eentje beïnvloeden?

Kunt u ‘Den Haag en Brussel’ 

Nee, natuurlijk niet. Maar met elkaar lukt het wel 
in branche-organisatie OnderhoudNL. Kijk maar naar onze 

6% btw! Door rechtstreekse invloed in besturen van o.a. 
VNO-NCW, MKB-Nederland en het Europese UNIEP zijn wij 
in staat zaken in uw voordeel te bepleiten. Eenheid maakt 

kracht. Word een jaar gratis lid. Meld u direct aan op 

WWW.ONDERHOUDNL.NL/KRACHT
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Hoezo 
Veveo?

Kijk, dat is nuttig. Veveo Egalizer is een zeer goed dekkende 
absorptieneutraliserende primer die baanvorming voorkomt. Dat vermindert 
faalkosten, want je hoeft je sauswerk niet meer opnieuw te doen. Bovendien 
dekt Egalizer zo goed, dat je meestal nog maar één toplaag nodig hebt. Zeker 
als je ook een Veveo-muurverf gebruikt. Dat scheelt tijd en dus geld. Kortom, 
met Veveo Egalizer levert je vakwerk meer op. Meer informatie? Veveo.nl.

Je sauswerk is banenvrij.
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