
NIJMEGEN – Groot onderhoud aan de Sint Stevenskerk in Nijmegen. En dat was no-
dig. Loslatend natuursteen werd een gevaar voor passanten. En om zo weinig moge-
lijk van steigers gebruik te hoeven maken, werkt de aannemer top-down. Als een 
omgekeerde bekroning werd de nieuw vergulde haan daarom als ‘eerste’ weer terug 
geplaatst. Verantwoordelijk voor het vergulden van de 120 kilo zware haan was in-
genieursbureau M. van de Kerkhof uit Beek en Donk. Directeur Eric van de Kerkhof: 
‘Deze torenbekroning had een afmeting van  ongeveer 1.40 bij 1.40 meter. Geen 
kleintje. We zijn er enkele weken mee bezig geweest om de haan met 23,75 karaat 
bladgoud te vergulden.’ De torenbekroning heeft nu weer de eer het hoogste punt 
van Nijmegen te zijn. 
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Een delegatie van OnderhoudNL 
heeft de vertegenwoordigers van de 
vakbonden FNV Bouw en CNV 
Vakmensen al vóór de eigen Alge-
mene Leden Vergadering (ALV) van 
18 november mondeling geïnfor-
meerd over een reeks van regelin-
gen en afspraken die de werkgevers 
opzeggen. Al bekend was dat On-
derhoudNL  zich terugtrekt uit het 
Savantis-bestuur en niet meer mee-
doet in de Stichting Arbouw. Nu 

komt daar het opzeggen van de 
BER-cao (Bedrijfstak Eigen Regelin-
gen) bij alsmede het staken van de 
‘protocolafspraken’. In de BER-cao 
wordt de afdracht aan het O&O-
fonds geregeld, een bijdrage over 
het brutoloon waaruit activiteiten 
als Mijn Loopbaan, het onderwijs en 
Knap Werk betaald worden. Ook 
wordt er het vakantiefonds in gere-
geld; daarover was in de laatste cao 
al afgesproken dat eventuele kosten 

van het voortbestaan van de vakan-
tiebonnen door werknemers zouden 
worden betaald.
De protocolafspraken zijn bespre-
kingen waarover dit voorjaar in de 
‘reguliere’ cao afspraken zijn ge-
maakt. Werkgevers en werknemers 
spraken met elkaar door over tal 
van onderwerpen, zoals over de 
loon- en functiestructuur, leerwerk-
plaatsen,  arbozaken,  externe 
flexkrachten en modernisering van 
de cao.
OnderhoudNL voorzitter Ruud 
Maas zei tijdens de ‘Ondernemers-
dag OnderhoudNL’, aansluitend op 
de ALV, dat ‘collectiviteiten wat ons 
betreft niet meer bestaan’. In 2015 

zal de werkgeversorganisatie plan-
nen maken om zaken die ze belang-
rijk vindt zelf te gaan organiseren, 
zonder inspraak van de bonden.
De bonden spreken van een onver-
standige actie van OnderhoudNL. 
Ze voorspellen een leegloop als On-
derhoudNL de lasten voor collectie-
ve voorzieningen zoals scholing 
gaat dragen waar niet-leden van 
kunnen profiteren. De bonden 
wachten de voorstellen voor de ‘ge-
wone’ cao van OnderhoudNL af en 
beraden zich op andere stappen.
(Voor een uitgebreide reactie van de 
werknemersorganisaties FNV Bouw en 
CNV Vakmensen, lees pagina 5 van dit 
nummer.)

DOETINCHEM – Schilders die 
arbeidsongeschikt zijn kunnen 
vrijstelling van hun pensioenaf-
dracht via A&O Services krijgen, 
terwijl de pensioenopbouw wel 
doorgaat. Daarvoor is, soms, een 
keuring nodig. Die kost 170 euro 
per uur, blijkt. Een vraag van een 
zzp’er aan Schildersvakkrant, 
legde de reactie neer bij Zelfstan-
digen Bouw, die het uitzocht. Die 
zzp’er had namelijk een aov-ver-

zekering en werd arbeidsonge-
schikt. Een geraadpleegde arts 
rekende 800 euro voor een keu-
ring. Wat blijkt: door A&O Servi-
ces is een vast uurtarief voor me-
dische keuringen afgesproken. 
Overigens hoeven werknemers, 
in tegenstelling tot zelfstandi-
gen, na arbeidsongeschikt te zijn 
verklaard, niet nog eens gekeurd 
te worden voor een vrijstelling 
van de pensioenafdracht.

Keuren vanaf 170 euro

OnderhoudNL blaast collectiviteit op
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Torenbekroning

Technologieprijs 
voor Visualizer app 
SASSENHEIM - De Visualizer app 
die recentelijk werd gelanceerd 
door AkzoNobel Decorative Paints, 
heeft nu al een prijs gewonnen op 
de 2014 Britse IT Industry Awards.  
Met deze gratis app kunnen gebrui-
kers in real-time zien hoe een kamer 
eruit zal zien in verschillende kleu-
ren voordat er maar een druppel 
verf wordt aangebracht. De innova-
tie versloeg zeven andere finalisten 
in de categorie ‘Innovative Mobile 
App of the Year’.

Monument Hoorn
in de prijzen
HOORN - Vereniging Oud Hoorn 
in Noord-Holland heeft de jaarlijkse 
monumentenprijs van de vereni-
ging toegekend voor de restauratie 
van een dubbelpand aan Het Breed 
in de Hoornse binnenstad. Bij de 
restauratie dit jaar is onder meer de 
winkelpui uit 1903 gereconstrueerd. 
Ere wie ere toekomt. Allereerst aan-
nemingsbedrijf Wit uit Wognum, 
maar zeker ook SW Wolda dat ver-
antwoordelijk was voor het schil-
derwerk. In het bekroonde pand 
legde Jacob Blokker ooit samen met 
echtgenote Saapke de basis voor het 
concern dat we nu kennen als 
Blokker. 

Van Noordenne
Glas uitgebrand
HARDINXVELD –  Het pand van 
de Van Noordenne Groep aan de 
Kade in Hardinxveld is door een 
grote uitslaande brand uitgebrand. 
De vlak er naast gelegen snelweg 
A15 was door de enorme rookont-
wikkeling om die reden geruime 
tijd in beide richtingen tussen Go-
rinchem en Sliedrecht afgesloten. 
De brand ontstond in een automu-
seum van eigenaar Gerrit van Noor-
denne. Daar zouden ongeveer der-
tig oldtimers hebben gestaan. Het 
pand is volledig uitgebrand. Er is 
niemand gewond geraakt. De me-
dewerkers konden het pand op tijd 
verlaten.

DOETINCHEM- Werkgeversorganisatie OnderhoudNL heeft de 
samenwerking met de werknemersorganisaties op losse schroeven 
gezet. Niet alleen is aangekondigd dat de werkgevers niet langer wil-
len bijdragen aan het O&O-fonds, ook alle ‘protocolafspraken’ van de 
lopende cao zijn afgezegd.

Akkoord kabinet over 
dubieuze arbeidsconstructies 
DEN HAAG - Er is lang en breed 
over gesproken maar het kabinet 
gaat nu schimmige constructies 
met goedkope, vaak buitenlandse 
werknemers harder aanpakken. De 
coalitiepartners VVD en PvdA heb-
ben hier overeenstemming over be-
reikt. 
Vooral in de bouw werken veel 
mensen uit Oost- en Midden Euro-
pa via onderaannemers en uitzend-
bureaus, die hun werknemers on-
derbetalen en premieafdrachten 

ontduiken. Toekomstig beleid moet 
zijn dat opdrachtgevers daarvoor 
aansprakelijk gesteld kunnen wor-
den. Zij moeten voortaan zorgvul-
dig controleren of het uitzend- of 
detacheringsbureau of onderaan-
nemer waar ze zaken mee doen, 
zich aan de regels houdt en in staat 
is de cao-salarissen te betalen. Dis-
cussie tussen PvdA en VVD ging 
erover of ook de hoofdopdrachtge-
ver aansprakelijk gesteld kan wor-
den. Dat ging de VVD echter te ver.

Glazol wpm
Multiprimer

Voor hout, kunststof en metaal

Corrosiewerend

de vos verf
www.devosverf.nl  /  070 347 36 31

Perfecte droging

bij koninklijke beschikking
hofleverancier
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Schildertape
om hondenbek

SNEEK - De politie heeft een 
36-jarige inwoner van Sneek in 
zijn woning bezocht na een 
114-melding van dierenmishan-
deling. De man had de bek van 
een van zijn honden dichtgebon-
den met schildertape. De man 
verklaarde dat de hond vaak 
blafte en vanwege klachten was 
hij met de tape aan de slag ge-
gaan. De hond is meegenomen 
naar de dierenarts waar de tape 
is verwijderd. De hondenbezit-
ter kreeg een proces-verbaal. Het 
dier is na behandeling weer te-
ruggebracht naar de eigenaar, 
aan wie is meegedeeld dat de 
betrokken instanties het welzijn 
van zijn honden zullen blijven
volgen.

Berg verfblikken 
goed opbergen 
DOETINCHEM - Twee broertjes 
ontdekken thuis enkele verfblik-
ken van hun vader en kunnen 
het niet laten om ze te openen. 
Het gevolg laat zich raden. Bin-
nen de kortste tijd zien de peu-
ter en de kleuter er onherken-
baar uit. De vader spreekt de 
schilders in spe daar opvoed-
kundig op aan en doet zijn best 
om serieus over te komen. Dat 
lukt niet helemaal. Grappig en 
ontroerend. Het filmpje staat op 
Schildersvak.nl/video.

Hondenpoep
roze geverfd
LONDEN (GB) – Een signaal om 
het bewustzijn van hondenbezit-
ters te stimuleren, dat moet roze 
verf op hondenpoep zijn. Het 
stadsbestuur van het Londense 
Camden heeft zijn gemeente-
werknemers een spuitbus met 
roze verf meegegeven om elke 
hondendrol te markeren door 
deze met roze verf te bespuiten 
en die te laten liggen, zodat ie-
dereen kan zien waar de poep 
zich bevindt. Het stadsbestuur 
hoopt daarmee honden bezitters 
bewuster te maken van hun  
gedrag en hen door middel  
van schaamte snel ler hun  hon-
denpoep te laten opruimen.

John Lennon-muur
overgeschilderd
PRAAG (CZ) – Een belangrijke 
Praagse trekpleister, de kleurige 
John Lennon-muur, een favorie-
te fotoplek voor toeristen, is 
overgeschilderd. De ‘Lennon-
muur’ ontstond in 1980 na de 
moord op ex-Beatle John Len-
non in de wijk Malá Strana. 
Toentertijd was de muur een 
doorn in het oog voor de com-
munistische autoriteiten. Nu 
heeft een groep anonieme stu-
denten, naar eigen zeggen van 
de Praagse kunstacademie, de 
muur wit geschilderd met de 
woorden ‘Wall is over’. Daar-
mee wil ze de muur vrij maken 
voor nieuwe gedachten van de 
huidige generatie, aldus de stu-
denten in hun verklaring. 

P E R S O N E N  &  B E D R I J V E N
De Vos Verf 
ook in Schiedam
SCHIEDAM - De Vos Verf heeft er 
een  n ieuw verkooppunt  b i j :  
Decokay van Loenen aan de Dam 
in Schiedam. Vakschilders uit de re-
gio Rotterdam kunnen hier voort-
aan terecht voor de verfproducten 
van de Haagse verffabrikant. De 
zaak biedt een totaalconcept op 
woongebied, maar als nieuw ver-
kooppunt van De Vos Verf richt het 
bedrijf zich, in een aparte ruimte, 
ook nadrukkelijker op de professio-
nele schilder.

Zelfrijdend stevig
de hoogte in 
SITTARD – Een klus op een fikse 
hoogte? Dan moet je misschien bij 
Collé Rental & Sales zijn. De leve-
rancier en verhuurder heeft name-
lijk de Genie SX180-zelfrijder met 
een maximale werkhoogte van 
maar liefst 56 meter aan het ver-
huur- en verkoopassortiment toe-
gevoegd. De telescoophoogwerker 

heeft een horizontaal bereik van 
ruim 24 meter en blijft dat zijde-
lings bereik houden tot ongeveer 24 
meter hoogte.

Verweij Houttechniek
partner OnderhoudNL 
WADDINXVEEN – Om de leden 
bepaalde gevraagde diensten te 
kunnen verlenen, werkt Onder-
houdNL samen met geselecteerde 
bedrijven en organisaties. Nieuwe 
partner is Verweij Houttechniek, 
producent van onder andere hou-
ten ramen, deuren, kozijnen en pre-
fab aan voor de zakelijke markt. De 
nieuwe partner kan het complete 
traject verzorgen, van ontwerp en 
inmeten tot en met de montage.

Den Braven opent 
Centre of Excellence
OOSTERHOUT – Het 40-jarig be-
staan van kitfabrikant Den Braven 
Sealants kreeg vorige maand extra 
glans door de opening van het 
nieuwe Centre of Excellence. In het 
nieuwe trainingscentrum verzorgt 
Den Braven Sealants workshops en 
trainingen over haar producten, 
concepten en toepassingen. Ook 
alle commercieel medewerkers van 
de Den Braven-Groep wereldwijd 
worden er getraind. Het gebouw is 
luchtdicht uitgevoerd.

Kris Florek 
Pool van het Jaar 
HILVERSUM – De stichting Polo-
nus heeft de Pool van het Jaar 
Award in de categorie Business toe-
gekend aan Kris Florek. In de schil-
dersbranche is Florek geen onbe-
kende. Hij bouwde in korte tijd Flo-
r e k  Va s t g o e d o n d e r h o u d  i n 
Zoetermeer op, en onder de naam 
Flow Roll importeert hij Ameri-
kaanse kwasten en opvallend bre-

der verfrollers van het merk Woos-
ter.

Zaanderwijk Groep 
VGO-gecertificeerd
HEERHUGOWAARD - De Zaan-
derwijk Groep, met vestigingen in 
Heerenveen, Alkmaar, Zaandam, 
Heerhugowaard en Urk, heeft het 
VGO-certificaat ontvangen. Daar-
mee laat het vastgoedonderhouds-
bedrijf zien aantoonbare ervaring te 
hebben met alle onderdelen van re-
sultaatgericht vastgoedonderhoud. 
Ook treedt per 1 januari aanstaande 
Pedro Patino in dienst als commer-
cieel manager; hij vervangt Jan 
Hiemstra.
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G E M E N G D
Eigen- en pappenheimers   JAN MAURITS SCHOUTEN

omdat hun arbeid moet worden 
gerekend tot de belangrijkste ‘as-
sets’ van de bedrijfsvoering, deels 
ook uit medemenselijkheid. Trai-
ning, opleiding, be-
scherming tegen ar-
beidsongeval len 
zullen de werkge-
vers dus zelf wel 
voor hun mensen 
verzorgen.  Daar 
moet het personeel 
op vertrouwen. In-
spraak is niet zozeer niet gewenst 
als wel overbodig: wat de werkge-
vers willen is goed voor iedereen.

Onder zelfstandige schilders kom 
ik veel mensen tegen die zeggen 
dat ze een autoriteitsprobleem heb-
ben. Onder een baas werken, ver-

gaderen, overleg-
gen, dat ligt ze niet 
zo. Daarom zijn ze 
eigen baas gewor-
den. 
Ook hebben we een 
sluipende genera-
tiewisseling gehad. 
Dat  i s  noo i t  de 

‘boom’ geworden die bedrijfsadvi-
seurs likkebaardend voorspelden, 
zo’n vijftien jaar terug, maar staps-

S J O N  GERALD JAGER

gewijs heeft een jongere genera-
tie de bedrijfstak overgenomen. 
Dat zijn vrijwel nergens écht jon-
ge gasten, want de oude garde 
was vitaal en kon moeilijk losla-
ten. De nieuwe bestuurders zijn 
einddertigers, midveertigers, 
soms zelfs ouder. Met opgroeien-
de, puberende kinderen. En wat 
zeg je als vader met een autori-
teitsprobleem tegen je puberkin-
deren als ze dreinen? ‘Ik geef je 
geen inspraak, vertrouw maar op 
mij, ik weet wat goed voor je is.’  

j.schouten@eisma.nl

Wat is de psychologie achter het 
afscheid van OnderhoudNL van 
de ‘collectiviteiten’ in de sector? 
Collectiviteit en solidariteit be-
ginnen met de psychologische 
wil om het samen op te lossen en 
samen oplossen betekent elkaar 
inspraak geven en elkaars stand-
punten serieus nemen. Het is die 
wil die momenteel ontbreekt bij 
de werkgeversorganisatie. Men 
wil nog steeds wel dingen oplos-
sen, maar men wil dat niet meer 
samen doen. Solidariteit is iets 
dat de werkgevers voelen rich-
ting hun medewerkers, deels 

V O O R W E R K

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.

 ‘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 Vol trots presenteren wij onze nieuwste innovatie: de Devetaal Vol trots presenteren wij onze nieuwste innovatie: de Devetaal 
4-SB hoogglans. Een 4-seizoenenverf met siliconenbindmiddel 4-SB hoogglans. Een 4-seizoenenverf met siliconenbindmiddel 4-SB hoogglans. Een 4-seizoenenverf met siliconenbindmiddel 
die zich kenmerkt door zijn hoge, mooie bolle glans en die zich kenmerkt door zijn hoge, mooie bolle glans en die zich kenmerkt door zijn hoge, mooie bolle glans en 
uitstekende buitenduurzaamheid. De Devetaal 4-SB maakt hetuitstekende buitenduurzaamheid. De Devetaal 4-SB maakt hetuitstekende buitenduurzaamheid. De Devetaal 4-SB maakt het
mogelijk het hele jaar door te schilderen met één en hetzelfde mogelijk het hele jaar door te schilderen met één en hetzelfde mogelijk het hele jaar door te schilderen met één en hetzelfde 
verfsysteem. Dit geeft u als schilder meer fl exibiliteit en verfsysteem. Dit geeft u als schilder meer fl exibiliteit en verfsysteem. Dit geeft u als schilder meer fl exibiliteit en 
productiviteit. Kijk voor verkrijgbaarheid en technische productiviteit. Kijk voor verkrijgbaarheid en technische productiviteit. Kijk voor verkrijgbaarheid en technische 
informatie op: www.drostcoatings.nlinformatie op: www.drostcoatings.nlinformatie op: www.drostcoatings.nl
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Groot deel ziekteverzuim 
bouw werkgerelateerd

In bedrijfstakken als de bouw en 
het vervoer en opslag is het ver-
zuim het vaakst langdurig. Ook 
speelt leeftijd een grote rol. Hoe ho-
ger de leeftijd van werknemers, hoe 
vaker het verzuim langdurig is.
Van alle werknemers heeft 48 pro-
cent zich gedurende het afgelopen 
jaar ten minste één keer ziek ge-
meld. Van deze groep geeft 23 pro-
cent aan dat het laatste verzuimge-
val deels of hoofdzakelijk kwam 
door het werk. Voor 71 procent van 
de werknemers geldt dat het re-
centste ziekteverzuim niet werkge-
relateerd is geweest; 6 procent kon 

niet aangeven of het verzuim wel 
of niet kwam door het werk.
Binnen de bouw is het ziektever-
zuim relatief vaak werkgerela-
teerd. Daarbij hangt ziekteverzuim 
in sterke mate samen met geslacht, 
leeftijd, opleidingsniveau en be-
drijfsgrootte. Maar ook als hiermee 
rekening wordt gehouden blijkt 
dat het percentage werkgerela-
teerd verzuim in de genoemde 
branche het hoogst is.
Bij werkgerelateerd ziekteverzuim 
is het verzuim vaker langdurig 
dan wanneer ziekteverzuim niet 
verband houdt met het werk. 

KuiPeRiJ sCHiLDeRweRKen

K o R t

Chemisch afval 
via het web

LICHTENVOORDE- Een eenvou-
dige manier voor bedrijven om 
meer te weten over chemisch en 
gevaarlijk afval, het verpakken er-
van, en om het meteen ook te laten 
afvoeren, dat biedt afvalverwerker 
Dusseldorp via de website  www.
chemischafval.nl.  De website 
werkt als een webshop waar alle 
mogelijke chemische afvalsoorten 
die een bedrijf maar kan verwer-
ken en produceren, aan de orde ko-
men. Ook zijn er de kosten per kilo 
voor het afvoeren van het afval te 
bekijken en kan de afvoer meteen 
geregeld worden.

Mijn Loopbaan 
haalt doelstelling  
WADDINXVEEN - Loopbaanfaci-
liteit Mijn Loopbaan heeft inmid-
dels meer dan 350 aanvragen be-
handeld. Daarmee is het streefgetal 
bereikt. Voor 121 mensen werd een 
andere of nieuwe functie gevon-
den. Daarvan vonden 76 deelne-
mers een functie binnen de sector, 
45 deelnemers daarbuiten, vooral 
in transport en logistiek. Nog eens 
47 personen werden binnen hun 
bestaande functie breder of juist 
specifieker inzetbaar. Deelnemers 
die zich aanmelden bij Mijn Loop-
baan volgen een individueel stap-
penplan. Gedurende het traject 
blijft de loopbaanadviseur de deel-
nemer begeleiden.

Akzo: chemicaliën 
uit suikerbieten 
DELFZIJL - AkzoNobel is een sa-
menwerking aangegaan met Sui-
kerUnie, Rabobank, Deloitte, de 
Investerings en Ontwikkelings-
maatschappij voor Noord-Neder-
land (NOM), Groningen Seaports 
en de provincie Groningen om de 
mogelijkheid te onderzoeken voor 
de productie van chemicaliën op 
basis van uit bieten gewonnen sui-
ker. De samenwerking heeft tot 
doel om vervanging te zoeken voor 
steeds schaarser wordende niet-
hernieuwbare grondstoffen en kan 
mogelijk resulteren in rendabele en 
duurzame synthese van een reeks 
chemicaliën.

DEN HAAG – Verffabrikantenorga-
nisatie VVVF organiseert volgend 
jaar de tweede Coatings Innovatie 
Dag, en wel op 16 april. Deze twee-
de verftechnologische bijeenkomst 
zal net als de eerste editie in het 
Evoluon in Eindhoven plaatsvinden 
en is, na inschrijving en tegen beta-
ling, voor alle geïnteresseerden toe-
gankelijk. De bijeenkomst zal gro-
tendeels bestaan uit een aantal le-
zingen en uit vooral veel korte 
‘pitches’ waarin onderzoekers, we-
tenschappers en R&D-mensen van 
toeleverende bedrijven aan de verf- 
en drukinktindustrie over hun 
nieuwste ontdekkingen en projec-
ten zullen vertellen; een goede ma-
nier om in korte tijd veel te weten te 
komen over de nieuwste ontwikke-
lingen op verftechnologisch gebied.
Meer info op www.vvvf.nl.

Gemiddeld ruim 1 op de vijf woon-
consumenten heeft alle vertrouwen 
in schilders en geeft ze onvoorwaar-
delijk de sleutel. Daarbij blijken wo-
ningbezitters (27%) meer vertou-
wen in de schilder te hebben dan de 
huurders (17%). Ruim meer dan de 
helft van de huurders en kopers 
(57%) geeft aan altijd aanwezig te 
blijven wanneer de schilder aan het 
werk is. Ook hier lijkt de huurder 
(64%) wantrouwiger dan de koper 
(51%). Wellicht heeft het te maken 
met een betere vertrouwensband 
die een koper met een schildersbe-
drijf heeft in tegenstelling tot de 

huurder die voor buitenschilder-
werk vaak aangewezen is op het 
door de verhuurder aangesteld 
schildersbedrijf.
De schilder moet er zich wel van be-
wust zijn dat ondanks het dwingen-
de advies de ramen een paar uren 
open te laten staan, gemiddeld 1% 
ze toch weer sluit en 18% van de 
klanten hetzelfde doet als ze de 
deur uit moeten. 
Meer over dit mini-onderzoek, uit-
gevoerd door USP Marketing Con-
sultancy in opdracht van Schilders-
Vakkrant, op Schildersvak.nl > on-
dernemen > schildersvaktrend.

Vertrouwen in schilder beperkt

Coatings innovatie Dag 

GORINCHEM – Het mag dan al 
bijna twee jaar geleden zijn dat de 
multifunctionele Glazen Boerderij 
in Schijndel werd opgeleverd (lees 
SchildersVakkrant 2, 2013), op de 
jury van de Glass Award bleef het 
ontwerp van glas dusdanig indruk 
maken dat de tweejaarlijkse Glass 
Award naar deze spraakmakende 
glasconstructie ging. Het winnen 
van de prijs leverde meerdere win-
naars op: allereerst architect Winy 

Maas  van archi tectenbureau 
MVRD uit Rotterdam, geboren 
Schijndelnaar, Brakel Atmos voor 
de gevelconstructie en niet in de 
laatste plaats AGC die vanuit AGC 
Mirodan Industries in het Belgi-
sche Heule (België)  de email 
glasprints leverde en AGC West-
land die over een assemblagelijn 
beschikt om op een speciale manier 
dubbel glas voor de bijzondere 
glasconstructie te maken.

G e s t A R t
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Deze rubriek kent starters in allerlei 
soorten. De volgende variant waren 
we nog niet tegen gekomen. Allister 
(44, links op de foto) en Bernard (43) 
Kuiperij uit de Gelderse Achterhoek 
begonnen respectievelijk ruim twee 
en een jaar geleden ieder hun eigen 
schildersbedrijf, in Winterswijk en in 
Silvolde. Twee eenmanszaken waar 
ze binnenkort wellicht een vof van 
maken. Allister Kuiperij begon voor 
zichzelf omdat zijn werkgever er mee 
stopte en Bernard Kuiperij omdat hij 
zijn ontslag kreeg, twee heel voor de 
hand liggende redenen tegenwoordig. 
Geen paniek, want opmerkelijk genoeg 
werkten de twee broers als ondernemers 
in een vof enkele jaren daarvoor al 
geruime tijd samen. Allister Kuiperij: 
‘Ik kon destijds bedrijfsleider bij een 

schildersbedrijf worden, een prima 
baan. Toen zijn we weer terug in 
loondienst gaan werken. En zo zie je 
maar, nu ziet de werkelijkheid er weer 
anders uit en zijn we weer samen.’
In de regel werken de broers samen, 
aangevuld met twee ingeleende 
oud-collega’s. Ze bekijken het 
ondernemerschap nuchter en houden 
niet van onverantwoorde investeringen. 
Bernard Kuiperij: ‘We hebben een 
gezamenlijk website en we schaffen 
materialen aan uit eigen middelen. 
Zoals ladders, trappen, de auto’s 
en de steiger. Daar zijn we redelijk 
eensgezind in. Alleen een hoogwerker 
huren we wanneer dat nodig is.’ 
Qua klandizie zijn de risico’s ook 
gespreid. Allister Kuiperij: ‘Ongeveer 
de helft bestaat uit particuliere 

opdrachtgevers. Dat zijn klanten 
in het wat hogere segment. Dat 
levert niet alleen een beter uurloon 
op, ook is dat prettiger werk voor 
ons en voor de jongens. De andere 
helft van de klanten bestaat uit 
woningcorporaties en aannemers.’   
De toekomst zien de twee 
ondernemers met vertrouwen 
tegemoet. Bernard Kuiperij: ‘Ons 
plan is gebaseerd op groei. Ik denk 
dat we over een paar jaar een tiental 
schilders hebben lopen. Mijn broer 
Allister is dan projectleider en 
ik zal meer op kantoor te vinden 
zijn als calculator. Dat ligt ook 
in het verlengde met wat we al 
deden en hoe we in elkaar steken. 
Een mooie verdeling van taken en 
verantwoordelijkheden.’ 

DEN HAAG - In 2013 heeft bijna de helft van de werknemers in Ne-
derland ten minste één keer verzuimd wegens ziekte. Bij bijna een 
kwart daarvan had dit deels of hoofdzakelijk met het werk te maken. 
Dit meldt het CBS. Werkgerelateerd ziekteverzuim komt overigens 
het vaakst voor in de bouw.  

DOETINCHEM - Vaak lezen we mooie voorbeelden van het onvoor-
waardelijke vertrouwen dat bewoners in de schilder stellen. Bijvoor-
beeld bij afwezigheid tijdens de uitvoering van het werk. Er is ook 
een andere werkelijkheid: de omgekeerde. De Glazen Boerderij wint

Prima schilders, toch?

EMMEN - Dat het Prima Schilders 
zijn laat de foto overduidelijk zien. 
Of het prima schilders worden is 
hoofdstuk twee. Als het aan Prima 
Personeel ligt, het uitzendbureau 
met vestigingen in Noord Neder-
land en in Schiedam, gaat dat zeker 
lukken. Door samenwerking tussen 
Schuur Schilderwerken, TSH Vak-
opleidingen en Prima Schilders, al-
len te Emmen, heeft dit opleidings-
traject vorm gekregen. De acht leer-
lingen zijn zojuist gestart aan de 

opleiding. Eerst 12 weken aan TSH 
Vakopleidingen en daarna volgen  
de schilders in wording 12 weken 
stage, beide onder begeleiding van 
leermeester Henk Flap (rechts op 
foto). En als dat goed gaat, volgt mi-
nimaal een half jaarcontract. Door 
de investering van de gemeenten 
Groningen, Emmen en Midden 
Drenthe, werk-leerbedrijf NEF en 
Prima Schilders krijgen de acht jon-
geren op deze manier de kans om 
het vak te leren.
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CD-Color Nederland B.V. is een dochteronderneming van Dörken AG 
gevestigd in Herdecke (D),fabrikant van hoogwaardige bouwverven 

Dan ontvangen wij graag uw sollicitatiebrief met cv voor 30 december.
Heeft u vragen, dan kunt u zich wenden tot Stefan Lenskens.
CD-Color Nederland B.V.  ·  Postbus 1214  ·  5602 BE Eindhoven
Tel: 040 26 24 569
lenskens@cd-color.de
Websites:cd-color.nl en doerken.de

 ▸ Een zelfstandige en uitdagende functie met veel ruimte 
voor eigen initiatief in een professionele werksfeer.

 ▸ Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
 ▸ Mogelijkheid tot volgen van 
vakgerichte (interne) opleidingen.

 ▸ Auto van de zaak.

 ▸ U beschikt over HBO werk- en denkniveau.
 ▸ U bent resultaat- en klantgericht, communicatief en pro-actief.
 ▸ Ervaring in de verf of aanverwante branche is een voordeel.
 ▸ U heeft inzichten in bouwkunde.
 ▸ Enige kennis van de duitse taal is wenselijk.
 ▸ In het bezit van rijbewijs B.

Het voeren van advies en onderhandelingsgesprekken met klanten, 
onderhouden van lange termijn relaties met (bestaande) klanten 
en het genereren van nieuwe leads, bijhouden van technologische 
ontwikkelingen en het opstellen van je eigen (meer) jaren salesplan.

Inhoud functie:

Uw profi el:

Wij bieden:

Interesse?

een commercieel-technisch adviseur m/v 
Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar 

voor de regio Zuid- en Midden-Nederland. 
Het betreft een fulltime functie.

van de redactie van
Eisma’s Schildersblad en 

SchildersVakkrant

Gratis vaknieuws
Blijf wekelijks op de hoogte 
van het nieuws uit de 
schildersbranche! 
 
Schrijf u nu gratis in: 
schildersvak.nl/nieuwsbrief 

Het vakblad voor 
de Glasbranche!
 
Dé informatiebron voor de glasbranche met alles over:
• Bewerken en verwerken van glas
• Ontwikkeling voor het gebruik van vlakglas
• Glasprojecten in tekst en beeld.
 
Ons aanbod:
6 nummers vakblad Glas in Beeld
+ gratis nieuwsbrief
+  1e jaar 25% korting op de prijs van het jaarabonnement

€ 86,25 (i.p.v. € 115,-) excl. btw

Abonneren:    www.glasinbeeld.nl/abonneren    
Bel:   (088) 226 6647      
Mail:   abonneren@eisma.nl

Jaarabonnement

korting 

25% 

Met ruim 43.000 gasten hebben we in Münster ons 125-jarig jubileum gevierd, informatie 
ingewonnen en uitgewisseld. Talloze klanten en partners uit diverse landen hebben ons hun 
felicitaties toegezonden. Voordat het jaar eindigt, willen wij iedereen nog een keer “Dank-u-wel” 
zeggen en wij garanderen u: de ervaring die wij in 125 jaar hebben verzameld, zullen wij ook in 
de toekomst ter beschikking stellen. Verheug u nu al op interessante verrassingen in 2015. Wij 
wensen iedereen prettige kerstdagen en goed nieuwjaar!

www.brillux.nl

Zoveel lof en goede wensen 
als in 2014 hebben we lang niet 
meer ontvangen!

Brillux wil alle klanten en partners hartelijk bedanken.

BX00436_JahresEndAZ-185x257-NL.indd   1 25.11.14   14:14
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‘Wie is er onbetrouwbaar?’
FNV Bouw en CNV Vakmensen verbaasd over opmerkelijke koerswijziging OnderhoudNL

Even vooraf, die hele vakbond, dat stelt 
toch allemaal niets meer voor…

Roos: ‘We zullen niet ontkennen 
dat ons ledental terugloopt. Net 
zoals dat van OnderhoudNL, ove-
rigens. Maar door de afname van 
het aantal schilders in vaste dient 
neemt het percentage vakbondsle-
den onder de schilderwerknemers 
juist toe. En veel mensen die werk-
loos worden, of zzp’er of uitzend-

kracht, blijven lid, hè.’
Van Dijk:  ‘Landelijk is nog maar 20 
procent van de werknemers lid van 
een bond. Maar in de bouw is dat 
anders. Onder schilders is het meer 
dan 50 procent, onder stukadoors 
bijvoorbeeld meer dan 80 procent.’

Goed, maar de bonden komen niet 
meer helemaal mee, houden alles 
 tegen…

Van Dijk: ‘We hebben helder voor 
ogen wat voor moeilijke periode de 
sector doormaakt. Ik ben naast de-
legatieleider ook regiobestuurder 
en heb elke twee weken wel met 
een faillerend schildersbedrijf te 
maken. We denken op allerlei ma-
nieren mee met de branche, zijn be-
reid om over onze grenzen te stap-
pen.’
Roos: ‘Zo zijn we een heel eind ge-
komen met OnderhoudNL over de 
toekomst van het schilderonder-
wijs en van Savantis. We hadden 
zo goed als een overeenkomst over 
een afgeslankt Savantis en meer 
bevoegdheden en middelen voor 
Schilder^sCool. We zijn er in de zo-
mer uiteindelijk niet uitgekomen. 
Daarna hebben ze het overleg op-
geschort. Dan kunnen ze wel zeg-
gen dat ze “ultieme pogingen” ge-
daan hebben, maar wij waren vol-

gens mij over het schilderonderwijs 
nog gewoon in gesprek.’

En dat O&O-fonds, dat is een speeltje 
van de bonden en de werkgevers maar 
betalen…

Roos: ‘Er zijn door het O&O-fonds 
ettelijke miljoenen uitgegeven voor 
de campagne Knap Werk, onder-
steuning voor schildersbedrijven 
waar vrijwel uitsluitend de werk-
gevers van geprofiteerd hebben. 
Uit het fonds wordt ook Mijn 
Loopbaan gefi nancierd. Dat is be-
halve een hulp voor schilders, die 
dreigen uit te vallen, ook een hulp 
voor werkgevers die anders nog 
lang voor zieke werknemers moe-
ten doorbetalen. Behalve de vraag 
of het niet goedkoper kan, heb ik 
nooit kritiek van OnderhoudNL op 
Mijn Loopbaan gehoord.’
Van Dijk: ‘Uit het O&O-fonds komt 
ook een bijdrage aan Savantis, dus 
het lijkt op het droogleggen van die 
geldstroom. Om het vakantiefonds 

kan het niet gaan, daarover is al af-
gesproken dat als de vakantiebon 
blijft bestaan de werknemers die 
kosten zouden gaan dragen.’

Alles goed en wel, maar die fonds-
afdracht is gewoon te duur…

Roos: ‘Het bruto deel van het loon 
bestaat uit allerlei componenten. 
Veel daarvan zijn wettelijk bepaald 
zoals het pensioen. Feit is dat de 
pensioenpremie geld kost, maar is 
beïnvloedbaar door cao-partijen. 
De afdracht aan het O&O-fonds is 
maar zo’n 1 procent van de loon-
som, als het je daar om gaat… bo-
vendien, het lijkt me dat Onder-
houdNL-leden binnenkort een 
stuk duurder uit zijn.’

Ja? Want?

Van Dijk: ‘Voor ons is het ook gis-
sen. Maar OnderhoudNL beweert 
dat ze een aantal zaken belangrijk 
vindt, zoals het periodiek arbeids-
gezondheidskundig onderzoek 
(Pago) en het schilderonderwijs, en 
dat de werkgevers daarvoor zelf 
wel gaan betalen. Ik kan me niet 
voorstellen dat dat minder kost 
dan als je zoiets met alle werkge-
vers samen betaalt.’
Roos: ‘Temeer omdat mij lijkt dat 

werkgevers geen lid meer willen 
zijn van OnderhoudNL. Stel, je be-
taalt mee aan Schilder^sCool, en 
de jongen die afstudeert begint 
voor zichzelf of bij een bedrijf dat 
niet meebetaalt aan die scholing, 
dan blijf je dat toch niet doen?
Van Dijk: ‘Mijn kaderleden zeggen 
allemaal dat ze bij werkgevers wer-
ken waarvan ze niet denken dat die 
op zo’n manier gaan meebetalen.’

Je kunt wel protesteren, maar er is 
geen alternatief…

Roos: ‘Het grote probleem momen-
teel zit in de prijsconcurrentie op 

arbeid. Ik ken schildersbedrijven 
die zich onderscheiden op kwali-
teit of marktbewerking en die op-
merkelijk weinig last van de crisis 
hebben. Maar veel bedrijven heb-
ben last van de lage prijzen van 

zzp’ers en flexwerkers. Dat is 
scheef. Iemand die vrijwillig kiest 
voor het onzekere bestaan als fl ex-
werker of zzp’er zou daarvoor 
goed betaald moeten worden, geen 
18 euro per uur. Deels is dat een 
overheidsprobleem, maar in de 
sector moeten we daar ook iets aan 
willen doen.’
Van Dijk: ‘Een idee is om uitzend-
bureaus die overwegend schilders 
in dienst hebben als schilderonder-
nemers te behandelen. Ze zouden 
aan de bedrijfsfondsen moeten af-
dragen en ook lid kunnen worden 
van OnderhoudNL. Dat hebben we 
ook voorgesteld, maar daar willen 

de werkgevers niet aan.’

En… hoe nu verder?

Van Dijk: ‘De werkgevers geven 
aan niet meer over de protocol-

afspraken te willen overleggen. 
Dat is een hele lijst waarvan ze in 
het voorjaar nog vonden dat het 
belangrijk was om met ons over te 
praten, zoals de loon- en functie-
structuur, flexwerk, Pago, senio-
renregelingen. Zaken waarvan wij 
aangaven te willen bewegen en 
eventueel onze achterban te over-
tuigen. Het vloeide rechtstreeks 
voort uit de geldende cao waarover 
we dit voorjaar met elkaar na lange 
onderhandelingen overeenstem-
ming bereikten. Wie gedraagt zich 
dan onbetrouwbaar?’
Roos: ‘Formeel wachten we op de 
cao-voorstellen van de werkge-
vers, begin december. Op basis 
daarvan kijken we of het über-
haupt zin heeft om te gaan onder-
handelen over een nieuwe cao. Met 
onze achterbannen beraden we ons 
momenteel op de ontstane situatie. 
We vergelijken het trouwens ook 
met andere cao’s. In de ‘grote 
bouw’ en in het transport nemen 
werkgevers ook een hard stand-
punt in. Mogelijk trekken we met 
elkaar op.’

Peter Roos (links) en Roel van Dijk: ‘Landelijk is nog maar 20 procent van de werknemers lid van een bond. Onder schilders is het 
meer dan 50 procent’

DEN HAAG – In maart sloten ze 
nog een cao af waarbij over een 
groot aantal onderwerpen met 
OnderhoudNL zou worden door-
gesproken. Rond de zomer dach-
ten ze er uit te zijn met Onder-
houdNL over de toekomst van 
het schilderonderwijs. Nu wor-
den Peter Roos (FNV Bouw) en 
Roel van Dijk (CNV Vakmensen) 
geconfronteerd met een werkge-
versvereniging die ‘niets meer 
wil’. 

‘Behandel uitzendbureaus 

als schilderwerkgevers’

‘We zijn bereid over onze grens 

heen te stappen’
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YOUR INNOVATIVE PARTNER IN PAINT

Geeft kleur in
elk jaargetijde

WWW.DRENTHVERF.NL  
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‘De bewoner kwam mijn profiel te-
gen op Marktplaats’, vertelt Mar-
griet van Eijk. ‘Daar val ik als enige 
vrouw tussen de vakmannen nogal 
op. Mijnheer woonde al negen jaar 
in dit appartement en vond het tijd 
voor een complete verbouwing. 
We hebben wel wat concrete ge-
sprekken gehad, maar toen het op 
de uitvoering kwam, kreeg ik de 
sleutel en ging hij langere tijd op 
vakantie, in de verwachting dat het 
huis klaar zou zijn bij terugkomst. 
Dat vond ik best eng. Meestal over-
leg je stap voor stap met de op-
drachtgever.’
Nu is Van Eijk bepaald niet onerva-
ren. Ze volgde zelf de opleiding 
Restauratie en Decoratie en veel 
verschillende cursussen. Ruim tien 
jaar gaf ze, samen met haar toen-
malige partner, onder de naam Ar-
titotaal cursussen aan particulieren 
en professionals in decoratieve 
technieken. Ze verhuisde in 2008 
naar Amsterdam en begon haar ei-

gen bedrijf ‘Margriet van Eijk, 
Kleur en Interieur’.  
‘Gewoon plat onderhoudsschilder-
werk doe ik ook’, legt ze uit, ‘Als 
mensen één ding willen uitbeste-
den, dan is er toch vaak meer. Vaak 
komt van het één het ander. En 
daar kun je dan wel een goede prijs 
voor afspreken. Veel van mijn de-
coratiewerk komt ook zo tot stand.’ 
Voor een industriële uitstraling is 
op het moment veel interesse, 
merkt Van Eijk, die ook cursussen 
geeft, onder andere over beton-
lookimitaties.
Grijs en industrieel zou ook het 
Amsterdamse appartement wor-
den. Van Eijk liet zich daarbij inspi-
reren door verbouwingen die de 
eigenaar liet uitvoeren: een grijs 
gebeitste eiken vloer met white-
wash, en in de natte groep, tegels 
met een ruige betonlook. De opval-
lende hanenbalken in het apparte-
ment schilderde Van Eijk donker-
grijs met matte latex waarover ze 

Justpaint kalkpasta aanbracht die 
ze er met een vochtige stockinette 
(effectendoek) weer afveegde. Het 
gevolg is dat in de tekening van het 
hout de lichtere krijtpasta achter-
blijft. 
 De naden tussen de gipsplaten van 
het plafond smeerde ze af met Tou-
pret en schuurde ze, waarna ze de 
vlakken tweemaal schilderde met 
Keim Contact en afschilderde met 

Biosil. Daardoor heeft het opper-
vlak een steenachtige uitstraling, 
die bij strijklicht de afgesmeerde 
naden verhult. Voor de afwerking 
koos ze Keim-kleur 9582, ondanks 
dat de bewoner om een ‘lichtere’ 
ruimte had gevraagd. Van Eijk: 
‘Een lichtere kleur zou de kwaliteit 
van het geheel naar beneden halen, 
dat zou het effect van de vloer in 
combinatie met de balken teniet 

doen.’
De haard had een marmeren pla-
teau waar de bewoner van af wilde 
zonder te breken. Van Eijk koos 
daarom voor een behandeling met 
stucprimer, waarna ze het twee 
keer stuukte met Stoopen en Meeus 
Stuc Deco, uiteraard in de kleur 
‘concrete’, afgewerkt met stucver-
nis.  
In de slaapkamers koos ze voor een 
voorbehandeling met een laag 
Keim Contact, die ze daarna in 
twee lagen met een Venetiaanse 
spaan afwerkte met Universeel-
pleister, ook van Keim, en afschil-
derde met Biosil, wat een ‘vlekke-
rig’ stucco-effect oplevert.
Wat betreft decoratietechnieken 
trok Van Eijk de trukendoos nog 
verder open. Op drie kastdeuren 
paste ze bijvoorbeeld een sleep-
techniek toe en op raamkozijnen, 
deuren en plinten een craquelé, in-
gewassen met kalkpasta en twee-
maal gevernist. Verschillende deu-
ren werden met aluminiumverf ge-
schilderd, enkele deuren in de hal 
voorzien van een trompe-l’oeil van 
metalen platen.
Wat vond Van Eijk de moeilijkste 
techniek? ‘Ik vind eerlijk gezegd 
niets moeilijk’, lacht ze. ‘In mijn 
cursussen geef ik ook altijd aan: je 
moet gewoon durven.’
Spannend was vooral wat de be-
woner van het eindresultaat zou 
vinden. ‘Vooral over die wens om 
het appartement lichter te maken, 
maakte ik me een beetje zorgen. 
Kijk: in de hal komt geen daglicht. 
Je kunt de muren dan wel wit ma-
ken, maar wat is het met wit? Dat 
komt op je af, dat dringt zich op. 
En als je dan toch kunstlicht hebt, 
kun je beter een goede lamp op-
hangen dan te verwachten dat het 
door de kleur moet komen. Daar-
om durfde ik ook daar wel grijze 
wanden en grijze deuren aan. Ge-
lukkig was de opdrachtgever heel 
tevreden met het eindresultaat.’ 

AMSTERDAM – Een beetje eng was het wel: een bewoner die je de 
sleutel van zijn appartement aan de Amsterdamse Prinsengracht geeft 
en verwacht dat zijn woning volkomen anders is als hij terugkomt. 
Maar Margiet van Eijk (ex-Artitotaal) hield zich niet in en herschiep 
de woning tot een industrieel ogende woning.

‘Ik vind niets moeilijk’

P R O J E C T

Margriet van Eijk creëert ’50 tinten grijs’ in Amsterdams appartement

De woonkamer met de open haard, die van roze marmer was; de kleuren zijn afge-
stemd op de grijze whitewashed vloer

Een craquelétechniek met een vernis er 
over, op de kozijnen

Imitatie van stalen deuren, compleet 
met popnagels

De deuren in de hal, behandeld met een sleeptechniek, een decoratietechniek in 
weer een andere tint grijs

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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‘Mensen zien er tegenop om bin-
nenschilderwerk te doen of te laten 
doen’,  weet Franck van Hooff. ‘Bij 
AkzoNobel was de uitdrukking: 
‘there is a lot of pain in painting’. 
Een doe-het-zelver ziet zich bij de 
gedachte aan schilderwerk al met-
een een aantal vrije weekeindes op-
offeren, ziet op tegen het kiezen 
van verf en materialen bij de bouw-
markt, tegen de meubels verplaat-
sen, schuren, afplakken…  Kleuren 
bepalen, dat vinden sommige men-
sen dan weer wel leuk en ook het 
sauzen en het lakken zelf. Maar het 
opruimen en afvoeren van de rom-
mel en terugzetten van de meubels 
is weer een vervelende klus. Zeker 
als je een dagje ouder wordt.’
Dan schakel je toch een schilders-
bedrijf in, zou je zeggen? ‘Ook daar 
zien mensen tegenop’, zegt Van 
Hooff. ‘Steeds minder mensen heb-
ben een ‘vaste schilder’. Dus moe-
ten ze zelf iemand zoeken die ze in 
hun huis vertrouwen. En dat dan 
vaak langdurig, want ze denken 
dat de schilder zo’n beetje komt en 
gaat wanneer-ie wil. En dat is ook 
wel vaak zo. In het verleden omdat 
er met alkydverven werd gewerkt 
met lange droogtijden. Maar ook, 
en dat is nog zo, omdat schilders 

binnenwerk als vluchtwerk zien: 
als ze buiten vanwege het weer 
niet door kunnen gaan ze naar bin-
nen. Maar daar zitten klanten niet 
op te wachten. Die willen dat het in 
een korte periode gedaan wordt, 

volgens duidelijke afspraken’. 
Zie daar de basis van Schilderteam, 
het schildersbedrijf dat Van Hooff 
oprichtte na een carrière van 21 
jaar bij AkzoNobel. Met een ener-
gie uitstralende website (www.
schilderteam.nl) en onder het mot-
to ‘Fris uw huis op in één dag’ be-
looft Schilderteam zorgeloos bin-
nenschilderwerk, waar de klant 
eventueel zelf aan kan meewerken. 
‘Zo’n formule bedenken betekent 
keuzes maken’,  legt Van Hooff uit. 
‘We nemen bijvoorbeeld echt geen 
buitenschilderwerk aan. Wat niet 
wil zeggen dat we niet al wel eens 
een voordeur of wat kozijnen op de 
begane grond geschilderd hebben. 
Maar er zijn ook klussen niet door-
gegaan omdat er ook buitenschil-
derwerk aan vast zat. Zo kunnen 
we veel beter plannen: we komen 
op de afgesproken dag met een 
groot team en maken de klus dan 
ook helemaal af. Als dat bij een 
grote klus niet één maar twee of 
drie dagen kost, dan begrijpt de 
klant dat ook wel. De metamorfo-
se, daar draait het om; de ruimte 
die er weer helemaal fris en nieuw 
uitziet. We hebben al eens een klus 
gedaan bij een mevrouw die haar 
man, die op zakenreis was, bij 

thuiskomst wilde verrassen. Maar 
iedereen kan waarderen dat je snel 
werkt. En met watergedragen ver-
ven en een goede planning kan dat 
ook: ’s ochtends gronden, ’s mid-
dags aflakken. Dan moet je wel met 

watergedragen verf kunnen schil-
deren.’
En dat kunnen de schilders van 
Schilderteam. Van Hooff: ‘We wer-
ken vooral met leerlingen, ook wel 
met schilders via een uitzendbu-
reau. Dat is een idee van Huib 
Klerks, ook een oud-Akzo werkne-
mer. Huib heeft 40 jaar als applica-
teur bij Sikkens gewerkt. Hij vindt 
het belangrijk om het schildersam-
bacht te leren aan de nieuwe gene-
ratie.’ Schilderteam werkt in de re-
gio Leiden-Den Haag en betrekt de 
leerlingen van een plaatselijk roc 
en van de SchildersVakschool. 
‘Echt langdurige leerlingplaatsen 
kan ik (nog) niet bieden’,  vertelt 
Van Hooff, ‘dus ik bied de roc-leer-
lingen een stageplek en BBL-leer-
lingen komen vooral in de winter, 
als de SchildersVakschool elke mo-
gelijkheid kan gebruiken om ze te 
plaatsen. Wij zijn een goede aan-
vulling op hun opleiding, want 

binnenschilderwerk hebben de an-
dere schildersbedrijven vaak niet.’ 
Volgens van Hooff bieden de leer-

lingen wel toegevoegde waarde. ‘Je 
merkt dat mensen het leuk vinden 
dat er jonge mensen over de vloer 
komen die van aanpakken weten. 
Zeker als de bewoners zelf mee 
schilderen, is de sfeer vaak heel ge-
zellig’, zegt Van Hooff, die regel-
matig ook zelf staat te schilderen. 
Dat de bewoner meedoet is een an-
dere vondst. ‘Zoals gezegd vinden 
mensen het schilderen zelf vaak 
best leuk. Dat kan bij ons. We spre-
ken dan een korting af op het to-
taalbedrag. Zo’n 40 procent van de 
klanten gaat op dat ‘doe-het-sa-
men’-concept in. De rest laat het 

graag aan ons over. Onder die 40 
procent heb je mensen die een 
wandje meerollen, maar ook doe-

het-zelvers die van ons willen leren 
hoe je een deur met watergedragen 
verf strak in de lak zet. Geen pro-
bleem, natuurlijk.’
Schilderteam werkt voorlopig met 
één team: Van Hooff zelf met een 
netwerk van teamleiders en scho-
lieren eromheen. ‘Ik sluit niet uit 
dat als er genoeg werk is, ik men-
sen vast aanneem’, zegt Van Hooff. 
‘Maar ik denk ook richting franchi-
se. Schilderteam is kansrijk. Daar-
om zoek ik in de regio Leiden-Den 
Haag een zzp’er met commerciële 
vaardigheden die met het Schilder-
team-idee aan de slag wil.’

SASSENHEIM – Veel binnenschilderwerk wordt nooit uitgevoerd of 
jaren uitgesteld. De reden? De bewoners vinden het te veel moeite of 
te lastig om het zelf te doen, en ook tegen het inschakelen van een 
schildersbedrijf zien ze op. Franck van Hooff, voormalig verkoop-
directeur bij verffabrikant Sikkens, ziet een gat in de markt.

‘Schilderwerk dat ligt te wachten’

‘Veel schilders zien binnenwerk als 

vluchtwerk’

O N D E R N E M E N

Franck van Hooff start Schilderteam: binnenschilderwerk kan leuk zijn

Voormalig verkoopdirecteur Franck van Hoo� schildert regelmatig mee met zijn Schilderteam

‘De metamorfose, daar 

draait het om’

van de notaris’, etc. Maar dat blijft 
subjectief. 
• Ook schildersgebreken zijn con-
form de NEN 2767 goed in kaart te 
brengen. Op een vijf-puntenschaal 
beoordeeld, wordt een groot deel 
van de subjectiviteit uitgebannen. 
Zo meet je hoe erg de schuurkras-
sen zijn en hoeveel dat voorkomt 
op het gehele werk, of de intensi-
teit van de zakkers en de omvang 
op het werk. 
• Door veel foto’s te maken tij-
dens de inspectie van een werk 
kun je een eigen inspectiebiblio-
theek maken en daarmee de begin-
situatie beschrijven. Zo help je de 
opdrachtgever om objectief naar 
het werk te kijken. Met die infor-
matie kan hij vooraf beter bepalen 
wat hij wenst. Vooral bij RGVO een 

Slecht schilderwerk kun je wel 
herkennen. Maar is er verschil 
tussen goed schilderwerk en top-
kwaliteit? Hoe kan bijvoorbeeld 
de jury van de Nationale Schil-
dersVakprijs een winnaar aanwij-
zen?

• Kwaliteit betekent ‘hoedanig-
heid’ of ‘eigenschap’: het woord is 
ontleend aan het Latijnse qualitas. 
De definitie is: het geheel van ei-
genschappen van een object. Het 
begrip wordt daarnaast in positie-
ve zin gebruikt: ‘goede hoedanig-
heid of eigenschap’, ‘deugdelijk-
heid’. Een begrip dat zo diffuus is, 
laat zich moeilijk meten. De jury 
kan dat dus niet gedaan hebben 
met een ‘meetinstrument’ voor 
kwaliteit. Het zal gegaan zijn naar 
gevoelswaarde.
• Kwaliteit is leveren wat een op-
drachtgever verwacht. Dat hoeft 
niet altijd het beste te zijn, maar 
vaak heeft een klant wel eisen waar 

onmisbaar onderdeel. Het is ge-
bleken dat de kwaliteit van schil-
derwerk zo prima bepaald kan 
worden. Feitelijk zou voor de 
SchildersVakprijs dus de kwali-
teit al vooraf bekend moeten zijn. 
• Kwaliteit heeft voor een leek 
een heel andere betekenis dan 
voor de vakman die volgens de 
normen werkt. Vanuit de leek ge-
zien is kwaliteit iets als het resul-
taat aan het verwachtingspa-
troon voldoet. Als het verfopper-
vlak er gelikt uitziet, is de leek al 
tevreden. Maar of er soms over 
de verfgebreken heen wordt ge-
schilderd, bijvoorbeeld over 
oude reparaties op polyesterba-
sis met daarachter nog houtrot, 
kan de leek niet beoordelen. 

het geleverde aan moet voldoen. 
Die verwachting wordt, in tegen-
stelling tot andere werken, bij 
schilderwerken bijna nooit vooraf 
bepaald. De kwaliteit komt pas tot 
uitdrukking tijdens de uitvoering 
of wanneer de dienst geleverd is. 
Dan is men vaak wel in staat om te 
oordelen. 
• Voor een schilder is het moeilijk 
in te schatten welke kwaliteit de 
klant wil. Vaak onbewust en op een 
subjectieve manier zijn er allerlei 
aspecten die de schilder kan waar-
nemen om een indruk te krijgen 
van de verwachte kwaliteit. Bij-
voorbeeld; type woning, auto, kle-
ding, taalgebruik en houding die 
een klant aanneemt, amicaal of za-
kelijk, warm of afstandelijk.
• Er zijn in de schilderswereld wel 
benamingen die een bepaald kwa-
liteitsniveau suggereren: een ma-
kelaarsbeurtje, corporatieschilder-
werk, kabinetswerk, even oversop-
pen, natmaken, ‘als de voordeur 

T I P S  &  T R U C S

Dit is een samenvatting van een discussie op de LinkedIn Groep 
‘Schilderwerk, Onderhoud, Innovatie’. Met bijdragen ditmaal van 
Bas Burema, Bert Harsevoort en Peter Lohstro.
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Als vakman gaat u tot het uiterste voor een 

perfect resultaat. Dus vindt u het belangrijk om 

naast de allerbeste verf, schildersgereedschap van 

dezelfde kwaliteit te gebruiken. Immers, samen 

zorgen ze ervoor dat uw vakmanschap tot zijn 

recht komt. Met als resultaat strak schilderwerk 

en tevreden klanten. 

ProGold biedt een compleet en afgestemd 

assortiment, van kwasten tot schuurpapier 

en van afplaktape tot verfrollers. U vindt het 

ProGold-assortiment bij uw verkooppunt. 

Kijk voor meer informatie op ProGold.nl.

Alles voor een 
perfect resultaat. 

Toch?

ProGold. Werkt perfect. Altijd.

PROGOLD_ADV SVK_HP_DEF.indd   1 24-11-14   23:14

De nieuwste bouwproducten ontdekken?

Bouwproducten.nl is een activiteit van Eisma Bouwmedia BV.

Op Bouwproducten.nl vindt u snel en gemakkelijk informatie over de nieuwste producten voor de bouw.  

@Bouwproducten BouwvideoFacebook.com/Bouwproducten Bouwproducten.nl/nieuwsbrief*

www.bouwproducten.nlwww.bouwproducten.nl
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Als je coatingtechnoloog Corne 
Rentrop in een interview in de vo-
rige uitgave van SchildersVakkrant 
moet geloven, en waarom ook niet, 
is het slechts een kwestie van tijd of 
we beschikken weer over de ‘oude’ 
vertrouwde alkyds met hun ver-
trouwde verwerkingskarakteristie-
ken, maar dan volledig biobased. 
Sowieso heeft de vereniging van 
verfproducenten VVVF zich tot 
doel gesteld dat in 2030 de helft van 
de verven biobased moeten zijn.’
Ook Copperant (Baril Coatings Et-
ten-Leur) introduceerde onlangs 
Pura, een biobased verflijn. Direc-
teur Geert Duijghuisen: ‘Jammer 
genoeg ontbreekt er nog een duide-
lijke definitie van wat biobased nu 
precies is. Daar gaat in samenwer-
king met de Wageningen Universi-
teit gelukkig verandering in ko-
men. Een NEN-norm is in de maak. 
Ik ben voorstander van een breed 
gedragen norm die een einde maakt 
aan de discussie over wat onder 
biobased gerekend mag worden.’
Volgens Duijghuijsen staat boven 
alles de prestatie van de verf. ‘Wij 
zijn voorstander van aansluiten bij 
bestaande en nog te ontwikkelen 
prestatienormen. Het mag niet zo 
zijn dat er omwille van het bioba-
sed karakter, ingeboet wordt op ei-
genschappen.’
Het een en ander betekent volgens 
Duijghuisen dat de huidige tech-
nieken van biobased verven de hui-
dige lijnolieverven technisch op 
een achterstand zullen zetten: ‘Lijn-
olieverven zijn weliswaar groene 
verven, maar je mag je, of eigenlijk 
móet je je altijd afvragen, hoe elk 
product wordt gewonnen en dus 
ook hoe lijnolie uit vlas wordt ge-
wonnen. Het is daarom van belang 
dat de levenscyclusanalyse (LCA)-
data van biobased grondstoffen be-
schikbaar zijn. Want prestatiegewijs 

genieten ook lijnolieverven niet de 
voorkeur. Wanneer je als schilder 
vaker terug moet naar een klus, 
vanwege tragere droging of dunne-
re lagen, of omdat de duurzaam-
heid te wensen over laat, is dat ook 
niet duurzaam. Het is goed wan-
neer we dit soort zaken vergelijken, 
in de tijd evalueren en voorkomen 
dat er maar wat geroepen wordt. 
Uiteindelijk willen we bestendige, 
watervaste en snel drogende ver-
ven, zo veel mogelijk biobased. 
Liefst 100% en dat kan. Die verven 
gaan er naar onze verwachting heel 
snel komen.’
Al wat langer timmert Rolsma Ad-
vanced Biobased Paints aan de bio-
based-weg. De van oorsprong pure 
lijnolieverf heeft men aangepast 
aan de moderne eisen van de schil-
der. Directeur Bas van der Geest: 
‘Voor mij betekent biobased het ge-
bruik van zoveel mogelijk reprodu-

ceerbare stoffen. Heel simpel, aard-
oliegerelateerde producten zijn ein-
dige stoffen. Vlas en soja niet. Die 
kun je verwerken tot een verfingre-
diënt, en je kunt die wel onuitput-
telijk blijven produceren. Het raakt 
niet op, het put de aarde niet uit.’ 
Met ‘zoveel mogelijk’ geeft Van der 
Geest aan dat ook Rolsma-verf de 
100% biobased niet haalt. ‘Wees re-
alistisch, 100% pure natuurverf 

wordt vandaag nagenoeg niet ver-
kocht. Door Rolsma-verf met een 
“lichte ondersteuning” te produce-
ren die voor het grootste percenta-
ge uit biobased materiaal bestaat, 
draag je maatschappelijk beter je 
steentje bij vergeleken met de pure 
variant die weinig aftrek vindt. We 
hebben het zelf meegemaakt. Na-
tuurlijke pigmenten geven vale 
kleuren. Dat verkoopt niet. In de 

beginperiode was onze verf ge-
woon té groen. Door chemisch be-
werkte maar onschadelijke niet-
biobased pigmenten toe te passen 
hebben we nu een volledig kleur-
mengsysteem in natuurlijke lijnolie 
weten te bereiken. Dat werkt wél.’ 
Volgens Van der Geest zullen de 
verven die zich tegenwoordig bio-
based noemen  meer biobased wor-
den. ‘Die voorzichtige norm die de 
VVVF noemt: ‘in 2030 moet de helft 
van de verven biobased zijn’, daar 
is wat op af te dingen. Ik voorspel 
dat die norm in 2020 al haalbaar is. 
Gedurende die tijd hoop ik ook dat 
er meer duidelijkheid komt over 
wat nu precies biobased is, en voor-
al hoe je er mee om moet gaan. En 
dat “hij zo slecht droogt”, mag geen 
argument meer zijn. Als je als schil-
der weet en leert dat je dit soort 
verven dun op moet brengen, goed 
moet verdelen, ben je al een heel 
eind. Lijnolieverf droogt door op-
name van zuurstof en niet door uit-
treding van oplosmiddel. De natte 
laagdikte ís de laagdikte. Dat weten 
nog maar heel weinig schilders.’ 

Frank Buijtendorp, decoratie- en 
restauratieschilder: ‘Ik kies in eerste 
instantie voor authentiek schilder-
werk en vervolgens meen ik dat het 
beste te kunnen uitvoeren door lijn-
olieverven toe te passen. En ja, ik 
draag een gezond milieu een warm 
hart toe. Dat is zo’n beetje de mix 
van mijn keuze.’ Ook voor Buijten-
dorp, voorheen docent aan schil-
dersopleidingen, buitelen de be-
grippen ecologisch, duurzaam, bio-
based over elkaar heen. ‘Daar kun je 
lang en breed over discussiëren en 
dat doe ik ook graag, maar ik pro-
beer altijd dicht bij mijn uitgangs-
punt te blijven. In je ondernemer-

schap word je soms geconfronteerd 
met andere meningen en wensen en 
eisen. Wijken die sterk af ten op-
zichte van de mijne dan probeer ik 
klanten te overtuigen met het op-
zetten van proeven of ze mee te ne-
men naar gerealiseerde projecten 

om ze van het tegendeel te overtui-
gen.’ Bij elke keuze probeert Buij-
tendorp de ecologische footprint te 
overzien, dus de mate van milieu-
belasting in te schatten en de conse-
quentie van die keuze. ‘Een keuze 
voor bijvoorbeeld verfproducten op 

basis van sojaolie is biologisch zeker 
verantwoord, maar je mag je terecht 
afvragen of je daarmee geen pro-
ducten ontrekt aan de voedselketen. 
Biobrandstof is daar een voorbeeld 
van.’ Ook wat betreft de technieken 
om biologische producten te mani-
puleren om tot biologisch verant-
woorde bindmiddelen te komen en 
daarmee technisch een 100% bioba-
sed verf te produceren, blijft Buij-
tendorp de ontwikkelingen kritisch 
volgen: ‘Zolang de behaalde resul-
taten, de vooruitgang, op hun beurt 
niet ten koste gaan van het milieu. 
Ook hier is een scherpe inschatting 
van de impact op het milieu nood-
zakelijk.’  
Arnold Franken (61) van het gelijk-
namige Schilderwerken uit Rijnsa-
terwoude bij Alphen aan den Rijn is 
weer terug bij af. ‘Als leerling heb ik 
45 jaar geleden met lijnolieverven 
leren schilderen. Niet lang daarna 
stapte de gehele sector over op syn-
thetische verven. Ik natuurlijk ook. 
Totdat mijn vrouw en twee dochters 
mij stelselmatig wezen op de 
“troep” waarmee ik het milieu ver-

pestte.’ Het gevolg was dat Franken 
een totale ommezwaai maakte, te-
rug naar waar hij mee opgevoed 
was: schilderen met milieuvriende-
lijke verven. ‘Voor mij dus niet echt 
een cultuuromslag.’ Ook Franken 
merkt dat klanten in toenemende 
mate open staan voor milieuvrien-
delijk schilderwerk. ‘Het is een dui-
delijke trend. Ik werk alleen maar 
op deze manier. De vraag is groot. 
Niet voor niets zit ik het hele vol-
gende jaar al vol.’ Wat niet weg-
neemt dat Franken zich blijft oriën-
teren op de ontwikkelingen in het 
vak. ‘Recentelijk was ik nog op een 
bijeenkomst van Schilders van Nu, 
een club van schildersbedrijven die 
proactief het werken met ecologisch 
schilderwerk voorstaan. Daar heb 
ik kennis gemaakt met nieuwe in-
zichten en verven. Ik juich het toe 
dat verfproducenten steeds meer 
initiatieven ontwikkelen, zoals 
laatst bijvoorbeeld de lijnolieverf 
Oer van Wijzonol. Aan mij de taak, 
gezien mijn leeftijd, ons gedachte-
goed over te dragen aan een nieuwe 
generatie.’

Biobased: het nieuwe toverwoord
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Authentiek schilderwerk bij restauratiewerk is wat restauratieschilder Frank Buijten-
dorp betreft identiek aan het werken met authentieke producten en dus bij voorkeur 
met lijnolieverven

Pura van Copperant, de meest recente biobased verf, in november geïntroduceerd 
tijdens de SGA Vakdagen in Gorinchem 

DOETINCHEM – Elk schilders-
bedrijf heeft zo zijn persoonlijke 
verantwoording om zich een 
groen, ecologisch dan wel milieu-
vriendelijk schildersbedrijf te 
noemen. Inzichten veranderen, 
technieken ontwikkelen zich en 
daarmee evolueert ook het onder-
nemerschap van maatschappij-
kritische schilders. 

DOETINCHEM – Nu eens geen wedstrijdje om wie het hoogste per-
centage lijnolie in zijn verf doet, maar de vraag of biobased het nieu-
we toverwoord is voor alle verven die pretenderen milieuvriendelijk 
te zijn.

‘ontwikkelingen kritisch blijven volgen’

ziekenhuis. Na een stevig werk-
tempo en een hoog vochtigheids-
gehalte diende de eerste pauze zich 
aan. Ik werd een trap op gediri-
geerd, nam plaats in de kantine 
van het keukenper-
soneel, keek naar 
buiten en zag het 
v e r k e e r  a a n  m e 
voorbi j  t rekken. 
Daar zat ik in mijn 
witte bedrijfsklof-
fie. Fietsers vanaf 
de Heyendaalseweg keken naar 
binnen en zagen er mannen en 
vrouwen in witte kledij. De omge-
keerde wereld. Ze zagen het ver-
keerd, maar toch, ik was dokter. 
Het voelde als een promotie zon-
der enige vorm van inspanning.

Nu vraag ik me af: je draagt als 
schilder schone kleding en werkt 
in een ziekenhuis, verpleegtehuis 
of wat voor medisch centrum dan 
ook en loopt door hallen, gangen 

en trappenhuizen. 
Word je door pa-
tiënten en bezoe-
kers dan ook als 
arts of verpleger 
gezien? Voel je dat 
als schilder ook zo, 
en, vind je dat pret-

tig?  En omgekeerd, die arts, wan-
neer die zich in de omgeving van 
de werkzaamheden van schilders 
en stukadoors ophoudt, zou die 
zich er bewust van zijn dat hij mis-
schien abusievelijk als schilder 
wordt aangemerkt? En zou hij of 

zij die beroepsverwisseling als 
grappig, vervelend of ook als 
prettig ervaren? Wat maakt het 
ook uit. Ieder zijn vak. En toch, 
als die geniale chirurg, spitsvon-
dige onderzoeker of toegewijde 
verpleger tijdens de uitreiking 
van de Nationale SchildersVak-
prijs aanwezig was geweest, en 
al die proeven van vakmanschap 
aan zich voorbij had zien trek-
ken, weet ik zeker dat hij, of zij 
natuurlijk, graag eens van be-
roep had willen ruilen, misschien 
wel voor altijd. 

   

h.vangennip@eisma.nl

Ieder zijn vak  HEIN VAN GENNIP

Als studentje in Nijmegen fietste 
ik in regelmatig langs het UMC 
Radboud. Daar zag ik vanaf het 
fietspad aan de Heyendaalseweg 
dokters en verpleegsters in witte 
jassen aan tafels zitten. En als 
student leed ik, zoals elke nood-
druftige jongeling, aan een notoir 
geldgebrek, altijd op zoek naar 
middelen om in de noodzakelij-
ke levensbehoeften te voorzien; 
in willekeurige volgorde: eten, 
uitgaan, wonen, uitgaan, boeken, 
uitgaan. En als de reguliere geld-
bronnen zoals beurs en lening 
waren uitgeput, was het werken 
geblazen. Maakte niet uit wat. Zo 
bemachtigde ik een baantje als 
keukenhulp in de afwaskeuken 
in het souterrain van datzelfde 

C r A Q U e L É
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De EN166 veiligheidsbrillen Mil-
lennia 2G van Honeywell Safety 
Products Benelux in het Belgische 
Diegem bieden naast het comfort 
en de beschermende eigenschap-
pen van de Millennia serie ook een 
elegant ontwerp. Dit vergroot de 
acceptatie met betrekking tot het 

dragen ervan en vergroot zo de 
veiligheid op de werkplek. Ken-
merkend voor het ontwerp is on-
der meer de comfortabele pas-
vorm, de oog- en jukbeenbedek-
king en de eenvoud waarbi j 
aanpasbare delen ontbreken. Het 
sportieve en moderne montuur is 
beschikbaar in zwart en te combi-
neren met zes lenstinten: transpa-
rant, grijs, amber HDL, zilver In/
Out, IR 3 en IR5. Toepassingen zijn 
te vinden in ondere andere de 
bouw en industrie.

info: (+32 2) 728 21 17
www.honeywellsafety.com
bouwproducten.nl: 26127

Veiligheidsbrillen 

Metabo introduceert een genera - 
t ie  compacte  haakse s l i jpers  
die  geschikt is voor zware door-
slijp- en afbraam-
werkzaamheden 
i n  m a c h i n e - , 
scheeps-, hoog- en 
tunnelbouw. De 
sli jpers zi jn be-
schikbaar in uit-
voeringen met een 
opgenomen ver-
mogen van 2.200, 
2.400 of 2.600 Watt 
en bieden een schijfdiameter van 
180 of 230 mm. Door toepassing 
van de verbeterde Marathon-mo-
tor is de levensduur verdubbeld, 
ook bij extreem gebruik en grote 
stofontwikkeling. Verder verbetert 
een speciale collectortechnologie 

de overbelastingscapaciteit van de 
motor en de beveiliging tegen lek-
spanning. Trillingen zijn geredu-

ceerd door de MVT-handgreep en 
anti-vibratiesysteem. Optioneel is 
de geïntegreerde Autobalancer.

H E T  P R O D U C T

Schuren verlengt het onderhoudsinterval 

‘Schilders zijn zich weliswaar be-
wust van de noodzaak van een 
goede ondergrond, maar weten dit 
niet altijd te vertalen naar de juiste 
ondergrondbehandeling’, aldus 
Mocking, ‘Lakken zijn door opge-
legde Europese normeringen ver-
fijnd, minder “gevuld”. Dat heeft 
een verhoogd effect van krasschu-
ren tot gevolg. Schilders kunnen 
dit voorkomen zonder op kwaliteit 
in te leveren door anders te schu-
ren.’ Het antwoord op deze ont-
wikkelingen is 1948 siaflex, vertelt 
Mocking, ‘De schuurkorrel is van 

blauw verhit edelaluminiumoxide, 
met een korrelbereik van P40-
P1500, voor schilders meestal tus-

sen P120 en P320. De korrel is mid-
dels een open strooiing op een 
flexibele latex drager aangebracht.’ 
Mocking gaat graag in gesprek met 
schilderondernemers, woningcor-
poraties en verfproducenten over 

de technische mogelijkheden van 
deze schuurlijn. ‘Deze kwalitatief 
hoge schuurtechniek komt uit de 
jachtbouw en is prima geschikt 
voor de onderhoudsschilder. Verf-
producenten en woningcorporaties 
snappen dat belang, vertaald naar 
het verlengen van een onderhouds-
cyclus.’ Waarom niet rechtstreeks 
in gesprek met de schilders en de 
schildersopleidingen? ‘Via deze 

weg proberen we de meer traditio-
neel ingestelde schilders ook mee 
te krijgen. En helaas merken we 
dat schildersopleiding de neiging 
hebben om te onderwijzen wat de 
leermeesters vroeger in de praktijk 
altijd hebben gedaan.’ 
Volgens Mocking is het belangrijk 
om een maximaal effect uit je 
schuurmiddelen te halen. ‘Wij den-
ken in termen van een systemati-
sche aanpak, een goede mix tussen 
machine en handschuren. We advi-
seren om een deltaschuurmachine 
voor hoekjes te gebruiken, een 
RO90 (Festool) voor kleine opper-
vlakken, dan schuur je excentrisch 
roterend voor een mooi schuur-
beeld, en de 125 mm-machine voor 
de grote oppervlakken. Zo kun je 
tijd winnen.’
Iets anders wat niet elke schilder 
zich realiseert, aldus Mocking, is 
dat je met dit schuurmiddel zowel 
droog als nat kunt schuren. ‘Dus ’s 
ochtends, bij  vocht onder het 
dauwpunt, kun je met dezelfde 
korrelgrootte alvast nat schuren.’ 
Kern van het betoog van Mocking 
is dat je door de juiste manier van 
schuren met de correcte korrel-
grootte, het verfsysteem versterkt 
en daarmee de onderhoudscyclus 
verlengt. Mocking: ‘Door een beter 
schuureffect beïnvloed je het glans-
verloop en de vloeiing, en daarmee 
op zijn beurt de hechting en boven-
dien blijft de lak beter staan. De 
lengte van het onderhoudsinterval 
is met goed schuurwerk tot een 
jaar te verlengen.’

WAALWIJK - Voor schilders ontwikkelde Sia Abrasives een nieuwe 
serie schuurmiddelen: 1948 siaflex. ‘Verven veranderen, en dus veran-
deren onze schuurmiddelen,’ vertelt André Mocking, Technisch Ma-
nager Verfapplicaties van Maiburg Schuurtechniek, ‘De onderhoud
cyclus verlengen en het glansverloop beïnvloeden doe je onder andere 
door op de juiste manier te schuren.’

‘Verven veranderen, en dus 

veranderen onze schuurmiddelen’

André Mocking: ‘We adviseren de juiste mix van machine- en handschuren’ 

in zachte flockprint met glinsteren-
de glasparels. 

info: (074) 245 42 09
www.originlife.nl

bouwproducten.nl: 26135

Onder de naam Couture biedt Ori-
gin een behangcollectie die wordt 
omschreven als ‘geraffineerd en 
modieus’ en ‘vol details en aan-
dacht voor kunst uit de hele we-
reld’. Hiermee is de collectie onder 
meer geschikt voor wanden die 
een statement maken en passen 
binnen een luxueuze omgeving. 
Couture is gemaakt op een zware 
vlieskwaliteit die eenvoudig is te 
verwerken en vervaardigd met tra-
ditionele lijmdruk en zijdedruk. 
Verder kenmerkt het behang zich 
door textuur, reliëf en glanseffec-
ten. Qua afbeeldingen bestaat de 
keuze uit onder meer bloemen, 
grafische dessins en dierenhuiden. 
Daarbij is de collectie aangevuld 
met een behang met lampendessin 

V A K M A N S C H A P

Pure & Original voegt dertien 
nieuwe kleuren toe aan het be-
staande kleurenpallet dat hiermee 
uitkomt op een kleurenaantal van 
meer dan 150. De nieuwe kleuren 
dragen de namen: Drift, White Rhi-
no, Warm Grey, Ashes, Dark Fo-

rest, Dried Clay, Coffee Cream, 
Warm White, Wet Sand, Ristretto, 
Havana Yellow, Nutmeg Powder, 
Tin Kettle. In veel gevallen ver-
raadt de naam al om welke kleur 
het gaat. De natuurlijke kleuren 
zijn zonder uitzondering gemaakt 
met 100% natuurlijke pigmenten 
en geschikt voor uiteenlopende in-
terieurs. Alle varianten zijn te zien 
in de handgeschilderde kleurenfol-
der die gratis is aan te vragen.

info: 06 41 01 25 36
www.pure-original.com

bouwproducten.nl: 26149

Haakse slijpers

Luxe behang

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

Dertien nieuwe kleuren  
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www.loxam.nl            www.workx.nl            0900-0605 (15 c/m)

EUROPA’S NR.1 IN MATERIEELVERHUUR

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

085375031_002 WT ads Workx 41 vestigingen 109x100mm.indd   1 19/11/14   14:34

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

bouwproducten.nl: 26104
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Thermokleding is niet nieuw en kle-
ding die vocht afvoert ook niet. Denk 
aan sportkleding. Wel nieuw is de 
thermo-onderkleding van Mascot op 
basis van een nieuw concept: Ther-
moCool. Toos Volmer, salesmanager 
Nederland: ‘We voeren al veel langer 
thermo-onderkleding, maar Ther-
moCool verdeelt door de vezelstruc-
tuur het vocht sneller over een groter 
oppervlak weg van de huid. In feite 
worden met deze techniek twee 
soorten thermokleding met hun spe-
cifieke eigenschappen gecombi-
neerd.’ Volmer doelt op werksitua-
ties waar het aanwezige transpiratie-
vocht zo snel mogelijk moet worden 
afgevoerd én tegelijkertijd op de iso-
lerende eigenschap om een goede li-
chaamswarmte te behouden. ‘Denk 
aan intensief werk onder tochtige, 
gure werkomstandigheden. Je wilt 
voorkomen dat transpiratievocht 
snel afkoelt en tegen je gaat werken. 
Het vocht wil je kwijt, maar je li-
chaamswarmte moet op peil blijven 

(‘duoregulation’). Mocht je het bij in-
spanning te warm krijgen, dan zor-
gen de kanaalvormige vezels voor 
verkoeling.’ 
Mascot produceert de kleding we-
reldwijd, voornamelijk in Azië. ‘De 
werkomstandigheden daar zijn te-
genwoordig een hot issue’, weet Vol-
mer, ‘Wij produceren er maatschap-
pelijk verantwoord conform SA 
8000, de universele standaard voor 
sociale omstandigheden in een on-

derneming of keten. Denk aan ar-
beids- en productieomstandigheden 
en salariëring.’   
Volmer benadrukt dat de kleding di-
rect op de huid aan moet sluiten met 
daarboven voldoende ventilerende 
kleding. Bij hard werken, transpire-
ren en warmte is dat niet het eerste 

waar je aan denkt. Volmer: ‘In dit ge-
val is het een voorwaarde. De kle-
ding moet direct contact met de huid 
hebben om het vocht op te kunnen 
pakken en af te kunnen voeren. Voor 
een optimaal draagcomfort stretcht 
het lichtgewicht thermo-ondergoed 
bovendien in alle richtingen. Het 
moet aanvoelen als een tweede 
huid.’ 
Overigens zouden labels en naden 
irritaties op de huid kunnen veroor-
zaken. Daarom heeft Mascot de was-
voorschriften meegeweven in de 
stof, en ontbreken lastige stiksels en 
zijnaden.
Goed nieuws dus voor de gebrui-
kers. Nu de werkgevers nog. Volmer: 
‘Inderdaad. Zij zijn het die hun 

werknemers al dan niet van thermo-
onderkleding voorzien. Goede ar-
beidsvoorzieningen voorkomen uit-
val; dat weet iedere werkgever.  
De ondernemer die op doorwerk- 
kleding bespaart, zou wel eens het 
meervoudige kwijt kunnen zijn aan 
ziekteverzuim.’ 

d e  s p e c i a l i s t

Het assortiment thermisch isole-
rende beglazing ‘iplus’ van AGC 
Flat Glass is aangevuld met de uit-
voeringen Advanced 1.0 en iplus 
Advanced 1.0T die met een Ug van 
1,0 W/(m2K) een grotere bescher-
ming bieden tegen de kou. On-
danks de hoge thermische isolatie 
bereiken beide producten ook een 
hoge zontoetredingsfactor en hoge 

lichttransmissie. In concrete cijfers 
biedt de hardbare coating iplus 
Advanced 1.0T een lichttransmis-
sie van 80% en een zontoetredings-
factor van 60%. Daarnaast biedt 
AGC de producten iplus Top 1.1 en 
iplus Top 1.1T. Ook zij laten een 
grote hoeveelheid zonlicht en zon-
ne-energie in het gebouw toe, maar 
bieden gelijktijdig, dankzij een Ug 
van 1,1 W/(m2K), een goede ther-
mische isolatie.

info: (0344) 67 99 22
www.yourglass.nl

bouwproducten.nl: 26129

thermische beglazing ‘thermo-onderkleding voorkomt verzuim’
NAARDEN – Hoewel het begin november nog zomer leek, zal de win-
terse kou zeker nog toeslaan. Behalve doorwerkverven, afschermings-
mogelijkheden en verwarming is ook thermo-onderkleding een van de 
belangrijke schakels in het proces om doorwerken in de winter pro-
bleemloos te laten verlopen. Ook bij Mascot Workwear staat de tech-
niek niet stil.
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‘dit ondergoed moet aanvoelen als een 

tweede huid’

Toos Volmer: ‘Transpiratievocht wil je kwijt, maar je lichaamswarmte moet op peil blijven’
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c o l o f o n

heeft immers de landelijke intocht 
dit jaar. Het wordt de meest kleur-
rijke pietenparade ooit.
Niet dat schilders daar wat aan 
verdienen, maar er lonkt een ander 
perspectief.

Ondertussen wordt 
namelijk een NA-
VO-kazerne inclu-
sief atoombunker 
overgedragen aan 
de lokale moslim-
gemeenschap, zo-

dat daar Nederlands grootste mos-
keecomplex kan verrijzen. Daar zit 
natuurlijk zat schilderwerk aan. En 
er komen als het goed is ook een 
openbare school voor zeer moeilijk 
lerende kinderen en een gehandi-
captenopvang in. Dertig klasloka-

len en enorme oppervlakken aan 
wandjes, plafonds, deuren en na-
tuurlijk de immense nieuwbouw! 
Misschien wordt de bunker, 
waar ooit de gehele luchtverde-
diging van Noord West Europa 
gecoördineerd werd, ook wel 
wat gezelliger gemaakt. Kaassie 
voor de tijdige aanbieder.
Beetje jammer dat de autochtone 
middenklassebuurt van niks wist 
en nu in egelstelling gaat om de 
overval aan te vechten. Gaat zo’n 
mooie schildersklus aan het vak-
gebied voorbij? Dan maar leren 
schminken, in egaal kaasgeel en 
goudbruin ruitjespatroon!

uittenbroek@coating
kennistransfer.com 

lijke ophef voor het nobele vak van 
schoorsteenveger, die verzeke-
ringstechnisch niet weg te denken 
is uit ons onderhoudsbudget?
Gelukkig heeft iedere gemeente 
een burgervader of -moeder die 
boven de partijen 
staat. De Goudse 
burgemeester werd 
geciteerd in een 
voorpagina-artikel 
in  de Krant  van 
Gouda, zeg maar 
de lokale SchildersVakkrant maar 
dan minder vaktechnisch en met 
aandacht voor zaken die niet verf 
gerelateerd zijn (je hebt hem dus 
sneller uit). Hij heeft met veel bur-
gers gesproken, getwitterd en ge-
maild over de kwestie. Gouda 

megamoskee of Gele piet?  EDWARD UITTENBROEK

De vier seizoenenlijn van Boon-
stoppel bestaat uit de Garantie 
Grondverf PU en de Garantie On-
derhoudsverf PU. Het systeem is 
het hele jaar door eenvoudig te ver-
werken en heeft een goede door-
droging; ook bij lagere temperatu-
ren. Garantie Grondverf PU is een 
slijtvaste grondlakverf op basis van 
met polyurethaan gemodificeerde 
alkydhars. De droging van deze 
buitenverf is goed vanaf een tem-
peratuur van 0 °C. De Garantie 
 Onderhoudsverf PU is een hoog-
glanzende lakverf met een goede 
krasbestendigheid en hoge slijt-
vastheid. Ook de duurzame bui-
tenverf is op basis van met poly-
urethaan gemodificeerde alkyd-
h a r s ,  e n  g e s c h i k t  v o o r  h e t 

afschilderen van voorbehandeld 
geveltimmerwerk.

info: (0297) 54 11 80
www.boonstoppelverf.nl
bouwproducten.nl: 2615

vier seizoenenverf

v o o r z e t
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