
UTRECHT - In de Utrechtse binnenstad schildert Jan Cornelisse van Weijman Vast-
goedonderhoud uit Veenendaal een zogenoemde kajuit van een rij monumentale 
panden, die ook wel bekend staat als ‘de Kameren Maria van Pallaes’. De twaalf vrij-
woningen aan de Agnietenstraat zijn in 1651 gebouwd op initiatief van Maria van 
Pallaes, een Utrechtse weldoenster. Weijman Vastgoedonderhoud schildert de pan-
den in opdracht van het Utrechts Monumenten Fonds (UMF). Alle ver� agen worden 
verwijderd om ook het houtsnijwerk goed te kunnen restaureren. Bij wijze van proef 
worden twee woningen in de lijnolieverf van Oer (Wijzonol) gezet. 

DOETINCHEM – De jury van de 
Nationale SchildersVakprijs 2015 
beraadt zich momenteel over de 
kwaliteit van de negen genomi-
neerden voor de Nationale Schil-
dersVakprijs 2015. Negen genomi-
neerden uit een Voorselectie van 
37 inzendingen die op hun beurt 
waren geselecteerd uit een totaal 
aan 53 inzendingen. Er zijn prijzen 
te winnen in de categorieën On-
derhoudsschilderwerk, Nieuw-
bouwschilderwerk en Decoratie-
schilderwerk. Ook bepaalt de jury 

één Overallprijs. Bovendien kent 
de jury een Klanttevreden-
heidspluim toe aan een van de 53 
schildersbedrijven, dit na onder-
zoek naar de tevredenheid van de 
opdrachtgevers. Maar ook u kunt 
uw voorkeur uitspreken voor een 
van de genomineerde projecten. 
Dat kan door uw stem online uit te 
brengen op  www.schildersvak-
prijs.nl. Dat kan uiterlijk tot dins-
dag 27 oktober.
De prijsuitreiking zelf vindt plaats 
op donderdag 29 oktober.

Modelovereenkomst
bouw-zzp’er klaar  

Meer controle naleving 
arbeidsvoorwaarden   

NIEUW VERFMERK
‘BETAALBAAR ALTERNATIEF VOOR
PROFESSIONELE SCHILDER
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Deels in de lijnolie Rabobank: breed 
herstel voor de bouw
UTRECHT - Volgens de Rabobank 
Sectorprognoses 2016 ligt het her-
stel van de Nederlandse economie 
op koers. Blikvanger is de bouw 
waarvoor Rabobank Sectorprogno-
ses een gemiddelde 6,1% groei in 
2015 verwacht en 3,5% volumegroei 
in 2016. Toch zullen niet alle onder-
nemers volgens de Rabobank van 
deze gemiddelde groei profiteren, 
omdat prijzen nauwelijks stijgen, de 
concurrentie zeer groot is en er fl in-
ke slagen moeten worden gemaakt 
om nieuwe technologische ontwik-
kelingen bij te benen.

Dag van de Opper-
vlaktetechnologie
NIEUWEGEIN - De Dag van de Op-
pervlaktetechnologie vindt dit jaar 
plaats in Maarssen op 12 november 
met onder andere aandacht voor 
self-healing coatings en toepassin-
gen van grafeen. Er zijn ook sessies 
over onder andere het coaten van 
windturbines, het meten van corro-
sie-eigenschappen, het coaten van 
glas, het toepassen van gecoild coat 
staal, uv-absorberende nanodeeltjes 
en SolaRoad, het wegdek dat zon-
licht omzet in elektriciteit.

OnderhoudNL 
Garantie-campagne
WADDINXVEEN – Op dit moment 
worden radiospotjes over Onder-
houdNL Garantie (voormalig AF-
Erkenningsregeling ) uitgezonden. 
Essentie van de campagne is vooral 
om de nieuwe merknaam duidelijk 
in de markt te zetten. Naast de 
OnderhoudNL Garantie-campagne 
zet OnderhoudNL in november 
en december ook de schouders on-
der een nieuwe ledenwervings-
campagne. Daarnaast richt een 
365+ Onderhoud-campagne zich 
op corporaties met als doel het ge-
hele onderhoudtraject aan vast-
goedonderhoudsbedrijven over te 
laten.

DEN HAAG - Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft een mode-
lovereenkomst goedgekeurd voor het inhuren van zzp’ers in de bouw. 
De eerste in Nederland. De voorwaarden houden rekening met de 
kosten van de zzp’er. De overeenkomst bevat onder andere afspraken 
over een marktconforme betaling.

DEN HAAG - Nederland krijgt vanaf 18 juni 2016 meer mogelijkhe-
den om de Europese detacheringsrichtlijn te handhaven. Door invoe-
ring van een meldingsplicht voor buitenlandse werknemers kan de 
Inspectie SZW controleren of EU-werknemers het loon krijgen waar 
ze recht op hebben.

Publieksprijs: stem nu!  
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Glazol xtd
Hoogglanslak

Hoge, bolle glans

Gesiliconiseerd

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

Buitengewoon goed

bij koninklijke beschikking
hofleverancier

De modelovereenkomsten zijn no-
dig omdat ze in januari 2016 de 
huidige Verklaring Arbeids Relatie 
(VAR) vervangen. Daartoe heeft 
staatssecretaris Wiebes van Finan-
ciën al eerder besloten om schijn-
zelfstandigheid beter te bestrijden. 
Elke sector moet dan zijn eigen mo-
delovereenkomsten hebben. Aan 
de nu goedgekeurde overeenkomst 
ging uitgebreid overleg met de Be-
lastingdienst vooraf waarbij Zelf-
standigen Bouw en ZZP Nederland 
de kar trokken. 
In zo’n modelcontract leggen op-
drachtgever en zzp’er de voor-
waarden vast voor hun werkrela-
tie. Gaan zij op basis van zo’n 
goedgekeurd modelcontract met 
elkaar in zee, dan weten zij zeker 
dat zij niet achteraf geconfronteerd 

worden met naheffingen door de 
Belastingdienst. ‘Bij de VAR had de 
zzp’er die zekerheid niet’, zegt 
voorzitter Charles Verhoef van 
Zelfstandigen Bouw.
In het nieuwe modelcontract voor 
de bouw verplicht de opdrachtge-
ver  zich een marktconform tarief 
te betalen. Dat tarief is volgens de 
tekst ‘ook voldoende  om de kosten 
te kunnen dekken van voorzienin-
gen tegen ziekte, langdurige ar-
beidsongeschiktheid, pensioen en 
scholing’.  Ook staat in het contract 
dat de zzp’er gebruik maakt van ei-
gen gereedschap, materieel en  ver-
voermiddelen. ‘Zo voorkom je on-
eerlijke concurrentie en ga je de in-
huur van schijnzelfstandigen 
tegen’, aldus Zelfstandigen Bouw-
voorzitter Verhoef.

De ministerraad heeft daarmee in-
gestemd op voorstel van minister 
Asscher van Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid. De Inspectiediensten 
uit de lidstaten gaan meer gegevens 
uitwisselen en het wordt gemakke-
lijker om boetes over de grens te in-
nen. Het voorstel van Asscher om 
de detacheringsrichtlijn aan te pas-
sen, krijgt steun van Frankrijk, 
Duitsland, Zweden, België, Luxem-
burg en Oostenrijk. Inmiddels heeft 
de minister zijn ideeën voor een 
verandering van de richtlijn, onder-

tekend door de Europese ministers, 
aan Europees Commissaris Thyssen 
gestuurd. De Europese Commissie 
komt naar verwachting eind dit jaar 
met voorstellen om het vrij verkeer 
van diensten en werknemers eerlij-
ker te maken. Het kabinet wil in Eu-
ropa de oneerlijke concurrentie op 
arbeidsvoorwaarden bestrijden. Er 
moet gelijk loon voor gelijk werk op 
dezelfde werkplek worden betaald. 
Het kabinet is voorstander van het 
vrij verkeer, maar ook van een bete-
re bescherming van werknemers.
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Oranjezaal langer
te bezichtigen  

DEN HAAG – Of de schilderin-
gen de reden zijn of puur de lo-
catie, de Oranjezaal van paleis 
Huis ten Bosch blijft tot en met 
30 december te bezichtigen. Het 
woon- en werkpaleis van voor-
malig koningin Beatrix en bin-
nenkort van Koning Willem-
Alexander en Koningin Máxima 
gaat daarna op slot voor een 
driejarige renovatie. De Oranje-
zaal is tussen 1998 en 2001 al ge-
restaureerd en is om die reden 
nu te bezoeken. Het toont een 
uniek ensemble van schilderin-
gen uit de Gouden Eeuw.

Afvalbakken 
opgeschilderd
HALSTEREN – Afvalbakken 
een frisse kleur geven en ze 
daarmee onder de aandacht 
brengen. Het was een idee om 
zwerfvuil tegen te gaan in de 
Brabantse gemeente Halsteren. 
Het waren buurtbewoners, 
hangjongeren en basisscholieren 
die voor het ontwerp zorgden en 
zelf verantwoordelijk waren 
voor het schilderwerk aan de 
kleurrijke afvalbakken. Volgens 
Peter Bogers, hoofd openbare 
werken van de gemeente, op de 
website van BN/De Stem: ‘Was 
het vroeger “hoe meer bakken, 
hoe schoner de stad”. Dat is niet 
waar. Steeds meer onderzoeken 
wijzen uit dat minder afvalbak-
ken beter is. Maar dan wel op de 
goede plek.’

Glas knapt op 
1000 meter hoogte
HENAN (CHINA) – Je zult 
maar op ongeveer ruim duizend 
meter hoogte over een glazen 
plaat lopen en plotseling hoort je 
het glas knappen. Het gebeurde 
in China in het Yuntai Mountain 
Geological Park in de provincie 
Henan. Daar kunnen toeristen 
langs een rots over een uit ste-
kende constructie lopen met een 
glazen loopvlak en over een 
hangbrug met glazen vloer. Toe-
rist Lee Dong Hai die zich op dat 
moment op het glas bevond, 
poste een bericht op social me-
dia: ‘Ik was bijna aan het einde 
toen ik dat geluid hoorde en ik 
een schok in mijn voet voelde. Ik 
keek en zag dat er een barst in 
het glas zat.’

Zelfreparerende 
coating
BERLIJN (D) - Een zelfrepare-
rende coating bestond in eniger-
lei vorm al wel. Voor de bescher-
ming van smartphones heeft het 
bedrijf Just Mobile zich dan ook 
door de resultaten uit de auto-
motive sector laten inspireren. 
Met hun Tenc Autoheal breng je 
een dun laagje aan op je smart-
phone. Bij beschadiging ver-
dwijnen krassen als sneeuw 
voor de zon zoals een instructie-
filmpje op de website van het 
o n l i n e  b u s i n e s s m a g a z i n e 
Emerce laat zien. 

P e r s O n e n  &  B e d r i j v e n
van Wezep krijgt
Gouden speld sCs  

ELBURG - Voorzitter Anton van 
Wezep van de Centrale Clubleiding 
(CCL) van de StudieClub Schilders 
(SCS) heeft tijdens de landelijke 
Schildersdag 2015 in Elburg op za-
terdag 10 oktober de Gouden SCS-
speld toegekend gekregen. Van We-
zep kreeg de onderscheiding voor 
zijn grote verdiensten voor de SCS. 
Van Wezep is inmiddels 15 jaar 
voorzitter van de CCL.

rigo verffabriek 
wint share Award  
IJMUIDEN – Rigo Verffabriek in 
IJmuiden, producent van onder an-
dere Aquamaryn natuurverf, Evert 
Koning en RigoStep, heeft de Share 
Award Award 2015 van gemeente 
Haarlemmermeer gewonnen. Deze 
jaarlijkse prijs voor meest duurza-
me onderneming wordt jaarlijks 
uitgereikt aan een bedrijf dat laat 

zien dat circulair ondernemen in de 
regio mogelijk is.

Knaapen Groep 
oudste familiebedrijf  

SON - Het Noord-Brabantse reno-
vat ie -  en  onderhoudsbedr i j f 
Knaapen Groep uit Son, opgericht 
in 1652, is het oudste familiebedrijf 
van Nederland. Dat concluderen 
accountantskantoor Baker Tilly 
Berk en Nyenrode Business Uni-
versiteit na onderzoek naar de oud-
ste familiebedrijven van Neder-
land. Regelmatig verdwijnen fami-
liebedrijven uit de lijst.Voorwaarde 
is namelijk dat er nageslacht van de 
oorspronkelijke oprichters zitting 
moet hebben in de directie.

duuraaamheids-
certificaat voor
swinkels Glas
EINDHOVEN - Swinkels Glas te 
Eindhoven heeft het duurzaam-
heidscertificaat van Duurzaam 
Herstel in ontvangst mogen nemen. 

Duurzaam Herstel is een initiatief 
van verzekeraars met als uitgangs-
punt dat herstelwerkzaamheden in 
hun opdracht, duurzaam worden 
uitgevoerd. Swinkels Glas te Eind-
hoven was al ISO-, VCA-, BTR- en 
PSO-gecertificeerd. Op de foto Wil-
ly Swinkels (l) en Harry Filon, di-
recteur Duurzaam Herstel. 

van Wijhe verf 
Femme Tech 
Bedrijf 2015 ?
ZWOLLE - De genomineerde be-
drijven voor de Femme Tech Bedrij-
ven Awards 2015 zijn bekend. In 
totaal acht technische bedrijven die 
zich met succes inspannen om meer 
vrouwlijke werknemers te werven 
en te behouden, dingen mee naar 
een van de drie prijzen. De jury on-
der leiding van Annemarie Jorrits-
ma maakt op 19 november de win-
naars bekend. In de categorie ‘mid-
d e l g r o t e  b e d r i j v e n  ( 5 0 - 2 5 0 
medewerkers)’ is Van Wijhe Verf 
een van de drie genomineerden.

Uniek boek 
over de stip

EMMEN - De Stip is een kunstwerk 
in Emmen. De schildering uit 
2009/2010 op het voormalig buffer-
vat voor aardgas, waarvan er in Eu-
ropa maar twee bestaan, is van het 
kunstenaarscollectief de toyisten. 
In 2014 bleek dat de verf van De 
Stip al begon af te bladderen. Na 
een geldinzamelingsactie wisten de 
toyisten het monumentale industri-
ele object te restaureren. Na vol-
tooiing, dit jaar, is er nu een boek 
van 144 pagina’s over het project 
verschenen. 

2 n i e U W s

G e m e n G d
Wie maakt ons los? Jan Maurits schouten

met de kwast in de hand willen 
sterven en lang na de pensioenge-
rechtigde leeftijd actief willen blij-
ven (al was het maar omdat ze er 
dan vaak pas ach-
terkomen wat dat 
pensioen eigenlijk 
voorstelt). Er is dus 
geen sprake van 
een demografische 
‘prop’: er is gewoon 
een aanhoudend 
aanbod van schil-
ders- en onderhoudsbedrijven.
Nu is er misschien wel een andere 
dreigende ‘prop’ in onze sector. 

Die heeft zijn oorzaak in de afgelo-
pen (?) crisis. Ten eerste heeft me-
nig directeur de jaaromzet aanmer-
kelijk zien verminderen. En garan-

deer maar eens dat 
bij een economie de 
o u d e  o m z e t t e n 
‘vanzelf’ terugko-
men. De tweede re-
den hangt daarmee 
samen: de banken 
geven niet  meer 
‘zomaar’ krediet 

aan een bedrijfsopvolger of en-
thousiaste koper met een business-
plan.

Het gevolg is dat juist de grotere 
schildersbedrijven met een direc-
teur die aan stoppen denkt, op 
zoek zijn naar kapitaal. Kopers 
zouden wel eens buiten de tradi-
tionele collega-bedrijven kunnen 
liggen. Schoonmaakorganisaties, 
grote aannemers en andere 
‘maincontractors’ zoeken des-
kundigheid en vakmanschap op 
het gebied van gebouwschilon-
derhoud. Als die tot acquisitie 
overgaan zou er veel veranderen 
in onze branche.
 
     j.schouten@eisma.nl

Bedrijfsoverdracht. Al zo lang als 
ik voor deze prachtkrant schrijf 
hebben we het erover. Zo’n vijf-
tien jaar geleden zaaiden accoun-
tants en andere belanghebben-
den paniek met spannende cij-
fers: de naoorlogse generatie zou 
massaal willen gaan rentenieren 
en allemaal tegelijk hun bedrijf 
willen doorverkopen. 
Die overgang blijkt veel geleide-
lijker te gaan dan toen gedacht 
werd. Ik ken menig schilderbaas 
die het rond zijn vijftigste genoeg 
vond en zich uit liet kopen. Ik 
ken ook directeur-eigenaren die 

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

W W W.FA BERPERSONEEL .NL 
033 4 89 23 8 0

VAKMENSEN ZITTEN 
GOED BIJ  FABER
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Hoge wav-boete
soms onredelijk

De minister van SZW moet zijn in ja-
nuari 2013 in werking getreden boe-
tebeleid voor overtredingen van de 
Wet arbeid vreemdelingen (Wav) 
dus aanpassen. De standaardboete 
van 12.000 euro per overtreding als 
een vreemdeling zonder werkver-
gunning arbeid verricht (het boete-
normbedrag), in plaats van het 
‘oude’ boetenormbedrag van 8.000 
euro, is onredelijk, aldus de Afdeling 
bestuursrechtspraak. Het hoge be-
drag als bovengrens vindt de Afde-
ling bestuursrechtspraak niet onre-
delijk als het gaat om hardnekkige 
malafide werkgevers, voor wie vol-
gens de wetgever hogere boetes no-
dig zijn. De minister had echter ‘uit 
het oogpunt van evenredigheid’ zijn 

beleid moeten differentiëren voor 
werkgevers die niet tot die groep be-
horen. Nu het beleid geen ruimte 
biedt voor zo’n differentiatie is het 
boetebeleid op dit punt dan ook on-
redelijk, aldus de Afdeling bestuurs-
rechtspraak.
De minister zal moeten komen tot 
een “fijnmaziger boetesysteem” dan 
nu het geval is. Zo kan gedacht wor-
den aan verschillende boetebedra-
gen voor verschillende categorieën 
werkgevers en aan het opnemen van 
een waarschuwingsbevoegdheid. In 
afwachting van de aanpassing van 
zijn beleid moet minister Lodewijk 
Asscher (SZW) voorlopig uitgaan 
van het oude boetenormbedrag van 
8.000 euro.

KLOPPeR sCHiLDeRweRKen

K O R t

64 dodelijke hoog-
werkerongevallen

’S-GRAVENDEEL - Wereldwijd 
vonden in 2014 64 dodelijke onge-
vallen met hoogwerkers plaats. Dat 
is een lichte daling ten opzichte van 
2013 toen 68 mensen verongeluk-
ten. Dit blijkt uit de ongevallenrap-
portagecijfers van Ipaf, de non-pro-
fitorganisatie die wereldwijd veilig 
en effectief gebruik van hoogwer-
kers ondersteunt. De Ipaf-analyse 
wijst uit dat het vallen van hoogte 
en het omvallen van machines nog 
steeds de hoofdoorzaken zijn voor 
de dodelijke ongevallen.

swinkels lid GBO
EINDHOVEN – Nadat Willy Swin-
kels uit onvrede over het gevoerde 
beleid de voorzittershamer van de 
sector  OnderhoudNL in septem-
ber neerlegde, heeft het Swinkels 
Glas uit Eindhoven zich aangeslo-
ten bij de Glas Branche Organisatie 
(GBO), na een fusie sinds kort als 
vakgroep GBO volwaardig onder-
deel van Bouwend Nederland. 
Meer over de aanleiding van dit 
besluit valt te lezen in Schilders-
Vakkrant 16 en op Schildersvak.nl.

Uit SchildersVakkrant 162, 2e jaar-
gang 1997

De discussie over de overschilder-
baarheid van siliconenkitten was in 
1997 zeker nog niet op zijn hoogte-
punt gezien de tekst in een adverten-
tie uit die tijd: 
‘BELANGRIJK NIEUWS. Waar Neder-
landse schilders al jaren op wachten is nu 
verkrijgbaar bij ons. Problemen met over-
schilderen van siliconenkitten zijn nu 
verleden tijd. Wanneer u (…) aanbrengt 
op siliconenkit, kunt u deze met zowel 
waterige als met niet-waterige verven 
overschilderen. Elders niet verkrijgbaar. 
Doen, doen.’ 

APELDOORN – Het is beurzentijd. 
Met de SGA Hardenberg zojuist ach-
ter de rug en die van Gorinchem van 
10 tot en met 12 november in het ver-
schiet, doet THR, groothandel in 
doe-het-zelfartikelen voor retailers, 
e-tailers en professionele schilders 
daar nog een schepje boven op. THR 
organiseert namelijk op 1, 2 en 3 no-
vember voor de tweede keer de 
DHZ Beurs Nederland op haar eigen 
terrein te Apeldoorn. De ervaring 
van vorig jaar was voor de groothan-
del om de beurs dit jaar weer te orga-
niseren en uit te breiden voor schil-
ders.
Coen van Esser, Manager Marketing 
& Inkoop: ‘De beurs wordt uitge-
breider dan vorig jaar. Er zijn meer 
standhouders dan vorig jaar. Tevens 
zijn er dit jaar ook fabrikanten van 
met name verf gerelateerde produc-
ten voor de professionele eindge-
bruiker. Peter Schuil, Commercieel 
Technisch Manager Prof: ‘Ook voor 
de professionele eindgebruiker zal 
het dit jaar een beurs zijn met ver-
nieuwingen. We zullen deze dagen 
het voor Hollandse bodem nieuwe 
verfmerk Glidden te introduceren.’ 
Edwin Verhoef, commercieel direc-

ZWOLLE – Als er een bedrijf is dat 
haar deuren wagenwijd openzet 
om jonge mensen voor hét vak te 
enthousiasmeren dan is het Van 
Wijhe Verf (Wijzonol, Ralston, Mar-
lise, Oer) wel uit Zwolle. Dat deden 
ze ter gelegenheid van de Dag van 
de Bouw, eerder dit jaar, en laatst bij 
gelegenheid van de Dag van de 
Chemie. Er kwamen maar liefst 

ruim 400 bezoekers op af. 
Geïnteresseerden bezochten trai-
ningslokalen, het laboratorium en 
de fabriek. Hen werd duidelijk ge-
maakt dat er niets geheimzinnigs 
is aan chemie, de veiligheid hoog 
in het vaandel staat en chemie een 
boeiende werkomgeving biedt. En 
zoals de foto laat zien, je kunt er 
niet vroeg genoeg bij zijn. 

Huisbeurs voor schilders
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In 1990 had Cees Klopper (54) plannen 
om een bedrijf te beginnen, maar door 
privéomstandigheden ging dat niet 
door. De ambitie bleef, maar het kwam 
er, tot vorig jaar, nooit van. Ooit was 
het zelfs de bedoeling om met enkele 
collega’s een groot onderhoudsbedrijf 
te gaan runnen. ‘Gaandeweg groeit 
de leeftijd en verandert je ambitie.’ 
Intussen slaat de economische crisis toe 
en de werkgevers waar Klopper werkt 
hebben het moeilijk. ‘En dan, enkele 
jaren ouder en wijzer, besluit je alsnog 
voor jezelf te beginnen.’ Dus is sinds 
januari 2014 Klopper Schilderwerken 
in Andijk een feit.

Klopper is een kwaliteitsschilder 
getuige de referenties die op zijn 
website staan. ‘Zo werkte ik aan 

panden van de vereniging ‘Hendrick de 
Keyzer’, het stadhuis van Enkhuizen, 
de Zuider- en de Westerkerktoren, 
het Zuiderzeemuseum en de 
Koepoort in Enkhuizen. Ik ben geen 
nieuwbouwschilder, maar een schilder 
die graag tijd en energie steekt in 
het mooie werk. De particuliere 
opdrachtgever is mijn doelgroep.’

Kloppers werkgebied ligt rondom zijn 
woonplaats Andijk, waar voor hem 
Enkhuizen onder valt. ‘Veel oude 
panden en monumentaal werk. Hier 
ligt mijn netwerk, deels via voormalig 
werkgevers, deels via nieuwe klandizie.’ 

In de afgelopen periode is Klopper er 
zich bewust van geworden hoe ambities 
kunnen veranderen. ‘Wilde ik vroeger 

een bedrijf met medewerkers, een 
doel met een plan van aanpak, nu sta 
ik daar heel anders in. Mijn huidig 
doel is vooral plezier in mijn werk 
te hebben en kwaliteit te leveren. 
Kortom, met het stijgen van je 
leeftijd wijzigt ook je ambitieniveau. 
Ik bedoel niet zozeer ‘dalen’ dan 
wel er een totaal andere invulling 
aan geven.’ Ook werkt Klopper bij 
voorkeur alleen. ‘Dat maakt enorm 
verschil met vroeger toen ik met 
veel collega’s samenwerkte. En 
soms ontkom je er niet aan om een 
klus aan te pakken waarvoor je een 
collega-zzp’er inschakelt. Maar dan 
wel iemand die dezelfde kwaliteit 
levert als ik. Daar ligt misschien wel 
de reden dat ik het liefst alleen werk. 
En wil blijven.’ 

DEN HAAG – De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
(SZW) zal de hoogte van boetes bij overtredingen van de Waet arbeid 
vreemdelingen (Wav) moeten differentiëren, zo heeft de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State bepaald. Volgens de uitspraak 
is de huidige vaste boete van 12.000 euro te hoog.  

Jong en enthousiast

sCs-dag trekt 180 mensen

ELBURG - De centrale clubleiding 
van de StudieClub Schilders orga-
niseerde op zaterdag 10 oktober in 
de Gelderse monumentenstad El-
burg zijn jaarlijkse landelijke Schil-
dersdag. Op het jaarlijks terugke-
rende evenement kwamen zo’n 180 
SCS-leden (met partner) op af. Een 
vast programmaonderdeel is de 
jaarlijkse vakwedstrijd. Volgens de 
jury lag het niveau van de 128 in-
zendingen, verdeeld over diverse 
categorieën, hoog. Vooral in de ca-

tegorie ‘vrije opdracht’ trompe-
l’oeil-effect waren veel deelnemers. 
Traditiegetrouw zond ook nu weer 
een groot aantal schilders uit 
Vlaanderen in voor de categorie 
marmer- en houtimitaties. Nadat 
alle prijzen waren verdeeld, kregen 
de aanwezigen de mogelijkheid 
alle inzendingen te bewonderen. 
Voor de winnaars in de afzonderlij-
ke categorieën verwijzen we graag 
naar www.studieclubschilders-ne-
derland.nl.

Op eenzame hoogte

HOOGEVEEN – Een prachtig 
beeld vanuit de bak van een 
hoogwerker, in dit geval vanuit 
het werkplatform van een zelfrij-
der van Genie, de Z135/70 met 
een maximaal werkbereik van 43 
meter. Een machine onmisken-
baar van Kors Hoogwerksyste-
men uit De Blesse. In dit geval 
een opname van De Haan Wes-

terhoff Service uit Drachten tij-
dens gevelonderhoudswerk-
zaamheden in Hoogeveen. Van 
onderaf ziet werken op hoogte er 
alleszins aangenaam uit. Te doen. 
Een blik van bovenaf roept een 
totaal andere beleving op. Voor 
schilders die het willen en kun-
nen, en zonder hoogtevrees, op 
zijn minst een uitdaging. 
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teur spreekt zelfs al niet meer over 
een dhz-beurs: ‘Wij nodigen alle 
vakmensen in de regio voor de aan-
staande DHZ & Schilders Beurs Ne-
derland.’



In de loop van de jaren heeft het schildersvak 
zich stormachtig ontwikkeld. De technieken 
werden keer op keer beter en veelzĳ diger. Net 
als het gereedschap en de verfproducten. Als 
vakman zorg je er natuurlĳ k voor dat ook je 
deskundigheid compleet, fris en actueel blĳ ft. 
Bĳ  Caparol kun je rekenen op onovertroffen 
producten, maar óók op ondersteuning, ad-
vies en ervaring. We maken graag verf en we 
maken graag kennis. Die kennis delen we met 
jou op de Caparol Academy.

Schrĳ f je snel in, want het aantal cursusplaat-
sen is beperkt. Kĳ k voor het cursusprogramma 
op www.caparol.nl/service/academy.

Kennis maken

SEIZOEN 
2015-2016
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‘Het doel is samen iets leren’
Stichting rGS start ‘Community Of Practice’, overleggroepen tussen voorlopers rGS

Een clubje van corporaties en vast-
goedonderhoudsbedrijven die met el-
kaar praten over opdrachten. Is dit een 
nieuw ‘old boys network’? 

De Jager: ‘Geenszins. Het is volko-
men transparant. Geïnteresseerde 
opdrachtgevers en aannemers die 
mee willen doen en ook iets te 
brengen hebben, mogen meedoen. 
Bovendien moeten de diverse 
werkgroepen van deze Communi-
ty of Practice (COP) ook resultaten 

opleveren. Daar zijn deadlines 
voor gesteld.’
Spiering: ‘Deze COP wordt mede 
met geld uit het O&O-fonds van de 
bouwnijverheids-cao betaald. Pu-
bliek geld. Dus de resultaten moe-
ten ook publiek zijn. Op de website 
van kenniscentrum SBRCurnet, 
waar ze nu staan, en op die van de 
Stichting Resultaatgericht Samen-
werken. De deelnemers hebben 
overigens voor deelname aan dit 
COP een contract getekend van ze-
ven kantjes, inclusief een financiële 
paragraaf.’

Bedrijven en opdrachtgevers ‘die iets 
komen brengen’? Geld? Taart?

Spiering: ‘Een community of prac-
tice, we hebben het woord ook zo-
maar ergens vandaan, is een soort 
werkgemeenschap, een samen-
komst van mensen die samen iets 
willen gaan leren waarvan de leer-
stof nog niet bekend is, evenals de 
leerdoelen. De deelnemers bepalen 
hun eigen agenda, hun eigen tem-
po en hun eigen doelen. Dan heb je 
niets aan mensen die alleen iets ko-
men ‘halen’, bijvoorbeeld netwerk-
contacten of informatie van ande-
ren. Je moet bereid zijn informatie 
uit je eigen bedrijf te delen en voor-
al bereid zijn om mee te denken.’

De Jager: ‘De relatie opdrachtge-
ver-opdrachtnemer zit in een tran-
sitiefase. Onder de deelnemers zijn 
corporaties die het onderhoud van 
hun gehele woningvoorraad in Re-
sultaat Gericht Samenwerkings-
overeenkomsten gieten. Die expe-
rimenteren niet meer. Voor hen is 
het dagelijkse praktijk. En in die 
praktijk kom je vragen tegen, over 
hoe je de samenwerking met op-
drachtgevers vormgeeft, welke 
controles je afspreekt, hoe je elkaar 
kunt vertrouwen.’

Waar komt dit allemaal vandaan?

Spiering: ‘Ik ben persoonlijk al lang 
bij RGS betrokken. Enkele jaren ge-
leden heb ik namens SBRCurnet 
meegeholpen bij het opstellen van 
de Leidraad RGS. Voor die tijd wa-
ren er verschillende methodieken 
om samen aan onderhoud te wer-
ken. TNO had RGVO, wij hadden 
PGS (Prestatie Gericht Samenwer-
ken) en OnderhoudNL had RVO. 

Die systemen en hun woordge-
bruik weken van elkaar af en dat 
gaf verwarring. De Leidraad, wat 
geen handboek is maar helpt om 
processen vorm te geven, schiep 
duidelijkheid. Later is de stichting 
RGS opgericht, die ook financieel 
zichzelf moet bedruipen. De Com-
munity Of Practice is één van de 
activiteiten van de stichting.’
De Jager: ‘Ik heb zelf bij een corpo-
ratie gewerkt als verantwoordelij-
ke voor het vastgoedonderhoud. 
Daar merkte ik hoe zowel op-
drachtgevers als opdrachtnemers 
nog vaak vastzitten in oude denk-
patronen. Sinds 2005 probeer ik 
met mijn eigen bureau te helpen 
dat denken te veranderen. Onder-
houdsbedrijven zijn, als bedrijf, 
van oudsher gericht op zakendoen 
en winst maken. Ze moeten leren 
met de opdrachtgever mee te den-
ken. Hoe kan die zijn bewoners het 
prettigst en ongestoord laten wo-
nen. Bij corporaties denken men-
sen helemaal niet in termen van 
winst maken. Die werelden moe-
ten dus dichter bij elkaar komen.’ 

…. wordt al sinds jaar en dag ge-
zegd…

Spiering: ‘En dat is ook zo. De afge-
lopen tijd heb ik als onafhankelijke 

kennispartner, gesubsidieerd door 
het O&O-fonds, bij een aantal con-
crete projecten aan mogen schui-
ven om te helpen met Resultaat 
Gericht Samenwerken. Je ziet dat 
er dan elke keer weer vragen op-
duiken waar je met zijn allen seri-
eus naar moet kijken. In deze COP 
zetten we die discussies voort, 
maar dan buiten een concrete aan-
besteding.’
De Jager: ‘Het moeilijke is dat we 
in een transitie zitten. Je kunt niet 

terugvallen op oude zekerheden, 
want die zijn er niet meer. De cor-
poratie heeft geen technische 
dienst meer die bestekken kan ma-
ken. Het vastgoedonderhoudsbe-
drijf kan niet achterover leunen, 
omdat het zelf risico’s neemt bij 
afspraken over gebouwcondities 
op de langere termijn. Alle betrok-
kenen moeten dat omleren nog le-
ren.’

En dat gaat resultaten opleveren?

De Jager: ‘Zeker. De bedoeling is 
om deze COP minstens twee jaar te 
laten bestaan, maar de afspraak is 
dat de verschillende werkgroepen 
in december al eerste resultaten la-
ten zien. Het is altijd goed om el-
kaar op een deadline aan te spre-
ken. Maar dat lijkt niet nodig, ie-
dereen lijkt heel enthousiast aan de 
slag te gaan.’
Spiering: ‘Het aantal ideeën waar 

men aan wilde werken is enorm. 
We hebben nu drie werkgroepen 
opgericht. De eerste inventariseert 
‘best practices’. Daarin gaat men 
op zoek naar concrete RGS-projec-
ten en proberen ze vast te stellen 
hoe je die evalueert en ervan leert. 
De tweede werkgroep onderzoekt 
de ‘lerende organisatie’: welke ver-
anderingen zijn er nodig bij bedrij-
ven en corporaties om RGS moge-

lijk te maken. De derde groep 
werkt  aan de ‘veranderende  
vraag’: het ‘uitdagen’ van op-
drachtgevers neemt soms groteske 
vormen aan. Hoe kan er samen aan 
innovatieve oplossingen gewerkt 
worden zonder dat het een kermis 
wordt?’ 
   
Wie doen er eigenlijk mee?

De Jager: ‘De absolute koplopers. 
Opdrachtgevers en  -nemers die de 
waarde van RGS inzien. Ik ken ook 
aannemers die tegen me zeggen: 
“Ik krijg weer aanbestedingen, laat 
dat RGS maar verder zitten”. Die 
hebben het niet goed begrepen.’
Spiering: ‘Op dit moment zijn het 
vertegenwoordigers van drie cor-
poraties.  Grote corporaties die een 
groot deel of al hun bezit via RGS 
onderhouden, en elf vastgoedon-
derhoudsbedrijven. Zoals we al zei-
den staat deelname ook open voor 
andere partijen. Maar wel onder 
voorwaarden. Levien en ik doen 
voorlopig de ballotage. Maar de be-
doeling is dat de COP-leden dat op 
den duur ook zelf gaan doen.’ 

Initiatiefnemers van de Community of Practice: Remco Spiering (links) en Levien de Jager 

DELFT – Hoe lang wordt er in de 
onderhoudswereld al niet over 
gesproken, gedacht en geschre-
ven: Resultaatgericht Samenwer-
ken (RGS)? Hoeveel ervaringen 
zijn er al wel niet dat het werkt? 
Toch bestaat er grote behoefte aan 
om er over te blijven doorpraten, 
merkten Levien de Jager (advies-
bureau Levien) en Remco Spie-
ring (SBRCurnet). Juist onder de 
‘voorhoede’.

‘Corporaties denken niet in termen van 

winst maken’

‘Leren met de opdrachtgever mee 

te denken

Care    Coat2

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



Magna binnenmuurverven,
al 100 jaar de beste keuze!
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OP VERTROUWDE

Voor mooie muren
moet je Magna hebben
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‘Steigerkosten helft aanneemsom’
Kuurman Noord schildert centraal Station Groningen

‘De goede ervaringen die wij vorig 
jaar met Kuurman Noord hebben 
opgedaan bij het onderhoud aan 
het station van Leeuwarden zetten 
we nu door bij het station van Gro-
ningen,’ zegt Rolinka Veldhuizen, 
adviseur technisch onderhoud bij 
de NS, afdeling stations. Het on-
derhoud aan de stationsgebouwen 
in de noordelijke provincies valt 
onder haar verantwoordelijkheid. 
‘Er is besloten om meerdere stati-
ons nu in zijn geheel een onder-
houdsbeurt te geven.  Daarbij moet 
het onderhoudsbedrijf aan een 
groot aantal voorwaarden voldoen. 
Zoals zo min mogelijk overlast 
voor de reizigers geven en voldoen 
aan de veiligheidseisen die rond 

het spoor worden gehanteerd. Dan 
kom je op een beperkt aantal on-
derhoudsbedrijven uit.’
Want hoewel het hier gaat om het 
stationsgebouw, eigendom van de 
NS, in tegenstelling tot het spoor-
gedeelte, dat onder ProRail valt, 
zijn de veiligheidseisen streng. Zo 

moeten de schilders steeds een vei-
ligheidshelm, veiligheidsschoenen 
en een fluorescerend geel hesje  
met bedrijfslogo dragen en bij 
werkzaamheden langs het spoor 
hun Digitale Veiligheids Pas (DVP) 
bij zich hebben.
Arjan Wever, hoofd van het pro-
jectbureau van Kuurman Noord. 
‘We gaan voor de NS ook station 
Kropswolde, bij Hoogezand, en 
station Meppel een onderhouds-
beurt geven. Steeds op dezelfde, 
integrale manier.’
Veldhuizen: ‘Tot voor enige tijd te-
rug besteedden we het schilder-
werk steeds in delen uit. Het ge-
volg is dat de staat van onderhoud 
aan de ene kant van het gebouw 

heel anders is dan aan de andere 
kant. Daar willen we vanaf. Boven-
dien, zo is gebleken, is het op de 
langere termijn gunstiger om één-
malig een investering te doen en 
die dan over acht of tien jaar af te 
schrijven. Tenslotte, en dat is voor 
ons wel het belangrijkste, val je op 

GRONINGEN – Kuurman en de spoorwegen, dan denk je al snel aan 
het schilderen van stalen spooronderdelen. Maar het bedrijf zit ook in 
het onderhoudsschilderwerk. De combinatie van die twee disciplines 
zorgt ervoor dat Kuurman Noord het rijksmonumentale Centraal Sta-
tion in Groningen mag schilderen.

Het schilderwerk op moeilijk bereikbare plekken was 10 jaar oud 
en zo te zien aan onderhoud toe 

deze manier de reiziger zo min mo-
gelijk lastig.’
Henk Veensta, projectleider bij 
Kuurman Noord: ‘We zijn al in ja-
nuari gaan overleggen. Onder an-
dere over die minimale overlast. 
Maar ook met monumentenzorg en 
de gemeente. De verankering van 
de steigers was een punt van aan-
dacht. De voegen moeten hier in-
tact blijven. Er is gekozen om in de 
baksteen te verankeren. De plaats 
van de ankergaten wordt geregis-
treerd en na gebruik worden ze 
met een afdekbout verborgen. Bij 
een volgende keer steigeren kun-
nen die gaten dan opnieuw ge-
bruikt worden.’
Veldhuizen: ‘Bij vorige schilder-
beurten was de voorzijde van het 
station nog goed bereikbaar met 

zware hoogwerkers. Maar sinds 
enige jaren kan dat niet meer, om-
dat er een fietsenstalling onder het 
plein voor het station gekomen is. 
Daarom moest nu het hele gebouw 
ingesteigerd worden.’
Wever: ‘Uiteindelijk kwam Brand 
Energy & Infrastructure Services 
met het beste voorstel. Onder an-
dere met het idee om het project in 
drie fases op te delen. Dat scheelt 
in de hoeveelheid materiaal en het 
aantal verplaatsingen. Ook wordt 
er met langere loopbruggen ge-
werkt. Dat scheelt in materiaal en 
gewicht.’ Aan de spoorzijde rust de 
constructie namelijk op de over-
kapping van het station. Een ele-
gante oplossing waardoor er op de 
perrons niets van het werk te zien 
is.
Het werk is gestart in september en 
zal minimaal tot eind november 
doorlopen. De steiger wordt aan de 
noord-, west- en oostzijdes voor-

zien van windreducerend gaas, 
aan de zuidzijde niet. Het gaas is 
niet alleen aangebracht om de 
schilders en hun werk te bescher-

men, maar dient ook om de reizi-
gers zo min mogelijk te hinderen. 
Voor de circa zes schilders die 
Kuurman permanent op dit project 
heeft staan, zijn ook bij slecht weer 
voldoende werkzaamheden. Bij-
voorbeeld aan de perronzijde, on-
der de overkapping, waar de deu-
ren een nieuwe blanke laklaag  
krijgen. Aan de noordzijde zijn ver-
schillende overkappingen waaron-
der ook schilderwerk te doen is.
‘We hebben als bedrijf het voordeel 
dat we echte metaalspecialisten in 
dienst hebben’, vertelt Wever. ‘Hen 
laten we de ijzeren hekwerken en 
andere metalen delen schilderen. 
De hekwerken zijn nog niet zo oud, 
maar vertonen al behoorlijk wat 
corrosie. Dat moet worden ge-
schuurd, zo nodig gelast, dat laten 
we een ander bedrijf doen, en dan 
twee keer bijplekken en daarna af-
schilderen. We doen dat met een 
2k-verf van Akzo International, zo-
dat het minstens 10 jaar probleem-
loos blijft zitten.’
Voor de houtrotreparaties en deel-
vervangingen werkt Kuurman sa-
men met aannemersbedrijf Geveke 

Groningen. Veenstra: ‘Dat kunnen 
we in principe ook zelf, maar het is 
nogal veel. En Geveke heeft een ei-
gen timmerfabriek waardoor ze bij 

deelvervangingen de detaillerin-
gen goed en snel kunnen nama-
ken.’
Met de oude verflagen van dit uit 
1866 stammende station, dat veel 
weg heeft van dat in Amsterdam, 
maar niet door Pierre Cuypers 
maar door de architect Izaak Gos-
schalk werd ontworpen, is zorg-
vuldig omgesprongen. Er is onder-
zoek verricht. Het houtwerk bleek 
ooit enige tijd okergeel geschilderd 
geweest te zijn. Maar daaronder 
zaten toch de kleuren die nu ook 
gebruikt worden. De  houten delen 
worden geschilderd met Trimetal 
Permaline PU Satin. Wever: ‘De 
restauratiekundige van de ge-
meente wilde geen hoogglans. Dat 
vond men niet passend. Maar deze 
zijdeglans glimt toch heel diep.’ 
Veenstra: ‘We hebben geprobeerd 
de originele verflagen zoveel mo-
gelijk intact te houden. Maar we 
hebben wel goed gereinigd en ge-
schuurd. We geven een garantie 
van minimaal zeven jaar op dit 
schilderwerk. Het zal wel even du-
ren voordat er helemaal boven op 
het dak weer een schilder staat.’

Henk Veenstra, Rolinka Veldhuizen en Arjan Wever (v.l.n.r.) in de voorgeschreven 
veiligheidsoutfit voor het station

De verf mocht geen hoogglans zijn, maar deze zijdeglans glimt 
ook behoorlijk

‘Zo val je de reizigers zo min 

mogelijk lastig’

‘Verankering van de steigers was een 

punt van aandacht’

De originele kleuren zijn vastgesteld, al zijn de kozijnen ook ooit okergeel geweest De windvaan is door eigen mensen van Kuurman Noord verguld

De afdekbouten voor de ankerpunten 
worden ter plekke op kleur geschilderd
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  Topkwaliteit dankzij gesiliconeerde alkyden

  langdurig uniek glansbehoud 

  snelle droging 

Perfectie voor buiten

UITBLINKER IN 
WEERS-
BESTENDIGHEID

Perfecte lakken voor 
de perfecte prijs



De theoretische verhalen over het 
positieve van een langjarige keten-
samenwerking zijn allang niet 
nieuw meer. De ideeën mogen er 
op papier vaak mooi uit zien, lang 
niet iedereen laat zich zomaar 
overtuigen. Des te interessanter om 
de theorie te toetsen in de praktijk. 
Daarom organiseerden de samen-
werkende onderhoudsbedrijven 
met opdrachtgever Wonion het se-
minar ‘Resultaatgericht samenwer-
ken, een reis met sterke tussen-
stops’. In Doetinchem werden vijf-
tien corporaties bijgepraat over de 
eerste resultaten van het resultaat-
gericht samenwerken, die voor 
Wonion ronduit goed uitpakten.
Ongeveer vijf jaar geleden besloot 
de corporatie uit het Achterhoekse 
Ulft dat het roer om moest. De fi-
nancieel steeds penibeler worden-
de situatie dwong de corporatie 
om kosten te besparen op het on-
derhoud aan haar 4000 woningen. 
‘Tot die tijd werkten we met zeven 
schilders- en onderhoudsbedrijven 
volgens de traditionele manier van 
aanbesteden. Dat was niet meer ef-
ficiënt. Er werd veel dubbel werk 
verricht’, vertelt Barend Wassink, 

coördinator vastgoedbeheer bij 
Wonion.
Tegelijkertijd groeide ook bij de on-
derhoudsbedrijven de onvrede 
over inefficiënte processen. Vol-
gens commercieel directeur van 
Lenferink, Franck van Hooff, werd 

er te vaak tijd en geld verspild bij 
aanbestedingsopdrachten. ‘Bij de 
aanbesteding van een bestek wordt 
vaak veel geld en energie in een 
plan gestoken dat uiteindelijk door 
een andere partij uitgevoerd mag 
worden. Dat kan veel beter.’    
Nadat alle onderhoudsbedrijven 
middels een voorbeeldcase konden 
laten zien wat ze in huis hadden, 
koos Wonion om een samenwer-
kingsverband te starten met de vier 
onderhoudsbedrijven. Men kwam 
een integraal onderhoudsscenario 
overeen voor een periode van 
twintig jaar. De vier onderhouds-
partijen verzorgen daarbij het ge-
hele proces: van opname, uitvoe-
ring, monitoren tot rapportage aan 
Wonion. ‘Wij spelen alleen nog een 
rol aan het begin en het eind van 
het proces. Bij het vastleggen van 
de prestatie-eisen en de controle 
daarop’, zegt Wassink.
Om te wennen aan de nieuwe ma-
nier van werken beperkt de samen-
werking zich vooralsnog tot schil-
derwerk. Dat leverde de corporatie 
een flinke kostenbesparing op. ‘In 
vergelijking tot de begroting die er 
lag, op basis van de meerjaren on-

derhoudsbegroting met de oude 
manier van aanbesteden, hebben 
we op het schilderwerk negentien 
procent op de directe onderhouds-
kosten bespaard. Daarnaast bespa-
ren we dertig procent op interne 
kosten, zoals personeels- en ad-

vieskosten’,  stelt Wassink tevreden 
vast. ‘De winst zit vooral in duide-
lijke kaders en afspraken, zoals 
eenheidsprijzen, die voor minder 
proceskosten zorgen. Wij hoeven 
niet continu mee te denken over 
elke klus. Die verantwoordelijk-
heid ligt volledig bij de onder-
houdspartners. Zij kijken nu bo-
vendien kritischer naar wat nodig 
is en kunnen elkaar aanvullen 
waar nodig.’
Ook de opdrachtnemers praten vol 
enthousiasme over het ingezette 
traject. ‘De tijd en het geld dat wij 
kwijt waren aan het binnenhalen 
van aanbestedingsopdrachten, 
kunnen we nu steken in innovatie. 
Bovendien leren wij van elkaar. De 
langjarige overeenkomst geeft 
daarnaast continuïteit’, zegt Van 
Hooff.
Reden genoeg voor alle partijen 
om het traject voort te zetten en het 
onderhoudspakket uit te breiden. 
‘Er komen twee nieuwe partijen bij 

die zich bezig houden met dakbe-
dekking en voegwerk’, zegt Was-
sink.
Bij het overgaan op totaalonder-

houd verwacht de corporatie dat 
het besparingspercentage wat zal 
dalen tot de vijftien procent die op 
voorhand tot doel zijn gesteld. ‘De 
verwachting is dat de besparing op 
dakbedekkings- en voegwerk iets 
minder spectaculair zal zijn dan op 
schilderwerk. Dat komt door nieu-
we partijen die toetreden tot het sa-
menwerkingsverband. Het zal eni-
ge tijd kosten om met de nieuwko-
mers tot gezamenlijke afspraken te 
komen. Daarnaast worden voor 
daken en goten aanmerkelijk lan-
gere onderhoudscycli gehanteerd 
dan voor schilderswerk.’

Het succesverhaal werd met inte-
resse aangehoord door de aanwe-
zigen, afkomstig van de regionale 
corporaties. Maar er waren ook kri-

tische geluiden. Verliest de op-
drachtgever niet de controle bij het 
resultaatgericht samenwerken? 
Wassink snapt de zorg, maar 
spreekt tegen dat zijn corporatie de 
regie verliest. ‘Het is een andere 
vorm van controle. Voorheen zaten 
onze technische mensen continu 
bovenop de uitvoering. Nu zit de 
controle voor ons als woningcorpo-
ratie bij de planning en het beoor-
delen van het eindresultaat. Het 
blijft dus ook noodzakelijk dat de 
corporatie zelf voldoende techni-
sche kennis in huis heeft om die re-
gie in handen te houden.’

DOETINCHEM – Woningcorporatie Wonion uit Ulft sloot drieënhalf 
jaar geleden een langjarig convenant met de schilders- en onderhouds-
bedrijven Lenferink, Burgers van der Wal, Temebel en Rudie Jansen. 
De eerste stappen in het resultaatgericht samenwerken leverden posi-
tieve resultaten op, die de corporatie graag met andere corporaties 
deelde.

RGS loont voor Wonion

‘Kosten besparen op het onderhoud 

aan 4000 woningen’

Drukbezocht symposium over 19 procent besparing door resultaatgericht samenwerken

Het symposium trok vertegenwoordigers van vijftien corporaties

‘Onvrede over inefficiënte 

processen’
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Sponsoren:

2015
SchildersVAKprijs
Nationale

Schildersblad
I N F O R M A T I E B R O N V O O R D E T O T A L E O N D E R H O U D S M A R K T

EISMA’s

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

Sponsor van het
Nationale SchildersVakprijs 

diner

De genomineerden zijn bekend
En u bepaalt de winnaar van de publieksprijs 2015!

Breng uw stem nu uit op: www.nationaleschildersvakprijs.nl

Stemmen kan tot 27 oktober 2015

Stem



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.

Overal enthousiasme
Met de jury van de natiOnale SchilderSvakprijS Op pad

23 oktober 2015 11natiOnale SchilderSvakprijS

Juryleden Henny te Loo en Jan van den Berg in gesprek bij de 
Martinuskerk in Rijswijk

Juryvoorzitter Jan Maurits Schouten fotografeert zichzelf in 
de spiegeling van De Glazen Koets

Jurylid Johan Deunk in gedachten verzonken bij het Witte 
Kasteel

Jurylid Wouter Mooij fotografeert details van het project in 
Leeuwarden

Bij Van Vonderen in Breda. Links de projectbegeleider. Links-
achter jurylid Hans Koster, rechts Conny van Vonderen

Amsterdams plaatje: projectleider Erik de Boer in gesprek met 
Jojanneke Post in De Hallen

De Nationale SchildersVakprijs 2015 wordt mede mogelijk gemaakt door:

Sponsor van het
Nationale SchildersVakprijs- 

diner

De juryleden van de Nationale 
SchildersVakprijs wonen door heel 
Nederland verspreid, dus is het al-
tijd weer spannend of het gezel-
schap compleet bij het eerste pro-
ject kan aankomen. Op dag 1 was 
dat een beetje rommelig. Om negen 
uur strak zou het bezoek beginnen 
in de enorme OV-terminal in Bre-
da, die door Van Vonderen Af-
bouw- en Schilderwerken geheel 
geschilderd is. Dit keer hadden de 
juryleden uit het oosten, Henny te 
Loo, Johan Deunk en Jan Maurits 
Schouten vooral moeite om over de 
A15 of door de Brabantse stedenrij 
op tijd te komen. Extra complice-
rend was dat de tomtoms de draad 
in dit nieuw ontwikkelde stadsge-
bied kwijtraakten, zodat Jojanneke 
Post en Hans Koster ook niet stipt 
op tijd waren. Alle excuses werden 
evenwel teniet gedaan door Wou-
ter Mooij, die, helemaal uit Fries-
land wél stipt op tijd was, net als 
Rotterdammer Jan van den Berg, 
die vergeleken met de rest relatief 
een thuiswedstrijd speelde.
De vertegenwoordiging van Van 
Vonderen, drie personen sterk, 
waaronder directeur Conny van 
Vonderen, was gelukkig niet uit het 
lood geslagen. Bij de rondgang 
door het gebouw bleek al snel 
waarom: de bouw van dit station-
annex-busstation-annex-woon-
complex-annex-kantorencentrum 
is logistiek extreem ingewikkeld 
verlopen. Het is precies een kwali-
teit van Van Vonderen om te mid-
den van zo’n chaos het schilder-
werk gedaan te krijgen volgens de 
afgesproken kwaliteit en binnen de 
afgesproken termijn.
Na de drukte van Breda was de 
rust van het Loon op Zandse Witte 
Kasteel een verademing. Ook in de 
uitvoering. Sander Snoeks van 
 DecoArt Snoeks maakte zelf een 
compleet plan van aanpak voor de 
renovatie van het zwaar verwaar-
loosde kasteel en mocht het ook 
zelf uitvoeren.
Ook rustig was het in het Gelderse 
Rijswijk waar Cor van Toorn het 
plaatselijke witte kerkje al jaren in 
onderhoud heeft. Het ziet er be-
drieglijk simpel uit, maar zo strak 
glimmend krijgt niet iedere schil-

der een deur. En de bakstenen 
raamomlijstingen zijn trompe-
l’oeil.
Daarna ging het naar Venlo, waar 
Erich Hacken van bouwbedrijf 
Laudy persoonlijk met schilder Pe-
ter Wijns uit Eijsden was meegeko-
men. Hacken is maar wat trots op 
het bouwkundige huzarenstukje 
dat bij de uitbreiding van het zie-
kenhuis is uitgehaald. En ook op 
het afwerkingsniveau dat hij van 
Wijns gevraagd en ook gekregen 
heeft.
Dag 2 had minder projecten, maar 
was de grote kilometervreter van 
de drie. Begonnen werd in Leeu-
warden, waar acht eeuwenoude 
woninkjes, in bezit van een liefda-
dige stichting, van de sloophamer 
gered zijn. Menno Boelens, van 
Meesterschilders Friesland legde 
uit dat de architect hier met klem 
had voorgeschreven dat het be-
staande verfpakket zo veel moge-
lijk gehandhaafd moest blijven. 
Een eis die van de schilders uiter-
ste terughoudendheid vroeg en 
een resultaat gaf dat niet overal ac-
ceptabel gevonden zou worden, 
maar hier juist de bedoeling is.  
Daarna ging het helemaal naar 
Oegstgeest, waar het plafond van 
de Drakenzaal van kasteel Oud 
Poelgeest gereconstrueerd is door 
De Jongh Waardenburg. Op de fo-
to’s ziet het plafond, met zijn dra-
ken, duivels, bloemen en guirlan-
des er nogal kermisachtig bont uit. 
Maar ter plekke blijkt wat vakwerk 
kan doen. De Jongh experimenteer-
de met kookverf en met verschil-
lende kleurlagen over elkaar en 
ontdekte hoe de oorspronkelijke 
schilder het gedaan moet hebben. 
De hoogte van het plafond en de 
diepte van de verflagen maken er 
een onverwacht smaakvol geheel 
van. 
Smaakvol zijn ook De Hallen in 
Amsterdam. Al was het maar om-
dat in deze oude tramremise de 
Foodhallen gevestigd zijn, een 
overdekte markt vol lekkernijen. 
Schilderwerken De Boer Obdam 
plaatste vele meters (doorvalveilig) 
glas en schilderde vrijwel alles, 
waaronder de hoge deuren waar 
vroeger de trams doorheen reden. 

De laatste dag was nu eens een 
wandeldag. Want de Glazen Koets, 
geschilderd en rijkelijk van blad-
goud voorzien door Dick Pouwels, 
staat tegenwoordig in de Konink-
lijke Stallen in Den Haag. Een plek 
die je alleen na een dubbele check 

van de Marechaussee mag betre-
den. En daarna ging het naar het 
Vredespaleis, ook in Den Haag en 
nog zo’n zwaar bewaakt gebouw, 
waar Leo Scholten met engelenge-
duld in circa 700 uur de schilfertjes 
van de plafondschilderingen vast-

plakte en retoucheerde, daarbij re-
kening houdend met het ‘patina’ 
van de tijd, zodat de indruk ont-
staat dat er wel een opknapbeurt 
geweest is, maar toch de decennia 
voorbij zijn gegaan. En ook dat is 
weer een vak apart.
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Blijf eenvoudig op de hoogte van al het 

nieuws uit de schilder- en afbouwbranche.

 

✓ Praktische informatie en     

   vaktechnische tips

✓  Productnieuws

✓  Laatste trends en ontwikkelingen

✓  Gratis wekelijkse nieuwsbrief

 

 

Ga naar: 

Schildersvak.nl/abonneren en kies het 

abonnement dat bij u past.

GOES – Een creatief initiatief is het van de Culturele Raad Goes om tien muren in het 

Zeeuwse Goes door internationaal befaamde kunstenaars om te laten toveren tot 

kunstwerken. Daar past natuurlijk een snelle trendy naam bij: Mural Goes. Resultaat: 

enkele gigantisch grote muurschilderingen, allemaal erg fraai. Kijk maar eens op 

facebookpagina van Mural Goes. Bij zo’n project hoort vanzelfsprekend een groot 

aantal Zeeuwse sponsoren. En dat zijn er een heleboel uit de schilders- en onder-

houdsbranche zoals deze trompe-l’oeil laat zien.

Directeuren en besturen van 

Schilder^sCool zijn geïnformeerd 

over de koepelplannen door Onder-

houdNL. Na onderling beraad be-

sloten ze een gezamenlijke brief te 

sturen aan OnderhoudNL waarin 

puntsgewijs een aantal positieve 

punten en een aantal kritiekpunten 

werden opgesomd. 

Positief staan de Schilder^sCools te-

genover het bundelen van krachten 

en het samenwerken met de andere 

samenwerkingsverbanden. Nega-

tiever is men er over dat dit bestuur-

lijk onder OnderhoudNL zou gaan 

vallen, en dat ook de financierings-

bijdrage, die nu nog uit het O&O-

fonds komt, dan door Onderhoud-

NL zou worden gegeven. Daarnaast 

is er veel geïnvesteerd in de naams-

bekendheid van Schilder^sCool en 

voelt men er weinig voor om een 

andere naam aan te nemen. 

Bij SchildersVakschool heerst een 

positievere stemming: het idee voor 

een koepelorganisatie voor alle sa-

menwerkingsverbanden onder re-

gie van OnderhoudNL is door deze 

organisatie zelf voorgesteld. Hoe het 

verder precies met naamstelling en 

financiering moet gaan, en of dat 

volgens het ‘Code Groen’-model 

van OnderhoudNL zou moeten 

gaan, is daar nog niet helemaal dui-

delijk. Bij SchildersVakschool staat 

bovenaan het wensenlijstje dat het 

allemaal voor de bedrijven niet 

duurder moet worden, eerder goed-

koper.
Een lastig punt bij het voorliggende 

plan is het ledenbestand van alle sa-

menwerkingsverbanden:  40 tot 50 

procent van de lidbedrijven van de 

vakscholen is geen OnderhoudNL-

lid. Vaak gaat het om zzp’ers die 

leerbedrijf zijn en met leerlingen 

werken.  Deze ondernemers worden 

steeds belangrijker om leerlingen te 

kunnen plaatsen, al zullen nu 80 tot 

90 procent van de leerlingen bij gro-

tere bedrijven werken. 

Verder is er bij veel scholen een 

voorkeur voor samenwerking met 

Savantis. Examens en leermiddelen 

moeten érgens worden afgenomen. 

In het OnderhoudNL-plan is geen 

plaats voor Savantis. Zorgen zijn er 

ook over de samenwerking met 

roc’s. Die moet in de regio’s gezocht 

worden en kan allerlei vormen aan-

nemen. Die flexibiliteit moet blijven, 

vindt men.

WADDINXVEEN - 

De nieuwe naam, On-

derhoudNL Garantie, 

was eind mei al be-

k e n d ,  n u  o o k  h e t 

nieuwe logo. Waar nu 

nog het predicaat AF-

Erkend mag worden 

gevoerd, prijkt met in-

gang van 1 januari 

2016 het logo van OnderhoudNL 

Garantie. Het zichtbare resultaat 

van de samenwerking tussen de 

erkenningsregeling 

en de ondernemers-

vereniging. In Eisma’s 

Schildersblad num-

mer 7-2015 een uitge-

breid interview over 

de nieuwe naam voor 

de erkenningsrege-

ling en de strategie 

die daarachter zit ; 

voor abonnees met een digitaal 

abonnement is dat interview ook 

te lezen op Schildersvak.nl.

Voorzichtigheid rond

vakschoolkoepel
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‘OOK WANNEER HET WARM IS TIJD 

VOOR WINTERACQUISITIE’ pag. 13
SAVANTIS: BLIK NAAR VOREN

‘SPECIFIEK WERKEN VANUIT DE 

PRAKTIJK VAN DE SCHILDER’ pag. 7
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Randolph Algera: ‘Ze leren tegenwoordig niets meer’ pag. 5

Creatief sponsoren
Btw-verhoging 

van tafel

DENHAAG – Deze kabinetsperio-

de valt er geen algehele btw-verho-

ging te verwachten. Nadat overleg 

tussen de regeringspartijen en de 

oppositie over de btw-verhoging 

waren mislukt, hebben de rege-

ringspartners VVD en PvdA beslo-

ten verder overleg over de btw-ver-

hoging binnen de aanstaande belas-

tingherziening te staken. Wel ging 

per 1 juli de al aangekondigde btw-

verhoging door van het tijdelijke 

laag btw-tarief van 6% naar 21% op 

arbeidsloon bij verbouwing.

Schildersdag 

in Elburg

DOETINCHEM - De jaarlijkse lan-

delijke Schildersdag van Studie 

Club Schilders zal dit jaar op 10 ok-

tober in Elburg gehouden worden, 

en wel in partycentrum De Haas in 

Elburg. De organisatie biedt een 

gevarieerd middagprogramma 

aan. De all-in prijs voor belangstel-

lenden bedraagt 15 euro. Hoogte-

punt is natuurlijk de presentatie 

van de diverse vakwedstrijden. 

Daarvoor hebben de deelnemers 

hun inzendingen al voor 1 juni in-

gezonden. Voor meer info en aan-

melding voor de Schildersdag: 

www.studieclub-schilders.nl.

Zorgen om 

antifouling

DOETINCHEM – Een alarmerend 

artikel in het verenigingsblad 

Verf&Inkt van verffabrikantenver-

eniging VVVF over antifoulings. Er 

bestaan Europees toegelaten bioci-

den, maar om deze alg- en aangroei-

werende verf te mogen aanbrengen 

moet in elke lidstaat apart vergun-

ning worden aangevraagd. Wat niet 

altijd gebeurt. Gevreesd wordt dat 

scheepseigenaren voor onderhoud 

buiten Europa zullen kiezen.

DOETINCHEM – Het idee om alle samenwerkingsverbanden voor 

vakscholing van schilders in één koepel onder te brengen kent een 

gemengde ontvangst. De organisatie Dé SchildersVakschool is het 

positiefst, maar ook daar leven vragen.

DOETINCHEM – Het O&O-fonds, de ‘spaarpot van de schildersbran-

che’, waar werkgevers en werknemers aan afdragen per gewerkt uur, 

keert al sinds januari geen geld meer uit. Dit omdat werkgevers en 

werknemers in dit fonds het met elkaar oneens zijn.

O&O-fonds keert niet uit

De werkgevers hebben de zoge-

naamde ber-cao, waarin de af-

drachten aan het O&O-fonds zijn 

geregeld, per 1 januari 2016 opge-

zegd. Vanaf die tijd stroomt er geen 

nieuw geld meer in de spaarpot en 

houdt die feitelijk op te bestaan. 

Kenniscentrum Savantis, deels ge-

financierd uit het O&O-fonds, heeft 

op het stoppen van die geldstroom 

in 2016 geanticipeerd. Maar niet op 

het een jaar eerder opdrogen van 

de financiering. Savantis-directeur 

Ronald van Driel: ‘We ontvangen 

nu elke maand een briefje van het 

fonds dat er niet zal worden uitge-

keerd. Het gaat hier om geld dat al 

is toegezegd. Lopende uitgaven be-

talen we nu uit onze reserves. Dat 

is lastig, maar er is, ook onder ge-

raadpleegde juristen, geen enkele 

twijfel dat het O&O-fonds de toe-

gezegde gelden uiteindelijk zal uit-

keren.’ Lees over de nieuwe dienst-

OnderhoudNL Garantie presenteert logo

de vervanger voor ammonia

Reinigt en ontvet 

schilderwerk en 

veel meer:

• Anti-statisch

• Niet nawassen

•  Biologisch 

afbreekbaar

• Laag schuimend

Meer informatie:  

www.universol.nl
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van tafel

DENHAAG – Deze kabinetsperio-

de valt er geen algehele btw-verho-

ging te verwachten. Nadat overleg 

tussen de regeringspartijen en de 

oppositie over de btw-verhoging 

waren mislukt, hebben de rege-

ringspartners VVD en PvdA beslo-

ten verder overleg over de btw-ver-

hoging binnen de aanstaande belas-

tingherziening te staken. Wel ging 

per 1 juli de al aangekondigde btw-

verhoging door van het tijdelijke 

laag btw-tarief van 6% naar 21% op 

arbeidsloon bij verbouwing.

Schildersdag 

in Elburg

DOETINCHEM - De jaarlijkse lan-

delijke Schildersdag van Studie 

Club Schilders zal dit jaar op 10 ok-

tober in Elburg gehouden worden, 

en wel in partycentrum De Haas in 

Elburg. De organisatie biedt een 

gevarieerd middagprogramma 

aan. De all-in prijs voor belangstel-

lenden bedraagt 15 euro. Hoogte-

punt is natuurlijk de presentatie 

van de diverse vakwedstrijden. 

Daarvoor hebben de deelnemers 

hun inzendingen al voor 1 juni in-

gezonden. Voor meer info en aan-

melding voor de Schildersdag: 

www.studieclub-schilders.nl.

Zorgen om 

antifouling

DOETINCHEM – Een alarmerend 

artikel in het verenigingsblad 

Verf&Inkt van verffabrikantenver-

eniging VVVF over antifoulings. Er 

bestaan Europees toegelaten bioci-

den, maar om deze alg- en aangroei-

werende verf te mogen aanbrengen 

moet in elke lidstaat apart vergun-

ning worden aangevraagd. Wat niet 

altijd gebeurt. Gevreesd wordt dat 

scheepseigenaren voor onderhoud 

buiten Europa zullen kiezen.

SAVANTIS: BLIK NAAR VOREN

‘SPECIFIEK WERKEN VANUIT DE 

PRAKTIJK VAN DE SCHILDER’
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ECHTELD – Kasteel Weijenburg in het Gelderse Echteld, een populaire trouwlocatie, 

staat weer fris in de Herfst & Helder. Aan het onderhoudswerk van opdrachtgever 

Vrienden der Geldersche Kastelen ligt een meerjarenplan van vijf jaar ten grondslag. 

Directeur-eigenaar Friso Hagen van Hagen Schilders uit Arnhem: ‘Elk jaar schilderen 

we één gevel, vervolgens doen we een jaar niets en dan beginnen we van voren af 

aan. Nu was het buitenschilderwerk van de voorgevel aan de beurt. Dat doen we 

over de slotgracht heen met een verreiker. Niet in de laatste laats om snel weg te kun-

nen zijn, mocht er zich een trouwceremonie aankondigen.’ De verf van de voorgevel 

was ternauwernood droog of er diende zich al een trouwerij aan.  

In de brief legt cao-delegatieleid-

ster Marjolein van Olst, tevens 

werkgeversvoorzitter van het 

O&O-fonds, namens het bestuur 

van OnderhoudNL tot in detail uit 

wat ‘de werkelijke ontwikkelingen 

zijn en waarom wij deze vernieu-

wingen (moeten) doorvoeren’.

In de brief noemt Van Olst twee 

strijdpunten in de cao-onderhan-

delingen: de seniorenregeling voor 

55 plussers, waar de werkgevers 

graag vanaf willen en de lonen van 

BBL-leerlingen waarvan de aan-

vangslonen verder omlaag moe-

ten. Verder gaat Van Olst in op de 

ontwikkelingen rond de zoge-

naamde ber-cao, waarin de af-

drachten van werkgevers en werk-

nemers aan het O&O-fonds zijn 

geregeld. Bekend is dat Onder-

houdN deze cao heeft opgezegd, 

waarmee het O&O-fonds feitelijk 

ophoudt te bestaan per 2016. Ook 

is bekend is de vakbonden hebben 

aangekondigd deze beslissing juri-

disch aan te vechten; Savantis 

krijgt al sinds januari geen geld 

meer uit het O&O-fonds terwijl 

dat wel is toegezegd. Savantis 

heeft nu  een rechtszaak tegen het 

O&O-fonds aangespannen om dat 

geld alsnog te ontvangen.

De brief bevat een fl inke uitval rich-

ting de werknemersvertegenwoor-

diger die namens het Savantis-be-

stuur deze rechtszaak voert en die 

tegelijk ook bestuurslid van het 

O&O-fonds is. Deze dubbelfunctie 

zou de kwestie ‘bemoeilijkt hebben’, 

staat in dezelfde brief. Zoals bekend 

heeft OnderhoudNL zich vorig jaar 

teruggetrokken uit het Savantis-be-

stuur omdat het dit instituut niet 

meer verder wilde bekostigen.

Over al deze ontwikkelingen heeft 

de vakpers geschreven en daarmee 

de sector op de hoogte gehouden. 

Opmerkelijk is dan ook dat de brief 

meerdere zinnen bevat waarin de 

vakpers wordt beschuldigd van het 

publiceren van informatie die ‘niet 

overeenkomt met de werkelijk-

heid’. Van Olst schrijft zelfs ‘dat   

opzettelijke informatie wordt gepu-

bliceerd om de noodzakelijke ver-

nieuwing te ondermijnen en On-

derhoudNL te beschadigen’. De 

vakpers - voor zover het Schilders-

Vakkrant, Eisma’s Schildersblad en 

Schildersvak.nl aangaat - herkent 

zich niet in deze uitspraken.

DEN HAAG - De binnenlandse 

verfomzet steeg in 2014 met 4% 

ten opzichte van 2013. ‘Dat kan 

niet anders betekenen dan dat de 

sector op het goede spoor zit’, al-

dus de VVVF (branchevereniging 

voor de Nederlandse verf- en 

drukinktindustrie) in haar jaar-

verslag over 2014. Ondanks het 

feit dat ook in 2014 de economi-

sche crisis aanhield, zijn er na 6 

jaar crisis, weer tekenen van her-

stel zichtbaar, aldus de VVVF, 

daarbij opgemerkt dat de binnen-

landse verfafzet in 2013 welis-

waar 8% lager is vergeleken met 

2008, maar dat de binnenlandse 

verfafzet in 2014 met 4% steeg ten 

opzichte van 2013. Alle reden 

voor een gematigd optimisme.

OnderhoudNL geeft

leden uitleg per brief
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Klaar voor het bruidspaar
Bouw: explosieve 

stijging omzet  

DEN HAAG - De omzet van de 

bouw lag in juni 2015 bijna een 

kwart hoger dan in dezelfde maand 

een jaar eerder, zo meldt het Cen-

traal Bureau voor de Statistiek, de 

grootste stijging van de laatste tien 

jaar. De omzet van de bouwers van 

woningen en bedrijfsgebouwen 

steeg in juni bovengemiddeld met 

bijna 35%. De afwerkingsbedrijven 

zoals schilders-, stukadoors- en tim-

merbedrijven lieten zelfs een ge-

middelde omzetstijging van 37% 

zien.

Aantal starters daalt;

aantal zzp’ers stijgt

AMSTERDAM - Het aantal starters 

in het mkb is in juli 2015 11% lager 

dan in juli 2014. Gemiddeld was de 

groei in het eerste halfjaar van 2015 

2% lager ten opzichte van het eerste 

halfjaar 2014, blijkt uit cijfers van de 

Kamer van Koophandel. Daarte-

genover blijft het aantal startende 

zzp’ers groeien ten opzichte van de-

zelfde maand een jaar eerder. Dit 

wijst op de trend dat het gemakke-

lijker is om alleen te beginnen dan 

als ‘klassiek’ bedrijf met personeel 

en alle investeringen van dien.

Geld voor duurzame 

inzetbaarheid

DEN HAAG - Er komt ruim twintig 

miljoen euro extra beschikbaar voor 

‘duurzame inzetbaarheid’ om meer 

mensen langer en productief aan 

het werk te houden. Dat kan bij-

voorbeeld door werknemers te hel-

pen gezond te blijven of tijdig te la-

ten omscholen. Het geld is vrijge-

maakt uit het Europees Sociaal 

Fonds. Dat schrijft minister Asscher 

van Sociale Zaken en Werkgelegen-

heid aan de Tweede Kamer. Bedrij-

ven en instellingen kunnen van 19 

oktober tot en met 13 november 

2015 een aanvraag indienen bij het 

Agentschap SZW.

DOETINCHEM – Er leven nog veel vragen over de cao-onderhande-

lingen, de opzegging van de bedrijfstak eigen regelingen (cao-ber) en 

de consequenties daarvan voor Savantis en Arbouw. Omdat Onder-

houdNL reageren via de vakpers ‘weinig zinvol’ vindt, gaf zij vlak 

voor de Bouwvak tekst en uitleg middels een brief aan de leden, die ze 

meesloot bij haar relatiemagazine.

BREDA - Een kleine rechtszaak in Breda over werkvergunningen kan 

grote gevolgen hebben voor de staatskas. Een huiseigenaar hoeft van 

de rechter geen boete te betalen voor het illegaal inhuren van Roe-

meense schilders.

Geen boete ‘illegaal’ schilderwerk

Het leek een kleine rechtszaak in 

juli, over twee Roemenen die in 

2013 in Roosendaal een huis schil-

derden zonder werkvergunning, 

maar de uitspraak van de recht-

bank in Breda kan grote gevolgen 

hebben. De huiseigenaar kreeg 

twee jaar geleden een boete van 

9.000 euro vanwege de illegale 

schilders, maar de rechter oordeelt 

nu dat de Roemenen, als inwoners 

van een EU-lidstaat helemaal geen 

werkvergunning nodig hadden. De 

uitspraak kan vergaande conse-

quenties hebben, aangezien het mi-

nisterie van Sociale Zaken en Werk-

gelegenheid (SZW) de afgelopen 

jaren om vergelijkbare redenen 

voor zo’n 150 tot 200 miljoen euro 

aan boetes heeft uitgedeeld aan 

meer dan tienduizend werkgevers. 

Verantwoordelijk minister Lode-

wijk Asscher heeft al aangekon-

digd in hoger beroep te gaan tegen 

het schrappen van de boete voor il-

legaal werk in Roosendaal.Verfafzet licht gestegen  

de vervanger voor ammonia

Reinigt en ontvet 

schilderwerk en 

veel meer:

• Anti-statisch

• Niet nawassen

•  Biologisch 

afbreekbaar

• Laag schuimend

Meer informatie:  

www.universol.nl

In handige doekjes
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Nu ook in Groningen, Leeuwarden 

en Emmen!

www.procoatings.nl
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geregeld. Bekend is dat Onder-

houdN deze cao heeft opgezegd, 

waarmee het O&O-fonds feitelijk 

ophoudt te bestaan per 2016. Ook 

is bekend is de vakbonden hebben 

aangekondigd deze beslissing juri-

disch aan te vechten; Savantis 

krijgt al sinds januari geen geld 

meer uit het O&O-fonds terwijl 

dat wel is toegezegd. Savantis 

heeft nu  een rechtszaak tegen het 

opzettelijke informatie wordt gepu-

bliceerd om de noodzakelijke ver-

nieuwing te ondermijnen en On-

derhoudNL te beschadigen’. De 

vakpers - voor zover het Schilders-

Vakkrant, Eisma’s Schildersblad en 

Schildersvak.nl aangaat - herkent 

zich niet in deze uitspraken.

DEN HAAG - De binnenlandse 

verfomzet steeg in 2014 met 4% 

ten opzichte van 2013. ‘Dat kan 

niet anders betekenen dan dat de 

sector op het goede spoor zit’, al-

dus de VVVF (branchevereniging 

sche crisis aanhield, zijn er na 6 

jaar crisis, weer tekenen van her-

stel zichtbaar, aldus de VVVF, 

daarbij opgemerkt dat de binnen-

landse verfafzet in 2013 welis-

waar 8% lager is vergeleken met 

2008, maar dat de binnenlandse 

verfafzet in 2014 met 4% steeg ten 

Verfafzet licht gestegen  
Nu ook online te lezen

Life is easy

  Titanium

Door volgegoten bus:

• Geen vezelverlies

• Fijne balans

Door supermengsel  
vezels:

• Grote verfopname                                      

• Streeploos en  
 gelijkmatig resultaat

• Perfect besnijden

• Makkelijk te  
 reinigen / bewaren

www.anzaverimex.eu
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er-je-haar-in-kammen’- HG-lak. 
•Kwaststrepen en sinaasappelef-
fect verlagen het glansaspect 
enorm zonder dat de ‘glans’ beïn-
vloed wordt. Ook waas is een veel 
voorkomend probleem: een troebel 
melkachtig uiterlijk en een wazige 
reflectie.
•RSPEC (specifieke reflectie) is een 
meetmethode: onder een zeer klei-
ne hoek wordt de glans gemeten. 
•Dit principe is zeer gevoelig voor 
verstoringen in het oppervlak en 
structuren.
•Een andere meetmethode is DOI 
(scherptediepte). De afname van 
scherptediepte is een optisch effect 
dat op microscopisch niveau of op 
moleculair niveau in de lak of op 
de lak onregelmatigheden of im-

Een deur waarvan de hoogglans 
toch al aardig teruggelopen is ter-
wijl na meting met een glansmeter 
het aantal ‘gloss units’ toch op 90 
uitkomt. De glans is dus technisch 
goed, maar voor het oog slecht. 
Hoe kan dit? Ligt het aan het soort 
verf? Zijn er maar een paar merken 
waarmee je gegarandeerd die die-
pe ‘je-kunt-er-je-haar-in-kammen’-
glans krijgt, en houdt?

•Ligt ook vaak aan de voorbehan-
delingen
•De voorbehandeling is (minstens) 
het halve werk. Wat voor primer ( 
1x of 2x) heb je gebruikt, hoe fijn 
heb je geschuurd/geslepen! Ik 
werk met de Allure Gloss en ver-
krijg daarmee, met de juiste voor-
behandeling, de beschreven diepe 
glans. 
•Ik loop helemaal weg met Rubbol 
XD van Sikkens
•Ik kom projecten tegen die hele-
maal met merk X geschilderd zijn, 

perfecties laat zien die met het 
blote oog niet waarneembaar zijn 
behalve dan het gebrek aan 
scherptediepte. Oorzaken kun-
nen zijn: onvoldoende disperge-
ren, grondstoffen die niet meng-
baar zijn en een reactie geven, 
migreren van additieven, onder-
grond kwaliteit, droogcondities, 
schuurkrassen, veroudering, vui-
laanhechting. 
•Er zijn speciale glansmeters 
ontwikkeld om de lakken beter 
te ‘begrijpen’ en daarmee te kun-
nen vergelijken en te optimalise-
ren. Een meter die wij gebruiken 
is de Rhopoint IQ.
•Het grootste probleem van 
glansterugloop blijft het te sterk 
verdunnen van de lakken. 

maar de voordeur staat in de Tri-
metal Permaline.
•Het ligt niet altijd aan het merk. Je 
ziet het bij zogenaamd ‘inpandig’ 
werk en met name bij donkere 
kleuren. Met inpandig werk wor-
den overdekte bouwelementen be-
doeld die niet beregend kunnen 
worden. Een voordeur onder een 
luifel bijvoorbeeld. Het verschijn-
sel heet ‘witte waas’ en is het ge-
volg van de luchtvervuiling. 
•Dit type vervuiling wordt ammo-
niumsulfaat genoemd en laat zich 
makkelijk verwijderen maar keert 
daarna ook weer terug.
•Iedere schilder weet dat het gere-
geld reinigen van de verflaag het 
behoud ervan verlengt. 
•Glans is de hoeveelheid gereflec-
teerd licht van een oppervlak. Af-
hankelijk van de glansgraad wor-
den de volgende meethoeken ge-
bruikt: mat: 85°, satin tot semigloss: 
60°, hoogglans: 20°. 
•Elke fabrikant heeft zijn ‘je-kunt-

HET OOG WIL OOK GLANST 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: Ro-
bert Kempeners, Wim Zee, Jan-Maurits Schouten, Boy Van Meijeren, 
Bert Harsevoort en Bas Burema

Schade businbraken steeds hoger
Eén aangifteloket en één telefoonnummer vergroot pakkans bedrijfswageninbraak

HENGELO - Een leeggeroofde schildersbus is voor (kleine) onderne-
mers altijd een strop. De schadebedragen aan materieel en door ge-
derfde inkomsten zijn gigantisch. De verwachting is dat het gemiddel-
de schadebedrag per inbraak dit jaar verdubbelt.

Een inbraak via het zijruitje in een 
schildersbus. Alle spullen, zoals 
frees-, boor-, schroef-, schuurma-
chines, spuitapparatuur en alle toe-
behoren, meetapparatuur en een 
kamerrolsteiger zijn verdwenen. 
Alles wat je door de jaren heen 
hebt opgebouwd en aangeschaft is 
in één keer weg. Verzekeringstech-
nisch is de schade vaak vele dui-
zenden euro’s hoger en krijg je al-
leen de dagwaarde terug. Wat rest 
is de administratieve rompslomp: 
aangifte doen, facturen zoeken en 
nieuwe gereedschappen bestellen, 
al met al dus heel veel improduc-
tieve uren. Uiteindelijk zullen alle 
spullen weer opnieuw moeten 
worden aangeschaft.

Het Openbaar Ministerie, politie, 
justitie, Rijksdienst voor het Weg-
verkeer, ANWB, RAI, Bovag, ver-
bond van verzekeraars, TLN en 
ARN hebben de krachten gebun-
deld in de Stichting Aanpak Voer-
tuig Criminaliteit (AVC). Doelstel-
ling is even duidelijk als simpel. 
Terugdringen van het aantal inbra-
ken in voertuigen en diefstallen 
van voertuigen. ‘Om te weten wat 
er speelt moet je eerst in kaart bren-
gen wat er aan de hand is’, zegt 
Werner Postma van de stichting 
AVC. ‘Informatie over inbraak of 
diefstal was tot voor kort erg ver-
snipperd. Bij de politie kwam de 
aangifte binnen en verzekeraars 
hadden weer andere gegevens. Re-
den om eind vorig jaar te starten 

met één aangifteloket met één tele-
foonnummer. Een gedupeerde on-
dernemer hoeft nu maar één num-
mer te bellen en één keer z’n ver-
haal te doen. Dankzij het loket staat 
binnen twee uur de diefstal natio-
naal en internationaal geregis-
treerd. Dat scheelt tijd en vergroot 
de pakkans.’
Inbraak in, en diefstal van bedrijfs-
bussen is volgens Postma een ma-
nier om snel geld te verdienen. De 
meeste bussen zijn waarde-objec-
ten en internationaal interessant. 
Vooral busjes van Duitse makelij 
zijn gewild op de tweedehands-
markt. Bij inbraak in busjes gaat 
het vooral om gereedschappen. 
Dure sets die goed verhandelbaar 

zijn. ‘Kieskeurig is het dievengilde 
niet. Als een bus eenmaal is open-
gebroken wordt in de regel alles 
meegenomen.’
De maatregelen die Postma aan-
draagt zijn algemeen bekend. ‘Al-
tijd een alarmsysteem aanbrengen. 
Een BearLock versnellingsbakslot 
of een voertuigvolgsysteem zijn 
ook goede maatregelen. Via een 
GPS-signaal kan de alarmcentrale 
de bus traceren. Relatief goedkoop 
en simpel is een antidiefstalslot op 
de trekhaak.’ Volgens Postma ont-
wikkelt Volkswagen als één van de 
eerste fabrikanten een af-fabriek 
balk die, aangebracht, zorgt dat de 
achterdeuren niet meer open kun-
nen. ‘Ook belangrijk: ontneem die-
ven het zicht. Zorg dat ze niet kun-

nen zien wat er in de bus ligt. Dus 
ramen blinderen en/of tralies las-
sen aan de binnenkant.Voor de ca-
bine geldt: geen dure dingen laten 
liggen. Naast al deze maatregelen 
is het natuurlijk zaak je goed te ver-

zekeren.’
De stichting AVC signaleert dat er 
niet alleen ’s avonds of ’s nachts 
bussen worden gestolen of leegge-
roofd maar dat dat ook vaak tij-
dens het werk gebeurt.

‘Geregeld staan bussen op de 
bouwplaats de hele dag met de 
deuren open. Leer jezelf aan om de 
auto af te sluiten. Het maakt niet 
uit of je een kwartiertje aan het 
werk bent of de hele dag.’

Duitse busjes populair 

bij dievengilde
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Een anti-inbraakbeugel voorkomt dat de achterdeuren van de bus geforceerd kunnen worden

T r A N S p O r T

Minder bussen gestolen, hogere schade
Een database met inbraakcijfers 
in bedrijfsbussen is nog in de 
maak. De Stichting Verzekerings-
bureau Voertuigcriminaliteit 
heeft wel al diefstalcijfers van be-
drijfsbussen. Het schadebedrag 
voor de verzekeraars loopt op. 
Was het schadebedrag in 2013 
nog  € 9,5 miljoen en in 2014  

€ 8,3 miljoen, in 2015 loopt dit be-
drag naar schatting  op tot € 11,7 
miljoen.
Het gemiddelde schadebedrag per 
gestolen bedrijfsbus is dit jaar on-
geveer 5.600 euro, vorig jaar was 
dit nog 3.000 euro. Het aantal dief-
stallen neemt af. Toch neemt het 
schadebedrag toe. Dit komt omdat 

er minder bedrijfsbussen worden 
teruggevonden en er steeds meer 
jonge bussen worden gestolen. 
De meest gestolen merken, in 
volgorde: Volkswagen, Merce-
des-Benz, Opel, Renault, Peu-
geot. Ingebroken in bestelbus of 
bus gestolen? Bel het aangiftelo-
ket 071-3641777.
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Een complete lijn naturel lakproducten 
voor de ultramatte afwerking van 

parket, houten vloeren en wanden

Bichemie® Coatings BV
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Word donateur!
Donatie | De Stichting zoekt donateurs 
om dit werk te kunnen continueren.
Draagt u het schildersvak en haar historie 
een warm hart toe? Word dan donateur.
Minimale donatie is € 10.- op rekening: NL 
38 INGB 000501184014

Opgeven | Via de secretaris de heer P. 
Wokke | Surmerhuizerweg 39 | 1744 JB 
Eenigenburg | 0226-391 996 | pa.wok-
ke@quicknet.nl 

Stichting Schildersmuseum
De Stichting Schildersmuseum heeft als doel de historie van het 
schildersvak voor de toekomst te bewaren. Het museum is 
gevestigd in het Zuiderzee Museum te Enkhuizen waar jaarlijks 
ongeveer 200.000 bezoekers komen. Het museum bestaat uit 
een werkplaats uit 1870 en een expositieruimte waar aandacht 
is voor diverse (oude) schildertechnieken. Iedere zaterdag 
demonstreren ervaren schilders oude schildertechnieken.

Surmerhuizerweg 39
1744 JB Eenigenburg

tel. 0226 – 391 996
pa.wokke@quicknet.nl

www.schildersmuseum.nl
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Zo profileert Elco Fritzsche zich op zijn website als coach en consultant

Op een zonovergoten zaterdagoch-
tend eind september zwaait de 
voordeur van zijn nieuwe huis in 
Noordwijk al open als ik net wil 
aanbellen. ‘Ik zag je al aankomen’, 
zegt de breed lachende Elco Fritz-
sche in de deuropening. Wij lopen 
meteen de trap op naar zijn kan-
toor op de eerste verdieping. De 
smaakvol ingerichte, ietwat smalle 
ruimte verraadt onmiddellijk dat 
over elk detail wordt nagedacht. 
De twee ingelijste certificaten van 
het opleidingsinstituut IEP (Insti-
tuut voor Eclectische Psychologie) 
hangen subtiel naast de deur. Blik-
vanger bij binnenkomst is de rijk 
gedecoreerde lage kast met oriën-
taalse versieringen. Gemaakt in 
Mongolië en een kado-tip van zijn 
vrouw.  De twee schuin naast el-
kaar opgestelde comfortabele stoe-
len tegen de rode wand met een 
rond wit raam roepen een sfeer op 
van zakelijke intimiteit. Je voelt het 
meteen; hier worden geen deals ge-
sloten maar besproken. En dan 

vooral de manier waarop je dat 
doet. 
Fritzsche’s carrière begint in de ja-
ren tachtig bij een architectenbu-
reau maar als een grote opdracht-
gever in zwaar weer terechtkomt 
maakt hij de overstap naar de 
Rijksgebouwendienst. Hier leert hij 
de taal en de mores van de over-
heidsdiensten op bouwkundig ge-

bied, wat hem na zijn volgende 
overstap naar fabrikant Sikkens 
weer heel goed van pas komt. Als 
specialist op betonrenovatie wordt 
hij aangenomen maar weet hij zijn 
functie al snel uit te breiden met 
het begeleiden van applicateurs en 
het binnenhalen van nieuw werk. 
Werkzaam in de marketing-, sales- 
en businessdevelopment en diver-
se managementfuncties ontwikkelt 
hij bedrijfsmodellen die ook voor  
verf van toepassing zijn. Na ver-
loop van tijd gaf hij leiding aan een 
team van 40 man. Sikkens zag op 
een bepaald moment meer moge-
lijkheden in eigen servicecentra 
dan met vrije grossiers en Elco 
 Fritzsche heeft die omschakeling 
verder uitgewerkt. 
Als ‘techneut-met-oog-voor-de-
menselijke-kant’ zat hij, als het 
even kon, niet op kantoor. Het 
smeden van een team, mensen de 
vrijheid maar ook verantwoorde-
lijkheid geven was en is nog steeds 
zijn werkwijze. ‘Management by 

walking around’, zo noemt hij het 
zelf. Geïnteresseerd naar de theorie 
van het coachen raakte hij in con-
tact met het Instituut voor Eclecti-
sche Psychologie in Nijmegen. Dit 
Nederlands centrum voor training 
en coaching is gespecialiseerd in 
neuro-linguïstisch programmeren 
en provocatief coachen. Het IEP 
heeft voornamelijk leidinggeven-

den in een bedrijfsorganisatie als 
klant. Dat was ook de insteek van 
Fritzsche en nog steeds in dienst 
van Sikkens behaalt hij na 50 cur-
susdagen, verspreid over een jaar 
zijn zogenoemde ‘practitioner cer-
tificaat’. Ondertussen reorganiseert 
zijn werkgever een tweede reorga-
nisatieronde en nu blijkt hij zelf 
buiten de organisatie te vallen. Ook 
in leidinggevende functies wordt 
gesaneerd en ineens sta je op straat. 
De klap dreunt drie maanden na, 
maar met de coachingcursussen en 
zijn jarenlange ervaring met be-
drijfsorganisaties ontluikt het plan 
voor een eigen bedrijf. Een starters-
dag bij de Kamer van Koophandel 
leert hem dat je bijvoorbeeld geen 
kasten moet verkopen maar oplos-

singen voor de beschikbare ruimte. 
Een andere manier van denken 
dus. 
Na het practitioner certificaat gaat 
de coachingopleiding verder naar 

het mastercertificaat. Ook deze 
mijlpaal wordt in één jaar behaald 
en kan hij aan de slag als master-
coach. Met de coachee wordt een 
coachtraject afgesproken van acht 
sessies van 2 uur en dat blijkt 
meestal voldoende. De gesprekken 
vinden in dit kantoor plaats maar 
op cruciale momenten worden ook 

strandwandelingen gemaakt. 
Noordwijk ligt aan de zee, niet-
waar. Eerst lopen hij en de coachee 
tegen de wind in samen de proble-
men te benoemen om vervolgens 
rechtsomkeert met de wind mee 
hem te begeleiden in het zelf be-
denken van oplossingen. Een be-
proefde methode. 
Het een-op-een coachen alleen is 
niet voldoende voor een solide om-
zet. Met zijn jarenlange ervaring bij 
Sikkens/Akzo Nobel richt hij ook 
een consultancy onderneming op. 
Met name voor bedrijven in de 
verf- en bouwwereld met een 
enorm assortiment maar daarmee 
ook een versnipperd rendement. 
Hiervoor ontwikkelt Frtizsche 
Consulting concepten om planma-
tig de bedrijfsprocessen te stroom-
lijnen. Het uitgangspunt blijft de 
klant maar ook hoe je de medewer-
kers leert daar zo efficiënt mogelijk 
mee om te gaan. Het rapport van 
Fritzsche Consulting is een op alle 
medewerkers gericht handvat voor 
het veranderen van ingesleten be-
drijfsprocessen.  En als beginnende 
ondernemer is hij trots dat hij DAW 
Coatings in Duitsland én Neder-
land, fabrikant van bouwverven en 
chemische bouw- en gevelisolatie-
producten, tot zijn clientèle mag 
rekenen. De opdracht om het enor-
me productaanbod te centraliseren 
rond een kern waarmee negentig 
procent van hun klanten bediend 

kan worden, is een kolfje naar zijn 
hand. Naast de marketing-, sales- 
en distributiestrategie en het ma-
nagement worden in het advies 
alle medewerkers betrokken voor 
het succesvol meebewegen met de 
markt want niet alleen de klanten 
ook de medewerkers zijn de spil in 
succesvol ondernemen. 

Van manager naar consultant
Elco Fritzsche: eigenlijk doe ik nu nog steeds wat ik altijd al gedaan heb

NOORDWIJK – De eerste reorganisatie bij Sikkens mocht hij nog 
begeleiden maar bij de tweede was hij zelf aan de beurt. Dat ook hij 
ontslagen werd, daar keek hij niet van op. De manier waarop had 
wat  chiquer gekund, maar nu zijn werkzame leven weer op de rails 
staat kijkt hij bepaald niet met wrok naar zijn vorige werkgever. Zijn 
huidige, eigen bedrijf, zo zegt Elco Fritzsche in dit gesprek, is wel 
beschouwd aldaar ontstaan.

Ook als interviewer zit Bas Burema niet tegenover maar naast de coach en consultant Elco Fritzsche
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Verkoop een kast niet als product maar 

als een oplossing
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U moet er helemaal 
voor gaan!

Compleet lak- en spuitsysteem: Brillux Hydro-PU-XSpray
U als professional weet innovatieve oplossingen te waarderen. U wilt topresultaten en maximaal 
profiteren van het tijdsvoordeel. Profiteer dan van onze lakrevolutie: De Hydro-PU-XSpray lakken 
zijn niet alleen speciaal afgestemd op de XVLP-technologie, maar ook eenvoudig in gebruik. 
Schroef de verpakking gewoon op het pistool – en starten maar. Omvullen of verdunnen is niet 
meer nodig. U moet er helemaal voor gaan en ervaar de maximale voordelen van dit systeem. 
Meer informatie in uw Brillux vestiging.  

www.lakrevolutie.nl

BX04306_AZ-Hydro-PU-XSpray_185x257-NL.indd   1 31.08.15   08:20

• 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

Voor onze renovatie- en onderhoudsprojecten zoeken wij:

Rutges  veRnieuwt
sinds 1894 is Rutges 
vernieuwt een 
vernieuwende partner 
voor de exploitatie van 
vastgoed. Of het nu gaat 
om planontwikkeling, 
renovatie, onderhoud of 
beheer; Rutges vernieuwt 
ondersteunt in het gehele 
proces bij het in stand 
houden en verbeteren van 
vastgoed.  vanaf initiatief 
tot en met de beheerfase 
kunnen opdrachtgevers  
(m.n. woningcorporaties, 
zorg- en onderwijsinstel-
lingen) gebruik maken van 
onze moderne diensten.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie 
wordt niet op prijs gesteld.

Interesse? 
Kijk dan op www.rutgesvernieuwt.nl  
voor de beschrijving van de vacatures,  
of neem contact op met Lia verhoeven:  
tverhoeven@rutgesvernieuwt.nl of  
bel 030 - 890 64 13.

PROJECTLEIDER SCHILDERWERK
Klantgerichte organisator met ervaring in 
onderhoud en renovatie
 
CALCULATOR
Creatieve planvoorbereider met 
pragmatische insteek
 
VOORMAN SCHILDER
vakman met leidinggevende kwaliteiten

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
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‘eens in de paar jaar andere kleur’
Gemiddeld een kwart van huisbezitters en huurders schakelt een professionele schilder in 

Onderzoeken geven in algemeen-
heid aan dat veel bewoners, zowel 
huiseigenaren als huurders, ook 
wel woonconsumenten genoemd, 
zelf veel klussen. Allemaal waar. 
Ook dit onderzoek bevestigt dit. 
SchildersVakkrant wilde graag 
aanvullend weten waar kopers en 
huurders zelf mee worstelen en 
waarvoor ze een professionele 
schilder in (willen) schakelen. USP 
Marketing Consultancy voerde het 
onderzoek uit.
Onder de meest voor de hand lig-
gende vraag in dit onderzoek kwa-
men we dus niet uit: Hoe vaak 
schakelt u een professionele schil-
der/behanger in voor binnen-
werk? Gemiddeld tweederde (65%) 

van alle woonconsumenten geeft 
aan dat nooit te doen. Het zijn 
vooral de huurders (73%) die dit 
aangeven vergeleken met de ko-
pers (59%). Let wel, het gaat in dit 
onderzoek over binnenschilder- en 
behangwerk waarvoor geen ver-
antwoordelijkheid bij de woning-
corporaties ligt. Omgekeerd, één 
op de vier schakelt wel degelijk een 
schilder in. Gemiddeld 4% geeft 

aan dit regelmatig te doen (kopers 
5%; huurders 2%); gemiddeld 2% 
schakelt jaarlijks een schilder in en 
gemiddeld 19% van alle kopers en 
huurders neemt ‘eens in de paar 
jaar’ contact op met de professio-
nele schilder (kopers 25%; huur-
ders 12%).  Gemiddeld 9% geeft 
aan geen mening te hebben of het 
niet te weten.
In dit onderzoek hebben we niet de 
vraag gesteld waarvoor de schilder 
moet komen maar de vraag enigs-
zins omgedraaid: ‘zijn er schilder- 
en/of behangklussen waar u zelf 
niet aan zult beginnen?’ Meerdere 
antwoorden waren mogelijk. Zoals 
bekend is een fiks gedeelte zelf aan 
het klussen geslagen en gemiddeld 

55% van de respondenten geeft 
dan ook aan deze klussen zelf ter 
hand te nemen (kopers 58%; huur-
ders 52%). Gemiddeld 18% geeft 
aan zowel niet aan het behangen 
van de woonkamer te beginnen 
(kopers 17%; huurders 19%) als 
aan het schilderen van de trap (ko-
pers 18%: huurders 17%). Ietsjes 
minder, gemiddeld 17% van alle 
ondervraagden, begint ook niet 

aan het behangen van de slaapka-
mer. Gemiddeld 18% voelt zich 
niet geroepen om aan het schilder-
werk van de deuren en kozijnen in 
de woonkamer te beginnen (kopers 
19%; huurders 18%). Dat geldt in 
iets minder mate (16%) voor het 
schilderwerk van de deuren en ko-
zijnen in de slaapkamers. Voor het 
schilderen van de muren van de 
slaapkamers hoeft de professionele 
schilders minder vaak aan te tre-
den en wordt waarschijnlijk vaker 
zelf uitgevoerd . Daar geeft name-
lijk gemiddeld 13% aan het schil-
derwerk aan de schilder over te la-
ten (kopers 12%; huurders 15%).
Het veranderen van kleur kan aan-

leiding zijn om zelf te gaan schilde-
ren dan wel het schilderwerk aan 
de schilder over te laten. Op de 
vraag ‘hoe vaak verandert u de 
kleur van uw muren?’geeft gemid-
deld de helft (50%) van alle onder-
vraagde bewoners aan dat eens in 

de paar jaar te doen (kopers 53%; 
huurders 47%). Gemiddeld 39% 
zegt behoorlijk kleurvast te zijn en 
dit nooit te doen (kopers 39%; 
huurders 37%). Zelfs 2% verandert 

jaarlijks van kleur en hoewel het 
nauwelijks voorstelbaar is, zegt 1% 
van de woonconsumenten elk sei-
zoen de kleuren te veranderen.  
Een andere insteek is de vraag 
‘wanneer is voor het laatst het 
houtwerk binnen in de woning 

(trap, kozijnen, deuren) geschil-
derd?’ Dat is gemiddeld bij 28% 
van de woonconsumenten 5 tot 10 
jaar geleden (kopers 26%; huurders 
30%) en gemiddeld bij 41% van de 
ondervraagden 1 tot 5 jaar geleden 
(kopers 44%; huurders 38%). Bij ge-
middeld 9% is dat ongeveer een 
jaar geleden gebeurd en voor een 
gelijk percentage (9%) zelfs het af-
gelopen half jaar. Bij gemiddeld 6% 
van de ondervraagden nog nooit.
Wanneer het houtwerk toe is aan 
schilderwerk is erg afhankelijk van 
het belang dat de bewoner er aan 
geeft. En dat blijkt uit de antwoor-
den. Op de vraag ‘hoe belangrijk is 
het voor u dat de deuren, kozijnen 
en andere binnenbetimmering 
goed is geschilderd? Gemiddeld 
19% van de woonconsumenten 
geeft aan het heel belangrijk te vin-
den (kopers 22%; huurders 15%). 
Gemiddeld 22% ziet het belang er-
van in omdat het schilderwerk niet 
te vuil of beschadigd mag zijn (ko-
pers 23%; huurders 20%). Gemid-
deld ruim vier op de tien bewoners 
(42%) stelt minder hoge eisen en 
vindt goed schilderwerk best be-
langrijk omdat het er netjes uit 
moet zien (kopers 44%; huurders 
41%). Het zijn blijkbaar de huisei-
genaren die hogere eisen stellen 
aan het schilderwerk dan de huur-
ders, zo blijkt uit de antwoorden 
op deze vraag. Want gemiddeld 9% 
vindt het niet zo belangrijk en 
vindt ‘een beetje rommelig’ wel 
leuk (kopers 8%; huurders 11%). 
Gemiddeld 3% vindt het allemaal 
niet belangrijk en let daar niet zo 
op (kopers 1%; huurders 6%). 

DOETINCHEM – Of een professionele schilder bij een particuliere 
opdrachtgever op mag komen draven, hangt af van veel factoren. Wat 
voor ene bewoner nog prima schilderwerk lijkt, kan volgens een an-
dere koper of huurder hard aan vernieuwing toe zijn. Maar dan nog, 
pakt de bewoner de klus zelf op of laat die het over aan de schilder? 
En hoe gevoelig is de woonconsument voor kleur, ook al is de staat 
van onderhoud nog prima?

eén op de vier particulieren schakelt 

een schilder in

Behangen minst populair bij zowel 

huiseigenaren als huurders 



Het perfecte vulmiddel:

Schroef- en spijkerbaar

Voor binnen en buiten

Zeer glad af te werken

Gebruiksklaar

www.polyfillapro.nl

Keihard de beste!

Het perfecte vulmiddel:

Schroef- en spijkerbaar

Voor binnen en buiten

Zeer glad af te werken

Gebruiksklaar

F220 - Lichtgewicht vulmiddel, extra sterk

HET 

SYSTEEM IS 

COMPLEET!
De Rain Guard Zijdeglans is nieuw. Net als de Rain Guard Primer trouwens. 
Samen met de Rain Guard Hoogglans maken ze het systeem compleet. En dat is 
goed nieuws, want nu is ál je schilderwerk binnen twee uur regenvast. Kiezen voor 
Rain Guard betekent lekker doorwerken en minder faalkosten. Bovendien kunnen 
ramen en deuren binnen twee uur dicht zonder te verkleven. Ideaal. Ga voor meer 
informatie over het Rain Guard-systeem naar veveo.nl.

Ook je Zijdeglans is binnen 
twee uur regenvast.

Hoezo Veveo?
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Taken verdelen. Judith Scheffer deed de grondverf en voorman Geert Idzenga zal de 
ramen en kozijnen afschilderen

De woning in Akkrum krijgt nieuwe neuslatten ter bescherming van het onderlig-
gende hout

Met oog voor detail behandelt Ju-
dith Scheffer houtrot in een kozijn 
van een pand in Heerenveen. Sa-
men met voorman Geert Idzenga 
wordt het houtwerk weer strak in 
de verf gezet. De klant uit Heeren-
veen deed in het verleden zaken 
met het schildersbedrijf van Capa-
ris. Sinds kort worden de mede-
werkers van de werkvoorziening 
gedetacheerd bij Schildersbedrijf 
Buursema. ‘We hebben het klan-
tenbestand van Caparis overgeno-
men. Het grote voordeel is dat de 
werknemers op een hoger niveau 
aan de slag gaan. De schilders zijn 
echt vakmensen geworden. Ze ma-
ken onderdeel uit van Schildersbe-
drijf Buursema en lopen in dezelf-
de kleding als hun collega’s’, legt 
projectleider Johan Kloetstra uit.
De overname van het schildersbe-
drijf van Caparis past in de strate-
gie van directeur-eigenaar Peter 
Bult. Hij heeft de leiding over de 
schildersbedrijven Porte in Zwolle 
en Buursema in Leek en De Graaf 
in Groningen. ‘Het zijn drie afzon-

derlijke bv’s, die nauw samenwer-
ken’, licht Kloetstra toe, ‘Sinds vo-
rig jaar is de vestiging van Buurse-
m a  i n  L e e k  v e r h u i s t  n a a r 
Groningen waar De Graaf al sinds 
1980 gevestigd is. Dat bedrijf heeft 
een gevestigde naam in Groningen. 
Naast het particuliere werk gaat 
het over grote onderhoudsklussen, 
aardbevingsschade en staalconser-
vering. Om onderlinge concurren-
tie te voorkomen gaan we met 
Buursema de focus op Friesland 
leggen. Uiteindelijk is het ook het 
doel om daar een vestiging te reali-

seren. Dat is overigens op dit mo-
ment nog een stap te ver.’ 
Volgens Kloetstra is het niet een-
voudig om een plek te veroveren in 
de Friese markt. ‘De concurrentie is 
groot. Er zit een aantal grote partij-
en in de provincie, waardoor het 
lastig is om voet aan wal te krij-
gen.’ Met kleinere klussen voor 
particulieren, verenigingen van ei-
genaren, woningstichtingen en 
zorginstellingen hoopt Buursema 
haar naam in Friesland te vestigen. 
De overname van het schildersbe-
drijf van Caparis speelt hierin ook 
een rol. De werkvoorziening heeft 
bijvoorbeeld het Friese waterschap 
als een belangrijke opdrachtgever 
in het groen. Wellicht dat het schil-
derwerk vanwege de samenwer-
king in de toekomst aan Buursema 
wordt gegund, hoopt  Kloetstra. 
‘De vaste klanten besteden het 
werk vaak vanuit sociaal oogpunt 
uit aan Caparis. De klantenkring 
van de schilderstak van de werk-
voorziening is benaderd en op de 
hoogte gebracht van het feit dat wij 

bestaande contracten graag over-
nemen. De reacties zijn over het al-
gemeen ontzettend positief.’ 
De groep werknemers bestond in 
eerste instantie uit ongeveer twaalf 
man. Al snel bleek dat niet goed te 
werken. ‘Onze voormannen staken 
er ontzettend veel tijd en energie 
in, maar bij een groot aantal deel-
nemers bleek dat de affiniteit met 
de kwast er niet was. In overleg 
met Caparis zijn deze mensen op 
een van de andere takken van de 
werkvoorziening gezet. Bijvoor-
beeld in het groen. Uiteindelijk is 

er een clubje van vier ontzettend 
gemotiveerde werknemers overge-
bleven. Met een beetje ondersteu-
ning hebben we er echt een top-
ploeg van gemaakt.’
Over het algemeen gaan vaste kop-
peltjes naar het werk. Een voorman 
met een van de gedetacheerde 
werknemers van Caparis. ‘De 
voorman zet de lijnen uit. In het be-
gin was het stap voor stap aanstu-
ren, maar inmiddels kan iedereen 
zelfstandig aan de slag. Als de ta-
ken maar duidelijk omkaderd zijn.’ 
De kwaliteit van het werk is met 
sprongen vooruit gegaan, vertelt 
Kloetstra trots. ‘Dat horen wij van 
onze opdrachtgevers. Er staan nu 
echt schilders op de steigers met 
een passie voor het vak, dat maakt 
wel een verschil. De werknemers 
zijn deskundig en vaktechnisch 
goed op de hoogte, ook door de 
verschillende cursussen die wor-
den gevolgd om kennis op peil te 
houden.’ 
Kloetstra weet dat na de overname 

ook klanten zijn afgehaakt. ‘Capa-
ris kon natuurli jk ontzettend 
scherp inschrijven, omdat een 
werkvoorziening gesubsidieerd 
wordt en niet op omzet draait. Het 
werk ligt nu bij een commercieel 
bedrijf, een klus moet wel rendabel 
zijn, daar hoeven we geen geheim 
van te maken.’ De vier werkne-
mers blijven gedetacheerd vanuit 

Caparis. ‘We hebben ze met de 
doelstelling opgeleid dat ze voor 
lange tijd bij ons blijven werken. 
Buursema kan de ondersteuning 
bieden die ze nodig hebben. Het 
heeft ons veel tijd gekost, maar we 
zijn er ontzettend trots op dat er nu 
een kwartet vakmensen aan de slag 
is.’ Overigens heeft Schildersbe-
drijf De Graaf eenzelfde samen-
werkingsverband met werkbedrijf 
Novatec uit Roden. 
De vier schilders hebben een vast 
contract bij Caparis en zullen ook 
in de winter bij Buursema aan de 
slag gaan. ‘Wij werken met uit-
zendkrachten die over het alge-
meen in de winter niet aan het 
werk zijn. Dat was in het begin wel 
lastig uit te leggen. De werknemers 
van Caparis zetten we in de winter 

echter vooral in op “eigen” klus-
sen. Zo heeft de werkvoorziening 
zelf vijf panden die onderhouden 
moeten worden. Dat kan mooi in 
de winter worden gedaan, zodat ze 
toch aan het werk blijven.’ Volgens 
Kloetstra probeert het schildersbe-
drijf ondertussen om toch iedereen 
zoveel mogelijk aan het werk te 
houden. Hij denkt vooral aan bin-

nenschilderwerk. ‘Dat is niet mak-
kelijk, maar we proberen klanten 
aan te dragen dat bepaalde werk-
zaamheden wellicht ook in de win-
ter plaats kunnen vinden. Ook kie-
zen we leuke klussen uit die wel-
licht een mooi doorwerkproject 
kunnen zijn, maar het blijft gewoon 
lastig om seizoenswerkeloosheid te 
voorkomen.’ 
Het eigen personeel is erg positief 
over de samenwerking met het 
werkbedrijf. ‘En de gedetacheerde 
werknemers van Caparis zijn en-
thousiast en horen gewoon bij het 
team. Laatst was een van de vier 
ziek. Van iedereen kreeg ik vragen 
hoe het met hem ging. Dat typeert 
de collegialiteit en dat maakt me 
trots. Het geeft aan dat schilder-
werk meer is dan een lik verf.’ 

‘Schilderwerk meer dan lik verf’
Schildersbedrijf Buursema hoopt met sociaal werkbedrijf voet aan Friese wal te krijgen

GRONINGEN / HEERENVEEN – Door de samenwerking met sociale 
werkvoorziening Caparis hoopt Schildersbedrijf Buursema uit Gro-
ningen, naast haar inzet voor de maatschappij, ook voet aan Friese wal 
te krijgen. ‘Van opdrachtgevers krijgen we heel positieve reacties. Bo-
vendien gaat de kwaliteit van het schilderwerk door de samenwerking 
omhoog en dat wordt zeer gewaardeerd.’ 

Judith Scheffer van werkvoorzieningschap Caparis is gedetacheerd bij Schildersbedrijf Buursema in Groningen. Ze repareert 
houtrot bij een particuliere woning in Akkrum
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Met een frees wordt houtrot uit de dor-
pel van een kozijn gefreesd en de uitspa-
ringen vervolgens met vulmiddel ge-
stopt

‘Het typeert de collegialiteit en dat 

maakt me trots’

‘Met een beetje ondersteuning er een 

topploeg van gemaakt’



Een glad resultaat en toch snel werken? Dat kan met de 

nieuwe ProGold Ultra Finish-verfrol! Hij is van 

A tot Z samen met schilders ontwikkeld en 

getest. En vormt de perfecte combi met 

Sigmapearl Clean Matt en Satin. 

ProGold biedt een compleet en afgestemd 

assortiment, van kwasten tot schuurpapier 

en van afplaktape tot verfrollers. De nieuwe 

ProGold Ultra Finish-verfrol ligt nu bij uw 

verkooppunt. Meer weten? ProGold.nl.

Een glad resultaat 
én lekker 
snel werken. 

ProGold 
Ultra Finish!

ProGold. Werkt perfect. Altijd.

20151012_PROGOLD_ROLLER_137X398_DEF.indd   1 13-10-15   06:18

Inschrijven en meer informatie: 
www.bouwwebinar.nl

19 novem-
ber van 16:00-

17:00 uur

Houtrot kundig 
repareren
In de onderhoud- en renovatiesector komt 

u als vakman houtrot in deuren, kozijnen en 

andere geveldelen veelvuldig tegen. 

Wanneer gaat u repareren en wanneer kiest 

u voor andere bouwkundige oplossing. 

Wat moet je weten over epoxy-reparatiemid-

delen, hoe gebruik je ze en met welk 

gereedschap. Daarover praten drie sprekers 

u in een uur tijd bij.

Meld u aan 
en doe mee!!



Noviteiten op SGA Hardenberg
Schilder- Glas- en Afbouwvakdagen Hardenberg belooft wat voor SGA Gorinchem

Dakpannenenverf van Paint Nor-
dic wordt sinds enige tijd ook via 
Olijslager aan de man gebracht. 
Die is er nu niet alleen om het dak 
esthetisch op te frissen, maar ook 
in een Clima Cool-variant: de verf 
reflecteert het zonlicht terug waar-
door het dak (en de verf zelf) koe-
ler blijft en er in de zomer minder 
hoeft te worden gekoeld in huis.

Glas dat ruim boven de HR++-normen zit, onder andere omdat de af-
standhouder in rubber gevat is en daarom geen koudebrug meer vormt. 
Noem je dat +++? Saint Gobain koos voor de naam EcoClear. Deze demon-
stratiebus zit vol met alle mogelijke isolatiebeglazingen.

Van blauw naar groen. Bij Repair 
Care kon je altijd al aan de kleur 
zien of de twee componenten van 
de epoxy goed gemengd zijn. De 
nieuwe Dryflex 3, vooral bedoeld 
voor temperaturen onder de 15 
graden, en dan uithardend in 10 
uur, is het felst gekleurd. De witte 
en blauwe component mengen tot 
helder groen.

Het kon bij de goedkopere spuitap-
paraten van Graco nog niet, maar 
nu wel: snel het spuitstuk vervan-
gen als dat vastgelopen is. Als de 
apparaten al eens dienst weigeren 
dan is dat op die plek, waar de verf 
wordt opgezogen en ook weer uit-
gespoten. Het ProConnect-systeem 
kan dat deel op heel eenvoudige 
wijze vervangen. Zodat je altijd 
door kan met spuiten. 

Gilde Software heeft 
zijn schilderbedrijfau-
tomatisering gekop-
peld aan het urenre-
gistratiesysteem van 
De Digitale Tijger. 
D a a r m e e  k u n n e n 
uren rechtstreeks ge-
importeerd worden 
in de projectadminis-
tratie en andersom. 
Met een smartphone 
of ipad, via de cloud.

Helemaal niet nieuw. 
Demidekk van Norway 
Coatings. Wel, volgens 
het bedrijf, aan een for-
se opmars bezig. Hout 
is ín en duurzaam be-
schermen is  ín.  Het 
Noorse watergedragen 
product (van verffabri-
kant Jotun) is al tiental-
len jaren daarvoor een 
prima product.

Een innovatie om enthousiast van 
te worden. Een verwarmd verfblik 
van ProGold, de Flowcontrol. Voor 
180 euro heb je deze elektrische 
strijkpotverwarmer. Binnen 3 mi-
nuten is de verf warm en verstrijk-
baar. En dat blijft-ie dankzij de in-
gebouwde batterij.

Skyworks heeft zijn reformladder 
opnieuw uitgevonden. Nou ja… 
het reformdeel is stukken kleiner 
geworden, zonder hinderlijke uit-
steeksels. De binnenkant van de 
geleiders is speciaal op het door-
schuiven gemaakt. Ook is de hoek 
van de sporten veranderd, waar-
door je er beter op kunt staan.

Mja… een systeem 
voor de hobbyist of 
vakman die alles ex-
treem goed geor-
dend wil  hebben. 
Blucave: je hangt ze 
op, kunt ze naar be-
lieven uitbreiden en 
a l l e s  v i n d t  z i j n 
plaats. Heb je altijd 
een schone werk-
bank. 

Ons was-ie tot nu toe ont-
gaan: de gesleten kwast 
van Staalmeester schijnt 
al een jaar op de markt te 
zijn: een gloednieuwe 
kwast, maar dan zo ge-
sneden alsof hij al tien 
jaar mee gaat. Want dan, 
dat weet iedereen, kun je 
pas écht snel en recht be-
sni jden.  Dat  dat  nou 
nooit eerder bedacht is.

HARDENBERG – Het zijn de noordelijke grossiers, met name Olijslager, en daarnaast een handjevol fa-
brikanten en leveranciers dat aansluiting zoekt met klantengroepen in de noordelijke provincies, die op de 
Schilder-, Glas- en Afbouwdagen staan. Ze maakten overwegend een redelijk bezochte beurs mee met ge-
interesseerde bezoekers. Mede dankzij de BouwCompleet-beurs, die tegelijk in het complex gehouden 
werd. Over een maand zijn er weer SGA-dagen, maar dan centraal, in Gorinchem. Dit kan als de opmaat 
beschouwd worden. SchildersVakkrant keek rond en signaleerde wat noviteiten.

Een dunpleister die je 
met een roller opbrengt 
en dan met een simpele 
spaan afmest. Wood-
field ziet het als een ide-
ale methode als mensen 
van hun (glasvlies)be-
hang af willen. Het ge-
plakte rustig laten zit-
ten, en de muur heel 
eenvoudig glad en strak 
maken.

Uiteraard was ook uitgeve-
rij Eisma Bouwmedia van 
de partij. Naast prima vak-
bladen voor de bouw legt 
het bedrijf zich steeds meer 
toe op ‘contentcreatie’, zo-
als video’s en webinars. 
Zowel voor leveranciers als 
voor (schilders)bedrijven. 
Maar een abonnement ne-
men mocht van Inge van 
Ditshuizen en Karin Krab-
benborg ook. 
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JF100 is een elastische voegafdich-
ter van Tremco illbruck die voegen 
in twee stappen isoleert. In de eer-
ste stap vult de gebruiker de voeg 
volledig op met de AA210 Spray 
Nozzle, of met een schuimpistool 

zoals de illbruck AA250 in combi-
natie met de AA005 Opzet Nozzle. 
Stap twee is het afwerken van de 
voeg wat na enkele minuten moge-
lijk is. Het duurzame en milieu-
vriendelijke product is makkelijk te 
reinigen met water en bevat geen 
isocyanaat waardoor het zonder 
handschoenen is te verwerken. 
Dankzij de blijvende elasticiteit 
dicht JF100 de voeg duurzaam af 
met een goede isolatiewaarde. Ge-
schikt voor zowel nieuwbouw als 
renovatiewerkzaamheden.

info: (0183) 56 80 00
www.tremco-illbruck.com
bouwproducten.nl: 250358

Watergedragen voegafdichter   

M e t  d e  D V 2 0 V D  ( 8 6 0 W )  e n 
DV22V(1.120W) introduceert Hita-
chi een tweetal klop-boor-schroef-
machines met een solide gegoten 
aluminium behuizing (AHB). Juist 
deze behuizing draagt bij aan een 
verbeterde duurzaamheid van 
deze machines. Beide klop-boor-
schroefmachines hebben een fraaie 
vormgeving en zijn daarnaast com-
pact, licht en sterk uitgevoerd. 
Kenmerkend zijn tevens de hoge 
boorsnelheid, het aandraaimoment 
van respectievelijk 66,3 en 74,3 Nm 
en de 13 mm snelspanboorhouder. 
Bovendien zijn de gereedschappen 
voorzien van een koolborstel rota-

tiesysteem (zorgt voor gelijke 
kracht links- en rechtsom) en een 
anti-vibratie zijhandgreep.

info: (030) 608 40 50
www.hitachi-powertools.nl

bouwproducten.nl: 250372

h e t  p r o d u c t

ppG haalt Glidden naar Nederland

Nieuw in Europa, maar al meer 
dan een eeuw een vaste waarde in 
de Verenigde Staten. In Cleveland, 
Ohio, begonnen Francis Harring-
ton Glidden, Levi Brackett en Tho-
mas Bolles in 1875 met de produc-
tie van vernissen voor piano’s, rij-
tuigen en wagons. Sinds 2012 is het 
concern onderdeel van PPG Indus-
tries. Met een compleet assorti-
ment wil PPG de professionele 
schilder in Nederland een goed, 
maar vooral ook betaalbaar alter-
natief bieden naast haar premium 
merk Sigma. ‘De markt verandert. 

Maar met deze portfoliostrategie 
kunnen we meerdere behoeftes op 

maat bedienen’, aldus marketing-
manager Sigma Coatings Arthur 
Kuiters.
‘Met de verfmerken die we als PPG 
in Nederland voeren, denk aan 
Sigma, Veveo en Boonstoppel, ope-
reren we aan de bovenkant van de 

markt. Absolute kwaliteit en ook 
qua prijsniveau zitten we daarmee 
in het hogere segment. In het lage-
re segment hebben we eigenlijk 
geen producten voorhanden, ter-
wijl we wel zien dat die kant van 
de markt fors aan het groeien is. Je 
merkt gewoon dat men soms op 
zoek is naar een andere prijs-kwa-
liteitverhouding’, legt Maarten 

Buijs uit, die als projectmanager is 
betrokken bij de introductie van 
Glidden in Nederland.
PPG richt zich met Glidden in Ne-
derland op de professionele markt 
en biedt een compleet assortiment. 
Naast verschillende muurverven, 
inclusief een (dekkend) voorstrijk-
middel en isolerende muurverf 
(Glidden Isotex Matt), behelst het 
merk verder enkele uniprimers, 
watergedragen lakken voor binnen 
en alkydlakken voor buiten. Zo 
zijn daar op lakgebied Glidden Al-
kyd Finish (Gloss en Satin), Glid-
den Aqua Finish Satin en Glidden 
Aqua Spray Finish Satin.
‘Een productlijn helemaal afge-
stemd op de Nederlandse markt, 
waarbij zowel gebruik is gemaakt 
van Amerikaanse als Europese re-
cepturen. Ondanks deze Europese 
twist, wordt qua verpakking na-
drukkelijk de stoere Amerikaanse 
uitstraling behouden’, vertelt Kui-
ters. Hij stelt dat Glidden hier 
‘strak’ in de markt wordt gezet. 
Dat wil zeggen dat echte innova-
ties voorbehouden blijven aan pro-
ducten van het merk Sigma.
Glidden is vanaf 1 november ver-
krijgbaar in de eigen Sigma Service 
Centers en bij de bekende grossiers 
die verf van Sigma in het program-
ma hebben. Het prijsniveau van 
alle Glidden-producten ligt gemid-
deld ongeveer 20 procent onder 
dat van de Sigma-prijslijst. De pro-
ductie van deze Amerikaanse verf 
voor de Nederlandse markt vindt 
in Europa plaats.

UITHOORN - PPG lanceert dit najaar het Amerikaanse verfmerk 
Glidden op de Nederlandse markt. De focus ligt op de belangrijkste 
productgroepen: lakken, muurverven en primers. Gepositioneerd als 
het betaalbare alternatief met productlijnen die specifiek zijn ontwik-
keld voor de professionele schilder hier. Maar met een Amerikaanse 
uitstraling.

‘europese twist, maar met Amerikaanse 

uitstraling’

Marketing manager Arthur Kuiters toont producten uit het Glidden Professional- 
assortiment

met een 2.0 of 4.0 Ah Pro Lithium-
Ion-accu.

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

bouwproducten.nl: 250345

Wiltec introduceert twee machines 
van AEG: de boor/schroefmachine 
BSB18CBL en de combi/boorma-
chine BS18CBL. Kenmerkend is de 
toepassing van een borstelloze mo-
tor waardoor de gereedschappen 
langer mee gaan dan varianten die 
zijn uitgerust met motoren met 
koolborstels. Daarbij vragen ze 
minder vermogen. Beide gereed-
schappen zijn ontworpen voor een 
breed scala aan toepassingen, zoals 
boren en schroeven in hout en me-
taal, en zijn geschikt voor professio-
neel gebruik. Hiertoe is expliciet 
aandacht besteed aan de ergonomi-
sche aspecten hetgeen resulteerde 
in onder andere een micro-texture 
grip en led-verlichting. Beschikbaar 

v A k m A N s c h A p

Met IQ-Glas introduceert High 
Tech Glas een verwarmingsglas dat 
beschikbaar is als dubbele ruit met 
tussen het glas ingebouwde IQ-
Glas Screen-lamellen. De combina-
tie van bestaande producten biedt 
een goede geïntegreerde zonwe-

ring zonder dat het extra ruimte 
kost. Daarbij zijn de lamellen afge-
schermd waardoor ze niet kunnen 
beschadigen en bovendien schoon 
blijven. Met IQ-Glas Screen zijn 
verschillende functionaliteiten als 
één geïntegreerde oplossing te rea-

liseren: de ruit als hoofd-
verwarming, als oplos-
sing voor koudeval of 
condens en als zonwering 
of ter voorkoming van in-
kijk. De lamellen zijn kan-
telbaar en ophijsbaar via 
een flexibele handmatige 
of elektrisch bediening.

info: (024) 300 57 40
www.hightechglas.com

bouwproducten.nl: 
250341

klop-boor-schroefmachine 

Boor/schroefmachine   

Precies twintig jaar geleden vond 
onze overheid het welletjes. Het 
vergunningstelsel voor de schil-
dersbedrijfstak werd aan de wil-
gen gehangen want de bedrijven 
moesten hun eigen boontjes 
maar doppen. In datzelfde jaar 
introduceerde de schilders- en 
glaszetwerkgeversorganisatie 
met de cryptische afkortings-
naam Fosag hun antwoord in de 
vorm van een kwaliteitsvereni-
ging voor gediplomeerde schil-
ders en glaszetters. Nog voor de 
club goed en wel was opgericht 
werd ik al lid. Sterker nog, ik 
schoof mee aan de adviestafel. 
Uiteraard was ik ook lid van Fo-
sag en dat is tot nu toe gebleven. 
Als lid van de adviesraad van die 

troje & onderhoudNL   Bas Burema

verwarmingsglas 
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tesa® PRECISION SCHILDERSTAPE
■  Voor zeer vlakke en scherpe verfranden 
■  Verwijderbaar zonder lijmresten tot 5 maanden

www.tesa.nl
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‘Het is een initiatief van de Vereni-
ging van Steigerbouwers en Beton-
bekistingbedrijven, maar ondertus-
sen hebben zich ook anderen, zoals 
aannemers, bij ons aangesloten’, 
vertelt Peter Hecker, secretaris van 
de VSB, over Preventie Diefstal 
Steigerelementen. Daarin wordt sa-
mengewerkt met Hoffmann Be-
drijfsrecherche. Dat bureau doet 
speurwerk, zowel op het internet 
als ter plaatse. Er wordt gepost en 
met detectieapparatuur gewerkt. 
Hecker: ‘We zijn in april met 11 
deelnemers begonnen, inmiddels 
zitten we op 22. In die tijd hebben 
we alles voorbij zien komen. Trucks 
die brutaalweg een bouwterrein 
oprijden, inladen en even later 
weer vertrekken. Mensen in be-
drijfsbusjes, met bedrijfskleding 
aan, die rustig een steiger afbreken. 
Steigertorens die ’s ochtends wor-
den opgebouwd en ’s middags ver-
dwenen zijn.’
De aangesloten bedrijven, die allen 
1150 euro betalen, geven elke dief-

stal aan bij de politie en sturen die 
aangifte door naar Hoffmann. Hec-
ker: ‘Veel bedrijven deden geen 
aangifte meer. De politie doet toch 
niets, is de redenering. En er be-
staat een verzekering, maar de ei-
sen zijn streng.’ Hoffmann stuurt 
indien nodig een waarschuwing 
uit. Hecker: ‘We hebben meege-
maakt dat op één locatie alleen 
maar staanders en liggers werden 
gestolen en daarna elders de klem-
men en schoren. Dan weet je dat er 

een bende actief is.’
Want dat het steeds vaker om cri-
minele bendes gaat en niet om ge-
legenheidsdieven, is wel duidelijk. 
‘We denken dat alleen al onze le-
den samen jaarlijks voor zo’n 15 
miljoen euro benadeeld worden. 
Steigerhout wordt verkocht om 

meubels en dergelijke mee te ma-
ken. Complete steigers worden op 
bestelling geleverd. En dan zijn er 
de recyclingbedrijven die betalen 
voor oud ijzer. De mensen daar 
werd voorgelogen dat als er een 
sticker op een steigerpaal zit, die 
paal is afgekeurd.’
Sommige deelnemers aan het pro-
ject hebben dankzij de inspannin-
gen van Hoffmann hun materieel 
terug. Soms lukt dat niet. ‘Dan zie 
je het materieel staan, met de 
merktekens er op, maar kan de ei-
genaar een aankoopbewijs laten 
zien.’ Opvallend is hoe open buurt-
bewoners zijn als de bedrijfsrecher-
cheur aanbelt. ‘De mensen hebben 
vaak gezien dat de steigers op een 

vreemd moment werden afgebro-
ken en meegenomen. Vaak hebben 
ze er zelfs foto’s van.’ Er wordt sa-
mengewerkt met de politie. Een 
aantal bendes is in beeld. Via het 
project wordt bewijsmateriaal ver-
zameld. Hecker: ‘We doen nu ten-
minste iets terug.’

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

DeWalt breidt het aanbod van 
ToughSystem koffers uit met een 
robuuste radio. Deze radio voor-
ziet in onder meer Bluetooth, pre-
mium speakers (vier tweeters en 
twee subwoofers) en opbergruimte 
voor bijvoorbeeld een smartphone. 

De smartphone, maar ook andere 
elektronica, is via de laadpoort in 
het waterdichte compartiment bo-
venop de radio, op te laden. Naast 
een AM/FM-tuner beschikt de 
werfradio ook over een DAB-tuner, 
waarmee digitale radio is te ont-
vangen. Verder zijn er zes FM- en 
zes AM-favorieten via het lcd-dis-
play in te stellen. De IP54-radio is 
water- en stofdicht en middels de 
koffer eenvoudig vast te klikken op 
een ander ToughSystem-product of 
de ToughSystem-trolley.

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

bouwproducten.nl: 250370

Radio 

‘samen iets doen tegen steigerdieven’
ZOETERMEER – ‘Via Marktplaats kun je een nummer bellen en 
steiger onderdelen bestellen. Soms duurt het even, maar dan krijg je ze 
ook.’ Dat het even duurt komt doordat de leverancier de koopwaar eerst 
nog even moet stelen. Een aantal bedrijven is dat nu zat.
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‘Het gaat niet meer om 

gelegenheidsdieven’

Peter Hecker: ‘De schade door diefstal is alleen voor onze leden alleen al 15 miljoen euro per jaar’
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c o l o f o n

niet. Dat het instituut Fosag zijn 
naam veranderde in Onderhoud-
NL was al vreemd maar door de 
tijdsgeest nog te billijken. Maar dat 
die geüpdatete naamsverandering 

de voorbode was 
van een klassieke 
boobytrap had ik 
niet vermoed. Tot-
dat ik las dat een 
installateurs- en 
een dakdekkersbe-
drijf, met alle res-

pect, lid konden worden van onze 
schilders- en glaszetvereniging. Als 
schilder ben ik trots op mijn vak en 
ik hoop dat installateurs en dak-
dekkers dat ook zijn, maar wat ik 
ook bedenk, ik zie geen meerwaar-
de door verschillende ambachten 

onder de schildersvlag te vereni-
gen. Als die tendens zich doorzet 
zal je de dag nog meemaken dat 
de algemene ledenvergadering 
van OnderhoudNL eerder zelf de 
permanente 6% btw-regeling 
wegstemt dan een regering dat 
voor elkaar krijgt. Want immers, 
als installateurs en dakdekkers 
dat voordeel niet hebben, waar-
om de schilders dan wel? De stad 
Troje werd uiteindelijk ook door 
een list veroverd. De Griekse my-
thologie en de dagelijkse werke-
lijkheid hebben soms nog steeds 
merkwaardige overeenkomsten. 

schilder@basburema.nl 

kwaliteitsvereniging heb ik het ge-
krakeel en de nodige bestuurswis-
selingen van dichtbij meegemaakt 
en na tien jaar vond ik het welle-
tjes. Ondertussen had de Fosag 
zich wel de blaren 
op de tong gelob-
byd om van het ex-
periment met de 
6% btw op schilder-
werk een perma-
nente regeling te 
maken en voor dat 
monumentale succes ben ik ze nog 
steeds dankbaar. Als ik de garantie 
had dat die fiscale regeling tot ver 
na mijn pensioen overeind zou blij-
ven, zou ik ook net zolang lid blij-
ven. Maar helaas, garanties, en ze-
ker die van de overheid, bestaan 

troje & onderhoudnl   Bas Burema

Met de harmonicaschragen van 
Wiltec zijn eenvoudig ergonomi-
sche werkplekken op verschillende 
locaties te creëren. De schragen zijn 
volledig in breedte en hoogte te 
verstellen en op iedere gewenste 
tussenstand vast te zetten. Daarbij 
zijn ze uit te klappen tot maximaal 
1,50 m en varieert de hoogte van 
85-130 cm. In ingeklapte toestand 
neemt de schraag weinig ruimte in 
beslag (24 cm) en is hierdoor ge-
makkelijk op te bergen of te ver-
plaatsen. Het transport is vereen-
voudigd door de beschikbare 
zwenkwieltjes. De schragen zijn 
onder meer te gebruiken voor 
zaag- en schuurwerkzaamheden 

en het bewerken en afmonteren 
van planken.

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

bouwproducten.nl: 250365

Harmonicaschragen

s t R e k e n



VAN TWEE TOT 
1.000 HANDEN 

PER DAG

EXTREEM STERK
•  Crosslinking Technologie maakt 

de lak extreem sterk

•  Huidvet resistent en krasvast

•  Uitstekende vloei en lange open tijd

•  Kijk voor meer informatie op sikkens.nl
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