
DELFT – Toch een punt van aandacht, het conserveren van de stalen constructie op 
locatie. ‘Niet het werk zelf, maar de logistiek eromheen’, weet mededirecteur Jurriën 
Leertouwer van Leertouwer Schilders en Vastgoedonderhoud in Delft. Het gaat om 
het onderhoud aan twee bushaltes in Delft in samenwerking met busbaanontwer-
per Octatube. ‘Veiligheid voorop. Om en om pakken we er een aan. We maken de 
stalen zetranden kaal en conserveren met een verfsysteem van Sikkens. Een week 
lang is een halte uit de “running”. Gezien de drukte van af- en aanrijdende bussen 
een logistiek punt van aandacht.’

Daarmee lijkt de kou uit de lucht. 
Tot 1 juli was het zo dat het dag-
loon werd berekend door het loon 
verdiend in het jaar voorafgaand 
aan de WW-aanvraag te delen 
door het aantal gewerkte dagen. 
Met de nieuwe berekening per 1 
juli is dit veranderd. Met verre-
gaande gevolgen voor fl exwerkers 
aldus berekeningen uitgevoerd 
door CBBS, de grootste salarisver-
werker in de schildersbranche. 
Met alle negatieve effecten van 

dien, tot wel minder dan 24% aan 
WW-uitkering. 
Na vragen in de Tweede Kamer 
aan minister Asscher over de 
nieuwe dagloonberekening voor 
de WW constateerde de minister 
onvoorziene en ongewenste effec-
ten van de nieuwe berekening 
van de WW. De minister zegde 
toe de regels voor seizoenskrach-
ten aan te passen, maar niet voor-
dat hij hier overleg over heeft ge-
voerd met de sociale partners.

Zelfstandige schilder 
blijft in pensioenfonds  

Doorwerken na aow makkelijker 

TRANSPORT: AFWERKING
DE EXTRA’S OP EN AAN
DE SCHILDERSBUS pag. 15

GENOMINEERDEN NSVP BEKEND
PUBLIEKSPRIJS: STEM NU OP 
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Volgende halte graag Webinar ‘Houtrot 
kundig repareren’
DOETINCHEM – Eisma Bouwme-
dia organiseert een gratis webinar 
over het kundig repareren van 
houtrot. Sprekers van het Verf Ad-
vies Centrum, Repair Care en Fes-
tool zullen het onderwerp en alle 
aandachtspunten inleiden. Via een 
chatfunctie kunt u online vragen be-
antwoorden. Het webinar vindt 
plaats op donderdag 19 november 
van 16.00-17.00 uur. Gratis inschrij-
ven kan op www.bouwwebinar.nl.

Renovatie Binnenhof
in één keer
DEN HAAG – Renovatie en onder-
houd aan het Binnenhof-complex in 
Den Haag wil het kabinet in één keer 
uitvoeren. Het complex blijft dan ge-
sloten. Een variant dat het complex 
deels open en toegankelijk blijft 
duurt 13 jaar tegen de 5,5 jaar wan-
neer het complex in zijn geheel 
wordt aangepakt. Ook is een totale 
aanpak aanmerkelijk goedkoper. Dat 
bespaart 125 miljoen euro vergele-
ken met de lange termijnvariant. Het 
kabinet kiest voor de kortlopende 
aanpak; de Eerst Kamer gaat voor-
alsnog niet akkoord met dit stand-
punt en eist een grondig onderzoek.

Inspectie SZW pakt 
werkdruk, agressie
en pesten aan
DEN HAAG - De aanpak van een te 
hoge werkdruk, agressie en pesten 
van collega’s, dat zijn komend jaar 
enkele van de speerpunten van de 
Inspectie SZW, zo is te lezen in haar 
Jaarplan 2016. Het plan is aangebo-
den aan de Tweede Kamer. De In-
spectie schaart zaken als werkdruk 
en discriminatie onder de noemer 
psycho-sociale arbeidsbelasting. 
Meer dan een derde deel van het 
ziekteverzuim heeft hiermee te ma-
ken. Alleen al met werkdruk en 
werkstress zijn jaarlijks 6 miljoen 
verzuimdagen gemoeid.

DOETINCHEM - Zzp’ers in de schilders-, afwerk- en glasbranche blij-
ven verplicht verzekerd voor hun pensioen bij het pensioenfonds van 
de sector, ondergebracht bij PGGM. Met name FNV Bouw is blij dat 
het kabinet dit besluit heeft genomen.

DEN HAAG - De onrust over de bepaling per 1 juli 2015 van de 
nieuwe dagloonberekening voor de WW lijkt te bedaren. Minister 
Asscher (SZW) heeft toegezegd de regels voor seizoensarbeiders 
aan te passen.

Onrust over nieuwe regels 
dagloonberekening geluwd
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Tegen de verplichte verzekering, 
voor alle werkenden binnen de 
schilderssector, werd protest aan-
getekend, onder andere door de 
zzp’ers-organisaties Zelfstandigen 
Bouw en De Betere Schilder. Beide 
betogen dat zelfstandig onderne-
mers zelf zouden moeten kunnen 
uitmaken óf en hoe men zich voor 
zijn pensioen verzekert. Tot de 
voorstanders behoort FNV Bouw. 
Voor de verplichtstelling is name-
lijk een zogenaamde Algemeen 
Verbindend Verklaring nodig 
(avv). Die is onlangs, ondanks de 
bezwaren, weer van kracht gewor-
den. Gijs van Dijk, dagelijks be-
stuurder FNV: ‘Dit is goed nieuws. 
Het betekent dat alle zzp’ers verze-
kerd zijn van een goede regeling 
als ze stoppen met werken. Dit 
zorgt voor een gelijk speelveld tus-

sen alle zzp’ers en voorkomt dat ze 
elkaar beconcurreren op hun tarie-
ven.’
De insteek van de vakbond is om 
dit soort verplichte verzekeringen 
in veel meer branches in te voeren. 
De bond pleitte daarvoor in de So-
ciaal Economische Raad, echter 
zonder de andere deelnemers aan 
de raad over te halen.
Het is bij de vakbond bekend dat 
zzp’ers aangeven dat de afdracht 
voor het verplichte pensioen te 
duur is in verhouding tot hun in-
komsten. Van Dijk: ‘Juist daarom is 
het belangrijk dat dezelfde regeling 
geldt voor alle werkenden in een 
sector. Pensioenopbouw mag niet 
afhankelijk zijn van een opdracht-
gever die al dan niet toestaat dat de 
afdracht in het tarief wordt opge-
nomen.’

DEN HAAG - Vanaf volgend jaar 
wordt het voor aow’ers makkelijker 
om door te werken op basis van een 
arbeidsovereenkomst, bij de eigen 
of bij een andere werkgever. Op dit 
moment zijn aow’ers die willen 
doorwerken vaak aangewezen op 
werk via een uitzendbureau of als 
zzp’er. De Eerste Kamer heeft inge-
stemd met een wetsvoorstel hier-
over van minister Asscher (SZW). 
Om verdringing van niet aow-ge-
rechtigden te voorkomen worden 

werkgevers verplicht doorwerken-
de aow’ers als eerste te ontslaan bij 
een reorganisatie. 
Sinds 1 juli van dit jaar hebben aow-
ers als gevolg van de Wet Aanpak 
Schijnconstructies, net als andere 
werknemers, al recht op ten minste 
het minimumloon. Dat recht had-
den ze eerder nog niet. Als er een 
cao van toepassing is moet een aow-
er uiteraard hetzelfde cao-loon ont-
vangen als andere werknemers die 
hetzelfde werk doen.
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Gouden Koets
groen schilderen

AMSTERDAM - De Gouden 
Koets groen schilderen, bijvoor-
beeld met biobased verf, in 
plaats van exact restaureren. Dat 
zou een statement van jewelste 
zijn van de Koninklijke Familie 
vóór een duurzame samenle-
ving. Dat schrijft publicist Ma-
nuel Kneepkens in de Volks-
krant. Volgens de schrijver zijn 
we dan meteen af van de veelbe-
sproken afbeeldingen van half-
naakte inwoners uit onze over-
zeese gebiedsdelen op de zijkant 
van de koets. Bovendien is de 
koets al ‘groen’, aldus de publi-
cist: gebruikt geen druppel fos-
siele brandstof en de geprodu-
ceerde paardenmest kan prima 
omgezet worden in biogas.

Nieuwe coating 
koelt zonnecellen
STANFORD (USA) - Een hete 
zonnecel is minder effectief om 
zonlicht in elektriciteit om te zet-
ten. Wetenschappers van de 
Stanford Universiteit zijn erin 
geslaagd een transparante coa-
ting te ontwikkelen die de zon-
necellen koel houdt. De transpa-
rante dunne laag is gemaakt van 
silicium. Een uniek patroon in 
deze laag zorgt ervoor dat hitte 
(van infraroodstraling) wordt 
gereflecteerd, terwijl zonlicht 
doorgelaten wordt. Dankzij de 
coating was de zonnecel ruim 30 
graden Celsius koeler.

Ontsnapt aan 
vallend glas
SAOEDI-ARABIË - Bijna letter-
lijk op een haar na ontsnapte een 
man in Saoedi-Arabië aan een 
grote vallende glasplaat. Op 
Schildersvak.nl staat een filmpje 
waarop de man is te zien. Hij 
loopt ontspannen over het trot-
toir die niet vanwege bouw-
werkzaamheden is afgezet, 
houdt dan even in om onder een 
van zijn voetzolen te kijken. Dat 
is zijn redding. Had hij dat niet 
gedaan, was de gebeurtenis hem 
fataal geworden. Een glasplaat 
slaat met enorme vaart van grote 
hoogte vlak naast hem te pletter. 
Hij komt wel ten val, maar krab-
belt ongedeerd overeind en 
loopt verschrikt weg.

Onteigening terrein 
van verfproducent
Zandleven
LEEUWARDEN - De gemeente 
Leeuwarden kan door gebruik te 
maken van het ‘Koninklijk Be-
sluit in onteigeningsprocedure 
Westelijke invalsweg’ via een ge-
rechtelijke procedure de ver-
koop van een deel van het ter-
rein van verfabriek Zandleven in 
Leeuwarden af te dwingen. Het 
gebied is nodig om een aanslui-
ting op de Stadsring te kunnen 
uitvoeren. De aankoopprocedu-
re verliep tot dusverre zonder 
het gewenste resultaat, aldus de 
gemeente.

P e r s O N e N  &  B e d r i j v e N
25 jaar Burgers 
van der Wal

DOETINCHEM - Nol Rijken begon 
in 1990, nu 25 jaar geleden, als 
schilder bij Jos Burgers in Didam en 
groeide door tot relatiemanager bij 
het huidige Burgers van der Wal te 
Doetinchem. Rijken: ‘In die periode 
is ook het bedrijf getransformeerd 
tot een volwaardig vastgoedonder-
houdsbedrijf. Ik kreeg de kans om 
diverse functies in te vullen waar-
onder die van projectleider en de 
laatste jaren als relatiemanager.’

Caparol Academy 
uitgebreid
NIJKERK - Caparol Nederland 
heeft in Nijkerk een nieuwe accom-
modatie in gebruik voor cursussen, 
demonstraties en instructies. De 
praktijk- en scholingsruimte heeft 
nu een oppervlakte van 120 vier-
kante meter en is vooral bestemd 

voor de Caparol Academy. De ac-
commodatie beschikt over ver-
plaatsbare en schakelbare wanden 
en ook is in de demonstratieruimte 
een speciale afzuigwand opgesteld, 
en is er een doucheruimte.

riwal shirtsponsor 
Cambuur 
LEEUWARDEN - Riwal, leveran-
cier en verhuurder van hoogwer-
kers aan onder andere de schilders-
branche, is shirtsponsor geworden 
van profvoetbalclub Cambuur 
Leeuwarden. Sinds twee jaar heeft 
het Dordtse bedrijf een vestiging in 
Noord-Nederland, te Leek. Om de 
lokale betrokkenheid te tonen en de 
naamsbekendheid te vergroten, is 
Riwal Groningen daarom nu shirt-
sponsor van SC Cambuur gewor-
den.

AkzoNobel breidt 
uit in vietnam uit  
AMSTERDAM - AkzoNobel heeft 

plannen bekendgemaakt voor in-
vesteringen in haar performance 
coatings activiteiten in Vietnam. 
Naast een capaciteitsverdubbeling 
bij de faciliteit voor poedercoatings 
in Dong Nai wil het bedrijf ook een 
nieuw kantoor voor performance 
coatings gaan openen in Ho Chi 
Minhstad.

Concepts & 
Companies lanceert
private label
HARDERWIJK - Concepts & Com-
panies heeft haar nieuwe private 
label Colors gelanceerd voor de 
franchiseformules Colors@Home, 
Profiel Verf & Behang, Voor Verf & 
Wonen en Voor Verf. Het private la-
bel bestaat uit een collectie raamde-
coratie, stoffen, harde en zachte 
vloeren, behang, verf en shutters. 
Colors zal alleen bij de winkelfor-
mules van C&C te koop zijn. 

Knauf 50 jaar 
in Nederland

UTRECHT – Knauf, ook een goede 
bekende onder schilders- en onder-
houdsbedrijven, bestaat 50 jaar in 
Nederland. In 1965 introduceerde 
Knauf als eerste mengklare gips-
pleisters in Nederland. Later  volg-
den de gipsspuitmachine, de gips-
platen, gevelisolatieprodukten en 
de introductie van de Knauf Acade-
mie. Het jubileum wordt gevierd 
met diverse jubileumacties, onder 
andere door in enkele actie-emmers 
toegangstickets voor een dagje uit 
te verstoppen.

2 N i e u W s

G e m e N G d
de machtsfactor Jan Maurits schouten

ders- en onderhoudsbedrijven heb-
ben het zwaar. Een man of vier tot 
tien aan vast personeel aan het 
werk houden is gewoon financieel 
heel lastig. Al zie ik 
ook daarvan mooie 
voorbeelden.
Tot voor kort wer-
den de éénmansza-
ken, naar mijn idee, 
door de grote orga-
nisaties zo’n beetje 
‘geserviced’; ver-
koopkanalen werden fijnmazig ge-
houden en er werden trainingen in 
ondernemerschap en vakkennis 

gegeven.
Nu is men er achter dat de zzp’er 
een volwaardige ‘klant’ is. Zeer 
zelfstandig en met heel eigen be-

hoeften. Vaak ge-
noeg vormen ze 
een totaalonder-
houdsbedr i j f  in 
hun eent je .  Om 
maar te zwijgen 
van de grote klus-
sen die ze in net-
werkverband aan-

pakken. 
Voor de fabrikanten is het essenti-
eel dat er nieuwe aanwas blijft van 

die zelfstandige vakmensen met 
een gedegen achtergrond. Dat 
betekent misschien dat collectie-
ve zaken, met name onderwijs, 
meer en meer tot de core busi-
ness van de leveranciers gere-
kend moeten worden. Die lieten 
dat tot nu toe aan de brancheor-
ganisaties. Maar waarom zouden 
die flexwerkers en zzp’ers willen 
opleiden?  Ik kan me voorstellen 
dat in de toekomst fabrikanten 
veel meer in de reguliere mbo-
scholing zullen participeren.   
 
     j.schouten@eisma.nl

Spreek ik in korte tijd een aantal 
topmensen bij grote leveranciers, 
blijken die allemaal dezelfde 
analyse van de schildersmarkt te 
hebben. Die is uiteengevallen in 
een aantal grote bedrijven aan de 
ene kant en heel veel kleine be-
drijven, voornamelijk zzp’ers, 
aan de andere kant. 
En, opmerkelijk, al die kleine be-
drijfjes samen nemen het groot-
ste deel van de omzet voor hun 
rekening. In verf. In glas. In non-
paint. Wel 70 procent. 
Deze ontwikkeling werd al lang 
voorspeld. De middelgrote schil-

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
 ‘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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Kwart huiseigenaren 
accepteert zwart werk

Een en ander blijkt uit representatief 
onderzoek van Vereniging Eigen 
Huis onder 1.063 leden. Opvallend 
is dat driekwart van de responden-
ten van mening is dat de recente 
btw-verhoging van 6% naar 21% het 
zwartwerken in de hand werkt. Zes-
tigplussers hebben vooral moeite 
met het zwart betalen van een klus-
ser omdat dit in strijd is met de wet.
Ook het risico dat garantie op de 
kwaliteit van het werk ontbreekt, 
is voor een kwart van de huiseige-
naren een argument om niet zwart 
aan hun huis te laten klussen. De 
meest mensen denken bij zwart 
klussen aan de woning aan de 
spreekwoordelijke klusjesman, ge-
volgd door de schilder, de stuka-
door, de tuinman en de aannemer.
Klussen in en rond het huis uit la-

ten voeren zonder belasting te be-
talen, lijkt een min of meer geac-
cepteerd fenomeen te zijn gewor-
den, maar kent zowel uitgesproken 
voor- als tegenstanders. ‘Als ieder-
een het gaat doen, is het eind zoek’, 
is voor 20% van de huiseigenaren 
voldoende reden om niet aan hun 
huis zwart te laten klussen.
Aan de andere kant is het argu-
ment ‘we betalen al genoeg belas-
ting’ voor 25% van de huiseigena-
ren een argument om het soms wel 
te laten doen. Begrip is er bij 45% 
van de 60-plussers als het gaat om 
huiseigenaren met een laag inko-
men. Jongere huiseigenaren tot 40 
jaar maken dit onderscheid niet; 
80% maakt het niet uit of het inko-
men van de huiseigenaar die zwart 
laat klussen hoog of laag is.

wissinK sCHiLDeRsBeDRiJF

K o R t

Friese subsidie 
voor herbestemming

LEEUWARDEN - Voor de tweede 
keer stelt de provincie Friesland 
geld beschikbaar voor de herbe-
stemming van panden. Via de Her-
bestemmingsregeling is 739.252 
euro beschikbaar. Geïnteresseerden 
kunnen tussen 15 november tot en 
met 31 december 2015 een aanvraag 
indienen. Met de Herbestemmings-
regeling wil de provincie versneld 
de herbestemming, functiewijzi-
ging en verbouwing van bestaande 
ruimten naar een woonfunctie in de 
huursector mogelijk maken. Goed 
nieuws voor de schilder.

Verbroederend 
schilderwerk
LOUISVILLE (VS) - Schilderwerk 
verbroedert. Bijna 1.000 mensen, 
waaronder moslims, christenen en 
joden, kwamen bijeen in Louisville 
in de Verenigde Staten om samen 
een met haatteksten bekladde mos-
kee over te schilderen. De moskee 
was onder ander beklad met  
de tekst ‘Moslims laat de Joden met 
rust’. Reden voor honderden gelo-
vigen van diverse gezindten  
in Louisville een statement te ma-
ken.

Uit SchildersVakkrant 2,  
2e jaargang 1997

Vandaag de dag zijn flexwerkers al-
gemeengoed en cao-onderhandelin-
gen lijken altijd stroef te verlopen. De 
sfeer tussen werkgevers en werkne-
mers was ooit heel anders getuige het 
initiatief van de toen nog bestaande 
bedrijfschappen om een Werkne-
mersdag te organiseren.
‘Centraal staat de waarde van vakman-
schap en gezamenlijke problemen en 
kansen in en rond de bedrijfstakken. Te 
noemen zijn onder meer de opleidingen, 
werkgelegenheid en de nieuwe techni-
sche ontwikkelingen op het gebied van 
arbeidsomstandigheden en veiligheid.

BOXTEL/EINDHOVEN - SintLucas 
krijgt de komende vier jaar extra 
geld om een plan voor excellente 
studenten vorm te geven. Dat maak-
te het ministerie van Onderwijs 
 Cultuur en Wetenschap bekend. Om 
voor deze extra gelden in aan-
merking te komen, konden mbo-
scholen een plan indienen met daar-
in concreet uitgewerkt hoe ze het 
ontwikkelen van bovengemiddeld 
talent in het onderwijs verder vorm 
wilden geven. Het plan van Sint-
Lucas (met vestigingen in Boxtel en 
Eindhoven) is positief beoordeeld en 
de komende vier jaar krijgt de school 
jaarlijks bijna 200.000 euro om het uit 
te voeren. In Boxtel worden onder 
andere de mbo-opleidingen tot res-
tauratieschilder en glazenier aange-
boden.

MAASDIJK – Roerige tijden voor 
de medewerkers van AGC West-
land. Eerder dit jaar kondigde de 
directie van AGC Flat Glass enkele 
reorganisaties aan waaronder de 
sluiting van de productie-eenheid 
AGC Westland in Maasdijk en ver-
gelijkbare aanpassingen bij de 
AGC-vestigingen in Goor. Vanwe-
ge de reorganisaties verliezen bijna 
honderd mensen hun baan. Echter 
van een fatsoenlijk sociaal plan is 

volgens de medewerkers en vak-
bond FNV Bouw geen sprake. Na 
herhaalde verzoeken en gesprek-
ken alle aanleiding voor de mede-
werkers om de productie in Maas-
dijk stil te leggen. Ook heeft een 
delegatie van een zestigtal mede-
werkers een petitie in het Belgische 
hoofdkantoor aangeboden. Bij het 
ter perse gaan van deze uitgave zat 
er nog geen beweging in de onder-
handelingen.

excellentieplan 
sintLucas goedgekeurd g e s t a R t
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Van een abrupte start van een eigen 
bedrijf is bij Hans Wissink (44) eigenlijk 
geen sprake. Allereerst begint Wissink 
als schilder in het bedrijf bij zijn vader 
en zijn oom. ‘Na het Cibap te hebben 
afgerond en ik over de nodige diploma’s 
beschikte, leerde ik er de kneepjes van 
het vak. Het schildersbedrijf met winkel 
in Holten had ongeveer een man of zes 
in dienst.’ Het familiebedrijf neemt 
een schildersbedrijf in het naburige 
Bathmen over en groeit naar een 
medewerkersbestand van ongeveer 20 
man. ‘Dat betekende ook een duidelijke 
hang naar nieuwbouwschilderwerk, 
terwijl ik juist liever het klantencontact 
zocht.’ Reden om voor dat doel een 
vestiging in Hellendoorn op te zetten. 
‘Het is deze vestiging waar ik 
zelfstandig verantwoordelijk voor 

werd en sinds enkele jaren als 
zelfstandig ondernemer.’ Bij dat 
startend ondernemerschap wist 
Wissink dankbaar gebruik te maken 
van het familiebedrijf. ‘Je was daar  
als medewerker niet echt in loondienst 
maar juist bij alle facetten van  
het ondernemerschap betrokken.  
En belangrijker, ongeveer 90% 
particulier werk. Precies wat ik graag 
wilde.’
Wissink biedt zijn klanten als 
schilderondernemer een divers pakket 
aan: ‘Het reguliere schilderwerk, 
glaszetten, behangen, maar ook het 
geven van kleuradvies.’ En hoewel 
Wissink bij drukte een payroller 
inleent, kan hij zijn klanten ook andere 
bouwdisciplines aanbieden. ‘Daarvoor 
hebben we de Bouwgroep Hellendoorn 

opgericht waar andere zelfstandig 
ondernemers deel van uitmaken 
zoals een tegelzetter, een loodgieter 
en een timmerman.’ Bovendien 
staat Wissink in voorkomende 
situaties zijn broer in Holten bij. 
‘Op deze manier blijf je toch bij het 
familiebedrijf betrokken.’
Wissink is duidelijk uitgevlogen. 
‘Je weet natuurlijk nooit hoe alles 
zich ontwikkelt. Ik ben natuurlijk 
in een periode van recessie gestart, 
maar over vijf jaar acht ik het  
niet onmogelijk om vijf medewerkers 
in dienst te hebben die net zoals  
ik passie voor het vak hebben en  
een voorkeur voor echt klanten- 
werk. Niet te groot, want ik wil 
overzicht houden en zelf blijven 
schilderen.’

AMERSFOORT - Een kwart van de Nederlandse huiseigenaren heeft er 
geen moeite mee om (schilder)klussen in en rond het huis ‘zwart’, zon-
der btw te betalen. Iets minder dan de helft heeft er weliswaar geen 
goed gevoel bij, maar doet er (soms) wel aan mee.

op de barricaden

Zie er maar bij te komen

WADDINXVEEN - Architecten we-
ten het altijd leuk te bedenken en te 
ontwerpen, een hoogbouw in het 
groen en aan het water. Dat is pri-
ma voor de bewoners van de ver-
eniging van eigenaren in Waddinx-
veen. Alleen pakken de kosten 
voor de bereikbaarheid wat hoger 
uit. De bewoners nemen hun ver-
lies. Schildersbedrijf E. Blonk uit 

Waddinxveen stond voor de uitda-
ging en liet meteen twee hoogwer-
kers van BAC Hoogwerkerverhuur 
aanrukken. Erwin Blonk: ‘Twee 
zelfrijders, een met een maximaal 
bereik van 26 meter en een van 43 
meter, zet ik daarbij in. Je hebt nog-
al een groot zijdelings bereik nodig 
om over het brede water heen te 
kunnen reiken.’

Pech voor de schilder

MAASLAND - De Langetaam-
brug over de Zuidgaag in het 
dorp Maasland was ernstig aan-
getast door corrosie van de wa-
pening. Bij renovatie moest het 
uiterlijk intact blijven, zo bepaal-
de de welstandcommissie. Dank-
zij de toepassing van modern ul-
trahogesterktebeton (UHSB) was 
een exacte replica mogelijk. Pech 

voor de schilder, want qua on-
derhoud heeft UHSB in dit geval 
een duidelijk ‘voordeel’: het dek 
kon in wit beton uitgevoerd wor-
den waardoor er nu en in de toe-
komst geen of nauwelijks onder-
houd nodig is. Gelukkig is het 
metaal niet in beton of kunststof 
uitgevoerd en wacht rustig een 
eerste onderhoudsbeurt af.



Doekje
erover.
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Een strak geschilderde matte muur die jarenlang mooi blijft? 
Nu kan het, dankzij uw vakmanschap en Sigmapearl Clean Matt, 
waarschijnlijk de best reinigbare matte muurverf ter wereld. 
De meestvoorkomende vlekken reinig je eenvoudig met lauw 
water en een zacht doekje. En met de speciaal ontwikkelde 
Sigmapearl Cleaner verdwijnen hardnekkige vlekken, zoals 
koffi e-, thee- en wijnvlekken, moeiteloos. Bovendien glanst 
de muur niet op na het reinigen.
Dit alles maakt Sigmapearl Clean Matt tot hét advies voor 
ruimtes waar echt geleefd en gewerkt wordt. En waar uw 
vakwerk mooi moet blijven. Ketchupvlek? Doekje erover. Klaar! 
Overtuig uzelf en ga naar sigma.nl. Of bezoek een 
Sigma-verkooppunt en test Sigmapearl Clean Matt zelf.

Sigmapearl Clean Matt. 
Waarschijnlijk de best 
reinigbare matte 
muurverf ter wereld.

Deze actie loopt van 14 september t/m 25 oktober 2015. 
Kijk voor meer informatie op sigma.nl
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‘Glas geen afval maar grondstof’
Tonny Reimert heeft alternatief voor verwijderingsbijdrage vlakglasrecycling

Op in Nederland verhandeld isolatie-
glas wordt een verwijderingsheffing 
betaald van  50 cent per vierkante me-
ter. Van dat geld wordt het oude glas 
ingezameld, verwerkt en grotendeels 
hergebruikt. Prima systeem. Niets 
meer aan doen, toch?

‘Wel. Want oud glas is geen afval, 
maar 100 % grondstof. Toen die re-
geling zo’n 13 jaar geleden werd 
ingevoerd was de cradle-to-cradle-
gedachte nog niet zo ver en zag 
men oud glas meer als afval waar-
over een verwijderingsbijdrage 
moest worden betaald. Ik zag dat 
toen al anders. Voor mijn bedrijf 
kocht ik in die tijd al glas in Duits-
land. Dat werd gezien als import 
en over dat ingevoerde glas moest 
ik die 50 cent per vierkante meter 
afdragen aan dat systeem van 
VRN. Dat wilde ik niet omdat ik 
dit zelf veel goedkoper kon. Waar-
om zou ik betalen aan iets wat geld 
oplevert, waar een ander mooie 
dingen mee kan maken, zoals 
nieuw vlakglas, emballageglas  of 
isolatiemateriaal?’

Tja, maar de wet zegt dat wie glas im-
porteert in Nederland, moet afdragen 
aan VRN. Dat ligt vast in een zoge-
naamde Algemeen Verbindendverkla-
ring (avv). Dus u moest wel…

‘Niet. Tenminste… ze hebben dat 
wel geprobeerd.  Binnen de avv is 
er de mogelijkheid om ontheffing 
aan te vragen, mits je kunt aanto-

nen dat je tenminste een gelijk-
waardig afvalbeheerssysteem hebt. 
Wij hadden inmiddels eigen recy-
clingafspraken gemaakt. Met het 
bedrijf Reiling, in het Duitse Glad-
beck. En daarom heb ik dus voor 
mijn bedrijf die ontheffing gekre-
gen. In 2008 en 2012. En sindsdien 

ben ik, met een aantal andere par-
tijen, met het ministerie in gesprek. 
Ten eerste om dat aanvragen van 

die ontheffing gemakkelijker te 
maken en ten tweede om die hele 
avv aan te vechten.’

Ah… hoe staat de zaken nu?

‘Ten eerste hebben we met Glass 
Cradle Nederland een vereenvou-

digde ontheffing ontwikkeld. Wij 
hebben nu, na een jarenlange pro-
cedure: pilotfase, verzoek, be-
zwaar, repliek, een positief  besluit 
van de staatssecretaris ontvangen. 
Een ontheffi ng aanvragen komt nu 
kort gezegd neer op het invullen 
van een formulier en het overleg-
gen van enkele bewijzen. Glass 
Cradle Nederland, een organisatie 
die ik heb opgericht, verzorgt dan 
de rest, tegen een kleine lidmaat-
schapvergoeding. Ten tweede is er 
die avv. Die moet in januari 2016 
van kracht worden. Ik probeer 
daartegen zoveel mogelijk bezwaar 
te organiseren in samenwerking 

met andere brancheorganisaties. 

Oh.. u hebt hier zelf commercieel be-
lang bij

‘Ik vind het systeem in Nederland 
al jaren veel te kostbaar. Bovendien 
is Reiling in staat om een veel gro-

ter percentage van het retourglas te 
hergebruiken, 100 procent. Alles 
wordt  gescheiden en hergebruikt.  

Ik bied ondernemers dus een alter-
natief dat duurzamer is dan het be-
staande systeem en dat ook nog 
eens geld opbrengt in plaats van 
dat het geld kost. Rijk hoef ik daar 
niet van te worden. Het feit dat een 
bedrijf nu niet zelf kan kiezen is 
een slechte zaak.’

Nou.. klinkt goed. Dus die avv ver-
dwijnt op den duur wel…

‘Nou… dat is bepaald niet zeker. 
Wij zijn in gesprek met een aantal 
brancheorganisaties. Het stand-
punt  leeft nog steeds dat “de 
markt zijn werk moet doen”.  Een 
moeilijk te begrijpen standpunt, 
want die markt wordt juist ver-
stoord door die avv. En de Glas 
Branche Organisatie, daar zitten 
juist die glasfabrikanten weer in, 
die hebben het systeem opgezet, 
dus die zijn ook niet geneigd om de 
werking ervan te gaan beperken. 
Maar ik blijf stug doorgaan. Ik vind 
dat ik het gelijk aan mijn kant heb.’

Hoe werkt uw systeem dan?

‘Het is heel simpel. Glass Cradle 
Nederland vraagt ontheffing aan 
bij het Ministerie. Hiermee word je 
vrijgesteld van het betalen van de 
50 cent verwijderingsbijdrage. Je 
wordt lid zodat Glass Cradle jouw 
belangen kan behartigen naar het 
ministerie en verwerker. Er wordt 
een container bij je bedrijf ge-
plaatst, de grootte daarvan is af-
hankelijk van je glasafvalstroom. 
Als de container vol is bel , mail, of 
app je ons. De verwerker komt en 
leegt de container. Glass Cradle be-
taalt hiervoor 15 euro per ton. Eén-
maal per jaar worden de kosten 
voor transport verrekend met de 
opbrengsten?’

Waarom zou ik overstappen?

‘Het voordeel is groot, voor zowel 
grote als kleine bedrijven. Je hoeft 
geen 50 cent verwijderingsbijdrage 
meer te betalen. Kleine bedrijven 
hoeven niet meer naar een inza-
melpunt te rijden tijdens kantoor-
tijden. Dat kost veel inproductivi-
teit, dus veel geld. Als bedrijven 

slim omgaan met transport dan 
verdient men eraan. Voor grote be-
drijven is het zelfs zeer interessant.’

Tonny Reimert scheidt op zijn bedrijf ‘alles’. Naast het glas voert hij ook sloophout gescheiden af
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‘Die fabrikanten kunnen dat helemaal 

niet opleggen’

‘Je hoeft geen 50 cent verwijderings-

bijdrage meer te betalen’

DALFSEN – Schilder- en glaszet-
ter Tonny Reimert boekt dezer 
dagen een belangrijke vooruit-
gang in zijn 13 jaar geleden be-
gonnen strijd tegen verplichte 
glasrecycling. Het wordt eenvou-
diger om ontheffi ng aan te vragen 
op de wettelijke regeling die 
deelname aan Vlakglas Recycling 
Nederland (VRN) verplicht stelt. 
‘Nu kunnen verwerkers aan oud 
glas gaan verdienen’. 

Profiteer nu nog tot 30 oktober!

www.altrex.com/doubledeals

Double Deals
Corrosiewerende, 
grond- en aflak in één

Geschikt voor metaal, 
non-ferro, kunststof, 
oude verf-, poeder- 
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VERWERKBAAR MET 
KWAST EN ROLLER!

•Corrosiewerende grond - en aflak in één
•Geschikt voor metaal, non-ferro en kunststof
•Verwerkbaar met kwast of roller
•Leverbaar in alle kleuren

NIEUW:3IN1 OP WATERBASIS

WWW.COATRIGHT.NL - TEL. 036 -549 20 66
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onderhoud met het hart
Lansink helpt werkloze huiseigenaren bij schildersbeurt aan eigen woning 

Bevlogen vertelt directeur Tom 
Lansink over het sociale project in 
Lelystad. Vorig jaar werden er ook 
al zestien woningen in de wijk op 
dezelfde manier opgeknapt. Een 
professionele leermeester van het 
schildersbedrijf legt uit en kijkt toe 
hoe de bewoners zelf aan de slag 
gaan met het schilderen van kozij-
nen en ander houtwerk. Nu zijn de 
twintig woningen aan de Texel-
stroom aan de beurt en mogelijk 
krijgt het project nog een vervolg. 
Een aantal jaren geleden heeft wo-
ningcorporatie Centrada de gevels 

van de huurwoningen vernieuwd. 
‘Deze nette huizen steken nu af te-
gen de koopwoningen. Het is dus 
ook in het belang van de woning-
bouwvereniging dat de hele buurt 
wordt opgeknapt.’ 
Tom Lansink kwam vier jaar gele-
den toevallig in aanraking met het 
project. Mila Romijn is als wijkbe-
woonster de initiatiefneemster. Zij 
houdt zich veel bezig met projecten 
in haar wijk waar bewoners zelf 
aan de slag gaan. Het initiatief is 
inmiddels omgedoopt tot Met In-
zet Lukt Alles (Mila). ‘Het project 
stimuleert de zelfwerkzaamheid 
van de mensen, maar Mila wist 
ook dat zonder goede begeleiding 
het niet goed gaat. Daarom hebben 
wij leermeester Harm Eekhoorn en 
Beo van Stralen als aanspreekpunt 
beschikbaar gesteld.’ 
Eekhoorn begeleidt de bewoners in 
eerste instantie bij het opbouwen 
van een veilige steiger. ‘Daarom 
vinden alle werkzaamheden ook 
op doordeweekse dagen plaats. 
Zonder toezicht mag er niemand 
de steiger betreden. We moeten ons 
nu eenmaal aan de veiligheids-

voorschriften houden.’ De bewo-
ners, die veelal rond moeten ko-
men met een uitkering, wordt de 
basiskennis over het onderhoud 
bijgebracht. ‘Eerst worden de kozij-
nen en deuren rondom de woning 
gewassen. Daarna wordt het hout 
geschuurd, bijgewerkt, voorgelakt 
en afgelakt. Volgens deze gemak-
kelijke afgebakende één-twee-drie-
methode begrijpen de mensen ook 
waarom ze een bepaalde handeling 
moeten doen. Harm Eekhoorn 
moet uiteindelijk het werk goed-
keuren.’

Van de leermeester wordt wel be-
paalde karaktereigenschappen ge-
vraagd. ‘Op momenten dat profes-
sionele schilders doorpakken en 
misschien wel stappen over kun-
nen slaan, moet de begeleider het 
geduld bewaren en alle spelregels 
duidelijk blijven uitleggen. Boven-

dien moet hij sommige mensen 
echt achter de broek zitten. Als je 
geen baan hebt, dan is dit ritme na-
tuurlijk wel wat anders. Deze vorm 
van begeleiden is echt een kwaliteit 
van Harm Eekhoorn’, vertelt Lan-
sink trots.
Het schildersbedrijf stelt, naast de 
begeleiding, ook de steigers en de 
materialen beschikbaar. Van de be-
woners wordt een kleine bijdrage 

van tweehonderd euro gevraagd. 
Speciaal voor de mensen die dat 
niet kunnen betalen is er een klein 
fonds opgericht. ‘Toch springen 
ook buren nog wel eens bij.’ De ge-
meente levert met een subsidie nog 
een substantiële bijdrage aan het 
project. Een kwart van de totale 
kosten wordt door de bewoners 
opgehoest en een kwart door Lan-
sink. Tom Lansink ziet de bijdrage 
als een stukje maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen. 
Volgens Lansink snijdt het mes van 
het schilderproject in Lelystad aan 
verschillende kanten. ‘Door het op-
knappen van de koopwoningen 
verbetert de leefomgeving van de 
wijk en dat is natuurlijk ook in het 
belang van de woningbouwcorpo-
ratie. De bewoners leren zelf hoe ze 
onderhoud kunnen uitvoeren. De 
sociale betrokkenheid groeit bo-
vendien. Nu werken er wel 32 ver-

schillende nationaliteiten mee in 
het project. Ook deelnemers uit de 
eerste straat staan weer op de stei-
gers en nemen de ervaring van vo-
rig jaar mee. Met deze “dubbele 
ploeg” kunnen we het werk sneller 
afronden. De uitkeringsgerechtig-
den doen bovendien ervaring op, 
die ze wellicht uit de kaartenbak 
haalt en daar is de gemeente na-
tuurlijk ook bij gebaat.’ 

Bij het project Mila is ook de Klus-
winkel betrokken. Dit is een initia-
tief van de gemeente Lelystad, 
Centrada en het Werkbedrijf Lely-
stad. Het Werkbedrijf zet via de 
Kluswinkel uitkeringsgerechtig-
den in die, met behoud van uitke-
ring, kleine onderhoudswerkzaam-

heden uitvoeren in de woningen 
van particuliere eigenaren en van 
huurders van Centrada. Ook doen 
wijkbewoners klusjes voor elkaar. 
‘Om de vaart er in te houden staan 
er deelnemers van de Kluswinkel 
op de steigers’, legt coördinator 
Gert-Jan Holt uit, ‘In de wijk waar 
de Texelstroom ligt, staan zowel 
huur- als koopwoningen. Centrada 

voerde een aantal jaren geleden 
een grote renovatie uit. De huur-
woningen zijn op orde, maar de 
kopers konden vaak om financiële 
redenen niet meekomen. Door het 
project Mila krijgen de huizen een 
opknapbeurt. Bovendien leren de 
bewoners hoe belangrijk het is dat 
kozijnen en deuren eens in de zo-
veel jaren worden geschilderd.’ 
De Kluswinkel voert normaal ge-
sproken veelal klein onderhoud 
uit. ‘Dan moet je denken aan zaken 
als het vervangen van kranen. De 
kleine huis-tuin-en-keukenklussen, 
zeg maar. Schilderen doen wij niet, 
wij willen ook niet concurreren met 
aannemers. De Kluswinkel is geen 
projectorganisatie die facturen kan 
versturen. De werkzaamheden zijn 
daarom ook geen betaalde klussen, 
zie het als “buurman helpt buur-
man”. Als bewoners bepaalde initi-
atieven hebben, dan kloppen ze bij 
ons aan. Wij hebben contacten met 
toeleveranciers zodat wij materiaal 
krijgen voor het uitvoeren van all-
round klussen.’
De ervaring die de deelnemers van 
de Kluswinkel op de steigers van 
Lansink opdoen, is ook welkom, 
stelt Holt. ‘De deelnemers leren 
van de professionele schilders. Ze 
zuigen de kennis op en nemen die 
als bagage mee om uiteindelijk 
weer op de arbeidsmarkt toe te 
kunnen treden.’ De Kluswinkel 
kent als project geen einddatum. 
‘Zolang er aanbod is van uitke-
ringsgerechtigden, die bij ons 
werk ritme en ervaring kunnen op-
doen, heeft de Kluswinkel  toe-
komst. Veel dingen die vaak in de 

wijk blijven liggen worden nu op-
gepakt. Bovendien worden er re-
sultaten geboekt, want er stromen 
daadwerkelijk mensen uit naar een 
vaste baan. Als er geen vraag meer 
is naar klussen en de Kluswinkel 
wordt een soort dienstverlening, 
dan is het misschien beter om te 
stoppen. Maar daar is nu totaal 
geen sprake van.’

LELYSTAD – Vastgoedonderhoudsbedrijf Lansink uit Lelystad zet een 
leermeester in die werkloze huiseigenaren in de straat Texelstroom be-
geleidt bij het onderhoud aan de eigen woning. De basiswerkzaamhe-
den van het schilderwerk wordt de bewoners op deze manier bijge-
bracht. ‘Geduld bewaren en soms moet je mensen ook echt achter de 
broek zitten, anders gebeurt er niet zoveel.’
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Bewoner John Knott schuurt een geveldeel van zijn woning aan de Texelstroom

‘We houden ons aan de 

veiligheidsvoorschriften’

‘Uitkeringsgerechtigden doen 

ervaring op’

Harm Eenkhoorn van schildersbedrijf Lansink bv uit Lelystad 
is druk aan het schuren

V.l.n.r:  Initiatiefneemster Mila Romijn, bewoner John Knut, en de schilders Harm 
Eenkhoorn, Beo van Stralen en Dylan van der Lem

Het schildersproject in Lelystad was voor Kushtrin Azemi reden 
om zelf zijn huis te schilderen

Dylan van der Lem schildert een raam-
kozijn 



Trimetal Bouwverven is een professioneel verfmerk
dat dicht bij de vakschilder staat. Wij weten precies 
wat jij nodig hebt. En dat is meer dan verf alleen.
Het gaat ook om zakelijke begeleiding, praktische
training en uitgekiende adviezen. Trimetal laat 
vakschilders het verschil maken. Dat doen we 
al meer dan een eeuw. No-nonsense, betrouwbaar 
en ter zake kundig. We spreken dezelfde taal. 
Trimetal noemt zich daarom graag 
‘de professional achter de professional’. 

Al 100 jaar het merk 
voor de professionele 
schilder

www.trimetal.nl



derdaad een fijne kit om mee te 
werken. Is de kit minimaal een dag 
uitgehard, dan heb je van craquele-
ren geen of bijna geen last. Moet 
het toch snel dan even voorstrijken 
met SüdWest-All-Grund-primer. 
•	 Er	 zijn	 tientallen	 merken	 en	
soorten kit voor de bouw in de 
handel. De schilder gebruikt er 
daarvan maar een paar: de begla-
zingskitten	en	de	watergedragen	
naden-afdichtingskitten. Daar-
naast heb je ook bitumenkit, dilata-
tiekit, lijmkit (al of niet schuimend) 
en, helaas voor de schilder, soms 
ook siliconenkit.
•	 Wat	we	bijna	over	het	hoofd	zien	
is dat een naad ook voor ventilatie 
kan	zorgen.	Maar	al	te	vaak	wordt	
deze	ook	‘voor	het	oog’	dichtgekit,	
het begin van veel ellende. Door 

We schrijven in de vakbladen best 
veel over glaskitten, om maar te 
zwijgen over het al dan niet over-
schilderen daarvan. Maar we heb-
ben het eigenlijk nooit over al die 
andere toepassingen van de kit-
spuit. Terwijl de schilder wel veel 
kit. Naden tussen kozijn en muur, 
aansluitingen van wanden op pla-
fonds en tal van andere plekken 
waar het strak moet zijn. Om wel-
ke kitten gaat het dan? Bestaat er 
zoiets als een ‘alleskunner’? En tja, 
hoe zit het met de overschilder-
baarheid?

•	 In	principe	is	kit	niet	uitgevon-
den om over te schilderen. Rek en 
krimp van kit is nu eenmaal heel 
anders dan rek en krimp van verf. 
Ik	ken	geen	verf	die	een	duurzaam	
toelaatbare rek en krimp heeft van 
25% of meer. Problemen met hech-
ting	van	verf	op	kit	zullen	dus	al-
tijd blijven bestaan.
•	 Over	het	algemeen	kitten	wij	

gebrek	aan	kennis	zijn	dit	toch	
wel technische missers. 
•	 Nederland	is	sowieso	een	van	
de weinige landen die kit mee 
schildert.	En	om	wat	voor	reden?	
Puur esthetisch!
•	 De	klant	vraagt	het,	dus	heb-
ben we weinig te willen.
•	 Wat	mij	opvalt	is	dat	verf	in	
honderdduizenden	kleuren	ver-
krijgbaar	is	maar	beglazingskit	in	
slechts	wit,	grijs,	zwart	en	bruin.	
Sommige kitfabrikanten maken 
de kit desgevraagd op kleur, 
maar dan moet je een partij be-
stellen waarmee je een halve 
woonwijk kunt kitten. Het moet 
toch	mogelijk	zijn	om	ook	kit	te	
maken in de basiskleuren rood, 
groen	en	blauw?	

alle openstaande verbindingen van 
hout voor binnen en buiten met 
Den Braven Zwaluw Hybriseal 
2PS. Dit is een sterke elastische snel 
overschilderbare kit. Craqueleert 
niet en wanneer je wanden afplakt, 
krijg	je	superstrakke	lijnen	zonder	
dat de kit breekt. Dit gebeurt wel 
vaak met acrylaatkit. 
•	 Hybriseal	gebruik	ik	niet	voor	
glas omdat die niet fijn afmest. Pro 
Gold Top Seal U, of nog liever de 
Bloem	Easyseal	XPS,	werkt	vele	
malen mooier bij de afwerking van 
beglazing.	
•	 De	2PS-kit	is	voor	mij	nummer	
1.	Ook	voor	de	beglazing.	En	geen	
gedoe met schiften als je vervol-
gens	je	kozijn	wilt	gaan	schilderen.	
Iets waar je met de kit van Bloem 
nog wel eens last van kunt krijgen.
•	 Afmessen	van	2PS	bij	beglazing	
is inderdaad moeilijker, maar met 
het originele afmesproduct, plak-
band én ervaring valt het wel mee.
•	 Easyseal	XPS	van	Bloem	is	in-

KITTEN VAN NADENT I p s  &  T r u c s

Dit is een verkorte weergave van een discussie in de LinkedIn-Groep 
Schilderwerk, onderhoud, innovatie. Met dit keer bijdragen van: Frans 
Liebregts, Dennis Hoeksema, Siebren Leijenaar, Bas Burema, Robert 
Kempeners,	Henry	Kramer,	Maarten	Ondersteijn	en	Johan	Juffer.

Liever geen klussen via websites
Nog niet 1 op de 10 opdrachtgevers biedt opdrachten aan via klussites

DOETINCHEM – Een schilder die met overtuigingskracht en goede 
argumenten zijn klanten over weet te halen om in het najaar te laten 
schilderen, zou zijn omzet wel eens kunnen laten stijgen. Wel moeten 
klanten relatief lang wachten voordat de schilder langskomt om de 
klus te klaren. En angst voor klussites is voor schilders een slechte 
raadgever. Drie op de vier woonconsumenten dénkt er niet over om 
een opdracht via een website aan te bieden. 

Je	ziet	schildersbedrijven	in	deze	
tijd van het jaar overal aan het 
werk. Is het voor huiseigenaren en 
huurders nu een goed moment om 
het	over	onderhoud	te	hebben?	
SchildersVakkrant wilde het we-
ten; USP Marketing Consultancy 
voerde	het	onderzoek	uit.
Ruim één op de vijf woonconsu-
menten vindt het inderdaad een 
goed moment om het nu over on-
derhoud te hebben. Gemiddeld 9% 
ziet	deze	periode	namelijk	als	het	
begin van een nieuw werkjaar (ko-
pers 12%; huurders 5%); gemid-
deld 13% is het hier ook mee eens 
omdat	‘het	werk	dan	juist	in	het	
najaar	kan	plaatsvinden’	(kopers	
15%: huurders 11%). Het is veront-
rustend dat bijna de helft van alle 
kopers en huurders, gemiddeld 
45%, het om uiteenlopende rede-
nen	niet	zo’n	goed	idee	vindt.	Voor	
gemiddeld 21% staat het hoofd he-
lemaal niet naar onderhoud (ko-
pers 19%; huurders 24%) en dat 

geldt voor gemiddeld 14 % ook 
niet	omdat	het	financieel	niet	zo	
goed uitkomt (kopers 13%; huur-
ders 15%), en voor gemiddeld 9% 
komt het niet goed uit omdat men 
vindt	dat	‘uitvoering	in	de	herfst	
geen	gunstig	moment	is’	(kopers	
12%; huurders 5%). Gemiddeld 
34%, dat is één op de drie woon-
consumenten, weet het niet. Met 
de nodige overtuigingskracht is 
hier nog een wereld te winnen. Met 
het oog op de technische mogelijk-
heden om in het najaar prima schil-
derresultaten te boeken, is het aan 
de schilders om de juiste argumen-
ten te gebruiken en klanten van het 
tegendeel te overtuigen. 
Wellicht	dat	klanten	zich	af	laten	
schrikken door de onwetendheid 
over de termijn wanneer de schil-
der	aan	de	slag	kan	gaan.	Op	de	
vraag	‘hoe	lang	denkt	u	dat	het	
duurt voordat de schilder aan een 
klus aan uw woning begint na het 
maken	van	de	afspraak?’	geeft	ge-

middeld 32% (1 op de 3 wooncon-
sumenten) aan te denken dat die 
termijn 1 tot 4 weken bedraagt (ko-
pers	38%;	huurders	25	%).	En	dan	
loopt het snel op. Gemiddeld 24% 
meent dat die termijn 2 tot 3 maan-
den is (kopers 27%; huurders 20%). 
Maar ook geeft gemiddeld 37% aan 
het gewoonweg niet te weten. Dit 
wetende	zou	het	voor	schilderon-
dernemers een overweging waard 
zijn	om	de	agenda	strikter	te	hante-
ren	zodat	opdrachtgevers	een	beter	
zicht	hebben	op	de	daadwerkelijke	
uitvoering van het schilderwerk. 
De media doen het voorkomen als-
of het gros aan opdrachten online 
tot	stand	komt.	Niets	 is	minder	
waar.	Op	de	vraag	 ‘heeft	u	wel	
eens een klus online aangeboden, 
bijvoorbeeld via Marktplaats, 
Werkspot	of	Casius?’,	blijkt	gemid-
deld  14% (ongeveer 1 op de 7 
woonconsumenten) dat wel eens 
gedaan te hebben. Bij gemiddeld 
8% leidde dat tot een daadwerke-
lijke uitvoering van die aange-
vraagde klus (kopers 11%; huur-
ders 4%); bij iets meer dan 5 pro-
cent	is	het	niets	geworden’	(kopers	
6%; huurders 5%). 
Gemiddeld 10% overweegt welis-
waar een klus online aan te bieden, 
maar heeft het nog niet gedaan (ko-
pers 13%; huurders 5%). Veruit het 

merendeel,	zo’n	beetje	3	op	de	4	
woonconsumenten, gemiddeld 
73%, geeft aan het niet te doen, 

maar daar ook niet aan te willen 
beginnen (kopers 67%; huurders 
81%).
Bij	kleine	klusjes	zoals	een	snoertje	
wegwerken, een kastje afhangen of 
een raampje schilderen, verliest de 
schilder het van de klussende ko-
per of huurder. Gemiddeld 57% 
doet	het	zelf	(koper	55%;	huurder	
60%). Gemiddeld 21% laat het door 
een huisgenoot doen en 8% door 
een familielid, samen gemiddeld 
86%. Dan resteert niet veel voor de 
schilder. Inderdaad, gemiddeld 6% 
schakelt een klusjesman in en in 
gemiddeld 1% van de situaties 
komt de schilder in actie. De schil-
der moet het duidelijk hebben van 
serieuze	schilderopdrachten	en	
niet van kleine klusjes.     
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LEEUWARDEN/DOETINCHEM – De koets waarin de koning vol-
gend jaar op Prinsjesdag rijdt. Maar ook acht zorgwoningen in 
 Leeuwarden. En een schattig kerkje in Rijswijk. En een prestigieus 
OV-transferium in Breda. Negen schilderprojecten nomineerde de 
jury voor de Nationale SchildersVakprijs. Filmpjes zijn te zien op  
www.nationaleschildersvakprijs.nl. Daar kan het publiek ook stem-
men op, naar eigen visie, het allerbijzonderste schilderproject van het 
afgelopen jaar.

 Bekendmaking genomineerden  Nationale SchildersVakprijs 2015

NATIONALE SCHILDERSVAKPRIJS

SLECHTS TwEE NIEuwBOuwPROJECTEN

Nominatie onderhoudsschilderwerk. Schilderwerken De Boer Obdam lichtte de 
metershoge deuren van deze zwaar vervuilde en vervallen tramremise uit de schar-
nieren en restaureerde ze in eigen huis. Ook al het andere schilder- en binnenglas-
werk deed De Boer. Amsterdam kreeg er een compleet winkelhart bij. 

Nominatie onderhoudsschilderwerk. Een mooie, grote en verantwoordelijke opdracht 
voor het kleine schildersbedrijf van Sander Snoeks, DecoArt Snoeks in Aarle-Rixtel: het 
complete onderhouds- en schilderwerk aan het flink vervallen Witte Kasteel in Loon Op 
Zand. Muurverfsysteem, stopverfvervan- gen, houtrotreparaties, aflakken… voor het 
kasteel en ook nog eens voor de bijgebou- wen. 

Nominatie decoratieschilderwerk. 
Wie een koets te schilderen heeft komt 
al snel bij Meesterschilder D. Pouwels in 
Ossenzijl uit. Zo ook de Rijksdienst, ver-
antwoordelijk voor de opknapbeurt van 
De Glazen Koets, waarin Koning Willem 
Alexander de komende jaren het parle-
mentaire jaar gaat openen. Per definitie 
gaat het dan om topwerk.

Nominatie decoratieschilderwerk. Aan de ene kant kun je het een bescheiden pro-
ject noemen: één plafond van kasteel Oud Poelgeest in Oegstgeest. Maar wát voor 
een plafond! Bovendien gaat het hier niet om een beetje bijwerken, maar om een 
complete reconstructie, op basis van uitgebreide studies. Een kolfje naar de hand 
van Schildersbdrijf De Jongh in Waardenburg.

Nominatie nieuwbouwschilderwerk. Breda wil zich profileren als hét vervoers-
knooppunt van Zuidwest Nederland. De nieuwe OV-terminal, vlak bij het stadscen-
trum, mag er dan ook zijn. Van Vonderen Afbouw- en Schilderwerken bracht dit gro-
te project, met tal van ondergronden, met vakkennis tot een goed einde.
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Nominatie onderhoudsschilderwerk. Een mooie, grote en verantwoordelijke opdracht 
voor het kleine schildersbedrijf van Sander Snoeks, DecoArt Snoeks in Aarle-Rixtel: het 
complete onderhouds- en schilderwerk aan het fl ink vervallen Witte Kasteel in Loon Op 
Zand. Muurverfsysteem, stopverfvervan- gen, houtrotreparaties, afl akken… voor het 
kasteel en ook nog eens voor de bijgebou- wen. 

Nominatie nieuwbouwschilderwerk. Alle kleuren en projectbehangsoorten in dit 
medisch centrum en geboortecentrum VieCuri in Venlo zijn erop gericht de patiën-
ten een rustig gevoel en vertrouwen te geven. Peter Wijns Schilderwerken uit het 
Zuid Limburgse Eijsden bracht dit nieuwbouwproject tot een mooi resultaat.

Nominatie onderhoudsschilderwerk. U kijkt naar een lift, kijk maar goed. Mees-
terschilders Friesland werkte mee aan de renovatie van 8 historische panden in het 
centrum van Leeuwarden. De woningen, die slecht onderhouden waren, werden ver-
bouwd tot levensloopbestendige woningen. Met behoud van veel authentieke ele-
menten en kleuren.

Nominatie onderhoudsschilderwerk. Klein maar fi jn, en bedrieglijk eenvoudig, dit 
schilderproject aan de Martinuskerk in de vestigingsplaats van Van Toorn Schilder-
werken, Rijswijk (Gld). Tot je ziet dat de bakstenen raamomlijstingen een trompe-
l’oeil is. En weet dat de metalen raamroedes ook zijn meegenomen. En natuurlijk 
moest de voordeur ook extreem glanzen.

Nominatie decoratieschilderwerk. In-
ternationaler wordt het niet. In het Vre-
despaleis in Den Haag zetelt het Inter-
nationaal Gerechtshof. Het werd in 1913 
gebouwd met bijdragen en materialen 
uit alle werelddelen. Leo Scholten Schil-
der- en Restauratiewerken is er al jaren 
bezig (vroeger in samenwerking met 
Gert van Zetten) om de overweldigend 
gedecoreerde hal in oude luister te her-
stellen. 

De Nationale SchildersVakprijs 2015 wordt mede mogelijk gemaakt door:

    Sponsor van het
    Nationale SchildersVakprijs- 

diner

WWW.NELF.NL
YOUR INNOVATIVE PARTNER IN PAINT

Geeft kleur in
elk jaargetijde

WWW.DRENTHVERF.NL  
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Maakten we in de vorige editie de 
nieuwe glasdiktemeterapp van 
AGC bekend, een handige manier 
om met behulp van je smartphone 
de dikte van enkel of gelamineerd 
glas te meten, de glasproducent 
neemt nog een stap op het digitale 
pad. Dat doet het bedrijf met al-
weer een app, dit keer als mel-
dingssysteem om leegstaande glas-
bokken te melden en op te laten 
halen. AGC introduceerde eerder 
dit jaar in juni al een digitaal mel-

dingsformulier op hun website om 
“werkloze” glasbokken te melden. 
De melding komt terecht bij de 
desbetreffende afdeling die op af-
spraak de glasbok op komt halen. 
Vervolg op dit meldingssysteem is 
een app op je smartphone of tablet 
waarmee een bedrijf snel en een-
voudig en op locatie alle gegevens 
kan invullen. De aanleiding voor 
de ontwikkeling van de app is 
tweeërlei. Enerzijds puur vanuit 
praktische redenen. Het is voor de 

glasverwerkende en glasleverende 
industrie zelf wenslijk om de pro-
ductiestroom aan banden te leg-
gen. En linksom of rechtsom wor-
den de kosten van de gratis in 
bruikleen gestelde glasbokken uit-
eindelijk doorberekend in de ge-
middelde glasprijs aan alle afne-
mers. En daarom is een efficiënte 
inzet van de bokken weer gunstig 
voor de glaszettende (schilders)be-
drijven. Anderzijds vanuit milieu-
overwegingen. De app moet name-
lijk leiden tot een hoger hergebruik 
van een kleiner aantal glasbokken. 
Dat scheelt in de aanschaf, produc-
tie en vervoer van veel nieuwe 
glasbokken, wat een positief mili-
eueffect zou moeten opleveren.
De glasproducerende en leverende 
bedrijven kiezen er liever niet voor 

om een ‘beloningssysteem’ in de 
vorm van statiegeld in te voeren. 
Dat zou naar hun inschatting kun-
nen leiden tot een levendige han-
del in glasbokken. Het ontbreken 
van zo’n beloningssysteem is een 
van de redenen dat veel bokken 
werkloos ‘rond slingeren’ en men 
de glasbokken niet efficiënt in kan 
zetten. 
De niet-efficiënte omloopsnelheid 
van glasbokken heeft nog verschil-
lende andere oorzaken. Te goeder 
en te kwader trouw: de bokken zijn 
weliswaar leeg gemeld, maar niet 
opgehaald, de boknummers staan 
foutief geregistreerd, er hebben 
tussentijdse verplaatsingen plaats-
gevonden op de bouwplaats of 
naar onderaannemers zonder dat 
er registratie van plaatsvindt of een 
faillissement. Ook komt het voor 
dat glasbokken moedwillig wor-
den ingezet voor andere doelein-
den. Niet geretourneerde bokken 
worden soms als stellingen in be-
drijven aangetroffen. Of staan te 
koop op Marktplaats, of worden 
zelfs, levensgevaarlijk, ingezet als 
takelelement. Deze ervaringen ko-

men van de zogenoemde ‘bokken-
jagers’ die, speciaal in dienst van 
glasproducenten en -leveranciers, 
regelmatig glasbokken op weten te 
sporen. 
De techniek bij het melden en op-
halen kan daarbij een handje hel-
pen. Zo levert het Duitse Gestell-
pool Europe een track-and-trace-
systeem waarbij een glasbok aan 
de hand van een ingebouwde chip 
enkele jaren is te lokaliseren.  
AGC voegt dus nu de glasbokken-
app toe aan hun bokkenopvol-
gingsssyteem. Met behulp van de 
app kan een bedrijf ter plaatse snel 

en eenvoudig op locatie alle gege-
vens via smartphone of tablet in-
vullen: het aantal bokken, de pre-
cieze locatie, een foto van de bok 
uploaden en aangeven welk tijd-
stip het beste uitkomt om de bok 

op te laten halen. Voordeel is onder 
andere dat men niet eerst hoeft te 
wachten tot men op kantoor is om 
een melding te doen of eerst een 
aantekening moet maken op het 
gevaar af het te vergeten. Na be-
vestiging van de melding neemt de 
afdeling AGC Glass Stillages BE & 
NL contact op om een ‘ophaalaf-
spraak’ te maken. Deze afdeling 
kan ook rechtstreeks worden be-
reikt. De app is beschikbaar voor 
Android, iOS en Windows en de 
downloaden in respectievelijk de 
Google Play Sore, de App Store en 
Microsoft Store.

DOETINCHEM -  In Nederland staan vele duizenden glasbokken uit. 
Vermenigvuldigd met een gemiddelde kostprijs van 500 euro per stuk, 
gaat het niet alleen om fikse aantallen en materiaal maar ook om veel 
geld. Een doorn in het oog voor de glasleverende en glasverwerkende 
industrie. De glasbokkenapp van AGC is een van de nieuwe manie-
ren om de wildgroei van glasbokken in te perken.

Glasbokken sneller retour
Digitale technieken behulpzaam bij het ophalen van glasbokken 

Vele duizenden glasbokken zijn er in omloop. Jaarlijks raken er vele honderden stuks verloren 

Een glasbok achter in de tuin bij een 
particuliere opdrachtgever. Zolang hij 
niet in de weg staat is er vaak geen 
noodzaak om hem op te laten halen

Veel glasbokken ‘slingeren’ 

werkloos rond
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Aankleding van de schildersbus 
Bedrijfswageninrichting, imperiaal, glasrasteel en belettering maken schildersbus compleet

Een bedrijfswageninriching maakt het mogelijk om het laadvolume optimaal te 
 benutten 

Verreweg de meeste schilders stel-
len het op prijs om goed geoutil-
leerd en verzorgd bij de opdracht-
gever voor te komen rijden. Dat 
betekent goed georganiseerd op 
weg met behulp van een professio-
nele wageninrichting, eventueel 
met een glasrasteel voor het ver-
voer van glas en een imperiaal 

voor het vervoer van ladders en 
trappen. Dit alles bijna als vanzelf-
sprekend aangevuld met een trek-
haak voor een eventuele aanhan-
ger voor het vervoer van een hoog-
werker of steigermaterieel.

Rasteel
Lang niet alle schilders beschikken 
over een glasrasteel, simpelweg 
omdat ze geen glas plaatsen en 
voor het vervoer voor kleine ruiten 
over een inwendig rasteel in de bus 

beschikken. Een binnenrasteel 
wijkt in principe niet af van een 
buitenrasteel, met dien verstande 
dat binnenrastelen verkrijgbaar 
zijn in vaste en uitschuifbare vari-
anten. Hoe groter de bus, des te 
groter het rasteel. Van den Born 
Carrosserie en Lansing Unitra zijn 
producenten en leveranciers van 

enkele fraaie uitschuifvoorbeelden. 
Gecombineerde schilder-glaszetbe-
drijven ontkomen er niet aan om 
een buitenrasteel te voeren. Omdat 
ook het rijden met een rasteel aan 
de Regeling Voertuigen van de 
Dienst Wegverkeer (RDW) is ge-
bonden, gaan we er gevoeglijk van 
uit dat producent en leverancier 
van glasrastelen de juiste maatvoe-
ring, veiligheidsmarkering  en ver-
lichting toepassen. Het is goed om 
te weten dat glasrastelen demonta-

bel kunnen zijn. Ook zijn er schar-
nierbare systemen. Dat is wel zo 
handig bij het vervangen van een 
wiel als gevolg van een lekke band. 
Rastelen maken wettelijk deel uit 
van de lading van bedrijfswagens. 
Er is dus geen speciale keuring no-
dig.

Imperiaal 
Imperialen zijn bij uitstek geschikt 
om lang materiaal zoals ladders te 
vervoeren. En voor wie boven de 
macht op- en aftillen en het vast-
binden van ladders een probleem 
aan het worden is, bestaan er slim-
me ergonomische oplossingen om 
relatief zware ladders via kantel- 
en rotatietechnieken van en op een 
schildersbus te tillen en met een 
snelkoppelingssysteem met één 
handeling te borgen. Mark van den 
Born, directeur van Van den Born 
Carrosserie: ‘Hoewel een imperiaal 
een imperiaal lijkt, zijn op dat vlak 
zeker innovaties te melden. De 
meest innovatieve imperiaal die 
we nu introduceren is er een met 
klemverbindingen van versterkt 
kunststof.’

Inrichting
Schilders en glaszetters vervoeren 
veel kleinmateriaal voor schuren, 
frezen, montage, schilderen en kit-
ten. Denk aan elektrisch materiaal, 
kwasten, kokers, flessen, blikken 
en emmers. Behalve de mogelijk-
heid om al deze spullen overzich-
telijk te rangschikken is veiligheid 
een extra argument om alle spullen 
beschermd op te bergen. Een bot-
sing of abrupt remmen kan van 
losliggende materialen namelijk le-
vensgevaarlijke projectielen ma-
ken. Onder andere Gefco Automo-
tive Nederland in Oosterhout ont-
werpt speciaal op de schilder 
afgestemde wageninrichtingen 
met dubbele laadvloer om ook gro-
te emmers mee te vervoeren en 
handig in en uit te kunnen laden. 
De meest bekende bedrijfswagen-
inrichter voor elk denkbaar be-
drijfswagenmerk is Van den Born: 
‘Maatwerk indien gewenst. Wil de 

klant een kastje meer of minder, 10 
cm hoger of lager, al dan niet met 
een lekvloer. Dat kan.’ 
Vermeldenswaardig en aanvullend 
is ook www.businbedrijf.nl, een 
zusteronderneming van Van den 
Born. Schilders kunnen er uiteenlo-
pende accessoires voor de bus be-
stellen: ladderklemmen, beveili-
gingsaccessoires en onderdelen 
voor de inrichting van een schil-
dersbus. Van den Born: ‘Ik bespeur 
een tendens. Schilders zijn over het 

algemeen handige mensen. Ze kun-
nen alle onderdelen van een be-
drijfswageninrichting bestellen en 
zelf afmonteren. Ook is het mogelijk 
om alleen de wand- en vloerbetim-
mering te bestellen, afgestemd op 
de maatvoering van hun eigen 
merk schildersbus. Dat als basis om 
vervolgens naar eigen inzicht een 
inrichting te bouwen.’ 
Voor fleetowners, grote vastgoedon-
derhoudsbedrijven, ontzorgt Van 
den Born, turnkey, het gehele tra-
ject. ‘Bedrijfswagens af-fabriek 
voorzien we van alle mogelijke 
elektronica, rastelen, imperialen, in-
richting en belettering. Indien nodig 
ontmantelen we de “oude” wagens 
en zetten de bruikbare materialen 
over op de nieuwe.’ 

Wrapping
Met een fraaie belettering/bestic-
kering van je huistijl/bedrijfslogo 
op je schildersbus kun je jezelf fraai 

en verantwoord presenteren. Dat 
doen de meeste schildersbedrijven. 
Wie zich wil onderscheiden kan 
ook voor ‘wrapping’ kiezen. Wrap-
pen gaat verder dan een logo of 
tekst aanbrengen. De gehele be-
drijfswagen wordt met deze tech-
niek met een folie ‘ingepakt’. Bum-
pers, imperiaal, spiegels en derge-
lijke worden eerst gedemonteerd. 
Nadat de bedrijfswagen is ontvet 
en schoongemaakt wordt de folie 
per onderdeel/paneel met een 

föhn warm aangebracht waardoor 
de folie de vorm van de onder-
grond aanneemt. 
Joshua Knol uit Zwaag van Schil-
dersbedrijf J. Knol stond voor de 
keuze óf een nieuwe bus, óf laten 
spuiten óf wrappen: ‘Mijn bus was 
niet nieuw meer en de felrode 
kleur intussen wel verbleekt tot 
bijna roze. Met 2000 km per jaar in 
de directe omgeving van Zwaag 
was het nog een prima bedrijfswa-
gen met nog vele kilometers te 
gaan.’ Knol koos voor wrapping 
door Signalo uit Zwaag. ‘Voor dat 
geld heb je geen andere bus en kun 
je hem ook niet laten spuiten. De 
hoogglans is fantastisch en het 
glansbehoud, zo is me beloofd, uit-
stekend. Overigens kan de folie 
door een lamineerlaag tegen een 
stootje. Geknoeide verf is pro-
bleemloos met thinner te verwijde-
ren. De uitstraling van je bus is wel 
je reclamebord.’

DOETINCHEM – Met de aanschaf van een schildersbus ben je er nog 
niet. Als schilder neem je ladders, trappen, steigermaterieel, glas, elek-
trische apparatuur mee, en niet in de laatste plaats blikken en emmers 
met verven en klein non-paint materiaal. Dat vraagt om de nodige 
aanpassingen en uitbreiding van je bedrijfswagen. Bovendien wil je 
keurig en herkenbaar voor de dag komen. 

Niet meer zoeken. Grote en kleine blikken, kitkokers, elektrische apparatuur, alles hun eigen plek. Ook glas van beperkt formaat 
bij de hand 
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Ook vanuit een ergonomisch perspectief is een uitschuifbaar glasrasteel aan te 
 bevelen

Wrapping. De gehele schildersbus is ingepakt met een folie en van een beschermen-
de lamineerlaag voorzien

‘Schilders zijn over het algemeen 

handige mensen’

‘De uitstraling van je bus is tegelijkertijd 

je reclamebord’



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

www.festool.nl/CTLSYS

De CTL SYS stofzuiger en de NIEUWE 
excenterschuurmachine ETS EC 125.

De ideale combinatie. 

Gereedschap voor het beste resultaat

15 dagen uitproberen

90% tevreden =
100% geld terug
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Fijner schuren bestaat niet

Meer informatie bij de dealer of www.festool.nl/ets

• VOORAANSTAANDE VERFMERKEN

• LAATSTE GLASINNOVATIES

• STUCWERKTRENDS

• IMPOSANTE HOOGWERKERS

• THEMASESSIES

EN MEER UIT DE BRANCHE

www.evenementenhal.nl/sga

Schilder, Glas 
& Afbouw

VA K DAG E N

TRANSPORT
PLEIN

KLEININCLUSIEF

GLAS
PLEIN

EVENEMENTENHAL
GORINCHEM
10, 11 & 12 NOVEMBER 2015

Sensocryl ELF
Van ziekenhuis tot privéwoonruimten

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

www.brillux.nl/sensocryl

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

BX00000_AZ-Sensocryl-185x257-NL_v2.indd   1 27.08.15   11:17

Schilder, Glas 
& Afbouw

VA K DAG E N

Wij zijn er ook en ontmoeten u graag!

SGA-dagen Gorinchem 

10, 11, 12 november 2015



9 oktober 2015 17o n d e r n e m e n

Heerlijk, wat kun je allemaal niet 
doen na het stoppen met werken? 
Verre reizen maken, heerlijk klus-
sen aan huis en tuin? Natuurlijk, 
als de financiële middelen toerei-
kend zijn, zeker. Leve het Zwitser-
levengevoel. 
Maar wat als je geen goed gevoel 
hebt bij hoe het verder moet wan-
neer je stopt, dat je de boel niet de 
boel kunt laten zoals je zou willen? 
Weg Zwitserlevengevoel, weg on-
bekommerd bestaan. Niet voor 
niets kost het vele jaren, adviseurs 
die er zich in specialiseren reppen 
zelfs over minstens zeven jaar, om 
op een verantwoorde manier te 
stoppen en de zaak over te doen 
aan een volgende generatie. En wíl 
de gedoodverfde opvolger de zaak 
überhaupt wel overnemen, en kan 
die het ook? Bij het ontbreken van 
een gemotiveerd familielid getuigt 
het wellicht van moed en zakelijk 
inzicht om opvolging eventueel 
niet binnen de eigen familiekring 
te zoeken maar juist daarbuiten. 
Want zeg nu zelf: rustig potverte-
ren is er voor een pensionado niet 
bij als je levenswerk, los van exter-
ne oorzaken, onder je eigen ogen 
verdampt.
Maar ook als aan alle voorwaarden 
is voldaan om een succesvolle 
overdracht te kunnen realiseren, 
wreekt zich een volgend sentiment: 
kun je het zelf wel aan? Kun je het 
loslaten? 
Algemeen advies is dan ook om 
over stoppen al na gaan denken als 
je nog in de kracht van je leven 
staat, als de kinderen nog jong zijn. 
Voorbeelden te over van directeur-

eigenaren die tot in lengte van ja-
ren over de schouder van de opvol-
ger mee blijven kijken. Gevraagd 
of ongevraagd. En dan hebben we 
het vaak niet over bedrijven met 
honderd of meer medewerkers, 
maar juist over kleine mkb-bedrij-
ven van enkele tot tientallen mede-
werkers. 
Het is de emotionele binding met 
het bedrijf die het zo lastig maakt 
om je van je eigendom los te ma-
ken. Financieel kan het eigendom 
zijn overgedragen, psychologisch 
leeft het bedrijf nog volop. Betrok-
ken blijven is gebruikelijk, advise-
ren ook, maar kan door de opvol-
gende partij geïnterpreteerd wor-

d e n  a l s  b e m o e i z u c h t .  D i e 
betrokkenheid vastleggen, taken 
omschrijven en een tijdspad bepa-
len helpen bij dit soort processen. 
Opvolging binnen de familie kan 

een extra belastende factor zijn, 
maar door het maken van transpa-
rante afspraken hoeft dat niet.
En wat te doen met een overdaad 
aan vrije tijd? Hobby’s, vrijwilli-

gerswerk, verenigingswerk, oppas 
bij je kleinkinderen of sporten om 
er een paar te noemen. Voorwaarde 
is natuurlijk wel om eerst het be-
drijf los te kunnen laten. Zo niet, 
dan blijft elke vrijetijdsbesteding 
een last. En lukt het je om die scha-
kelaar om te zetten, of word je er-
toe gedwongen, dan nog is het las-
tig om je op onbekend terrein te 
begeven. Dan kan het eerst erg stil 
om je heen worden. Want je oude 
vertouwde sociale structuren ver-
dwijnen terwijl nieuwe zich nog 
moeten gaan ontwikkelen. Leer 
daarom nieuwe vormen van vrije-
tijdsbesteding kennen, neem zo no-
dig deel aan een training waar al-
leen maar mensen komen met het-
zelfde ‘luxeprobleem’. Of bied je 
kennis en ervaring aan andere be-
drijven of scholen aan. Zolang het 
maar niet het schilders- en/of vast-
goedonderhoudsbedrijf is waar je 
zojuist de deur achter je hebt dicht-
getrokken. 

Henk Sanders (69), mededirecteur 
van Sanders Schilderwerken uit 
Emmen, had er op 65-jarige leeftijd 
nog een hard hoofd in hoe zijn le-
ven eruit zou zien nadat hij zich uit 
de zaak had teruggetrokken, ‘Ik 
heb geen hobby’s’, zei hij tussen 
neus en lippen door tijdens een in-
terview over een onderhoudspro-
ject met SchildersVakkrant, ‘Dat 
wordt nog een lastige.’ Nu, vier 
jaar later, kijkt Sanders tevreden te-
rug op de afgelopen jaren. ‘Een 
kwestie van afbouwen. Mijn jonge-
re broer Geert en ik hebben de 
overdrachtsfase met de opvolgen-
de jongere generatie bijna afge-
rond. Tot eind vorig jaar was ik nog 
dagelijks bij de zaak betrokken, 
vanaf het begin van dit jaar steeds 

minder, gemiddeld dagelijks nog 
geen halve dag meer.’
De term levenswerk is wel op San-
ders van toepassing. De vrije tijd 
tijdens de lts en gedurende de 

schilderschool in Utrecht, maar 
ook de vrije weekenden tijdens de 
militaire dienstplicht bestonden 
voor Sanders vaak uit werken in de 
winkel en in de werkplaats. ‘Na 

mijn dienstplicht in 1969 startte ik 
vanzelfsprekend in de zaak. Toen 
na anderhalf jaar mijn vader over-
leed stond ik er alleen voor, verant-
woordelijk voor de winkel, voor 
een schildersbedrijf, voor een auto-
schadeherstelbedrijf en voor onge-
veer 23 man personeel.’ Sanders 
had op 30-jarige leeftijd al meer 
meegemaakt dan de meeste men-
sen op 50-jarige leeftijd. De ar-
beidsmoraal stond hoog in het 
vaandel. ‘De bouwvakvakantie 
duurde toentertijd nog één week 
en werd toen verlengd naar twee 
weken. Als je maar niet denkt dat 
het dan ook twee vakantieweken 
werden. In die tweede week was er 
altijd wel wat te doen. Mijn leven 
bestond dus uit werken, heel veel 
werken.’ 
En dat vele werken wierp zijn 
vruchten af. Sanders Schilderwer-
ken maakte een expansie door en 
groeide naar een bedrijf inclusief 
autoschadeherstelbedrijf van in to-
taal 214 medewerkers. ‘Van een 
aantal winkels en het autoschade-
herstelbedrijf hebben we inmiddels 
afscheid genomen. Het aantal me-
dewerkers bedraagt nu 120. Dat 
was ook beter in de aanloop naar 

de bedrijfsoverdracht.’
De vrije tijd stapelde zich op en 
Sanders hield zich in de tussentijd 
bezig met de bouw van een nieuwe 
woning en dacht ondertussen wel 
vier keer per jaar op vakantie te 
zullen gaan. ‘Het komt er maar niet 
van. En dat voor iemand zonder 
hobby’s. Vraagt een kennis bijvoor-
beeld om advies bij een verbou-
wing dan maak ik daar graag een 
project van. Niets moet, alles mag. 
En verder mag ik graag adviseren 
als me iets gevraagd wordt.’ Met 
de jongere generatie zijn daarover 
geen duidelijke afspraken gemaakt 
over aanwezigheid en betrokken-
heid. ‘Nee, maar ik snap dat je je 
langzaam terug moet trekken en 
het aan de jonge generatie over 
moet laten. En dat doe ik dan ook.
Sinds begin van dit jaar hebben 
mijn vrouw en ik toch besloten ons 
wat meer met de tuin bezig te gaan 
houden. En we hebben een lijstje 
gemaakt van bestemmingen waar 
we graag naar toe willen gaan. Op 
het programma staan Namibië en 
Midden-Amerika. Ik houd van de 
natuur maar combineer dat graag 
met iets cultureels zoals in dit ge-
val de Mayacultuur.’  

erachteraan. 

Dat moet echt anders kunnen. De af-
gelopen recessie was een diepe en 
een langdurige maar er komen er 
meer. Even zovele 
als hoogtepunten. 
Het is de kunst om 
die als onderneming 
of groepen van on-
dernemingen af te 
vlakken. 
Er zijn tal van moge-
lijkheden. De beste oplossingen zijn 
steeds tegendraads. In de zomer ac-
tiviteiten ontplooien voor de eerste 
drie maanden van het nieuwe jaar 
en in de winter actie in gang stellen 
om de zomerdrukte te verdelen. 
Een van mijn klanten stuurde zijn 

klanten een ansichtkaart met de 
boodschap dat je een bontmantel het 
best in de zomer koopt. Hij sloeg de 
spijker op de kop. Zijn orderporte-
feuille is voor komende winter voor 

een groot deel ge-
vuld.

Tegendraads. Het is 
een fenomeen dat ik 
bij  Akzo geleerd 
heb. Reorganiseren 
in hoogtij dagen, in-

vesteren wanneer het wat minder 
gaat. De hoogtijdagen voor de on-
derhoudsbranche zijn aangebroken. 
Tijd dus om te reorganiseren. Cen-
ten sparen voor een mindere tijd, die 
ongetwijfeld in het verschiet ligt. 
Tegendraads betekent ook dat je 

vooral moet luisteren naar de 
wensen en behoeften van de op-
drachtgever. Het is mijn ervaring 
dat je verrassende ontdekkingen 
doet. Veel schilders denken in 
kwaliteit en prijs. Klanten gaan er-
van uit maar willen meer. De 
kunst is dat meer te achterhalen. 

Hoe was dat ook al weer 8 maan-
den terug of hoe is het over 4 
maanden. Denk en handel out-off-
the-box. Het is een modewoord 
maar in de kern zo enorm van toe-
passing voor de schilderssector. 

k.kamsma@gilde
managementsupport.nl
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Tegen de draad  KOOS KAMSMA

We hebben het druk, we kunnen 
het werk niet aan. Het zijn kreten, 
die je alom hoort. Hoe anders was 
dat acht maanden geleden? Of een 
jaar of twee jaar geleden om maar 
niet te praten over 2010. De crisis 
lijkt over haar hoogtepunt te zijn 
en de ingehouden onderhouds-
vraag komt nu in alle omvang los. 
Vandaag sprak ik mevrouw Van 
Casteren en ze was gebelgd dat 
haar schilder eerst in het komend 
voorjaar tijd voor haar had. 
Natuurlijk was dat te voorzien. 
Onderhoud blijft nodig en zorg- 
en onderwijsinstellingen, particu-
liere woningbezitters, de midden-
stand, het bedrijfsleven en ook de 
overheid komt met vragen over 
onderhoud. En schilders hobbelen 

en toen werd het stil…
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Werken is Henk Sanders niet vreemd. Van jongs af aan was het aanpakken geblazen 
in huize Sanders

Onbekommerd genieten van een welverdiend pensioen lukt pas goed wanneer je 
ook in je hoofd met pensioen bent gegaan

EMMEN – Stoppen met werken 
is een lastige wanneer je je hele 
leven hard hebt gewerkt. Voor 
Henk Sanders, mededirecteur 
van Sanders Schilderwerken in 
Emmen, geldt dat zeker. ‘Het 
heeft heel wat jaren geduurd 
voordat ik aan de geachte heb 
kunnen wennen en ik langzaam 
mijn draai heb weten te vinden.’  

DOETINCHEM – Ditmaal geen artikel in de serie ‘Ondernemen’ over 
hoe als ondernemer te handelen bij het veilig stellen van het vermo-
gen, over de fiscus of over bestuursvormen. Het gaat hier over de stilte 
na het stoppen met werken, over het opgeven van een levenswerk. 
Kortom, het gevaar van het spreekwoordelijke ‘zwarte gat’ na een ar-
beidsintensieve periode. Een soft verhaal? Nee, vaak keiharde werke-
lijkheid.

‘Aan de jonge generatie overlaten’

b e w e g i n g
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WSB Finishing Equipment biedt 
met de Titan M4- en de Titan M8 
Mastic Gun een tweetal professio-
nele pistolen voor de verwerking 
van airless spuitplamuur. Ze zijn 
geschikt voor het spuiten van 

hoogviskeuze of gevulde materia-
len met grote slanglengtes en on-
der extreme omstandigheden. De 
bijbehorende druk bedraagt res-
pectievelijk 250 en 530 bar. Ken-
merkend zijn tevens de ergonomi-
sche eigenschappen zoals de 
120°-opstelling van de pistoolbody 
waardoor het pistool comfortabel 
in de hand ligt. De extra brede 
hoek beschermt de pols terwijl de 
trekker en greep ergonomisch zijn 
vormgegeven. Verder wegen de 
pistolen 780 gram en hebben een 
lage trekkerdruk.

info: (030) 241 41 55
www.wsb-benelux.eu

bouwproducten.nl: 250349

Spuitpistolen

Kimpex Living in-
t r o d u c e e r t  e e n 
krijt- en kalkverf 
onder de naam Mia 
Colore Sempre. Het 
product is beschik-
baar in zeven na-
tuurtinten en ge-
schikt voor toepas-
s i n g  i n  i e d e r 
interieur. Door de 
verschillende mo-
gelijkheden met be-
trekking tot ver-
werking zijn zowel 
gepolijste als zijde-
zachte wanden te 
realiseren maar is 
ook een robuuste, grovere afwer-
king mogelijk. Sempre is mineraal, 
schimmel- en bacteriewerend en 

bovendien een vol-
ledig ecologische 
muurafwerking. 
Het product is een-
voudig aan te bren-
gen met kwast of 
roller en af te wer-
ken  met  s pa te l . 
Voor een extra be-
scherming biedt het 
bedrijf een transpa-
rante natuurlijke 
wax onder de naam 
Cera di Sempre of 
de ultra matte ver-
nis Mia Colore Ver-
nici.

info: (023) 584 00 07
www.miacolore.nl

bouwproducten.nl: 250342

Het 18V XR Li-ion-platform van 
DeWalt is aangevuld met de ergo-
nomische DCN660 afwerktacker. 
Het gereedschap heeft een 20° 
schuin magazijn en is geschikt voor 
brads van 1,6 mm. De lengte van 
de brads varieert van 63 mm in 
zacht hout tot 50 mm in hard hout. 
Daarbij heeft de gebruiker de keu-
ze uit snelvuur- en spijker-per-spij-
kermodus. De toegepaste koolbor-
stelloze motor draagt bij aan het 
relatief lage gewicht van 2,65 kg en 
biedt constante prestaties zonder 
de noodzaak van gaspatronen. Met 
de accu van 2,0 Ah zijn ongeveer 
800 brads te schieten. Voor de 5,0 
Ah-variant geldt een aantal van 
2200 brads. De DCN660 is zowel 
los als in combinatie met accu’s be-
schikbaar. 

info: (0164) 28 30 00
www.dewalt.nl

bouwproducten.nl: 250316

h e t  p r o d u c t

Glas vervangen zonder papierwerk 

De vraag sloot precies aan bij de di-
gitaliseringslag die het bedrijf uit 
Deventer het afgelopen jaar maak-
te. Daarin werd een intranetomge-
ving ‘als schil’ om het basisau-
toamtiseringssysteem gebouwd. 
Inkomende vragen, projecten, tele-
foontjes en mails worden daarin 
omgezet in overzichtelijke taken-
lijsten, toegewezen aan de juiste 
werknemers. Ook het urenregistra-
tiesysteem en de materiaalbestel-
lingen zijn volledig gedigitaliseerd. 
De vakmensen van Wolters geven 
hun data door via een smartphone 
of tablet, rechtstreeks in dit op-
drachtensysteem.
‘Wij winnen hier veel tijd mee’, 
vertelt Gert-Jan Wolters. ‘En we 
kunnen opdrachtgevers veel werk 
uit handen nemen. Bijvoorbeeld bij 
enkelvoudige woningverbeterin-
gen, waar huurders van een corpo-
ratie dubbel glas willen, tegen een 
kleine huurverhoging. Daar had de 
corporatie veel werk aan. Op hun 

verzoek hebben we daar een sys-
teem voor ontwikkeld dat aansluit 
op ons intranet.’ 

Tot voor kort ging zo’n aanvraag 
van de huurder via de corporatie 
naar Wolters, die na het inmeten 
offerte uitbracht aan de huurder 
die daarover weer contact opnam 
met de corporatie, enzovoorts. Nu 
vult de corporatie nog maar één di-
gitaal formulier in. De binnengeko-
men aanvraag wordt bij Wolters op 
kantoor beoordeeld en verzonden 
naar de glasmedewerker. Die be-
zoekt de woning en doet de intake, 
op de iPad. Hij zet de ruitmaten, 
klimkosten, spouwbreedte, het 
freeswerk en het benodigde mate-
riaal in het systeem. Voor elke han-
deling heeft Wolters vaste een-

heidsprijzen afgesproken met de 
corporatie. Zodra alle gegevens 
zijn ingevoerd, krijgt de bewoner 
daardoor direct de doorberekende 
huurverhoging te zien.
Als de bewoner daarmee akkoord 
gaat, wordt de opdracht na een ex-
tra check in de takenlijst gezet. De 
corporatie hoeft zelf niets te doen, 

maar kan wel de voortgang van de 
opdracht volgen. 
‘Het systeem zetten we ook in voor 
onder meer houtrotregistraties en 
werkplekinspecties. Eigenlijk zijn 
alle registratieformulieren in ons 
proces op deze manier digitaal te 
verwerken’, zegt Wolters. 
Dat ging niet van de een op de an-
dere dag. ‘Het systeem moet per-
fect op het werkproces zijn inge-
richt en er gaan heel wat trainingen 
aan vooraf om iedereen daarin mee 
te krijgen. Je hele organisatie moet 
er klaar voor zijn, want zo’n veran-
dering van werkwijze heeft een 
flinke impact.’

DEVENTER - Of schilders- en onderhoudsbedrijf Wolters voor een 
corporatie het glasvervangingsproces kon optimaliseren? Daar hoefde 
directeur Gert-Jan Wolters niet lang over na te denken. Binnen een 
maand werd een digitaal systeem ontwikkeld waarbij de corporatie 
maar één mailtje hoeft in te vullen. Wolters doet de rest. 

‘We kunnen opdrachtgevers veel werk 

uit handen nemen’

Gert-Jan Wolters: ‘Alle registratieformulieren in ons proces zijn op deze manier digitaal te verwerken’

af te stape-
len. De keuze 
bes taa t  u i t 
bekers  met 
vier verschil-
lende volu-
m e s  ( 4 0 0 , 
650, 1300 en 
2240 cc) met passende afsluitdek-
sels. 

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

bouwproducten.nl: 250334

De kunststof wegwerp mengbe-
kers van Wiltec bieden verf- en 
spuitprofessionals de mogelijkheid 
hun lakken goed voor te bereiden. 
Door het schone en gladde opper-
vlak is de verf eenvoudig te schen-
ken en blijft er niet onnodig veel 
verf achter. Verder zijn de bekers 
bedrukt met tien verschillende 
mengverhoudingen. De mengbe-
kers zijn vervaardigd uit een win-
tervaste en oplosmiddelbestendige 
kunststof en voorzien van steun-
voetjes die koude-overdracht bij 
het mixen voorkomen. Door de sta-
pelsteuntjes zijn de bekers efficiënt 

v a k m a n S c h a p

SPS Uniclean MAT 7070 is een mat-
te muurverf die, ook na reiniging, 
geen glansplekken vertoont. Daar-
bij zijn de muren waarop deze verf 
is aangebracht eenvoudig én veel-

vuldig te reinigen met water en 
eventueel een mild schoonmaak-
middel. De schrobklasse is 1 DIN 
EN 13300. Uniclean MAT 7070 is 
vrijwel spatvrij te rollen en te ver-
spuiten en biedt zowel een goede 
dekking als een mooie vloeiing. 
Daarbij is hij beschikbaar in wit en 
lichte kleuren volgens het SPS-
kleurenmengsysteem. De verf is 
geschikt voor toepassing in ruim-
tes die intensief worden gebruikt 
zoals kantoren, hotels en scholen of 
woonkamers en keukens.

info: (073) 642 27 10
www.spsbv.com

bouwproducten.nl: 250322

kalk- en krijtverf tacker

kunststof mengbekers

Nu de winter van mijn leven is 
aangebroken (45), en de bladeren 
vallen, althans de haren van mijn 
eigen kruin, wordt het tijd om 
Koning Winter in zijn ijzingwek-
kende ogen te kijken. Zeker na-
dat hij mijn buitenlamp en voor-
tuin verwoest heeft met een ha-
gelwolkbreuk. Mijn vrouw en ik 
hebben om kwart over vier ‘s 
morgens met verbazing naar het 
luidruchtige natuurgeweld staan 
kijken en luisteren. Mijn broers 
zonnepanelen hebben het won-
derwel overleefd. De motorkap 
van zijn hagelnieuwe elektrische 
autootje niet. Die was niet meer 
met een zuignaptechniek uit te 
deuken en werd total loss ver-
klaard. Toevallig zag ik pas er-

kogelvalproef    EDWARD UITTENBROEK

matte muurverf 
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‘Natuurlijk kun je een rot kozijndeel 
met een zaag of een beitel proberen 
uit te zagen of hakken’, legt Frans 
van Dijk uit, hoofd trainingen bij 
Festool. ‘Maar met de inzet van goed 
elektrisch gereedschap werk je wel 
zoveel sneller en preciezer, dat 
scheelt enorm in tijd.’
Voor het afzagen van kozijndelen of 
het inzagen rond rotte plekken heeft 
Festool sinds vorig jaar de Vecturo 
OS 400, een oscillerende machine. 
Van Dijk: ‘Er zijn meer aanbieders 
van dit soort apparaten. Bij professi-
onele machines zoals de onze loopt 
het toerental niet terug als je ze op 
het hout zet.’ 
De keuze van het juiste zaagje is be-
langrijk, legt hij uit. Er is er één die 
onderaan recht is, die is geschikt 
voor ‘gewoon’ zagen. Voor het ‘in-
valwerk’, wat veel voorkomt bij 
houtrotreparaties, waarbij de zaag 
recht in het hout moet zakken, is er 
een taps uitlopend zaagje. Van Dijk: 

‘Je zaag goed neerzetten bij inval-
werk en goed op zijn plaats houden 
is niet altijd makkelijk. Zo’n krachti-
ge zaag kan flink trillen. Daarvoor 
hebben we een hulpmiddel ontwik-
keld.’ Van Dijk klikt het metalen op-
zetstuk in verschillende standen op 
de machine. De standaard op het 
werk zetten en zagen maar!
Bij zagen komt ‘gewoon’ stof vrij, en 
eventueel spaanders. Fijnstof ont-

staat vooral bij schuren. Van Dijk: 
‘De schilder lijkt wel getrouwd met 
zijn deltaschuurmachine. Daar doet 
hij alles mee. Ik begrijp niet waarom 
ze niet vaker een excentrische 
schuurmachine zoals onze Rotex in-
zetten. Die werkt veel krachtiger en 
laat minder krassen achter. Dat komt 

doordat het ronde schuurblad vrij 
kan draaien terwijl de machine heen-
en-weer bewegingen maakt. Het 
draaien kun je ook aangedreven 
doen, waardoor je sneller verf af-
neemt.’
Zulke schuurmachines zijn bij Fes-
tool allemaal voorzien van een af-
zuigsysteem. Sinds kort heeft de fa-
brikant een nog kleinere en compac-
tere stofzuiger,  de CTL-SYS. ‘Er is 
nu echt geen excuus meer om niet af 
te zuigen’,  vindt Van Dijk. ‘Als schil-
der weet je hoeveel verschil het 
maakt als je je werk mooi stofvrij 
houdt. Maar fijnstof van hout is ook 
nog eens kankerverwekkend. De zo-

genaamde “grenswaarden” liggen 
hoger dan bij kwartsstof, maar er-
mee in contact komen is risicovol. 
Onze machines zijn daarop getest: ze 
zuigen dat fijnstof  adequaat af. Met 
een gewicht van zo’n vijf kilo en zijn 
compacte uitvoering kun je ook hoog 
op een steiger verantwoord schuren.’

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

Met de BS 18 Quick biedt Metabo 
een accu-boorschroefmachine die 
onder meer geschikt is voor het uit-
voeren van werkzaamheden op 
moeilijk toegankelijke plaatsen. 
Deze eigenschap hangt samen met 
de korte bouwvorm en de goede 

uitgebalanceerde ergonomie. Te-
vens is de machine voorzien van 
een snelspanboorhouder die voor 
werkzaamheden in extreem kleine 
ruimtes is te verwijderen. In dat ge-
val is de boor- of schroefbit direct 
in de as met magnetische binnen-
zeskant te plaatsen. De boor-
schroefmachine weegt 1,3 kg en 
boort in hout gaten tot 20 mm dia-
meter; bij gaten in metaal bedraagt 
de maximale boordiameter 10 mm. 
Het koppel is flexibel in te stellen 
van 0,5 – 4,5 Nm. 

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

bouwproducten.nl: 250254

accu-boorschroefmachine 

‘precies en veilig repareren’
WADDINXVEEN – Steeds meer schilders voeren zelf houtrotreparaties 
uit. Maar er wordt nog flink geprutst met zaagjes en beitels. Bovendien 
is de fijnstof die vrijkomt bij houtbewerken gevaarlijk voor de gezond-
heid. Machinefabrikant Festool biedt een compleet pakket.
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‘Het juiste apparaat bespaart 

heel veel tijd’

Frans van Dijk toont het opzetstuk waarmee een stuk preciezer invalwerk gezaagd kan worden
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c o l o f o n

Het schijnt dat de weersomstan-
digheden alsmaar onstuimiger 
worden. Nou vond ik het weer ei-
genlijk nooit echt stuimig. Ik weet 
zelfs niet welk weertype dat zou 
zijn. Maar ik had wel even medelij-

d e n  m e t  a r m e 
drommels die rond 
dat vroege morgen-
uur naar de ploe-
gendienst fietsen of 
scooteren. Het leu-
ke aan een scooter 

is dat er geen helm of dak bij zit. 
Om van de krantenjongen (m/v) 
nog maar te zwijgen. Een petje, 
hóóguit!

En als dit nou gebeurt terwijl je aan 
het schilderen bent? Je blik verf 

krijg je naderhand niet meer 
open. Onder je steiger schuilen is 
ronduit gevaarli jk vanwege 
rondvliegende scherven. En je 
werkstukje kan op een onder-
koelde reactie van de opdracht-
gever rekenen.
En Koning Winter? Die bestelt 
nog maar de winterschilder voor 
zijn wolkenkasteel. Een goede 
klus begint met werkvoorberei-
ding, dus eerst werd al het over-
tollig ijs weggebezemd. Precies 
op mijn buitenlamp en voortuin-
tje...
Dat ik dit nog moet meemaken, 
in de winter van mijn leven!

uittenbroek@coating
kennistransfer.com 

gens een auto staan die een verge-
lijkbaar lot ondergaan had. Inder-
daad geen porem, maar die auto 
was overduidelijk minder waard 
dan de motorkap die erop zat, dus 
dat hebben ze maar zo gelaten.

Wat kan de schilder 
hiermee? Buiten-
lampen en zonne-
panelen gaan plaat-
sen? Een nieuwe 
invulling geven aan 
de term ‘weervaste coatings’? Dus 
lakken aanbrengen die tegen een 
dergelijke meervoudige kogelval-
proef bestand zijn? Een standaard-
test in de coatingindustrie, maar 
wat meer natuurgetrouw uitge-
voerd…

kogelvalproef    EDWARD UITTENBROEK

Onder de naam ‘Kleuren van eigen 
bodem’ introduceert Caparol een 
kleurenwaaier die geïnspireerd is 
op de kleuren die op dit moment 
gezichtsbepalend zijn voor Neder-
land. De kleurenwaaier bevat deels 
kleuren afkomstig uit het Caparol-
kleursysteem 3D System Plus. 
Daarnaast ontwikkelde het bedrijf 
ook nieuwe kleuren die gecodeerd 
zijn volgens het 3D-systeem. Bo-
vendien zijn alle bijbehorende 
standaard RAL-kleuren toege-
voegd. Vergrijsde, gedempte kleu-
ren staan voorin de waaier, begin-
nend met de lichte, zachte kleur-
tinten. Dan volgen zwartachtige 
t inten ,  de  typische  lakkleu-

ren,waarna de waaier afsluit met 
verzadigde rood-, oranje-, groen- 
en blauwnuances.

info: (033) 247 50 00
www.caparol.nl

www.bouwproducten.nl: 250315

kleurenwaaier

v o o r z e t



Wanneer 
snelheid van 
belang is
Wijzoplex 2SO 
Extreem
• Probleemoplosser bij kritische omstandigheden
• Inzetbaar bij lage temperaturen en bij snel 

wisselende verwerkingsomstandigheden
• Leverbaar vanaf 23 oktober 

uitproberen? Bel 038 429 11 00

nieuw
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