
ZWOLLE – Met enige ceremonie werd onlangs in Zwolle een lijkkoets de ruimten van 
het Zwolse Deltion College uitgereden. BOL-leerlingen van het Vakcentrum Schilde-
ren, aangesloten bij Dé Schildersvakschool besteedden de afgelopen maanden heel 
wat uren aan het opknappen van deze koets, waar lang weinig onderhoud aan was 
gepleegd. SchildersVakkrant 1 van dit jaar weidde er een groot artikel aan, terug te 
lezen op Schildersvak.nl
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De vorige maand in het leden- en re-
latieblad OnderhoudNL Magazine 
gepresenteerde plannen voor het 
vakonderwijs en arbozorg van On-
derhoudNL blijken nog niet in kan-
nen en kruiken. Wat betreft het vak-
onderwijs stelt OnderhoudNL voor 
om alle schilderpraktijkscholen 
(Schilder^sCool en Dé Schilders-
vakschool) in één organisatie onder 
te brengen, OnderhoudNL Oplei-
dingen. Deze organisatie moet bo-
vendien de overgebleven taken van 
Kenniscentrum Savantis gaan uit-
voeren. De leden van Onderhoud-
NL zouden dit moeten fi nancieren, 
aangevuld met ‘Private fi nancierin-
gen’. OnderhoudNL stelde al eerder 
voor om de f inanciering van 
Schilder^sCool in een soort hol-
dingconstructie te gaan bundelen. 
De lidbedrijven van deze tot op he-

den zelfstandige organisatie zeiden 
daar toen ‘nee’ tegen. Ook zijn niet 
alle leerbedrijven lid van Onder-
houdNL. Dat geldt ook voor de le-
den van de koepel Dé Schildersvak-
school. Inmiddels is een eerste infor-
matief gesprek gevoerd tussen de 
organisaties over de Code Groen-
plannen.    
De vakbonden van OnderhoudNL 
zijn tegen het invullen van taken 
van Savantis, zoals de ontwikkeling 
van leermiddelen, het verzorgen 
van subsidieaanvragen en dergelij-
ke, door OnderhoudNL. Daar zou-
den zij dan niet meer over kunnen 
meebeslissen, terwijl ze dat nu wel 
doen. Hetzelfde geldt voor de arbo-
zaken bij het opheffen van Arbouw. 
Wat er met de collectieve gezond-
heidskeuringen in de bouw, PAGO, 
gaat gebeuren is nog onduidelijk.

DOETINCHEM – Rond de Belas-
ting op Toegevoegde Waarde 
(btw) is veel commotie gaande. Te 
onderscheiden valt de btw op 
bouw- en renovatiearbeid. Deze 
belasting was  tijdelijk verlaagd 
tot 6 procent, om de bouw door 
de economische crisis te helpen. 
Deze regeling is per 1 juli beëin-
digd, ondanks een gezamenlijke 
lobbyactie van bouworganisaties, 
die tot een motie leidde in de 
Tweede Kamer.
Nog wel geldt het lage btw-tarief 
over schilderwerk (inclusief ma-
teriaal). Dit in verband met het 
verlagen van de kosten voor zo-
genaamde ‘arbeidsintensieve 
diensten’ waar onder andere ook 
schoenmakers en kappers onder 
vallen. Er zijn wel meer branches 

waar lage btw-tarieven gelden, 
zoals op voedingsmiddelen en 
sportactiviteiten. 
De regering heeft in het kader van 
een belastinghervorming en -ver-
eenvoudiging voorgesteld om 
alle btw tarieven gelijk te schake-
len, op 25 procent.  
Hier zou een belastingverlaging 
op inkomens tegenover staan. Te-
gen deze verhoging van het btw-
tarief is zeer breed protest gere-
zen. In de schildersbranche wordt 
gevreesd dat consumenten niet 
bereid zullen zijn hogere prijzen 
te betalen. Dit zou leiden tot een 
toename van ‘zwart’ werk. 
CDA, GroenLinks, SP en PVV 
hebben zich inmiddels al tegen-
stander van deze algehele btw-
verhoging betoond.
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Herstelde lijkkoets Duurzaam hout stokt

UTRECHT – Er is tussen 2011 en 
2013 zo goed als niet meer verant-
woord geproduceerd tropisch 
hout in Nederland verwerkt, con-
cludeert onderzoeksbureau Pro-
bos. Dit ondanks de grote aan-
dacht ervoor en het voorschrift er-
van in veel overheidsbestekken. 
Het is nog steeds ongeveer 40 pro-
cent. In totaal wordt zo’n 74 pro-
cent van het gebruikte hout duur-
zaam geproduceerd.  Binnen het 
verantwoord geproduceerde hout 
is het FSC-label met 40 procent nu 
marktleider. 

Ook valgevaar 
Belgische bouw

BRUSSEL – Uit een blikseminspec-
tie op Belgische bouwprojecten 
door de ‘Toezicht op het Welzijn op 
het Werk’ de federale arbeidsin-
spectie, blijkt dat ook bij onze zui-
derburen nog veel niet in orde is. 
De inspecteurs letten vooral op po-
tentieel valgevaar. Er werden 350 
werkgevers gecontroleerd. Slechts 
20 procent voldeed aan alle voor-
schriften. Een waarschuwing kreeg 
30 procent terwijl de helft van de 
werken werd stilgelegd. De situa-
tie bleek vergelijkbaar met die in 
2013. De inspectie start in septem-
ber een actie om de veiligheid ver-
der te vergroten. 

Transitiekosten 
berekenen
HILVERSUM – Zelf berekenen 
hoeveel transitiekosten het bedrijf 
verschuldigd is, ook bij allerlei 
kortlopende en wisselende con-
tracten. Daarvoor ontwikkelde uit-
zendorganisatiekoepel NBBU sa-
men met administratiekantoor 
FlexKnowledge een online tool. 
Toegang tot deze rekenmodule 
voor transitiekosten is gratis voor 
uitzendbureaus die lid zijn van de 
NBBU. Anderen betalen voor een 
licentie 195 euro.

DOETINCHEM/LEEUWARDEN – De plannen voor een aantal collec-
tieve voorzieningen van de schildersbranche van ondernemersvereni-
ging OnderhoudNL onder de naam Code Groen roepen bij verschil-
lende belanghebbenden vooral vragen op.

DEN HAAG – Het renoveren van de gebouwde omgeving met 
veel aandacht voor energiebesparing levert de overheid tot 2020 1,4 
miljard euro op. Dat heeft het Nationaal Revovatie Platform (NPR) 
laten bereken. Het rapport werd aangeboden aan de Sociaal Econo-
mische Raad.

‘Energetische renovatie loont’

Het NRP is een netwerk van 90 
private partijen uit de vastgoed-
sector dat herontwikkeling en in-
vesteringen in bestaand vastgoed 
aantrekkelijker wil maken. Frank 
Bijdendijk en voormalig staatsse-
cretaris Dick Tommel zijn de trek-
kers van deze onafhankelijke 
stichting.
In het rapport ‘Energetische reno-
vatie van woningen, goed voor 
Nederland’, zijn de baten voor de 
overheidsfinanciën berekend. 
Energetische renovatie draagt 
niet alleen bij tot een hoger com-
fort voor gebruiker, een lagere 
energierekening en minder CO2-
emissie, betoogt het rapport. Het 

is ook goed voor de overheidsfi -
nanciën. Dat komt vooral door de 
effecten op de lokale en regionale 
economie en werkgelegenheid. 
Het positieve saldo zou neerko-
men op 1,4 miljard in 2020.
In ‘naburige landen’ zouden 
energetische renovaties sterk 
hebben bijgedragen aan behoud 
of herstel van de economische 
groei. Terwijl het tempo van re-
novatie in Nederland juist daal-
de. Dit mede door de heffi ng van 
1,7 miljard  euro via de corpora-
ties, wat geleid heeft tot schrap-
pen van veel investeringen , in 
nieuwbouw maar ook in energe-
tische renovatie.

Nu ook in Groningen, Leeuwarden 
en Emmen!

www.procoatings.nl

Btw onderdeel politiek spel
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Kennemer Wonen 
star met kleur 

CASTRICUM – Een relletje over 
verfkleur. Van 24 woningen van 
Kennemer Wonen aan de Gro-
tenweide in Castricum werd de 
voordeur blauw geschilderd. Dit 
tegen de zin van veel bewoners. 
Er werd tegen geprotesteerd, 
maar veranderen zou niet moge-
lijk zijn, wegens architectvoor-
schrift. Even later werden echter 
de voordeuren van het naastge-
legen blok wel in het gewenste 
rood geverfd. De projectleider 
van de corporatie verklaarde dat 
het verzoek hem pas bereikte 
toen de schilder al bezig was. Hij 
maakt per brief excuses, maar 
besluit: ‘U zult begrijpen dat de 
reeds geschilderde woningen 
niet opnieuw in een eventueel 
gewijzigde kleur worden over-
geschilderd.’

Woonaccessoires 
veranderen niet
ROSMALEN – Bouwmarkten en 
vbs-zaken verkopen steeds va-
ker  en meer trendy ‘woonacces-
soires’. Vervangen consumenten 
ook daadwerkelijk vaak hun in-
terieur? Vakblad Mix liet het uit-
zoeken door GfK: alleen jonge 
mensen tot 29 jaar vinden het 
leuk om regelmatig hun comple-
te interieur te vervangen. Zes op 
de tien consumenten vindt dat 
helemaal niet leuk. De vazen, 
kandelaars, lijsten, sierkussens en 
dergelijke worden wel vaak ge-
kocht ‘als men er tegenaan loopt’. 
Dus dat pleit wel voor die ‘cros-
seling’ van de bouwmarkten.

Bent u een hoek-
schilder?
STUTTGART – Wie Duits leest 
zou eens een kijkje kunnen ne-
men op www.eckenhandwerker.
de. Daar is bedrijfsadviseur 
Klaus Steinseifer een actie be-
gonnen, onder andere gesteund 
door het Malerblatt, om verha-
len te verzamelen over am-
bachtsbedrijven die een markt-
niche hebben gevonden. Stein-
seifers vader was schilder. Hij 
nam het bedrijf over en bracht 
het tot bloei, naar eigen zeggen 
omdat hij geen ‘hoekschilder’ 
bleef, zoals je die op één elke 
straathoek kunt vinden.

Diep in de anti- 
graffi ty
RIJSWIJK- Vind u uw vakblad 
wel eens moeilijk? Het blad Op-
pervlaktetechniek schrijft over 
een nieuwe, slijtvaste, anti-graf-
fi ty coating. Het is een entocopo-
lymeer die uit vele hydroxyl-
groepen (polyolen) bestaat, met 
daaraan zijketens van fl uorpoly-
meren. Om ontmengen van deze 
polymeerketens met de PU-coa-
ting tegen te gaan, werden de 
entocopolymeren in een koolstof 
oplosmiddel omgevormd tot 
micellen, met de fl uor zijketens 
juist als kern en de polyolen als 
buitenring. Dat u daar nou niet 
op gekomen bent!

P E R S O N E N  &  B E D R I J V E N
Klok vitaalste bedrijf 
Noord-Nederland

HOUTEN - Klok Onderhoud- en 
Afbouwgroep uit Assen is het ‘vi-
taalste bedrijf’ van Noord-Neder-
land. Het won de ElkeDagBeterA-
ward, een initiatief van MKB Ne-
derland in samenwerking met 
zorgverzekeraar ONVZ. Het bedrijf 
wint volgens de jury omdat vitali-
teit en duurzame inzetbaarheid van 
medewerkers onderdeel is van de 
bedrijfsstrategie.  

Vista verhuisd
NOOTDORP – Na dertig jaar in 
Voorburg gevestigd te zijn geweest 
verhuisde verfleverancier Vista 
Paint (ook bekend van de merken 
‘Südwest’, ‘Jansen’ en ‘Jaeger’) nu 
naar Nootdorp. Aan de Spiegel-
straat 17 wordt een gloednieuw 
pand betrokken. Vista wil middels 
deze investering haar positie als 
verfspecialiteitenleverancier in de 
Benelux versterken en uitbreiden. 

ZZP-Nederland nieu-
we leiding

G R O N I -
GEN- Johan 
M a r r i n k 
h e e f t  a f -
scheid geno-
m e n  v a n 
Zzp Neder-
land, dat hij 
r u i m  t i e n 
jaar geleden 

oprichtte. De organisatie is de afge-
lopen jaren sterk gegroeid, zeker 
sinds het ook een eigen verzekering 
is gaan aanbieden. Frank Alfrink 
(foto) is de nieuwe algemeen direc-
teur. Hij heeft een ondernemersach-
tergrond en veel bestuurlijke erva-
ring. Alfrink was kortgeleden 
werkzaam bij Menzis. Samen met 
Maarten Post neemt hij ook de be-
langenbehartiging op zich. 

Nemaco met Altrex
NIJVERDAL – Verkoop- en ver-
huurbedrijf voor de bouw Nemaco, 
met vestigingen in Nijverdal, Ol-
denzaal en Coevorden,  kocht on-
langs tien ‘volledig gepersonali-
seerde’ rolsteigers van het type RS 
Tower 52 van steigerfabrikant Al-
trex. De steigers zijn in Nemaco-
huisstijl uitgevoerd en vormen zo 
in opgebouwde vorm een reclame 
voor het verhuurbedrijf.Altrex 

biedt dit als extra service aan ko-
pers aan.

GBO-leden welkom bij 
Bouwend Nederland
ZOETERMEER- De 165 leden tel-
lende Glas Branche Organisatie is 
per 1 juli onderdeel van Bouwend 
Nederland geworden. Het was 
nieuws dat al langer bekend was, 
maar op 18 juni werd bekrachtigd 
door de besturen van beide organi-
saties. Het GBO wordt omgevormd 
tot een aparte vakgroep binnen de 
bouwondernemersvereniging.

Jeroen de Roon alge-
meen directeur Faber

HOOGLAN-
DERVEEN – 
J e r o e n  d e 
R o o n  v o l g t 
Arjen Bos op 
als algemeen 

directeur van Faber Personeels-
diensten. Hij vormt nu het manage-
mentteam samen met Björn Oeben 
(commercieel directeur Bouw en 
Techniek), Frank Boersma (com-
mercieel directeur Schilders) en 
Monique Moos (financieel direc-
teur). De Roon was commercieel 
directeur. Vanuit een landelijk net-
werk van 13 vestigingen verzorgt 
Faber personeelsdiensten, specifi ek 

gericht op de schildersbranche. Ar-
jen Bos blijft directeur van The Em-
ployment Group, de holding waar-
onder ook Faber Personeelsdien-
sten valt.

ProCoatings breidt 
noordelijk uit
ALMERE- Verfgroothandel Pro-
Coatings, met 18 vestigingen in 
west en noord-west Nederland, 
neemt de drie noordelijke vestigin-
gen van verfgroothandel Verfpunt 
over, in Groningen, Leeuwarden en 
Emmen. Eerder werden de andere, 
zuidelijke vestigingen van Verf-
punt al overgenomen door verf-
groothandel VVBHusan.

2 N I E U W S

G E M E N G D
Het initiatief van de basis JAN MAURITS SCHOUTEN

wel een plaatsje voor je hadden. 
En ondernemers beginnen om al-
lerlei verschillende redenen een 
schildersbedrijf. Vaak omdat ze het 
zat zijn gepiepeld te 
worden door hun 
werkgevers. Want 
dat komt veel voor. 
Soms ook juist om-
dat ze gepiepeld 
worden: ‘ga jij maar 
voor jezelf begin-
nen.’ 
Er zijn er dan onder die binnen een 
paar jaar een man of vijftig voor 
zich hebben werken. Terwijl de 

meeste die ik spreek liefst levens-
lang éénpitters blijven.
Er zijn natuurlijk nog grote onder-
houdsbedrijven met veel perso-

n e e l .  M a a r  d e 
meeste schilders-
contracten per be-
drijf vind je tegen-
w o o rd i g  b i j  d e 
gespecialiseerde 
uitzendbureau’s. 
En je hebt schilders 
die  klagen over 

prijzen, omzet, AK, de materiaal-
kosten en de duurte van hun me-
dewerkers, terwijl de buurman, al 

dan niet met eigen personeel, ge-
woon goed in het werk zit en er 
ook mooie prijzen voor kan vra-
gen.
Je hebt bedrijven die alles ver-
wachten van hun vereniging. En 
je komt bedrijven tegen die onge-
bonden willen zijn en zelf hun 
arbeidsvoorwaarden en hun op-
leidingen wel regelen, vaak keu-
rig verantwoord. En de functie 
van de vakjournalistiek is dat we 
met al die mensen spreken, zodat 
ze van elkaar kunnen leren.     

      j.schouten@eisma.nl

Soms lijkt de wereld overzichte-
lijk, maar over het algemeen 
blijkt dat dan al snel schijn. Zo 
zou je zeggen dat het duidelijk is 
hoe je schilder kan worden: na je 
voorbereidend onderwijs volg je 
een vakopleiding, via een baas of 
op een school met stages, en dan 
haal je je diploma.
Maar in de praktijk loopt dat 
toch vaak heel anders. Je was bij-
voorbeeld verkoopmanager, 
maar je vond werken met je han-
den leuker. Of je kon dus écht 
niet goed leren en er was een or-
ganisatie/oom/bedrijf waar ze 

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. Aan plaatsing zijn 
geen kosten verbonden.

S J O N  GERALD JAGER

 DE SPECIALIST  
 VOOR VAKKRACHTEN
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‘Grote Bouw’ heeft bijna cao 

De onderhandelingen tussen werk-
gevers in de bouw (Bouwend Ne-
d e r l a n d )  e n  d e  v a k b o n d e n 
(FNVBouw en CNV Vakmensen) 
duurden al anderhalf jaar. Nu is 
een akkoord gesloten waarvan ver-
wacht wordt dat de achterbannen 
er zich in kunnen vinden. Tijdens 
de onderhandelingen zegden de 
werkgevers, net zoals die in de 
schilderssector, hun deelname aan 
de Stichting Arbouw, aan het ken-
niscentrum (Fundeon) en aan de 
cao voor de bedrijstakeigenregelin-
gen op. Dat laatste wordt nu terug-
gedraaid: het O&O fonds wordt 
wel stukken kleiner en de premie 
gaat omlaag. Fundeon en Arbouw 
worden per 1 juli 2016 beëindigd, 
in de plaats daarvan wordt een 
nieuw en kennis- en adviescentrum 

opgericht; een kleine organisatie, 
bestuurd door werkgevers en 
werknemers, die zich beperkt tot 
het ontwikkelen van programma’s 
gericht op duurzame inzetbaar-
heid. Dit centrum wordt door 
werkgevers en werknemers aange-
stuurd. Verder komt er al in januari 
2016 een ‘Bouw ID-pas’. De pas 
maakt in een klap duidelijk wie er 
in dienst werkt bij welk (uitzend-) 
bedrijf. Verder staan ook opleidin-
gen en kwalificaties op de pas. Dit 
moet voorkomen dat uitzendkrach-
ten worden uitbetaald als onge-
schoolde krachten terwijl ze vak-
volwassen werknemers zijn. Werk-
nemers krijgen een individueel 
keuzebudget voor opleidingsdoel-
einden plus een loonsverhoging 
van 5,5% over 25 maanden.

Verlooij schilderwerken

k o r t

documentatie  
oranjezaal online

DEN HAAG – De Oranjezaal in ko-
ninklijk paleis Huis ten Bosch, een 
pronkstuk uit de zeventiende-eeuw, 
is in de afgelopen jaren zeer nauw-
keurig en zeer verantwoord geres-
taureerd. De zaal is beperkt toegan-
kelijk, aangezien de staat het paleis 
ter beschikking heeft gesteld aan de 
koning en zijn gezin. Voor de vak-
technisch geïnteresseerden zijn nu 
alle documenten van de restauratie 
online gezet. http://oranjezaal.rkd-
monographs.nl/inleiding1

robots die verf spuiten
COOKEVILLE (VS) - De Ameri-
kaanse marine en het Amerikaanse 
National Shipbuilding Research 
Program werken aan de ontwikke-
ling van robots die verflagen kun-
nen inspecteren, stralen en aanbren-
gen. Vooral bedoeld om veilig plek-
ken te bereiken waar mensen 
moeilijk komen. Dat meldt Paint-
SquareNews. Het zal wel even duren 
voor de robots op de markt komen. 
Ze moeten obstakels overwinnen, 
langs wanden omhoog ‘kruipen’ en 
hun bereik moet groot genoeg zijn 
om om zich heen verf te spuiten.

Uit SchildersVakkrant 11, 
25 augustus 2000

Een beetje serieus automatiserings-
systeem werkt onder DOS, vonden  
de meeste automatiseerders in de 
schildersbranche. Todat Windows 
de wereldstandaard werd. Schoor-
voetend gingen rond 2000 uitein-
delijk alle automatiseerders om. 
Maurice Bartels, van Bartels Da-
tastore destijds: 

‘Je zult er vroeg of laat toch aanmoeten. Ik 
heb dat niet verzonnen, Bill Gates heeft 
dat verzonnen. (…) DOS was een hart-
stikke stabiel systeem (…) Aan de andere 
kant heeft Windows zich bewezen’

SYDNEY (AUS)– Onderzoekers van 
de universiteit van Sydney experi-
menteren met een ‘polymeerstape-
ling’ waarin wit pigment en zilver 
verwerkt is. Deze vloeibaar aan te 
brengen dakbedekking blijkt het dak 
nog veel koeler te houden dan de 
meest geavanceerde witte dakcoa-
tings die hetzelfde doel hebben. Eer-
ste tests bewezen de effectiviteit. De 
onderzoekers gaan bekijken of voor 
de gebruikte materialen (afkomstig 
uit de zonnepanelen- en de spiegel-
industrie) goedkopere alternatieven 
zijn. Ook de schittering door de re-
flectie is nog een probleem. Het dak, 
midden in het centrum van Sydney 
waar aardig wat vervuiling is, bleef 
in de middaghitte 11 graden koeler 
dan zijn omgeving. Het materiaal 
blijkt de warmtestraling van de zon 
nog effectiever terug te kaatsen.

DOETINCHEM – Tien jaar garantie 
op schilderwerk? Grote verffabri-
kanten maken er landelijk reclame 
voor. Geloven de klanten van de 
schilder dat? SchildersVakkrant liet 
het USP Marketing Consultancy uit-
zoeken onder 499 ‘woonconsumen-
ten’. Een kleine minderheid (6 pro-
cent) is overtuigd dat het kan. Nog 
eens 15 procent weet het niet maar 

gelooft de reclame wel. 38 procent 
gelooft van niet of weet dat wel ze-
ker en nog eens 27 procent denk dat 
het kan, maar alleen onder bepaalde 
voorwaarden. Opmerkelijk is ook de 
uitslag over een andere vraag. Die 
naar duurzaam werken. Slechts 42 
procent van de klanten denkt dat de 
schilder duurzaam werkt. Daar ligt 
een communicatie-uitdaging.

spiegeldak tegen zon

VEGHEL -  Onder de titel ‘I can’t 
Paint in airconditioned rooms’ ex-
poseerde de Utrechtse schilder Jop 
Vissers Vorstenbosch in De Malerij, 
een expositieruimte in een voorma-
lige veevoederfabriek in Veghel. De 
kunstenaar koos ervoor om zijn 
schilderijen te presenteren op een 

‘omlijsting’ van latjes. Het ging in 
totaal om 5000 stroken Smartply 
OSB3 platen van Coillte Panel Pro-
ducts van 2440 mm lang, 119 mm 
hoog en 9 mm dik. Bouwcenter 
Veghel zaagde ze op maat waarna 
ze in het atelier van de kunstenaar 
met de hand werden gespoten.

G e s t a r t
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We hadden de indruk dat we Jan-
Willem Verlooij (37) al kenden. Dat 
heeft te maken met de manier waarop 
de ondernemer met zijn bedrijf 
bezig is. ‘Ik ben al eenentwintig jaar 
schilder, en werkte de laatste jaren op 
jaarcontracten voor schildersbedrijven. 
Wat me tegenstond is dat ze daar steeds, 
hoe hard je ook werkt, zeggen dat het 
sneller moet, zonder dat je weet wat 
de afspraken zijn. Twee jaar geleden 
ben ik de ondernemersopleiding gaan 
doen. Die heb ik helaas niet afgemaakt 
maar ik heb er wel veel opgestoken. 
Ongeveer een jaar van te voren ben 
ik met voorbereidingen begonnen, en 
in februari 2015 startte ik Verlooij 
Schilderwerken in Alkmaar.’
Vooral op Twitter is Verlooij al die tijd 
al flink actief. En zo kennen we hem 

(Verlooij Schilder@schilder_JW). ‘Dat 
levert me werk op. Toen ik net gestart 
was maakte ik via Twitter contact met 
een buitendienstman van Anker Stuy. 
Die wist een zzp’er die een schilder 
zocht. Dat leverde me 8 weken werk op.’
Verlooij verhuurt zich deels aan 
andere schildersbedrijven. ‘Het moet 
wel klikken. Ze moeten het kunnen 
waarderen dat ik een eigen klantenkring 
opbouw. Je hebt schildersbedrijven die 
dat liever niet hebben. Maar ik zie het 
zo: ik huur hen ook weer  in.’
Verlooij biedt een allround-pakket, 
inclusief houtrotreparaties. ‘Mijn 
specialiteit zijn dertigerjaren-woningen. 
Qua schilderwerk niet moeilijk, maar 
wel qua bereikbaarheid, met al die 
luifels en overstekken en dakkapellen. 
Ik vind dat leuk. Klimmen doe ik 

veilig. Met mijn eigen lange ladder 
en met gehuurd materieel. Ik heb 
mijn VCA**,  ik weet hoe het hoort. 
Bovendien heb ik te veel ongelukken 
zien gebeuren.’
De ondernemer kocht voor zijn 
bedrijf een tweedehands stofzuiger 
en een oudere Caddy. Daarnaast 
investeerde hij in een nieuwe frees 
en schuurmachine, en in die lange 
ladder. ‘Ik mag zeker niet klagen over 
de hoeveelheid werk’, zegt hij. ‘En 
de prijzen zijn redelijk. Last heb ik 
vooral van klusbedrijven die heel veel 
schilderen. Zij hebben geen verplichte 
pensioenverzekering en ik wel. Maar 
vakmanschap bewijst zich. Ik werd 
pas gevraagd bij een project dat ik 
verloren had aan zo’n klusser. Of ik 
het even wilde komen opknappen!’

DOETINCHEM - de onderhandelingen om de cao in de ‘grote bouw’, 
bouwbedrijven, aannemerij en gespecialiseerde bouwbedrijven, heb-
ben na anderhalf jaar onderhandelen tot een voorlopig akkoord geleid. 

omlijsting van kleurlatjes

twijfels over tien jaar 

amerikaanse veiligheid

NEW YORK – Dat aan de andere 
kant van de plas ook niet altijd  
verantwoord gewerkt wordt bewijst 
deze foto van Gertjan Brouwer,  
in het dagelijks leven calculator/
werkvoorbereider bij Helder Vast-
goed Schilderwerken. Op vakantie 

in New York zag hij deze wel  
erg ‘ambachtelijke’ hangbrug.  
Zijn foto, hier gepubliceerd, levert 
50 euro aan waardebonnen op.  
Ook een ‘schilderachtige’ vakantie-
foto? Stuur hem op naar schilders-
vakkrant@eisma.nl.



Kijk voor meer informatie op schildersvak.nl/videos.html

Video, dé manier om uw doelgroep kennis te laten maken met uwbedrijf, producten en projecten

UW EIGEN VIDEO: KRACHTIG EN DOELTREFFEND!

De website SchildersVak.nl is vernieuwd, naast een mooie, frisse look is de site
uitgebreid met een ‘premium’ deel met veel exclusieve vakinformatie.

Digitale abonnees krijgen:

✓  Meer dan 900 artikelen uit 2 vakbladen
✓  Zowel SchildersVakkrant als Eisma’s Schildersblad online te lezen
✓  Gratis deelname aan betaalde online seminars
✓  Altijd 15% korting op trainingen van Eisma Bouwmedia.

Voor €19,15 per maand heeft u al toegang tot het ‘premium’ deel op SchildersVak.nl

Abonnees van SchildersVakkrant en Eisma’s Schildersblad
ontvangen korting op het  ‘premium’ deel.

Lees net als ik al het 
schildersnieuws online!

Vakkrant en Eisma’s Schildersblad
ontvangen korting op het  ‘premium’ deel.

Vakkrant en Eisma’s Schildersblad

Probeer

GRATIS het

 ‘premium’ deel!

Kijk op: www.schildersvak.nl/premium
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‘Ons bedrijf heeft het geholpen’ 
van wijhe verf stelt wildcard nudge Leadership Challenge ter beschikking

Nudge Leadership Challenge? Nooit 
van gehoord.

‘Nudge bestaat nog niet zo lang, 
sinds 2010. Het is opgezet door 
voormalig uitgever Jan van Betten 
(CEO Reed Elsevier Duitsland) en 
stelt zich ten doel de samenleving 
duurzamer te maken. Onder ande-
re via een website, www.nudge.nl, 
waar iedereen zijn milieu- en duur-
zaamheidstips met iedereen kan 
delen. Maar Nudge doet veel meer. 
Het wil impact hebben op de sa-

menleving. Bij de start in 2010 
werd ik gevraagd om in het stich-
tingsbestuur zitting te nemen. Daar 
heb ik wel even over nagedacht. Ik 
geloof niet in een “geitenwollen-
sokken” manier om met deze 
vraagstukken omgaan. Ik zoek het 

in innovatief en vernieuwend den-
ken. Het feit dat ik, directeur van 
een verffabriek, gevraagd werd 
vond ik heel bijzonder. Juist de re-
latie tussen duurzaamheid en che-
mie interesseert mij. Ik zei dus “ja”. 
We zoeken nieuwe wegen om men-
sen, bedrijven en uiteindelijk de 
maatschappij slimmer, beter en 
duurzamer te laten functioneren. 
Met als doel om het leven op de 
planeet en met name de mensheid 
ook in de toekomst te laten voortle-
ven.’

Vandaar die ‘leiderschapsuitdaging’?
‘Precies: de jonge mensen in bedrij-
ven en organisaties zullen grote 
veranderingen moeten gaan door-
voeren. Hen moet je stimuleren om 
innovatief over duurzaamheid na 
te denken. Vandaar dat in 2012 

deze “hogedrukpan” bedacht is: 
drie dagen, samen met andere jon-
ge talenten en managers, in totaal 
150 deelnemers, een programma 
met topsprekers en volop uitdagin-
gen en opdrachten samen doorlo-
pen om je op een positieve en frisse 
manier te laten nadenken over 
duurzaamheid.’

Er zijn wel meer congressen, trainin-
gen, bijeenkomsten…
‘Natuurlijk. Maar dit is niet zomaar 
wat. Veel deelnemers komen van 
grote bedrijven. Denk aan banken, 
de olieindustrie, bedrijven uit de 
chemie. Bedrijven die vaak zelf in-
terne scholingsprogramma’s heb-
ben, maar dit inhoudelijk interes-
sant vinden. Nudge heeft nu een-
maal een geweldig netwerk en kan 
echt een topprogramma leveren.’

Voor best wel veel geld
‘Inderdaad. 2495 euro. En dan nog 
een flinke tijdsbesteding, zowel 
voor de jongere zelf als voor de 
werkgever.’

En van Van Wijhe zijn er ook mensen 
heen geweest?
‘Jazeker. Eenmaal zelfs drie tege-
lijk. Ik had toen intern een compe-
titie uitgeschreven: wie de beste 
pitch over duurzaamheid hield. 

Maar ze waren alle drie zó enthou-
siast en hadden zó’n goed verhaal 
dat ze alle drie zijn gegaan.’

Met effect?
‘Inderdaad. We hebben inmiddels 
in ons bedrijf een Green Team gefor-
meerd om de boodschap verder te 
brengen. Ze hebben ook intern een 
competitie opgezet, ‘De Groene 
Kikker contest’, voor het beste 
duurzame idee. Grappig genoeg 
was het de administratieafdeling 
die iets handigs verzon waarmee de 

productieafdeling duurzamer kon 
produceren. Een typisch voorbeeld 
van  hoe je dingen kunt veranderen 
als iedereen meedenkt. Dat we ook 
verven op lijnoliebasis en op zet-
meelbasis produceren komt hier 
niet uit voort, nee, maar het heeft 
natuurlijk wel met dezelfde duur-
zaamheidsgedachte te maken.

En nu geeft u een Wild Card weg
‘Ja. Kijk: wij kunnen wel als verffa-
brikant dat denken over duur-
zaamheid doorvoeren, maar wij 
moeten het ook weer proberen te 

delen met onze klanten. Alleen zo 
heeft het de “olievlekwerking” die 
het zou moeten hebben. En er zijn 
genoeg onderhoudsbedrijven (en 
houtbedrijven, de timmerindustrie 
kan ook mensen aandragen) die 
ook heel bewust met bijvoorbeeld 
maatschappelijk verantwoord on-
dernemen bezig zijn. Ook al uit 
welbegrepen eigenbelang, omdat 
de markt er steeds meer om vraagt. 
Daar willen we één jongere de kans 
van geven om zich in deze uitda-
ging te begeven.’

Ze kunnen dat ook zelf doen…
‘Ja, de inschrijving staat open voor 
iedereen, al is het aantal plaatsen 
beperkt. Ik zou het geweldig vin-
den als er meer onderhoudsbedrij-
ven hun jongeren er naartoe zou-
den sturen. Wij stellen één toe-
gangskaar t  ter  beschikking , 
inclusief de hotelkosten. Je kunt je 
aanmelden via www.wijzonol.nl/
wildcard. Ik hoop wel dat de deel-
nemer de werkuren van de vrijdag 
van zijn of haar baas krijgt. Zelf 
legt hij of zij immers het weekeind 
in.’ 

En geïnteresseerden moeten pitchen?
‘Ja, een korte presentatie geven 
over duurzaamheid. Op onze web-
site geven we daar wat suggesties 
voor, maar ze mogen helemaal zelf 
weten waar ze het over willen heb-
ben. Ik zal zelf in de jury zitten, 
met nog een paar andere mensen, 
die we nog aan het benaderen zijn. 
We moeten wel streng zijn. Dit keer 
hebben we echt maar één kaart te 
vergeven.’

Wat is eigenlijk uw zakelijke belang?
‘We hebben een serieuze insteek op 
duurzaamheid. Dat staat voorop. 

En ja, natuurlijk verwacht ik er ook 
positieve effecten van voor onze 
naamsbekendheid. Het past ook in 
onze marktbenadering. We willen 
het nu eens niet hebben over het 
potje verf, maar over het begrip 
duurzaamheid voor onze branche. 
En, nog platter: wij zijn ook maar 
een Nederlands MKB+-familiebe-
drijf, wij doen daarom niet mee aan 
de wereldwijde sustainability in-
dexen.  Zo kunnen we op een posi-
tieve manier laten zien dat wij ook 
hard werken aan duurzaamheids-
kwesties.’

Marlies van Wijhe:  ‘De administratieafdeling won een interne duurzaamheidswedstrijd, met een idee voor de productie’. 

‘Ook uit eigenbelang is  

duurzaamheid belangrijk’

‘Drie dagen in een hogedrukpan  

aan ideeën werken’
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ZWOLLE – Drie dagen hard werken: lezingen bijwonen, onderzoek 
doen, presentaties verzorgen, projecten verzinnen en uitvoeren. Sa-
men met andere jonge (23-33 jaar) leidinggevenden en ‘young potenti-
als’ die geïnteresseerd zijn in duurzaamheid. Zitten daar mensen in de 
schildersbranche op te wachten? Marlies van Wijhe denkt van wel en 
daagt ze uit.

Care    Coat2

•  Nylo, al 40 jaar een duurzame oplossing!
•  Compleet assortiment wand- en vloercoatings  
•  Gecertificeerd voor een Continu ContaCt met voedings- en levensmiddelen.



‘VastgoedPalet’ staat in één keer
Aannemer en schilder werken samen in onderhoudsbedrijf
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Het eerste officiële gezamenlijke project was wel aan een opknapbeurt toe: hout-
schade en verouderde kleurstelling.

‘We hebben de afgelopen jaren ge-
zien dat sommige schildersbedrij-
ven het slimmer hebben gedaan 
dan de bouwbedrijven, daar ben ik 
heel eerlijk in’, zegt Jan Bart van 
der Plas, samen met twee broers ei-
genaar van het tachtig man sterke 
bouwbedrijf KBM, waarbij hij de 
verantwoordelijkheid heeft voor 
Onderhoud & Renovatie. ‘Resul-
taatgericht vastgoedonderhoud, 
prestatiegericht werken… die 
schildersbedrijven hebben zich tot 
totaalaanbieders ontwikkeld die 
zelf bouwwerkzaamheden oppak-
ken of met ketenpartners uitvoe-
ren. En bij ons bouwbedrijf hadden 
we  wel verstand van bouwkundig 
onderhoud, maar niet zoveel ken-
nis van verfsystemen en schilder-
kundig onderhoud.’
Ron van Vulpen, directeur-eige-
naar van de Rovu-Groep, waar Van 
Maren Vastgoedonderhoud onder 
valt: ‘Toen ik in 2012 Schildersbe-

drijf Van Maren overnam, toen met 
2 schilders in dienst, zag ik meteen 
de kansen op de vastgoedonder-
houdsmarkt. Samen met ons team, 
Jeroen van Veen en Jacco Trousse-
lot, hebben wij Van Maren weer op 
de kaart gezet, Er werken nu 21 
schilders. Maar wil je als schilders-
bedrijf alle bouwkundige kennis 
eerst zelf opbouwen, dan ben je ja-

ren verder. Dus ligt samenwerken 
met een ander Katwijks bedrijf, dat 
van Jan Bart, heel erg voor de 
hand.’
Van Vulpen, zelf zoon van een aan-
nemer, werkte  tien jaar in diverse 
functies  bij AkzoNobel en startte 
in 2011 een eigen schildersbedrijf 
in Hilversum. Onlangs nam hij ook 
schildersbedrijf Van Wonderen in 
Utrecht over. In totaal werken er 

zo’n 50 vaklieden bij de Rovu 
Groep Bedrijven. 
‘De filosofie is om vooral lokaal 
heel sterk te zijn, maar ook in staat 
te zijn om in voorkomende geval-
len genoeg capaciteit te hebben om 
voor landelijke opdrachtgevers te 
werken’, legt Van Vulpen uit. Van 
der Plas: ‘Wij zijn vanuit Katwijk in 
heel westelijk Nederland actief.

Waarbij je binnen ons bouwbedrijf 
duidelijke verschillen ziet tussen 
de medewerkers in de nieuwbouw 
en medewerkers in het onder-
houd. We zijn al lang geleden met 
dat eigen onderhoudsbedrijf be-
gonnen. Dat zijn toch echt andere 
werknemers, die je bijvoorbeeld 
niet hoeft te vertellen dat ze niet 
met hun bouwschoenen zomaar 
bij de mensen naar binnen mogen 
klossen.’
Beide directeuren benadrukken dat 
het samenwerkingsverband, Vast-
goedPalet partners in duurzaam 
onderhoud, niet exclusief is. Van 
der Plas: ‘We werken graag ook 
nog met andere schildersbedrijven 
samen, ook met vastgoedonder-
houdsbedrijven. In VastgoedPalet 
willen we onze krachten bundelen 
bij met name gezamenlijke klanten. 
We werken vrijwel uitsluitend voor 
de zakelijke markt zoals voor cor-
poraties, beleggers, het onderwijs, 
de zorg en voor VvE’s. We merken 
bij corporaties een toenemende 

vraag naar ontzorging.’ Van Vul-
pen: ‘Wij zien dat precies zo. Jan 
Bart en ik hebben een inventarisa-
tie gemaakt van de opdrachtgevers 
en potentiële opdrachtgevers waar 
we goed samen kunnen optrekken. 
Op hen richten we ons als Vast-
goedPalet. Het gaat er inderdaad 
om om een compleet onderhouds-
pakket aan te kunnen bieden voor 
de langere termijn, niet alleen de 

schilderbeurt, waar wij veel ver-
stand van hebben, maar ook de re-
novatie van de douche en de keu-
ken. Jan Bart heeft weer verstand 
van tegels en metselwerk. En sa-
men hebben we dan nog een net-
werk van bewezen betrouwbare 
specialistische bedrijven, zoals 
dakdekkers en stukadoors.’
VastgoedPalet is in april van dit 
jaar officieel in de lucht, hoewel de 
twee bedrijven al vaker samen-
werkten. Het eerste project onder 
de nieuwe vlag is inmiddels al een 
eind gevorderd: een flatgebouw op 
een zichtlocatie langs de ringweg 
rond Katwijk.
‘De werkzaamheden aan deze flat, 
eigendom van de plaatselijke wo-
ningcorporatie, heeft Van Maren in 
dit geval aangenomen, omdat 

schilderwerk hier toch het grootste 
aandeel heeft,’ legt Van Vulpen uit. 
‘Is het bouwgedeelte het grootste, 
dan neemt KBM het aan. Mooi aan 
dit project is dat het een flinke ma-
ke-over is, in een compleet nieuwe 
kleurstelling. Daarbij kwam het 
een en ander aan houtrotsanering, 
wat we zelf uitvoeren, maar ook 
deelvervangingen. De luifel boven 
de winkels is zelfs helemaal ver-

nieuwd en uiteraard heeft KBM 
dat dan weer uitgevoerd.’
Van der Plas: ‘Het is toch mooi dat 
twee Katwijkse bedrijven hier sa-
men in een klap een vastgoedon-
derhoudsbedrijf hebben kunnen 
realiseren? En van belang is ook 
dat je elkaar in kwaliteit goed aan-
voelt. Je merkt dat de markt terug-
komt van het puur op prijs aanbe-
steden. Dat was geen leuke tijd, ik 
lever liever een goed plan in waar-
bij je de opdrachtgever ontzorgt, 
waar je innovatieve dingen verzint 
en waarbij de kosten transparant 
zijn. ’ 
Van Vulpen: ‘We merken zeker dat 
we meteen als serieuze partij be-
schouwd worden. We hebben al 
een paar gezamenlijke aanbeste-
dingen lopen.’  

KATWIJK – Sinds april is er een 
groot nieuw vastgoedonder-
houdsbedrijf ontstaan in de Bol-
lenstreek.  VastgoedPalet. Een sa-
menwerking tussen Ron van Vul-
pen en  Jeroen van Veen, van Van 
Maren Vastgoedonderhoud en 
Jan Bart van der Plas van bouw-
bedrijf KBM.

Jan Bart van der Plas (links) en Ron van Vulpen zetten in één keer een vastgoedonderhoudsbedrijf neer, Vastgoedpalet.

De luifel is vervangen door KBM, het schilderwerk doet Van Maren.

Het bouw ‘bord’. Aangezien Van Vulpen hier de hoofdaanneming doet staat die 
naam er op.

‘De markt komt terug op  

puur op prijs aanbesteden’

‘De filosofie is om lokaal 

sterk te zijn’
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‘je vaste schilders scherp houden’
opdrachtgever: ‘De prijzen moet wel reëel blijven’

Er wonen nog broeders in het 
Zwolse Dominicanenklooster. En 
er is ook een Oecumenische stu-
dentencommuniteit en de kerk 
heeft een levendige parochie. 
‘Heerlijk om hier rond te lopen,’ 
vindt Gonda Wams, projectleider 
namens Schildersbedrijf E.van 
Dijk. ‘Het ligt midden in de stad, 
maar als je door de gangen loopt, 
in de binnentuin staat of hoog op 
de steiger, overvalt je opeens een 
soort rust.’
Verantwoordelijk voor het beheer, 
de exploitatie en ‘nog heel veel 
meer’ is Jan Bayense. Het pand is 
bezit van de dominicanenorde 
maar een stichting doet het beheer. 
‘We verhuren delen van het pand 

als bedrijfsruimte en daarnaast bie-
den we faciliteiten voor bijeenkom-
sten en vergaderingen.’
De technische advisering was vroe-
ger uitbesteed aan een landelijk in-
genieursbureau. ‘Maar daar bleek 
weinig affiniteit te zijn met monu-

menten als dit.’ Nu werkt Bayense 
samen met Monumentenadvies 
Oost, een uit Monumentenwacht 
voortgekomen adviesbureau. ‘Zij 
hebben dat gevoel voor monumen-
ten merkbaar wel,’ aldus de be-
heerder.
‘Gemeten in liters verf stelt dit pro-
ject niet heel veel voor,’ glimlacht 
Mike Willems, Business Unit Ma-
nager Verf bij Saint Gobain, mana-
ger van de zes De Verf Grossier-
groothandels in ons land, die bijna 
overal bij glashandelsvestigingen 
van Glassolutions (een onderdeel 
van Koninklijke Saint Gobain Glass 
Nederland) zijn ondergebracht. 
‘Verftechnisch dan weer wel, want 
het systeem moet zó goed zijn dat 

het er weer een lange tijd tegen 
kan.’
Dat kan Bayense bevestigen: ‘De 
kozijnen staan allemaal in de trans-
parante lak. Iedereen weet dat een 
transparant systeem maar vijf jaar, 
een schilder zal zeggen drie jaar, 

ZWOLLE- Het huidige restauratieschilderwerk aan het gigantische 
Dominicanenklooster in Zwolle is om veel redenen interessant. Om 
de transparante beits met teakpigment, die een jaar of zes moet blijven 
zitten. Maar ook om de manier van aanbesteden. ‘We gaven de schil-
der de regie’. 

De ramen aan de voorzijde zijn er het 
slechtst aan toe. Vooral op de liggende 
delen is de beits zo goed als verdwenen.

Schildersbedrijf E. van Dijk coördineert alle werkzaamheden, 
schilderen is het grootste deel

goed blijft. En wij willen die duur-
zaamheid zo lang mogelijk. Niet 
alleen vanwege de schilderkosten 
en mogelijke overlast, maar ook 
vanwege de hoge steigerkosten.’
Een rondje door het gebouw leert 
wat de beheerder bedoelt. Het ge-
bouw, dat stamt uit het einde van 
de negentiende eeuw, brandde in 
de dertiger jaren van de twintigste 
eeuw deels af, waarna er nog een 
verdieping bovenop gebouwd 
werd. Het is niet alleen hoog, maar 
grenst aan één kant ook aan een 
drukke winkelstraat. En dan is er 
nog de ingesloten kloostertuin. 
‘Steigerbouwers zouden hun mate-

rieel via trapjes en poorten naar de 
tuin moeten brengen.  Dat is veel te 
arbeidsintensief. Daarom worden 
de stalen steigers met een kraan in 
de kloostertuin gezet,’ vertelt Bay-
ense.
Schildersbedrijf E. van Dijk is één 
van de vaste schilders van het com-
plex. Dit keer is het bedrijf de 
hoofdaannemer. Bayense: ‘Dat was 
meestal andersom: onze bouwkun-
dig aannemer coördineerde alles. 
Maar dit keer redeneerden we dat 
het schilderwerk het hoofdaandeel 
van de aanneemsom is en dus de 
schilder beter de regie kon nemen. 
Dat bevalt goed.’ Wams: ‘Er zit wat 
timmerwerk, wat voegwerk en wat 
loodgieterswerk aan, dat coördine-
ren we. We werken hier gemiddeld 
met vier schilders tegelijk. Schil-
ders die echt gevoel hebben voor 
dit monumentenwerk.’
SchildersVakkrant bezoekt het pro-
ject als net de slechtste zijde van 
het pand wordt aangepakt. Op de 

liggende delen is de transparante 
verflaag zo goed als verdwenen en 
het hout eronder flink is vergrijsd. 
Ook zit er vreemd genoeg soms 

juist aan de bovenkant houtrot. ‘De 
ramen sluiten direct aan op zand-
stenen overstekken,’ legt een schil-
der uit. ‘Als het regent en de wind 
staat er op, dan loopt het water 
rond en kan daar boven dan niet 
weg.’ Toch wordt er relatief weinig 
houtrot aangetroffen. Bayense: 
‘Het is een gok die we hebben moe-
ten nemen. We hebben voor dit 
werk een subsidieaanvraag ge-
daan. Die wordt alleen gehono-
reerd als de werkzaamheden nog 
helemaal niet begonnen zijn. Dus 
was de keuze: geheel op eigen kos-
ten maar wel op tijd laten schilde-
ren of wachten op de subsidie met 
het risico van veel grotere schade. 
We hebben voor het laatste geko-
zen.’
De Verf Grossier levert een Boon-
stoppel verfsysteem. Voor wat be-
treft de transparante delen wordt 
het kaalgekomen hout eerst geïm-
pregneerd met een verdunde laag 
Garantie Beits GLS Teak, bijge-
werkte delen worden overgebeitst 
met diezelfde beits tot de oorspron-
kelijke laagdikte en kleurstelling 

bereikt is. Dan volgt nog een af-
werking met tweemaal een laag 
van diezelfde Garantie Beits GLS 
Teak, een hoogglanzende beits op 

basis van high solid alkydhars. 
Voor het dekkend verfsysteem 
worden de kaalgekomen delen en 
de gegronde delen behandeld met 
Garantie Grondverf PU, waarna 
het geheel wordt afgeschilderd met 
Garantie Hoogglans SB.  
Bayense heeft nog twee schilder-
projecten in voorbereiding, de kerk 
en een bijgebouw. Zijn die ook 
voor Schildersbedrijf E. van Dijk? 
‘De samenwerking bevalt heel 
goed. Maar wijs geworden maken 
we er wel weer een aanbesteding 
van’,  aldus de beheerder. ‘We had-
den een huisinstallateur, maar toen 
die meeschreef voor een ketelver-
vanging bleek hij duizenden euro’s 
duurder dan zijn concurrenten. Je 
moet elkaar toch scherp houden. 
Andersom heb ik het ook meege-
maakt: dat ik een schilderwerk 
aanbesteedde en dat ik daarop prij-
zen binnenkreeg waarvoor ik mijn 
eigen huis niet eens zou kunnen la-
ten schilderen. Die aanbesteding 
heb ik toen stilgelegd. Aan zulke 
spelletjes doe ik niet mee. Het moe-
ten wel reële prijzen blijven.’   

Mike Willems (links) en Gonda Wams zijn trots op dit project dat Jan Bayense 
aan Schildersbedrijf E. van Dijk gunde.

Het Dominicaner klooster ligt direct aan een drukke winkel-
straat, veilig werken staat voorop

‘Schilders met gevoel voor  

monumentenwerk’

 ‘Het systeem moet er weer

 lang tegen kunnen’

Houtrot aan de bovenzijde: regenwater 
loopt om de stenen bovendorpel heen 
en veroorzaakt houtrot

Maar toch moeten alle gevels ook besteigerd worden. Vanwege de hoogte met sta-
len steigers. Voor de kloostertuin was daarbij een hijskraan nodig.

De oude transparante beitslaag wordt 
zorgvuldig waar nodig verwijderd
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Zeer grote constructies werden bij 
Hoeksma gestraald, gepoedercoat, 
geschoopeerd of gespoten. Twintig 
jaar geleden bouwde het familiebe-
drijf, oorspronkelijk afkomstig uit 
St Annaparochie, een bedrijfshal 
van tweeduizend vierkante meter 
in Franeker aan het Van Harinxma-
kanaal om aan de vraag te kunnen 
voldoen. Dat kanaal verbindt de 
havenplaats Harlingen met de 
Friese waterwegen, wat transport 
van grote objecten in verschillende 
richtingen natuurlijk sterk verge-
makkelijkt. Waar eerst de agrari-
sche en transportsector de belang-
rijkste opdrachtgevers waren voor 
het spuitbedrijf, kwamen de klan-
ten later vooral uit de weg- en wa-
terbouw en uit de industrie. Inci-
denteel werden ook scheepsrom-
pen onder handen genomen en nu 
en dan kwamen ook artistieke wer-
ken de straal- en coatinghallen uit. 
In de loop der tijd kwam daar nog 
een speciale poedercoatingstraat 
bij, waarbij bij de bouw al ook met 
grote objecten rekening werd ge-
houden. 
Buurman King Metaal werkte van-
af het begin af aan nauw samen 

met Hoeksma. Dat bedrijf is actief 
in allerhande metaalwerken; plaat-
werk, verspaning, constructies en 

hydraulica. ‘Ons bedrijf telt zo’n 
vijftig man personeel en is vooral 
specialist in machine- en rvs-tank-
bouw’, legt eigenaar Tjerk Kingma 
uit. En de meeste van die construc-
ties moeten worden gecoat, wat 
dus bij de buurman gebeurde.
Het faillissement van Hoeksma 
werd vooral veroorzaakt door de 
andere tak waar het familiebedrijf 
zich op richtte. Van oudsher is de 
onderneming namelijk ook actief 
in de fabricage van bedrijfscarros-
serieën en bedrijfswagen. In die 
branche is het tijdens de economi-
sche crisis uitzonderlijk slecht ge-
gaan. Daar hadden alle carosserie-
bedrijven last van. Beide Hoekse-

ma-bv’s zijn uiteindelijk failliet 
gegaan. ‘Het straal- en coatingbe-
drijf draaide naar behoren, maar 

werd mee het faillissement in ge-
trokken. Misschien dat door de 
economische tijd het qua orders 
ook voor het coatingbedrijf wat 
rustiger werd. Dan kom je door de 
verliezen in die andere bv helemaal 
in de problemen’, analyseert King-
ma. Hij is er echter van overtuigd 
dat de toekomst van het straal- en 
coatingbedrijf zonnig is. Zeker nu 
d e  e c o n o m i e  w e e r  a a n -
trekt.‘Daarom hebben wij het be-
sluit tot overname ook genomen. 
Er gaat nu weer werk in en uit. Het 
perspectief is goed. Vanaf dag één 
na de overname kwamen er tele-
foontjes binnen van klanten met de 
vraag of het bedrijf weer draait.’ 
In drukke tijden telde Gritstraal- en 
Coatingbedrijf Hoeksma twaalf 
werknemers. De vaste kern be-
stond uit acht mensen. ‘Het is de 
bedoeling dat we op termijn op-
nieuw zoveel personeel in dienst 
hebben, maar we beginnen eerst 
met vier man’, vertelt Kingma. 
SCB.FRL wordt een losse bv. Het 

samenvoegen met of op laten gaan 
in het eigen metaalbedrijf was voor 
Kingma geen optie. ‘Nee. Conser-
veren is een compleet andere tak 
van sport dan zware tankbouw. Je 

moet die deskundigheid willen be-
houden en uitbreiden. Dat gaat 
minder goed als je zo’n spuiterij 
onderdeel maakt van het metaalbe-
drijf als een soort serviceafdeling. 
Dat is ook jammer van de facilitei-
ten, die dan minder gebruikt zullen 
worden. Het blijft dus een zelfstan-
dig straal- en coatingbedrijf. Het 
enige raakvlak tussen de twee be-
drijven is dat onze constructies 
moeten worden afgewerkt. Dat de-
den en doen wij dan bij onze buur-
man. Het offshore transport is van-
wege de grote objecten die wij ma-
ken vaak lastig. Dus dan is het 

ideaal als het conserveringsbedrijf 
dichtbij ligt.’
Hoeksema zag het faillissement 
duidelijk tot voor kort niet aanko-
men. Het conserveringsbedrijf in-
vesteerde juist volop in nieuwe 
technologieën. Zo startte Hoeksma 
in 2010 met Bullex Hotspray. Een 
soort kunststofcoating (polyurea) 
wordt met deze techniek in diktes 
van enkele millimeters op staal, be-
ton, hout en EPS gespoten. De in-
stallatie was mobiel, zodat het 
werk op locatie kon worden uitge-
voerd. Onder andere grote opslag-
tanks door het hele land konden 
met deze spraytechniek worden 
behandeld.Overigens zijn er wel 
meer aanbieders van het spuiten 
van thermoplastsiche 2k coatings 
op locatie in Nederland actief.‘De 
activiteiten met dat Bullex Hot-
spray komen te vervallen. We gaan 
ons concentreren op de activiteiten 
binnen; stralen, poedercoaten, 
spuiten en schooperen, en gaan 
niet meer op pad’, laat Kingma 
desgevraagd weten.
De machinehal van het straal- en 
constructiebedrijf is volgens King-

ma dan ook ‘up-to-date’. Wel moe-
ten er wat technische aanpassingen 
en wat onderhoud plaatsvinden. 
‘Na de overname in april hebben 
we eerst opgeruimd en schoonge-
maakt, maar we zijn in principe di-
rect doorgaan met de werkzaamhe-
den en het bedienen van de klan-
ten. Wel is er een puntenli jst 
gemaakt om te kijken waar de prio-
riteiten voor aanpassingen of in-
vesteringen liggen. De zomerstop 
willen we gebruiken om laatste 
werkzaamheden uit te voeren. Zo 
moet de buitenkant van het pand 
nog worden opgeknapt.’

FRANEKER – Gritstraal- en coa-
tingbedrijf Hoeksma bv in Frane-
ker is overgenomen door buur-
man Tjerk Kingma, eigenaar van 
King Metaal. De failliete onder-
neming maakt een doorstart on-
der de naam Straal- en Coating 
Bedrijf Fryslân bv (SCB.FRL). 
‘Een uniek bedrijf dat uitzonder-
lijke volumes aankan.’

‘Zonnige toekomst coatingbedrijf’
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Het carrosseriebedrijf sleepte het 

coatingbedrijf mee

O N D E R N E M E N

Buurman start failliet straal- en coatingonderneming door

De grote giek van de Nederlandse Dok- en Scheepvaart Maatschappij-kraan nummer 13 uit Amsterdam is gestraald en gecoat 
bij Hoeksma BV in Franeker. 

Coaten andere tak van sport 

dan metaalbedrijf

Waaier 18 - 2451 VV Leimuiden - tel:  0172 499 297 - fax: 0172 500 720
mobiel: 06-53933142 - www.safetylift.nl - info@safetylift.nl 

OP RUPSBANDEN

Importeur van 
Hinowa   Socage   Almac

NIEUWE SERIE HOOGWERKERS

www.safetylift.nl 

Een jaar lang het vakblad  
ZZP’er in de BOUW ontvangen
voor slechts € 39,90
ZZP-er in de Bouw is het vakblad voor
ondernemers in de bouw zonder personeel en
informeert over bouwmateriaal, gereedschap,
financiële- en fiscale diensten en ondernemen
in de bouw. ZZP-er in de Bouw verschijnt vijf
keer per jaar.
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Goed weerbestendig

Zeer goed dekkende voorbehandeling

Afwerking zowel in mat als zijdeglans 

Waterdampdoorlatend systeem

Vuilafstotend

Wall Sealer ED & Styrol 
Een top systeem voor uw gevel!

globalpaint.com         GlobalPaintProducts    @Global_Paint         @Global_Paint

Zeer goed dekkende voorbehandeling

Afwerking zowel in mat als zijdeglans 

GlobalPaintProducts   @Global_Paint  @Global_Paint

Zeer goed dekkende voorbehandeling

Afwerking zowel in mat als zijdeglans 
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‘Kans om iets waardevols te doen’
Anne-Marie ten cate restaureert pand met veel gevoel voor verf

‘Ik ben vrijwel dagelijks overal bij’,  
vertelt Anne-Marie ten Cate, archi-
tectuur- en bouwhistoricus en me-
de-eigenaar van ‘Bureau voor 
bouwhistorie en restauratieadvies’ 
Ten Cate & Van der Wiele. ‘Ik heb 
ooit een opleiding in decoratie-
schilderen gevolgd en ben dan ook 
van plan om zelf de lambrisering 
in het trappenhuis te marmeren.’
Uit alles blijkt dat mevrouw Ten 
Cate niet zómaar een opdracht-
geefster is. Alleen al uit het project 
dat zij en haar man ter hand heb-
ben genomen: de restauratie van 
een groot pand uit 1730 met een 
enorme tuin aan de rand van de 
binnenstad van Haarlem. ‘Dit huis 
is vele keren verbouwd. 
De centrale trap is bijvoorbeeld een 
paar keer gedraaid. Vermoedelijk 
waren het van oorsprong twee hui-
zen. Voordat wij het kochten wer-
den de ruimten door verschillende 
bedrijven gebruikt.’ 
Combineer dit  met het begrip 
‘zwaar achterstallig onderhoud’ en 
met ‘verkeerde keuzes in het verle-
den’ en het beeld is duidelijk: een 
forse klus.
‘Mijn man en ik woonden heel 
mooi, in Aerdenhout,’ legt Ten 
Cate uit. ‘Maar ik heb het gevoel 
dat ik hiermee nog iets waardevols 
kan doen, aan het eind van mijn 
carriére.’ Haarlem ligt voor de 
hand, want het adviesbureau is al 
jaren verbonden aan de fasegewij-
ze restauratie van het Teylersmu-
seum in die stad.
Nu het dak vervangen is, muren 
zijn doorgebroken of juist terugge-
plaatst en andere bouwwerkzaam-
heden, door bouwbedrijf Van Za-
lingen uit Haarlem, zijn uitge-
voerd, komt het aan op het stuc- en 
schilderwerk. ‘Schildersbedrijf  C. 
den Hollander Onderhoudscombi-
natie is me door de aannemer aan-
geraden,’ zegt Ten Cate.  Directeur-
eigenaar Pim van Zalingen vult 
aan: ‘Ik vind het heel belangrijk dat 
bedrijven waarmee ik werk, mee-
doen in het leerlingstelsel. En dat 
doet Den Hollander. En vakman-
schap is natuurlijk belangrijk. Ze-
ker bij zo’n geweldig werk als dit.’ 

Al moet je wel tegen de kritische 
aanwezigheid van Ten Cate kun-
nen: ‘Ik wil dat al het houtwerk ge-
kwast wordt,’ zegt ze. ‘Met een rol-
lertje opzetten is prima, maar dan 
wel uitstrijken.’
De dochter van Ten Cate is meubel-
maker en bouwde een wandkast, 
die moeder in de zijdeglans zette. 
Zoals ze ook hielp bij het afpellen 
van eeuwen aan verf van het geor-
namenteerde plafond in de gang 
beneden.
De bovenverdieping is al zo goed 
als klaar. Daar zijn verschillende 
kleurstellingen gekozen. Ten Cate: 
‘Ik baseer me op de kleurkaart van 
Farrow& Ball, aangevuld met de 
Sikkens-kleurkaart. Den Hollander 
heeft het meeste schilderwerk bo-
ven met Boonstoppel uitgevoerd, 
zijn vaste merk.’
Maar voor de benedenverdieping 
heeft ze de hulp van Dave Zijder-
hand, technisch adviseur van Wij-
zonol Bouwverven ingeroepen. 
‘We gaan de ruimten zoveel moge-
lijk terugbrengen in een achttien-
de-eeuwse stijl. In de salon komt 
bijvoorbeeld weer stoffen wandbe-
spanning.  Daarom koos ik voor 
Oer-verf, op lijnoliebasis. Die mag 
je binnen gebruiken en heeft die 
diepe, warme ‘look’ die ik zoek.’ 
Zijderhand adviseerde over de 
kleurmogelijkheden. Tot vorig jaar 
moesten voor kleuren die niet in de 
Oer-kleurenwaaier zaten aparte 
kleurrecepten ontwikkeld worden. 
Dat is nu veranderd. Oer is nu in 
alle kleuren uit het Wijzonol kleur-
mengsysteem leverbaar.  
En als het dan binnen af is, moet 
ook de buitengevel van imitatie-
zandsteen nog. De bouwhistoricus 
heeft er al onderzoek naar gedaan. 
‘Om dit gebouw heen staan pan-
den van enkele tientallen jaren jon-
ger. Die hebben helderwitte gevels 
en krulwerk. Dit pand heeft een ge-
lige kleur gehad, die gaan we te-
rugbrengen met een silicaatverf. 
Dat zal wel opvallend worden, ja, 
maar men kan er niets op tegen 
hebben dat we dit gemeentelijk 
monument terugbrengen naar zijn 
oorspronkelijke kleuren.’

HAARLEM – Of er iemand nog een leuk project had, zo aan het begin 
van de zomer. Dat vroeg SchildersVakkrant via Twitter. Dave Zijder-
hand van Wijzonol Bouwverven wist nog wel iets. En niet alleen om-
dat er (ook) Oer-verf wordt toegepast. Een bijzonder project.

De deuren moeten allemaal gekwast 
worden, eventueel ná rollen.

Op de bovenverdieping is voor elke 
ruimte een eigen sfeer bedacht

Boven is voornamelijk met Boonstop-
pel-verf gewerkt

Ten Cate doet zelf kleuronderzoek. Lin-
degroen is regelmatig favoriet geweest

De centrale, monumentale gang wordt 
gerestaureerd en in oude luister hersteld

Dave zijderhand (links) legt uit dat Oer 
nu in alle kleuren leverbaar is

C. den Hollander Onderhoudscombina-
tie werkt (ook) met leerlingen

Veel proefjes werden opgezet om de juis-
te kleurstelling te bepalen

De benedenverdieping moet weer gran-
deur gaan uitstralen

Eeuwenoud gestempeld behang. Wordt 
mogelijk behouden.

De achtergevel is een echte ‘uitdaging’, 
ook in bouwkundig opzicht.

Het zeer brede huis was oorspronkelijk 
mogelijk twee huizen

Anne-Marie ten Cate: ‘Ik wil dat al het houtwerk met de kwast geschilderd wordt’
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Prestop in Uden levert de Showa 
306-griphandschoen voor toepas-
sing in alle seizoenen. De hand-
schoen is waterdicht en heeft naast 

flexibiliteit en grip als kenmerk het 
ademend vermogen. De water-
dichtheid en toch ademende eigen-
schap zijn toe te schrijven aan de 
nieuwe dual latex foam coating, 
die bij warm weer in de zomer 
voor verkoeling zorgt. Transpiratie 
zal hierdoor in dit seizoen niet op-
treden. De dual coating isoleert 
juist bij koud weer en houdt in de 
winter daarmee de handen warm 
en droog. De palmcoating van deze 
handschoen is opgeruwd en heeft 
als andere kenmerken slijtvastheid 
en grip, in zowel natte als droge 
omstandigheden.

Info: (0413) 24 44 88
www.prestopbv.nl

bouwproducten.nl: 250108

Griphandschoen Showa 306

De isolerende beglazing IQ-Glas is 
een gehard dubbelglas met een ge-
integreerd verwarmingselement. 
IQ-Glas kan als hoofd- of als bijver-
warming dienen, waardoor traditi-
onele radiatoren en convectorput-
ten niet meer nodig zijn. Conden-
satie in badkamer, keuken en 
zwembad komt op deze ruit niet 
voor. Op beide zijden van de dub-
bele, geharde veiligheidsbeglazing 
zijn onzichtbare metaaloxidelagen 
aangebracht, waarbij die op de bin-
nenkant van de binnenste ruit 
werkt als elektrische weerstand en 
zo als verwarmingselement functi-
oneert. De metaallaag binnen op 
de buitenste laag werkt als reflec-
tor. De binnenruit krijgt een tempe-
ratuur tot 35 °C en deze warmte 
wordt door de buitenruit terugge-

kaatst, de woning in. Het vermo-
gen bedraagt 100 tot 600 W/m2, bij 
de gangbare 250 W/m2 voor hoofd-
verwarming bedraagt het verbruik 
zo’n 35 W/m2. 

Info: (043) 457 47 48
www.iq-glas.nl

bouwpructen.nl: 250114

H E T  P R O D U C T

‘UA-technologie  is dé nieuwe houtreparatie’

De UA technologie is al lang be-
kend binnen AkzoNobel. ‘UA-
bindmiddel wordt van oorsprong 
onder andere toegepast in meubel-
lakken,’ vertelt Gilian de Veer, trai-
ner en technisch adviseur bij Poly-
filla Pro. Het bindmiddel werd 
door de multinational zelf ontwik-
keld. Zo ontstond een eigen, gepa-
tenteerde, variant voor houtrepara-
tiemiddelen. Ook die bestond al 25 
jaar, maar de kwaliteit ervan is re-
cent na intensief onderzoek en 
praktijktesten door Polyfilla Pro 

naar een hoger niveau gebracht. 
‘Het heeft grote kwaliteiten: het is 
duurzaam, er ontstaat geen dro-

gingsvertraging, het hecht goed en 
het droogt veel sneller dan onze 
epoxy’s. Daarnaast is het goed 
schuurbaar,’ legt De Veer uit. ‘Maar 
uit de praktijk wisten wij dat de 

modeleerbaarheid van houtrepara-
tiemiddelen van essentieel belang 
is. Je moet de schilder een volwaar-
dig alternatief bieden. Dus daar 
hebben we vol op ingezet en dat is 
goed gelukt’. 
Erik Verboom, commercieel mana-
ger bij Polyfilla Pro: ‘En, misschien 
nog belangrijker: de schilder kan 
geen epoxy-allergie ontwikkelen. 
Zoals je op het veiligheidsinforma-
tieblad kunt lezen bevatten onze 

houtreparatiemiddelen een stof 
met CAS-nummer 28064-14-4, die 
tot de epoxyfamilie hoort, maar 
deze stof is R43 (of H-317)-vrij: 
niet-allergeen.’
Volgens de Veer is er onder schil-
ders grote vraag naar. ‘Ik train per-
soonlijk al zo’n 800 schilders per 
jaar. We zien het ook in verschui-
vingen in de omzet. Veel schilders 
willen graag met de minst schade-
lijke producten werken. We bieden 
de schilder vier houtreparatiemid-
delen: de W340, W350, W360 en de 
W370. De laatste is de zwaarste va-
riant. Daarmee kun je vuistdiepe 
reparaties uitvoeren die al na vier 
uur droog, schuurbaar en over-
schilderbaar zijn.’
Het merk Polyfilla Pro herbergt  50 
jaar internationale ervaring. Voor-
heen stond het in Nederland be-
kend onder de naam Probastine. 
Sinds 2010 heet het naar het inter-
nationale merk Polyfilla Pro. ‘We 
leveren alles op het gebied van wat 
wij noemen “pre-deco”, het repare-
ren en egaliseren van houten en 
minerale ondergronden voor je 
gaat schilderen,’ legt Verboom uit. 
‘Voor de professional. Dus onze 
producten zijn sterk gericht op snel 
werken, korte droogtijden en duur-
zame kwaliteit.’ Polyfilla Pro wordt 
meegenomen in de verftechnische 
adviezen van de AkzoNobel-verf-
merken Sikkens en Trimetal. Ver-
boom: ‘In samenwerking met deze 
verfmerken geven wij 10 jaar pro-
ductgarantie.’

AMMERZODEN - De huidige standaard in de markt voor houtrepara-
tiemiddelen is epoxy. Maar AkzoNobel/Polyfilla Pro gelooft dat de 
urethaan acrylaat (UA) technologie de toekomst is. Men vermoedt er 
dat epoxy’s aan steeds zwaardere REACH-regelgeving moeten vol-
doen en kiest voor het minst schadelijke product voor mens en milieu. 
Polyfilla Pro brengt nu vier houtreparatiemiddelen op basis van UA 
technologie.

‘Vol ingezet op de 

modelleerbaarheid’

Erik Verboom (links) en Gilian de Veer: ‘De schilder kan geen epoxyallergie meer 
 ontwikkelen’

trekfunctie. Kenmer-
kend voor de robuuste 
laserafstandsmeter zijn 
het handzame formaat 
(109 x 40 x 32 mm), het 
heldere LC-display en 
de rubberen afwerking 
(IP54) voor een goede 
grip. De knoppen zijn 
verder duideli jk en 
groot uitgevoerd het-
geen de bediening ver-
eenvoudigt. 

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

bouwproducten.nl: 250105

De AEG Power -
tools laserafstands-
meter LMG 50 – be-
schikbaar via Wil-
tec  in Uden – is 
ontwikkeld voor 
het meten van af-
s tanden ,  opper -
vlakten en inhoud. 
Door de Pythagoras 
3 functie zijn opper-
vlakten op twee 
manieren te meten 
zodat dit ook mo-
gelijk is op lastig te 
bereiken locaties. Tevens beschikt 
de gebruiker over een optel-/af-

V A K M A N S C H A P

De 64 individuele design behang-
panelen uit de serie Creative Colla-
ge Wallpaper van Noordwand in 
Tynaarlo, bieden gebruikers de 
mogelijkheid om op ‘pinterest’ 
achtige wijze hun eigen wand sa-
men te stellen. Geheel naar eigen 

smaak en afgestemd op de rest van 
het interieur of de functie van de 
ruimte. De panelen zijn beschik-
baar met afbeeldingen in vier the-
ma’s: Typo, Maps, Life en City. 
Daarbij zijn de panelen op iedere 
wand aan te brengen; zowel thuis 
als bijvoorbeeld in kantoorsitua-
ties, hotels en horeca. De panelen 
zijn bovendien in een willekeurige 
positie te bevestigen waarmee een 
speels of juist een strak effect is te 
realiseren.

Info: (0592) 54 10 02 
www.noordwand.com

bouwproducten.nl: 250090

Verwarmingsglas IQ-Glas

Laserafstandsmeter LMG 50 

Naast de sport en in het spel van 
de liefde worden er nergens zo-
veel vooringenomen standpun-
ten te vuur en te zwaard verde-
digd als in de economie. De ver-
gelijking ligt voor de hand, want 
bij alledrie gaat het om winnen. 
De manier waarop is alleen al 
voor aanvang van het spel een 
fantastische bron van oeverloze 
speculaties. De winnende coach 
van een beroerd spelend team, 
maar door mazzeltjes toch met 
de cup in de hand, hoor je zelden 
spreken over deze ongelijkheid. 
Het vrolijke bruidspaar zal ook 
nooit hun soms gammele gang 
naar het altaar op Facebook be-
schrijven. Een natuurlijk feno-
meen. Wat geweest is, is geweest 

Het spelletje  BAS BUREMA
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Een Duits onderzoek naar epoxy-al-
lergie was de aanleiding. Arbouw 
bracht het of het nieuws was. Maar 
dat is het niet. ‘Met alle producten 
die nog chemisch reageren bij ver-
werking, is het oppassen’, zegt Paul 
Ostlender, manager R&D bij Repair 
Care. ‘Dat geldt voor epoxy’s ook. 
Komt je huid er mee in aanraking 
dan kun je een allergie ontwikkelen. 
Inademen van onze producten geeft 
geen probleem, dat hebben we TNO 
laten onderzoeken.  Over Epoxy’s is 
veel bekend. Ze worden behalve als 
houtreparatiemiddel in allerlei an-
dere toepassingen gebruikt.  Uitge-
hard kun je ze zonder gevaar aanra-
ken. Maar in zachte vorm moet je 
handschoenen dragen.’
Robert Jan Corporaal, verkoopdi-
recteur bij Repair Care, vult aan: 
‘En dan geen latex handschoenen, 
daar gaat het doorheen. 100 % Ni-
tril is het beste. En dan liefst met 
lange polsdelen. Die bedekken ook 
de onderarmen van de gemiddelde 
bouwwerknemer. Je kunt ze dan 

nog omslaan, zodat je ze veilig uit-
trekt. Omdat die nog niet beston-
den zijn we zulke handschoenen 
zelf gaan maken.’
‘Epoxy is nog volop in ontwikke-
ling’, vertelt Ostlender. ‘Er zijn 
geen alternatieven die even sterk, 
duurzaam, elastisch en waterbe-
stendig zijn, met hetzelfde hecht-
vermogen. Epoxy is een aardolie-
product, dat is geen hernieuwbare 
bron. Maar daar wordt aan ge-
werkt. Enige jaren geleden bevatte 

het nog nonylphenol, geen prettige 
stof. Nu is er een alternatief, dus is 
dat stofje er nu uit.’
‘Het tegen-intuïtieve van epoxy is 
dat hoe dikker de laag is, hoe snel-
ler hij uithard’, glimlacht Corpo-
raal. ‘Een vuistdikke reparatie is 
sneller droog, soms wel  binnen een 

uur, dan een dun laagje. Komt door 
het onderling reageren van de mo-
leculen. Omdat wij een heel zuiver 
epoxyproduct brengen is het na het 
uitharden meteen schuurbaar en 
overschilderbaar. Er zijn produ-
centen die veel vulstof toevoegen. 
Dan lijkt het of de epoxy al hard is, 
maar in werkelijkheid is die nog 
aan het uitharden.’
Bij Repair Care zien ze de interes-
se groeien. ‘Professionals kiezen 
vaker voor een A-merk. Een hout-
reparatie breng je aan voor lange 
tijd. Dan kies je voor kwaliteit. We 
zien ook steeds vaker schilders 
deelvervangingen toepassen.  Tim-
merlieden maakten vroeger zo’n 
deelvervanging precies passend, 

maar daardoor werd de reparatie te 
star. Mede omdat je de vervangen-
de houten delen ruim moet verlij-
men met goed modeleerbaar epoxy 
houtvulmiddel durven ook schil-
ders het zelf uitvoeren van deelver-
vangingen in kozijnen en andere 
houten geveldelen vaker aan.’

D E  S P E C I A L I S T

Buva in Barendrecht heeft in sa-
menwerking met Winkhaus het 
ActivePilot-concept draai-valraam-
beslag uitgebreid met de taatsende 
Ergo-Front. Dit beslag combineert 
door de licht taatsende werking 
een minimaal benodigde vrije 
ruimte rondom het raam met een 

max i ma l e 
vri je  ope-
ning bij ge-
o p e n d 
raam. Het 
Ergo-Front-
beslag voor 
houten ra-
men is ont-
wikkeld op 
een asmaat 

van 13 mm. Betere afsteuning in 
het kozijn wordt bereikt door de 
hartlijn van het vergrendelmecha-
nisme 4 mm naar achteren te bren-
gen ten opzichte van de traditione-
le 9 mm. Zo ontstaat een stabieler 
element, waarmee een soepelere 
bediening en duurzame werking 
wordt verkregen. Afstelling van de 
ramen gebeurt met de nastelbare 
achtkantige sluitnokken. Dit beslag 
is geschikt voor ramen tot 130 kg, 
biedt een maximale openingshoek 
van 95° en is volledig verdekt lig-
gend.

Info: (0180) 69 75 00
www.buva.nl 

bouwproducten.nl: 250138

Draai-valraambeslag   

Epoxy volop in ontwikkeling
WAALWIJK – Verbaasd zijn ze bij Repair Care over de plotselinge 
aandacht voor epoxy-allergie. Want het is één van de redenen waarom 
ze er sinds jaar en dag alles aan doen om mensen voorzichtig met het 
houtreparatiemateriaal om te laten gaan als het nog zacht is. 

‘Zuivere epoxy is na uitharden meteen 

schuurbaar’

Paul Ostlender (links) en Robert Jan Corporaal: ‘een houtreparatie breng je aan voor langere tijd’
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C O L O F O N

meld, bedrijfsplannen veel te roos-
kleurig opgesteld en de beloftes 
van regeringen blijken lege hulzen. 
Toch trappen we er elke keer weer 
in. We moeten ook wel, want ei-

genlijk hebben we 
maar twee keuzes: 
de waarzegger of 
de vooraf bedachte 
theorie. In beide 
gevallen blijkt het 
uiteindelijke resul-
taat vaak anders uit 

te vallen dan welke voorspelling 
dan ook. De getipte winnaar blijkt 
de loser, het winst belovende be-
drijf een fraudeur, de regering een 
slecht voorbereide goochelaar en 
het ideale koppel raakt alsnog ver-
zeild in een vechtscheiding. 

Vooraf zou geen gokker wedden 
op zulke uitkomsten want onze 
gedroomde toekomst ziet er al-
tijd rooskleuriger uit. Wie niet 
van gokken houdt moet verande-
ren wat ie kan, accepteren wat 
onveranderlijk is en proberen het 
verschil tussen die twee te zien. 
Wie het toch niet kan laten om te 
gokken maar wel verliest, ver-
schuilt zich net iets te vaak achter 
het excuus: het was toch maar 
een spelletje?

schilder@basburema.nl 

want oude koeien haal je niet graag 
uit de sloot. 
In de strijd om de centen gaat het 
niet veel anders en net zo zeer op 
alle denkbare niveaus. De werkne-
mer vecht voor zijn 
baan, de bedrijven 
tegen hun concur-
renten en de rege-
ringen voor hun 
status. 
Om aan het spel te 
mogen deelnemen 
moeten werknemers solliciteren, 
bedrijven een doortimmerd be-
drijfsplan opstellen en regeringen 
stemmers winnen. In de aanloop 
daar naartoe is, net als in een oor-
log, de waarheid het eerste slacht-
offer. Met CV’s kan worden gesjoe-

Het spelletje  BAS BUREMA

Stolker Glas in Harmelen voegt 
aan zijn Inblinz-assortiment de 
brandwerende ruit met jaloezieën 
in combinatie met Pyrobelite 9 EG 
toe. Het geheel bestaat hierbij uit 
jaloezieën tussen isolatieglas in 
combinatie met het brandwerende 
glas van ACG Glass Europe. Een 
belangrijke toepassing is te vinden 
in bijvoorbeeld ziekenhuizen, om-
dat het systeem hygiënischer is 
dan een raam met gordijn, dat ook 
nog eens erg vlambaar is. Het nieu-
we product van Stolker Glas is met 
succes getest door Efectis op 
brandwerendheid (EW30) en vlam-
dichtheid (E30). Daarmee is deze 

‘ruit’ nu gecertificeerd voor 30 mi-
nuten zowel brandwerend als 
vlamdicht. Tijdens de test bleek dat 
bij blootstelling aan verhitting zelfs 
na 37 minuten de ruit minder dan 
85% van de maximaal toegestane 
warmtestraling doorliet. 

Info: (030) 285 54 00
www.jalouzietussenglas.nl

www.bouwproducten.nl: 250126

Brandwerende jaloezieruit
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EISMA’s

Nationale SchildersVakprijs 2015 is een initiatief van SchildersVakkrant en Eisma’s Schildersblad

Sponsor van het
Nationale SchildersVakprijs 

diner

Schrijf uw project nu in voor 
de nationale SchilderSvakprijS 2015!

Heeft u een kwalitatief hoogwaardig schildersproject uitgevoerd? 
Dan maakt u kans op de Nationale SchildersVakprijs 2015. 

Meer informatie en inschrijven: www.schildersvakprijs.nl
Inschrijven kan tot 1 september 2015

Inschrijving 

van start!
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