
HAARLEM - De restauratie van Huis Barnaart aan de Nieuwe Gracht in Haarlem is 
zijn laatste fase ingegaan. Onderdeel van de restauratie van de monumentale en 
kunsthistorisch belangrijke zalen is het restauratie- en imitatieschilderwerk. Onder 
verantwoordelijkheid van restauratiearchitect Ann-Katrin Adolph zijn daar momen-
teel de restauratieschilders Jeroen Wilbrink en Bert Jonker aan het werk. Opdracht-
gever voor de bouw, begin 19e eeuw, was Willem Philip Barnaart, burgemeester van 
Haarlem en kamerheer van Lodewijk Napoleon. Opdrachtgever voor de restauratie 
is Vereniging Hendrick de Keyser. Meer over het restauratieschilderwerk in een vol-
gende uitgave van SchildersVakkrant.

De vakbond stelt dat de ‘oude’ cao 
nog steeds geldt en dat door de zo-
geheten ‘nawerking’ de systema-
tiek van kracht is. Deze houdt in 
dat de bedrijven drie aaneengeslo-
ten kalenderweken dicht mogen 
in 2015 en twee in 2016, waarbij 
verplichte snipperdagen, feestda-
gen en atv-dagen mogen worden 
ingezet. Het bedrijf kan nog langer 
op slot gaan, maar dat moet met 
de werknemers besproken wor-
den. Deze systematiek wordt al ja-
ren toegepast. Zo wordt in de 
werkluwe periode vrije dagen in-
gezet uit de periode dat het 

werkaanbod hoog is. De ‘nawer-
king’ van de cao is overigens maar 
beperkt. Ze geldt voor schilders en 
bedrijven die bij de vakbonden en 
de werkgeversorganisatie zijn 
aangesloten. Niet-gebonden werk-
nemers of werkgevers hoeven zich 
niet aan de oude cao te houden. 
Dit blijkt uit jurisprudentie. Welis-
waar wordt in branches met regel-
matige cao-loze periodes een alge-
meen verbindend verklaring ge-
acht in werking te blijven voor 
niet-gebonden bedrijven. Maar dit 
geldt voor een beperkte periode 
(bron: Juridisch Kennisportaal).

Cao-gesprekken hervat

Huurwoningen inbraakgevoelig

WINTERKORTING
‘VER WEGBLIJVEN VAN 
DIE VECHTMARKT’
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Laatste loodjes voor Huis Barnaart Bussemaker 
bezoekt Cibap
ZWOLLE – Het excellentiepro-
gramma dat door ‘schilderschool’ 
Cibap in Zwolle wordt aangeboden 
kan op de warme belangstelling 
van Jet Bussemaker, minister van 
onderwijs, rekenen. Het maakt deel  
uit van haar beleid om de kwaliteit 
van het mbo te verhogen, vakman-
schap te stimuleren en het onder-
wijs beter aan te laten sluiten op de 
praktijk. De minister bracht dan ook 
op 12 november een bezoek aan het 
Cibap om zich onder andere over 
het excellentieprogramma Specia-
list Restauratie- en decoratieschil-
ders te laten voorlichten.

Schilder relatief 
laag gewaardeerd
ROTTERDAM – De klusser krijgt 
nadat een werk uitgevoerd, gemid-
deld een hogere waardering dan de 
schilder. Woningbezitters die klus-
sen hebben laten uitvoeren waarde-
ren de schilder daarvoor gemiddeld 
met een 7,2, blijkt uit een onderzoek 
van USP Marketing Consultancy. 
Een prima cijfer, ware het niet dat 
klusbedrijven (7,6), hoveniers (7,8), 
cv-installateurs (7,8) en elektro-in-
stallateurs (7,8) beter gewaardeerd 
worden. Alleen de aannemer (7,2) 
scoort slechter.

Hout vervangt
kunststof kozijn
ARNHEM- Bij de renovatie van 
372 woningen in Malburgen koos 
corporatie Volkshuisvesting Arn-
hem ervoor om de 1026 kunststof 
kozijnen te vervangen voor houten 
exemplaren. De corporatie vindt 
kunststof lastig te repareren na be-
schadiging en esthetisch minder 
mooi na verloop van tijd. Boven-
dien rekent de woningcorporatie 
op de toegenomen duurzaamheid 
van verfsystemen. Aannemers 
Schutte Bouw (Zwolle) en Peter 
van de Kerkhof (Den Bosch) voer-
den de renovatie uit.

DOETINCHEM – Werkgevers en werknemers hebben de onderhan-
delingen over de CAO Schilders-, Glas- en Afwerkingsbedrijf na vijf 
maanden pauze weer hervat. De oude cao liep per 31 december 2014 
af. Nieuw is een voorstel tot de oprichting van een ‘werkgeversfonds’.

WOERDEN – Wat doen we met de wintersluiting? De vraag zal in 
menig bedrijf gesteld worden. FNV Bouw beveelt aan om de ge-
bruikelijke systematiek te gebruiken, ondanks dat er geen cao is en 
er dus ook geen wintersluitingsdagen zijn aangewezen.

Wintersluiting kan als gebruikelijk
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de vervanger voor ammonia

Reinigt en ontvet 
schilderwerk en 
veel meer:

• Anti-statisch
• Niet nawassen
•  Biologisch 

afbreekbaar
• Laag schuimend

Meer informatie:  
www.universol.nlIn handige doekjes

Chemtec_ADV_Universol_DEF.indd   1 15-01-15   09:20

Glazol wpm
Multiprimer

Voor hout, kunststof en metaal

Corrosiewerend

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

Perfecte droging

bij koninklijke beschikking
hofleverancier

In mei van dit jaar vroeg de delega-
tie van de werkgevers, gevormd 
door leden van OnderhoudNL, 
‘bedenktijd’ aan in de onderhande-
lingen over een nieuwe cao. Die be-
denktijd is nu over en er wordt 
weer onderhandeld. De vakbon-
den (FNV en CNV) vragen onder 
andere 3 procent loonsverhoging.
De werkgevers kwamen tijdens de 
heropende gesprekken met een 
voorstel om per cao een verplichte 
afdracht van alle schildersbedrij-
ven aan een nieuw op te richten 
werkgeversfonds in te stellen. Uit 
dit fonds zouden onder andere de 
scholingsplannen van Onderhoud-
NL bekostigd kunnen worden.
De vakbonden staan hier afwijzend 
tegenover. De werkgevers zegden 
immers onlangs eenzijdig een an-
dere cao, die van de bedrijfstak ei-

gen regelingen (ber), op. Deze zal 
per 1 januari 2016 ophouden te be-
staan. Daarin werden verplichte 
afdrachten geregeld aan het O&O-
fonds, waarover werkgevers en 
werknemers gezamenlijk de scep-
ter zwaaien. Omdat zo’n werkge-
versfonds alleen door Onderhoud-
NL bestuurd zou worden, spreekt 
FNV-onderhandelaar Peter Roos 
van een ‘gedwongen lidmaatschap 
van OnderhoudNL’, waar de bond 
tegen is.
De vakbonden wijzen de werkne-
mers nog wel op de mogelijkheid 
om nog gebruik te maken van hun 
zogenaamde IBR-geld. Dat is inge-
houden loon ten behoeve van trai-
ning. Dit persoonlijke spaarpotje 
staat nog tot eind 2016 ter beschik-
king. Niet benut geld vervalt na die 
datum aan het O&O-fonds.

AMERSFOORT – In wijken waar 
veel huurwoningen staan wordt va-
ker ingebroken dan in buurten met 
veel koopwoning. Dat heeft, vol-
gens de Stichting Nationale In-
braakpreventie Weken, een publiek-
private samenwerking om inbraak-
preventie te stimuleren, te maken 
met het slechtere hang- en sluitwerk 
van huurwoningen in vergelijking 
tot woningen die in particulier bezit 
zijn. Met een schroevendraaier, koe-
voet, een plastic kaartje of een zoge-
naamde ‘kerntrekker’ zijn inbrekers 
in veel gevallen in een paar secon-
den binnen. Het merendeel van de 
inbraken (60%) vindt plaats door 

het slot van de achterdeur te verbre-
ken. Juist daar voldoet het hang- en 
sluitwerk vaak niet aan de geldende 
inzichten. De stichting deed onder-
zoek onder bewoners. Ruim een 
derde van de bewoners (37%) van 
huurwoningen is vóór een collectie-
ve aanpak van het hang- en sluit-
werk door de corporatie. Een kwart 
van de huurders is bereid daar een 
huurverhoging van 8 euro per 
maand voor te betalen. De meeste 
huurders (83%) vinden het een goed 
idee als de overheid corporaties ver-
plicht om bij renovaties van sociale 
huurwoningen maatregelen tegen 
inbraak te nemen.
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Regen brengt kleur  
SEOEL (KO) – Een regenachtige 
dag. Dan kan een beetje kleur 
het gemoed doen omslaan. In 
het Zuid Koreaanse Seoel, waar 
regelmatig moessonregens het 
straatbeeld langdurig beheersen, 
is nu een aantal straatkunstpro-
jecten uitgevoerd waarvan de 
felle kleuren pas zichtbaar wor-
den als het regent. Voor het pro-
ject ontwikkelden specialisten 
van Pantone op verzoek van en-
kele studenten van de School of 
the Art Institute in Chicago, een 
zogenaamde hydrochromische 
verf. De verflaag is transparant 
als die droog is, maar kleurt als 
hij nat gemaakt wordt. Met het 
project wonnen de studenten de 
hoogste onderscheiding in een 
wedstrijd die door het Londense 
bureau Design and Art Direction 
was uitgeschreven.

Veilig fietsen in
Kralingse Bos 
ROTTERDAM – Ook de ge-
meente Rotterdam test lichtge-
vende belijning op een fietspad 
in het Kralingse Bos. De weg-
markering neemt overdag licht 
op en straalt dat licht ’s avonds 
en ’s nacht weer uit. Blijken de 
‘glowing lines’ in Oss van initia-
tiefnemer Daan Roosegaarde na 
drie jaar niet helemaal goed te 
functioneren, vooral niet bij re-
gen, in Rotterdam proberen ze 
het nu met FloWithDGlow, een 
vergelijkbaar oplichtend pro-
duct van Smits Neuchâtel Infra-
structuur en Senlima. 

ID-pas in de bouw
niet op tijd klaar 
NOORDWIJK - De ID-pas voor 
op bouwplaatsen, waartoe door 
de cao-partijen in de bouw be-
sloten is, zal niet op 1 januari 
2016 worden ingevoerd. Er is 
geen it-partij die het kan of wil 
ontwikkelen. En dat terwijl in 
2014 met de ‘Bouw-profielpas’ 
naar tevredenheid proef werd 
gedraaid. Echter die partij is uit-
gesloten van de tender voor de 
nieuw in te voeren pas ‘omdat 
wij een startup zijn’, aldus een 
van de oprichters, Siggi Oskars-
son. Het idee van de identiteits-
pas is dat alle werkenden op een 
bouwplaats straks in het bezit 
zijn van zo’n digitaal identiteits-
bewijs waarmee direct duidelijk 
is wie voor welke aannemer, 
welk uitzendbureau of welk bui-
tenlands bedrijf werkt.

Overval glasbedrijf
BERGEN OP ZOOM - Eind vo-
rige maand is Glasbedrijf Snep-
vangers aan de Kruisakkers in 
Bergen op Zoom overvallen.  
’s Ochtend, even na zeven uur, 
bedreigden twee overvallers  
een medewerker met een mes. 
Ze gingen er uiteindelijk met een 
geldbedrag vandoor, aldus een 
bericht op Kijk op Bergen op 
Zoom.nl. De technische recher-
che onderzoekt de overval. Ge-
lukkig raakte niemand gewond 
bij de overval.

P E R S O N E N  &  B E D R I J V E N
Drost introduceert
Hazard Care

VENLO - De le-
vensmiddelenin-
d u s t r i e  s t e l t 
strenge eisen aan 
t o e  t e  p a s s e n 

coatingsystemen. Onder de naam 
Hazard Care lanceert Drost Coa-
tings nieuwe producten die hier 
volledig gecertificeerd aan voldoen. 
Het Hazard Care programma is ge-
schikt voor alle voorkomende on-
dergronden en toepasbaar als 
vloer- wand- en plafondbescher-
ming. Onder de namen Carepox en 
Carepur worden zowel 1- als 
2-componentencoatings gepresen-
teerd. 

Op zoek naar een 
gebruikte Mercedes?  

UTRECHT - Mercedes-Benz heeft 
een vernieuwde website voor de 
Used 1 gebruikte bestelwagens ge-
lanceerd, ook voor smartphone of 
tablet. Nieuw is de mogelijkheid 
om op modelniveau door te klik-

ken op aanverwante producten en 
services,  bi jvoorbeeld om de 
maandlasten voor een financie-
ringsmogelijkheid of verzekerings-
premie te berekenen. Used 1 occasi-
ons zijn maximaal vijf jaar oud, 
hebben maximaal 180.000 kilome-
ter gereden en zijn op 110 punten 
goedgekeurd alvorens ze het Used 
1 kwaliteitslabel hebben gekregen.

Etro dingt mee 
naar businessaward   

WORMERVEER - Het Wormer-
veerse vastgoedonderhoudsbedrijf 
Etro is ‘branchewinnaar’ in de cate-
gorie Vastgoedzorg van de Natio-
nale Business Succes Award van 
zakenzender RTL 7. De zakenprijs 
wordt in het voorjaar van 2016 uit-
gereikt aan één van de genomineer-
den. En dat zijn er in totaal maar 
liefst 250. Een sms-ronde en een 
aanbeveling van de organiserende 
stichting moeten leiden tot 10 kans-
hebbers waaruit de winnaar (plus 
enkele subwinaars) geselecteerd 
worden. Op de foto: Etro-directeur 
Marc Geerts (links) wordt geïnter-
viewd door RTL 7. 

Onderhoud Zaan 
Primair naar SW

HOORN - Onderhoud aan de 28 
openbare basisscholen van Zaan 
Primair wordt voor de komende 
drie jaar toevertrouwd aan onder-
houd- en renovatiespecialist SW re-
gio West. Via een zogenoemde eco-
nomisch meest voordelige inschrij-
ving (EMVI)-selectie is SW als 
RGS-onderhoudspartner gekozen. 
Vooral kwaliteiten als een VGO-
certificaat, communicatieportaal en 
een uitgebreide kwaliteitsborging 
telden bij deze selectie mee. Bij het 
onderhoud ligt het accent op de 
preventief en curatief schilderwerk 
met 10 jaar garantie.

TBA en KOMO 
werken samen 

Technisch Bureau Afbouw (TBA, 
met directeur Anton van Kruistum, 
rechts op de foto)  en SKG-IKOB 
Certificatie (met directeur Bastiaan 
Benz) tekenden onlangs  een sa-
menwerkingsovereenkomst. Dit 
om het afbouwbedrijven eenvoudi-
ger te maken zich kwalitatief te on-

derscheiden. SKG-IKOB Certifica-
tie is marktleider van de geaccredi-
teerde KOMO-Afbouw regeling. 
De keuringen voor de erkennings-
regeling Afbouwkeur en die voor 
KOMO-Afbouw zullen nu op el-
kaar worden afgestemd.

Jeannette Baljeu 
directeur SBRCURnet
DELFT - Jean-
nette  Bal jeu 
(48) is met in-
gang van 1 no-
v e m b e r  d e 
nieuwe direc-
teur van SBR-
CURnet, ken-
n i s p a r t n e r 
voor de bouw en GWW. Zij volgt 
hiermee Jack de Leeuw op. Baljeu 
was in de periode van 2006-2014 
wethouder in Rotterdam op het ge-
bied van Verkeer & Vervoer, Haven 
en organisatieontwikkeling.

2 N I E U W S

G E M E N G D
Kwaliteit en wij  JAN MAURITS SCHOUTEN

Meesterschilder D. Pouwels met de 
Glazen Koets wel iets in beweging 
te zetten. Dat diepglanzende goud-
blinkende rijdende gevaarte is zó 
buitencategorie, dat 
het kennelijk mak-
kelijker is om er an-
dere schilderprojec-
ten tegen af te zet-
ten.
Want nee: wij gaan 
geen zeven grond-
lagen en dan nog 
eens acht aflaklagen op een deur of 
kozijn zetten. Of vier jaar aan een 
woning werken. Maar het doet ons 

wel dromen: zou een woning er bij 
een dergelijke behandeling écht 
heel veel mooier uitzien? 
Ik weet niet hoe goed u om u heen 

k i jk t .  Ikze l f  z ie 
maar heel zelden 
een  huis  dat  e r 
werkelijk uitziet 
om door een ringe-
tje te halen. Zo’n 
huis waar het, elke 
keer als je er langs 
rijdt, gewoon een 

genoegen is om naar te kijken, niet 
om de bouwstijl maar om de diep-
glanzende boeiboorden en/of de 

smetteloos geschilderde gevel.  
En dan rijd ik dus nog veel door 
het land en zit ik al zeven jaar in 
de jury van de Nationale Schil-
dersVakprijs.
Uiteraard zijn er negenennegen-
tig keer allerlei redenen om ni-
veautje ‘best goed’ te realiseren. 
Maar die ene keer als het ‘echt 
goed’ moet zijn…. kunnen we 
het dan wel? Willen we het dan 
wel? Doen we het dan ook, en… 
sturen we het in voor de volgen-
de editie van de Nationale Schil-
dersVakprijs?
     j.schouten@eisma.nl

Terwijl de winnaars van dit jaar 
nog nagenieten en hun award of 
nominatie bij de Nationale Schil-
dersVakprijs zo goed mogelijk 
promotioneel te gelde proberen 
te maken, barst er dan toch iets 
van een discussie los. En dat zie 
ik graag, want dat is het welom-
schreven doel van de schilders-
prijs: ‘De discussie over kwalita-
tief goed schilderwerk aanwak-
k e r e n  d o o r  b i j z o n d e r 
schilderwerk te belonen.’
En waar dat vorige jaren bij ‘ge-
woon’ heel goed schilderwerk 
minder lukte, lijkt de winst van 

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

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

www.tesa.nl
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‘Kleine Vve’s nalatiger in 
onderhoud’  

Dit blijkt uit een onderzoek van het 
bureau RenM|Matrix, dat in op-
dracht van de NVM werd uitge-
voerd onder appartementseigena-
ren. In totaal hebben 412 apparte-
mentseigenaren de online enquête 
ingevuld. NVM-voorzitter Ger 
Hukker. ‘Dit geldt met name voor 
de allerkleinste VvE’s, bestaande 
uit 3 of minder appartementen. 
VvE’s van 4-10 appartementen zijn 
in het algemeen juist goed georga-
niseerd.’
Juli 2015 heeft het kabinet een con-
ceptwetsvoorstel met voorstellen 
tot maatregelen ter verbetering 
van het functioneren van VvE’s bij 

wijze van een (inmiddels gesloten) 
internetconsultatie gepubliceerd. 
De langs deze weg opgehaalde in-
put kan worden gebruikt voor een 
naar de Tweede Kamer te sturen 
wetsvoorstel.
Naar verwachting per 1 juli 2016 
moet een wetsvoorstel van kracht 
worden dat alle Verenigingen van 
Eigenaren verplicht tot een mini-
male jaarlijkse reservering voor 
groot onderhoud. Hiermee wordt 
voorkomen dat goedwillende ap-
partementseigenaren lijden onder 
mede-appartementseigenaren die 
zo’n spaarpot nu nog relatief een-
voudig kunnen blokkeren. 

sCHiLDeRweRKen MAARTen

K o R T

schildersVakkrant
meest gelezen

ALMELO - Onlangs verscheen 
Marketingrapport Schilders en glas-
zetters 2015, een onderzoek onder 
schilders en glaszetters in Neder-
land, uitgevoerd door Van Es Mar-
keting Services. Een voor ons ver-
heugend resultaat willen we u niet 
onthouden. Uit het onderzoek komt 
SchildersVakkrant namelijk als 
meest gelezen vakblad uit de bus. 
Een tweede plaats is weggelegd 
voor Eisma’s Schildersblad. Het on-
derzoeksrapport telt 58 pagina’s op 
A4-formaat in kleurendruk en is 
Nederlandstalig. Meer informatie:  
www.marktdata.nl.

Kenniscentrum wordt
leermiddelenbedrijf  
HARDERWIJK - Fundeon, kennis-
centrum voor de bouw, vergelijk-
baar met Savantis, wordt omge-
vormd tot een leermiddelenbedrijf. 
Roc’s zijn mede-oprichter van het 
nieuwe bedrijf, dat leermiddelen, 
examens en begeleidingsmiddelen 
gaat leveren aan individuele mbo’s. 
De bedrijfstak en het onderwijsveld 
waren het erover eens dat de ont-
wikkelde hoogwaardige onderwijs-
producten voor de vakopleidingen 
behouden moest blijven. 

Uit SchildersVakkrant 22, 4e jaargang 
1999

Dat waren nog eens tijden. Een pre-
mie voor schildersbedrijven, beschik-
baar gesteld door het Bedrijfschap 
Schilders, ter compensatie van kortin-
gen die de bedrijven geven aan op-
drachtgevers om winterwerk aan-
trekkelijk te maken. Een ondernemer 
in SchildersVakkrant van destijds: ‘Ik 
vind die premies wel goed, maar voor de 
ondernemer veel te laag.’  Het is ook 
nooit goed.

WADDINXVEEN - Werkgeversor-
ganisatie OnderhoudNL meldt in 
haar nieuwsbrief dat er verwarring 
is ontstaan over het bericht op de 
PGGM-site over de opheffing van 
het Vakantiefonds Afbouw per 31 
december 2015. Die verontruste be-
richten ontving de afdeling leden-
advies. OnderhoudNL laat desge-
vraagd weten dat het Vakantie-
f o n d s  S c h i l d e r s  n i e t  w o r d t 
ontbonden per 31 december 2015. 
De afbouwsector is namelijk een 
andere sector dan de schilders- en 
onderhoudssector. Ze hebben ieder 
hun eigen cao. Wel hebben de par-
tijen in de CAO Schilders afgespro-
ken dat werkgevers per 1 januari 
2017 niet meer aan het Vakantie-
fonds Schilders bijdragen. 

U T R E C H T  -  T i j d e n s  L e g o 
World,vorige maand in Utrecht, 
probeerden honderden kinderen de 
hoogste Lego-toren ooit te bouwen. 
Dat is natuurlijk onmogelijk zonder 

hulpmidde-
len. Kamphuis 
Hoogwerkers 
uit  Zutphen 
d r o e g  h a a r 
‘steentje’ bij 
door de kinde-
ren zeven da-
gen te helpen 
bij de opbouw 
van de toren. 
De hoogte met 
m a a r  l i e f s t 
5 8 0 . 0 0 0  g e -
bruikte steen-
tjes werd uit-
eindelijk 35,16 
meter,  goed 
voor een re-
c o r d  i n  h e t 
‘ G u i n n e s s 
Book of  Re-
c o r d s ’ .  H e t 
oude record 
lag op 35,05 
meter en werd 
afgelopen zo-
mer gevestigd 
in Italië. Bas 
Bernsen was 
de machinist 

van de Ruthmann T420 vrachtauto-
hoogwerker: ‘Ik heb veel mooie en 
spannende projecten mogen uitvoe-
ren, maar dit was toch wel heel bij-
zonder.’

g e s T A R T
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Hoewel Maarten Ramp (29) uit 
Dordrecht altijd al het idee had om ooit 
voor zichzelf te beginnen, gaf de veiligheid 
van in loondienst werken altijd een gevoel 
van zekerheid. Ook  zijn nog jonge leeftijd 
paste naar zijn mening nog niet bij het 
zelfstandig ondernemerschap. ‘Na mijn 
opleiding aan het Spos in Dordrecht 
werkte ik van 2006 tot 2010 in een vast 
dienstverband. Toen het economisch 
slechter ging bij die werkgever kwam 
ik via een uitzendorganisatie steeds bij 
andere schildersbedrijven terecht. Niet 
echt een situatie om iets op te bouwen.’

In die periode ging Ramp links en 
rechts wat klussen doen. ‘Dan merk je 
dat je in een betrekkelijk korte periode 
een klantenkring aan het opbouwen 
bent. Niet echt serieus en niet groot, 

maar toch.’ Ramp realiseert zich dat 
een aaneenschakeling van tijdelijke 
arbeidsovereenkomsten op uitleenbasis 
geen toekomst biedt en neemt in mei 
2014 de beslissing om voor zichzelf te 
beginnen als Schilderwerken Maarten 
in Dordrecht. ‘Het lijkt me logisch dat ik 
voor mijn bedrijfsnaam mijn voornaam 
gebruik en niet mijn achternaam’, merkt 
Ramp vrolijk op. Hij heeft in zijn leven 
alle woord- en toespelingen  over zijn 
achternaam wel eens voorbij horen 
komen.  

Het lastigst vindt Ramp het nog steeds 
om op een juiste prijsstelling uit te komen. 
‘In loondienst hoeft dat natuurlijk niet. 
Als ik me erg onzeker voel, dan raadpleeg 
ik mijn boekhouder. Ik heb stellig de 
indruk dat ik te voorzichtig offreer, te laag 

met mijn prijs zit. Daar wijst mijn 
boekhouder me telkens op. Overigens, 
zo slecht doe ik het blijkbaar nog niet 
want mijn cijfers zijn overwegend 
positief.’

Ramp concentreert zich met zijn 
schildersbedrijf vooral op het echte 
schilderwerk. Behangen en echte 
hout(rot)reparaties besteedt hij uit. Het 
schilderen van meubels daarentegen 
is een van zijn specialismen. Niet 
met de spuit, maar met authentiek 
kwastwerk. ‘Keukenkasten, bedden, 
ladenkasten, het maakt niet uit. Het is 
prachtig werk om een meubel met een 
oude, traditionele kleur om te toveren 
tot een modern meubel. Twee keer 
gronden en twee keer aflakken tot een 
prachtresultaat.’

MAASTRICHT - Kleinere Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) heb-
ben minder vaak een meerjaren onderhoudsplan (mjop) dan grotere 
VvE’s. Ze hebben daarmee ook hun financiële planning rond beheer 
en onderhoud minder op orde.

Hoog, hoger, hoogst

geen ontbinding 
Vakantiefonds schilders

wereldberoemd in nederland

AMSTERDAM – Wereldberoemd 
in Nederland zijn ze zo langzamer-
hand bij Talen Vastgoedonder-
houd. Het schilderwerk en hout-
herstel aan de replica van VOC-
schip de ‘Amsterdam’ was voor het 
vastgoedbedrijf dan ook een bij-
zonder project. De vele duizenden, 

veelal  buitenlandse toeristen 
maakten tijdens de werkzaamhe-
den aan de lopende band foto’s. In 
1985 begon de bouw van een kopie 
van de Amsterdam. Sinds 1991 ligt 
het  schip afgemeerd bi j  Het 
Scheepvaartmuseum, het was aan 
onderhoud toe.

Bedrieglijk echt

LYON (FR) – In Frankrijk hebben 
ze er al heel lang een handje van. 
Niet voor niets heeft de decoratie-
stijl een Franse naam. En Lyon 
staat er om bekend: trompe-
l’oeils, schilderingen die er be-
drieglijk echt uitzien en je op het 
verkeerde been kunnen zetten. 
Jan van den Boom uit Nijmegen 
schoot deze foto. Net als in Ne-

derland betaalde je hier vroeger 
meer belasting naargelang het 
aantal toegankelijke vensters. Op-
lossing: dicht metselen. Met een 
trompe-l’oeil maken ze er in 
Frankrijk tenminste iets moois 
van. Beoordeel zelf welk venster 
echt is en welk niet. ‘Zelfs al sta je 
er dichterbij, twijfel je nog’, aldus 
de fotograaf.
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Glidden. Great Paint.

GROOT IN 
AMERIKA, 
NU IN 
NEDERLAND.

Groot in Amerika 
sinds 1875
Topkwaliteit voor 
een perfecte prijs
Compleet assortiment 
voor de veeleisende 
vakman
Meer informatie 
op www.glidden.nl

155247 POSTER GLIDDEN 278x398.indd   1 26-10-15   13:48



20 november 2015 5I N T E R V I E W

‘Goede keuzes maken’
Peter Stolk (Centric): ‘Onderhoudsbedrijven, wees klaar voor RGS’ 

Doorontwikkeling van uw software, 
‘Kwaliteit in Balans’ wordt letterlijk 
genoemd in de ontwikkeldoelen van 
OnderhoudNL, sector Totaal.

‘Ons softwarehuis, Centric, is 
nauw betrokken bij de Stichting 
RGS, waarvan het secretariaat bij 
OnderhoudNL is ondergebracht. 
En daarvoor al, toen de ontwikke-
ling van de Leidraad Resultaat Ge-
richt Samenwerken nog aange-
stuurd werd door een consortium 

van vastgoedonderhoudsbedrij-
ven, corporaties en kennisinstitu-
ten. De concrete vraag aan ons was 
of we een digitalisering konden 
maken van de methodiek die in de 
leidraad beschreven wordt. En dat 
is “Kwaliteit in Balans” (KiB) ge-
worden.’

Flink wat corporaties werken inmid-
dels met KiB, ook vastgoedonderhouds-
bedrijven. Het is geen bedrijfssoft-
ware?

‘Nee, het is geen bedrijfssoftware. 
Het is los aan te schaffen en te ge-
bruiken software. We maken ook 
software voor de complete bedrijfs-
voering van onderhoudsbedrijven, 
de calculatie, urenregistratie, factu-
ratie, klantbeheer et cetera. Uniek 
aan onze programmatuur, Alert, 

heet die, is dat we schilderwerk en 
bouwkundige onderhouds- en re-
novatiewerkzaamheden integre-
ren. Het is logisch dat de gegevens 
uit het KiB-systeem eenvoudiger 
zijn te gebruiken in de eigen be-
drijfssoftware, maar het hoeft dus 
niet.’

De Leidraad is een lijvig boek vol met 
processen en systemen en methodes… 
wat haalt KiB daar uit?

‘Bij vastgoedonderhoud kun je de 
toestand van een gebouw inspecte-
ren, volgens NEN 2767, punten 
vaststellen die moeten worden 
aangepakt en daar afspraken over 
maken. Dat is geen resultaatgericht 
samenwerken. Bij RGS ga je op 
strategisch niveau nadenken over 
je vastgoed, een gebouw of een 
complete wijk. Uit de Leidraad Re-
sultaat Gericht Samenwerken ko-
men dan 7 thema’s naar voren. Zo-
als Energie, Veiligheid, Levens-
loopbestendigheid. Een goede 
strategische keuze voor je vastgoed 
maak je door al die thema’s door te 
lopen, ze te beoordelen op relevan-
tie, en er keuzes in te maken: welk 
ambitieniveau hebben we op het 
gebied van energiebesparing? Wel-
ke bouwdelen moeten toegankelijk 
worden voor rolstoelgebruikers? 
Dat valt allemaal na te lopen en af 
te vinken in KiB. Daarbij zorgt de 
software er al voor dat irrelevantie 
zaken worden uitgesloten. Als de 
panden geen lift hebben heeft het 
geen nut om je over de rolstoeltoe-
gankelijkheid van liftdeuren te bui-
gen. Dat scheelt meteen veel tijd.’

Juist. Het is dus een digitaal hulpje 
voor de methode die leidt tot verant-
woorde onderhouds- en renovatie-
vragen.

‘Inderdaad. De uitkomst zijn pres-
tatie-eisen. Met die eisen in de 
hand ga je inspecties uitvoeren en 
scenario’s opstellen. Dan kan blij-
ken dat het hoogste energielabel 

heel moeilijk of tegen hoge kosten 
haalbaar is, en een iets minder am-
bitieus label relatief makkelijk. Die 
afweging kun je dan veel beter ma-
ken. Je vindt de balans tussen kwa-
liteit, kosten en mogelijkheden.’

Dan hoeft er nog geen sprake van sa-
menwerking te zijn.

‘Klopt. Al werkt zoiets het beste als 
je er gezamenlijk, als opdrachtge-
ver en als opdrachtnemer, vanaf 
het begin aan werkt. Het is denk-
baar dat een corporatie zo’n KiB-
proces helemaal alleen doorloopt 
en dan met de zo verkregen presta-
tie-eisen een ‘gewone’ aanbeste-

ding doet.  Dat kan vreemd over-
komen bij bedrijven die helemaal 
niet zijn ingevoerd in de RGS-sys-
tematiek. Er worden dan dus geen 
bestekken meer aanbesteed, maar 
prestatie-eisen. Daar moet je als be-
drijf dan wel klaar voor zijn.’

U waarschuwt daar sowieso schilders-
bedrijven voor?

‘Inderdaad. Je ziet het RGS-werken 
als een olievlek uitbreiden. Eerst 
waren het voornamelijk corpora-
ties in het westen, maar het is nu al 
veel groter. Er zijn forse woning-
corporaties die hun complete wo-
ningonderhoud in RGS-systema-
tiek uitvoeren. Er is een transitie 
gaande. En die is verklaarbaar. 
Corporaties hebben sterk moeten 
bezuinigen. Er verdwijnen ma-
nagementlagen en deskundigheid 
op het gebied van onderhoud. Te-
gelijk worden ze, zowel door de 
corporatiekoepel Aedes als door 
organisaties als OnderhoudNL, 
TNO en SBRCurnet opgeroepen, 
om resultaatgericht te gaan samen-
werken. Dat zijn allemaal factoren 
die er voor zorgen dat de traditio-
nele aanbesteding voor een belang-
rijk deel  zal verdwijnen. Schilders-
bedrijven die bij de telefoon zitten 
te wachten op een offerteaanvraag 
gaan het heel rustig krijgen. Het 
werk gaat naar bedrijven die op de 
opdrachtgevers afstappen, hen 
proberen te ontzorgen.’

Dat betekent dat je daar wel toe in 
staat moet zijn…

‘Zeker. RGS moet in de hele organi-

satie zijn doorgedrongen. We mer-
ken dat ook bij het bonnenwerk 
voor corporaties. Wij  hebben een 
systeem gemaakt waarbij de vak-
man digitaal bonnen krijgt, maar 
ook ter plekke bonnen kan aanma-
ken. Je komt voor een lekkende 
kraan, maar het raam klemt bij-
voorbeeld ook. Of er is iets met de 
elektra, waar deze vakman toeval-
lig niets aan mag doen. Dat kan hij 
dan melden. Zo proactief moet je 
dan als medewerker wel zijn. Je 
ontzorgt de corporatie en het leidt 
tot een grotere bewonerstevreden-
heid, en dat is waar we het alle-
maal in toenemende mate voor 
doen.’ 

Peter Stolk: ‘Schildersbedrijven zullen steeds vaker opdrachten krijgen die als prestatie-eisen zijn geformuleerd’

‘Veel traditionele aanbesteding gaat 

verdwijnen’

‘Ambitieniveau in balans 

met kosten’
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IJSSELSTEIN – Strategische keuzes maken over onderhoud en renova-
tie van je vastgoed met behulp van slimme software, hoe fi jn is dat? En 
hoe prettig is het voor de ontwikkelaar van die software dat je allerwe-
ge erkend wordt als dé digitaliseerder van Resultaat Gericht Samen-
werken? ‘We doen er veel aan om schildersbedrijven óm te krijgen.’

Corrosiewerende, 
grond- en aflak in één

Geschikt voor metaal, 
non-ferro, kunststof, 
oude verf-, poeder- 
en moffellakken

INDUSTRIAL COATINGS

WWW.BICCS.NL  TEL. 036-5492066
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VERWERKBAAR MET 
KWAST EN ROLLER!

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

NIEUW:3IN1 OP WATERBASIS

WWW.COATRIGHT.NL - TEL. 036 -549 20 66

Stel je eigen steiger samen 
met de Altrex steigerconfigurator

www.steigersamenstellen.nl



Gefeliciteerd  
Schilderwerken De Boer!

Het project Tramremise De Hallen door Schilderwerken
De Boer Obdam heeft de publieksprijs van de Nationale
SchildersVakprijs 2015 gewonnen. 
Wij zijn trots dat Sigma Coatings hieraan een bijdrage heeft 
mogen leveren. Gefeliciteerd met dit prachtige resultaat!

Prachtig
resultaat!

155272 ADV SIGMA SCHILDERSVAKPRIJS 278x398.indd   1 13-11-15   14:13
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Plan van aanpak gehonoreerd
Winnaar DecoArt Snoeks moest eerst nog overtuigd worden om mee te doen
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Met jurylid Johan Deunk, verftechnisch adviseur en een van de juryleden van de Na-
tionale SchildersVakprijs, kan Sander Snoeks wel een week lang over schilderwerk 
praten

De huidige vorm van Het Witte 
Kasteel werd bepaald door een re-
novatie uit 1777 van het geslacht 
Van Salm tot Salm. In een spiegel 
bij de entreehal staan de namen 
van alle kasteelheren en de laatste 
van die lange rij is de familie De 
Pundert. Na een onoplosbaar con-
flict met overheidsinstanties be-
sloot eigenaar De Pundert het kas-
teel te schenken aan stichting Het 
Witte Kasteel die speciaal voor dit 
doel was opgericht. Het onbezol-
digde bestuur van deze stichting 
neemt de zorg voor de restauratie 
en exploitatie van de gebouwen op 
zich. Met de status Algemeen Nut 
Beogende Instelling kwam een 
rijkssubsidie voor restauratie in 
beeld. Uit dit potje werd de om-
vangrijke restauratie gefinancierd. 
De kersverse winnaar van de Nati-
onale Schilders Vakprijs 2015 in de 

categorie Onderhoudsschilder-
werk, Sander Snoeks van DecoArt 
Snoeks uit Aarle-Rixtel, ontvangt 
mij in Loon op Zand in een van de 
bijgebouwen van het kasteel waar 
de kantine is ingericht. Vaste kracht 
Antonio Mendoza legt de laatste 
hand aan een achterdeur van het 
koetshuis. Compagnon in de vof 
en broer Frank Snoeks en hun an-

dere vaste kracht Mark Dijssel-
bloem zijn elders. 
Op mijn vraag hoe je uitgenodigd 
wordt om op een dergelijk project 
in te schrijven, volgt een uitgebreid 
verhaal over familie en relaties. 
Sanders zwager Bas werkt bij het 
gerenommeerde interieurarchitec-
tenbureau van Francine Broos dat 
kantoor houdt in de voormalige 
destijds zogenoemde zaadhuis van 
Het Witte Kasteel. Zodoende werd 
DecoArt Snoeks uitgenodigd mee 
te werken om dit vervallen pand 
volledig te restaureren. En wan-
neer die proeve van bekwaamheid 
slaagt, volgt de andere uitnodi-

ging. En die vindt plaats wanneer 
de laatste landgoedeigenaar De 
Pundert het kasteel schenkt aan de 
hierboven stichting waarvan Fran-
cine Broos desgevraagd voorzitter 
is. Op verzoek van De Pundert had 
DecoArt Snoeks al een plan van 
aanpak geschreven en na de over-
dracht volgde de inschrijving die 
met succes gehonoreerd werd. 

In maart van dit jaar kon met de 
werkzaamheden gestart worden. 
Uit een selectie van drie koos De-
coArt Snoeks de steigerbouwer die 
het best meedacht. Hun voorstel 
om de entreegevel en de westgevel, 
vanwege de fotografisch gunstige 
ligging, als eerste onderhanden te 
nemen viel bij iedereen in goede 
aarde. Omdat het vijfentwintig jaar 
geleden was dat de buitengevel on-
derhoud had gehad, waren de ver-
wachtingen over de ondergrond 
aan de lage kant en zo ook ge-
schiedde. Door middel van water-
stralen kwamen hele lappen oude 
verf maar ook onderliggend voeg-
werk van de muren. Voegen wer-
den hersteld met Calcmat KM15 
een metsel- en voegmortel van 
Keim op basis van hydraulische 
kalk. De eigenschappen van hy-
draulische kalk zijn uitermate ge-
schikt voor restauratiewerk onder 
vochtige omstandigheden. Fabri-
kant Caparol adviseerde vervol-
gens de afwerking van de muren 
met eerst het aanbrengen van Am-
phiSilan-primer voor de veranke-
ring. Om eilandvorming te voorko-
men werden de kale muurdelen 
voorbehandeld met AmphiSilan 
Compact, een hoogvullende muur-

verf om daarna de gevelmuren af 
te werken met Thermosan. Deze op 
siliconenhars gebaseerde muurverf 
bevat nanokwartsdeeltjes die een 
hard, mineraal   en driedimensio-
naal  kwartsnetwerk vormt en ver-
vuiling tegengaat. Van dichtbij zie 
je minuscule pareltjes vocht die bij 
de geringste aanraking naar bene-
den rollen. Het spuitwerk is uitge-

voerd met het NespriTec-syteem 
van Caparol, het nevelarm ver-
spuiten met een airless membraan-
pomp, de Wagner SF 31.
Het was ook Caparol die voorstel-
de dit project aan te melden voor 
de Nationale SchildersVakprijs. 
Het bezoek van hoofdredacteur Jan 
Maurits trok Sander en Frank over 
de streep, maar dan moet je ineens 
over de presentatie gaan nadenken 
en dat blijkt een vak apart. Maar 
als je dan toch tot het selecte gezel-
schap van de negen genomineer-
den weet door te dringen ben je 
trots, blij, verrast, verbaasd en op-
gelucht en dat alles in willekeurige 
volgorde.  En dit was slechts de 
voorbode van het serieuzere werk 
want de vakjury komt ook nog op 
bezoek. Er moeten foto’s en films 
gemaakt worden en dat allemaal in 

een betrekkelijk korte tijd. Tijdens 
het bezoek van de vakjury viel San-
der jurylid Johan Deunk op van-
wege zijn grondige materialenken-
nis en de klik tijdens hun gesprek: 
‘Met die man zou ik wel een hele 
week over schilderwerk kunnen 
praten.’
Het project dat na de nodige voor-
bereidingen in maart begon en met 

de hulp van de genoemde verffa-
brikanten en leverancier Husan 
voor het vierlaags Veveo Celsor 
lakverfsysteem voor het houtwerk 
en de MP Dry Seal van Repair 
Care, een elastische stopvervanger 
voor het stoppen de 823 ruitjes, kan 
acht maanden later feestelijk ge-
presenteerd worden tijdens het 
gala van de Nationale Schilders-
Vakprijs 2015 in Haren.
Met een gezonde dosis spanning 
horen Sander, Frank en hun mede-
werkers Antonio en Mark hoe het 
juryrapport wordt voorgelezen. 
Met het gevoel dat het juryrapport 
over het eigen DecoArt Snoeks en 
over hun project ging, nam de 
spanning alleen maar toe en na het 
verlossende woord was het alsof 
de kurk nu echt van de champag-
nefles knalde.  

LOON OP ZAND – De funda-
menten en de kelder dateren nog 
uit 1387 toen ridder Pauwels van 
Haestrecht van de toenmalige 
Hertogin Johanna van Brabant 
toestemming kreeg er zijn ‘borch’ 
te bouwen. Voor het overige is 
het huidige Witte Kasteel het re-
sultaat van de turbulente tand 
des tijds maar aardig om te ver-
melden is dat in het historische 
gastenboek de namen van Lode-
wijk XIV en Napoleon staan. En 
dan wordt een voormalige Heer-
lijkheid al snel een Rijksmonu-
ment.

In de ‘kantine’ vertelt Sander Snoeks aan Bas Burema zijn ervaringen over het winnende project Het Witte Kasteel
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Het Witte Kasteel in het Brabantse Loon op Zand in de steigers tijdens de restauratie-
werkzaamheden

De spanning is eraf. Sander Snoeks heeft zojuist de Nationale SchildersVakprijs 2015 
in de categorie Onderhoudschilderwerk in ontvangst genomen

‘Het gala overtrof al 

onze verwachtingen’

Een fantastisch compliment voor een 

jong bedrijf
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2K watergedragen houtvulmiddel

BINNEN HOUT REPAREREN?

Veveo zet een grote stap met het verbeterde Aqua Titanium-systeem. 
De watergedragen binnenlakken zijn nu net zo prettig verwerkbaar als 
onze buitenlakken. Dankzij de nieuwe formule is de open tijd langer en 
de vloeiing beter. Dat voel je en dat zie je. Probeer Aqua Titanium zelf. 
Het is een wereld van verschil. Meer informatie? Veveo.nl.

Hoezo Veveo?
Je schildert binnen 
nu net zo lekker als buiten.
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‘Het is vooral leuk nieuws voor de 
eigenaresse, Josee Hulshof’, zegt 
David van As. Samen met Bert van 
de Craats is hij eigenaar van Schil-
dersbedrijf van As in Beekbergen. 
Meewerkend eigenaar. De heren 
hebben een schilder in vaste dienst 
en huren verder vakschilders in als 
het zo uitkomt. ‘Dat is heel be-
wust’, zegt Van As. ‘We willen zelf 
graag blijven schilderen.’
Zeker als het aan zo’n bijzonder 
object is als villa Halve Maan, die 
in 1917 werd gebouwd door de 
Apeldoornse architect Chris We-
genrif (1859-1920). ‘Mevrouw 
Hulshof weet werkelijk alles over 
deze bijzondere architect, die wel 
meer aparte huizen in Apeldoorn 
gebouwd heeft’, aldus Van As.
De villa is een voorbeeld van de 
door Wegenrif aangehangen stijl, 

die een mengeling is van de Engel-
se Arts and Crafts-beweging, de 
Weense Secession en de Duitse Ju-
genstil. 
In zijn ontwerpen gaf de architect 
de voorkeur aan eenvoud, functio-
naliteit en nuchtere, maar door-
dachte versieringen. Zijn huizen 
waren altijd totaalconcepten en 
vormen een eenheid van architec-
tuur, engineering, binnenhuisar-
chitectuur, meubilair en decoraties. 
Villa Halve Maan behoort tot de 
best bewaard gebleven gebouwen 
van deze bouwstijl, een symbool 
van de Nederlandse Arts and 
Crafts-architectuur.
Ook de tuin die de villa omringt 
maakt deel uit van het ontwerp. De 
begroeiing wordt er bewust laag 
gehouden om het gebouw goed te 
doen uitkomen. Boven de bakste-

nen sokkel is de villa bepleisterd en 
wit afgewerkt. De halve maan ver-
wijst symbolisch naar het univer-
sum. De maan is niet alleen als 
goud-met-blauwe gevelsteen terug 
te vinden, maar komt in het hele 
ontwerp terug. Zoals in de aange-
sloten halfronde veranda, in een 
halfronde erker, in het balkon en 
het entreegedeelte met daarboven 
een halfrond voordak. De deuren 
en ramen zijn versierd met halve 
cirkels in glas-in-lood dan wel met 
glazen inlegwerk in de vorm van 
halve manen. Een liggende halve 
maan in de vorm van een windwij-
zer staat op de punt van de topge-
vel.
‘Wij zijn in eerste instantie in beeld 
gekomen via de aannemer, Erik 
Hoogendam, die enkele noodzake-
lijke, door Monumentenwacht ge-
adviseerde, renovaties uitvoerde, 
in combinatie met isolatiemaatre-
gelen’, vertelt Van As. ‘We hebben 
er ook binnenwerk gedaan, onder 
andere de plafonds beplakt met 
glasvlies en dat afgewerkt, en dus 
de buitengevels. Die waren er niet 
heel slecht aan toe, maar de be-
woonster wilde een kleurverande-
ring, om zo dicht mogelijk bij de 
oorspronkelijke kleurstelling te ko-
men. Plaatselijk houtrot in het 
houtwerk moest worden aange-
pakt. Op den duur werden we zelf 
een beetje hoofdaannemer, want 
voor het zinkwerk dat moest wor-
den gerepareerd en deels vervan-
gen hebben we een loodgieter in-
gehuurd en daarnaast nog een tim-
merman omdat sommige luiken 
nieuwe scharnieren moesten krij-
gen.’ Ook voor het verguld- en 
schilderwerk aan de gevelsteen 
met de halve maan huurde Van As 
een specialist in. ‘Verguldwerk, 
daar beginnen we zelf niet aan. 
Dan is het fijn dat we voldoende 
deskundige mensen kennen.’
Het buitenhoutwerk, dieprood, 
schilderde Van As eerst met een 

schakelverf. ‘Zeker bij diepe kleu-
ren die moeten glanzen, gebruik ik 
liever een schakelverf dat een pri-
mer,’ aldus de schilder, die het ge-
heel vervolgens afl akte met Sigma 
Allure Gloss.
Voor wat betreft de gevels liet het 
bedrijf zich voorlichten door Bril-
lux. ‘Een fijn verfmerk waarmee 
we al langer zaken doen.’ Plaatse-

lijke beschadigingen in de pleister-
laag, die nogal grofkorrelig is, re-
pareerde het schildersbedrijf met 
Re-stop, een kit die daarvoor be-
doeld is. De gevel werd gereinigd, 
gegrond met Siliconen-Grondverf 
917 en afgewerkt met Siliconen-
Gevelverf 918, beide van Brillux. 
‘Dat is een sterk afparelende verf’, 
legt Van As uit. ‘Belangrijk in deze 
bosrijke omgeving om aanslag zo- 
lang mogelijk tegen te gaan.’
De schilders werkten er deze zo-
mer een week of drie aan met vier 
personen. ‘Een fijn project’, vindt 
Van As. ‘En prettig als je het ver-

trouwen krijgt van een bewoner 
om het echt goed uit te voeren. 
Zo’n schakellak bijvoorbeeld, is 
wel wat duurder, maar zo wordt 
het gewoon mooier.’
De eigenaresse wilde het pand, zo 
vlak voor zijn honderdste verjaar-
dag, laten stralen. Dat leverde een 
nominatie op van de SAM, Stich-
ting Apeldoornse Monumenten-

prijs. ‘Leuk’, vindt Van As. ‘Ik be-
grijp dat het tot de top drie is door-
gedrongen, eind november is de 
bekendmaking. Zeker leuk voor 
ons is dat de eigenaresse zo en-
thousiast is. Villa Halve Maan is 
een rijksmonument en was in volle 
glorie opengesteld tijdens het 
Open Monumentenweekeinde, af-
gelopen september. Onder de on-
geveer 500 bezoekers waren ook de 
eigenaars van een ander Wegenrif-
pand, dat nodig aan restauratie toe 
is. Wie weet, kunnen we de erva-
ringen bij villa Halve Maan ook in-
zetten voor die woning.’

APELDOORN – Een mooi project om te schilderen. En helemaal leuk 
als het dan genomineerd wordt voor de plaatselijke monumentenres-
tauratieprijs. Schildersbedrijf Van As had een mooie klus aan villa 
Halve Maan.

Kandidaat voor restauratieprijs 

Villa Halve Maan is een zeldzaam voorbeeld van de Arts and Crafts-architectuur 
in Nederland

De halve cirkels zijn in alle details doorgetrokken, de muren zijn grofkorrelig ge-
stuukt en moesten plaatselijk gerepareerd worden

‘Prettig als je het vertrouwen krijgt voor 

echt goed schilderwerk’
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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

OOG VOOR WINTERWERK

‘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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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
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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.

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

EEN ‘NIEUWE’ BEDRIJFSWAGEN

‘IK WIL EEN SCHILDERSBUS

DIE BIJ ME PAST’
pag. 13
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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
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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.

Verfafzet licht gestegen  

de vervanger voor ammonia

 vervanger voor ammonia

Reinigt en ontvet 

schilderwerk en 

veel meer:

• Anti-statisch

• Niet nawassen

•  Biologisch 

afbreekbaar

• Laag schuimend

Nu ook online te lezen
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GORINCHEM – Op de Schilder- Glas- en Afbouwvakdagen in Gorin-
chem was het optimisme in de sector merkbaar, zowel bij standhou-
ders als bij bezoekers. Geen gejammer zoals in de afgelopen periode 
hoorbaar was. Enorm groot was het aanbod nog niet, maar er was een 
meer evenwichtige verdeling waarneembaar tussen de S, de G en de A 
van respectievelijk schilders, glasbedrijven en afbouwers, vergeleken 
met voorgaande jaren. Met afstand was de schilderssector het beste 
vertegenwoordigd. Lovenswaardig was het duurzaamheidseiland van 
de Schilders van Nu, en ook dit jaar bleef een aparte hoek voor glas-
aanbieders. Al met al belooft dat wat voor het volgende jaar. 

  Diversiteit en optimisme op SGA Vakdagen in Gorinchem

BEURS

OntSpAnnEn SfEER En GEEn GEklAAG Bij StAnDhOUDERS En BEzOEkERS

Ogenschijnlijk zien die klep-, val- 
en draairamen er allemaal hetzelf-
de uit. Timmermans hardglas be-
nadrukt het nut voor de renovatie-
markt. Rechtstreeks in het kozijn te 
plaatsen. En niet onbelangrijk: het 
Triple hardglas klepraam (foto) 
heeft een zeer lage Ug-waarde 
(0.9).

Een slimme verf die er-
voor zorgt dat de tem-
peratuur van het ge-
schilderde oppervlak 
10-15°C lager komt te 
liggen. Die verf, toege-
past in de Pura-verflijn 
van Copprant met in-
gebouwde IR-technolo-
gie zal in het voorjaar 
leverbaar zijn. Dit alles 
voor een langere le-
vensduur. 

Savantis nieuwe stijl is en blijft de 
belangrijke partner op het gebied 
van training en advies, en  staat 
voor: vakgerichte trainingen, mo-
derne onderwijsproducten, gecerti-
ficeerde examens, loopbaandavies- 
en ontwikkeling, hulp bij subsidies 
en  bestuurlijke ondersteuning. 

Even geen stroom bij de hand? 
Geen probleem. De compacte ge-
neratoren op benzine van Atima 
leveren 1000, 2000 of 3000 watt. 
Zelfs de kleinste variant kan elek-
trische apparatuur plus stofzuiger 
gemakkelijk aan. Voor 100 euro-
tjes meer heb je er een met een 
maximaal vermogen van 2000 
watt.      

O o k  R u p u s  d r a a g t 
sinds kort het TNO-cer-
tificaat voor stofarm 
werken, ook van toe-
passing op het nieuwe 
Rupus Venturi-sys-
teem: met het kleine 
stofreservoir aan een 
slang van 1 meter kan 
men moeiteloos de lad-
der en steiger op en er 2 
uur mee werken. Het 
filter is uitwasbaar.

Een echte eyecat-
cher, deze stand 
van Caparol. Ka-
trin Summ en haar 
collega’s laten zo-
wel de Scandina-
vische buitenbeit-
sen en –lakken als, 
a a n  d e  a n d e r e 
kant, de nieuwste 
wandafwerkings-
producten zien.

Gezond eigenwijs stond 
de onafhankelijke verf-
groothandel Versluis uit 
Barendrecht op de beurs 
en bracht er het eigen 
verfmerk Mondial  en 
kwastenli jn onder de 
aandacht. Boudewijn Ver-
sluis (foto) wijst op een 
landelijke dekking mid-
dels hun webshop. 

Imbema Rhiwa brengt vooral het 
TNO-8-uurs certificaat onder de 
aandacht, een door TNO opgestel-
de norm: maximaal 2 mg fijnstof 
per m³ bij 8 uur schuren. Schuren 
met de Mirka Deros 650CV schuur-
machine in combinatie met de Mir-
ka schuurmiddel en stofzuiger 
haalt die norm.

V a n z e l f s p r e k e n d  w a s 
Schilder^sCool van de partij. Leer-
ling niveau 2 Serkam Yeniturk van 
Schilder^sCool Den Bosch laat zien 
wat hij geleerd heeft. Tijdens de 
beurs demonstreert hij het werken 
met een nevelarm spuitsysteem 
voor oplosmiddelhoudende en wa-
terverdunbare materialen.

Nieuw bij Wagner is de kleine en 
draagbare XVLP Finish Control 
3500 voor de professional. Edwin 
Heijkamp (foto) laat het spuitsys-
teem voor oplosmiddelhoudende 
en waterverdunbare materialen 
zien, ook voor hoogvisceuze mate-
rialen zoals spuitlakken en muur-
verf. 

Op een speciaal interactief 
‘eiland’ stond een aantal le-
veranciers en verwerkers 
van duurzame verven. De 
‘Schilders van Nu, zoals ze 
zich noemen, kregen de me-
dewerking van merken zoals 
Keim, Pura, Oer, Rolsma, 
Aquamaryn, Ecotec en Uula. 
Een bijzonder initiatief, voor 
herhaling vatbaar.

Hazard Care, een merk 
van Drost Coatings, is 
het nieuwe merk dat 
zich richt op omgevin-
gen waar hoge hygiëni-
sche eisen worden ge-
steld, zoals bijvoorbeeld 
in de levensmiddelenin-
dustrie en in omgevin-
gen waar voedingswa-
ren worden verwerkt.

Nick Polm van De 
Betere Schilder is 
maar wat trots op 
z i j n  s u p e r h o g e 
stand. Dit jaar wa-
ren er sowieso weer 
meer bedrijven die 
uit de standaard 
opstelling van de 
beursorganisatie 
braken met eigen 
creaties.

Iedereen heeft zo een ei-
gen mening over een 
kwast. Dat is belangrijk 
om te weten. Om feitelijk 
te tonen wat een kwast 
kan en doet,  meet de 
 Anza-robot exact de slij-
tage, haaruitval, laagdik-
te, verfopname en –afgif-
te en natuurlijk het eind-
r e s u l t a a t ,  l a a t  E r i k 
Hoevenaars van Anza-
Verimex zien. 
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Zusex claimt ooit als eerste met 
epoxy houtreparatiemiddelen op 
de Nederlandse markt te zijn geko-
men. De noviteit is een transparan-
te kunsthars, voor reparaties op 
zichtplaatsen in blank gelakte on-
dergronden. ‘Gewone’ reparatie-
middelen blijven dan zichtbaar. 
Deze, na afwerking, niet.

Safety Lift is importeur en leveran-
cier van Hinowa, Socage, maar ook 
van de hoogwerkers van Airo en 
Almac. Voor schilders die op zoek 
zijn naar een compacte hoogwer-
ker voor bijvoorbeeld in een hal, 
stond er de nieuwe Airo schaar-
hoogwerker, voor wie wil of moet, 
tot wel 19 meter hoog. 

Zo doodmat zagen we een 
muurverf nog niet eerder. Het 
product, verkrijgbaar bij Vista, 
heeft een zeer lange open tijd. 
Het wordt aanbevolen waar op 
plafonds en wanden baanafzet-
ten van een andere verf nog te 
zien zijn. Zelfs met spuitwerk 
krijg je dat niet weg, wel met 
deze verf. 

Ladder- en steigerfabrikant ASC 
bedacht een afstandhouder voor 
het eenvoudig omhoogschuiven 
van een lange ladder. Eenmaal op 
zijn plaats kan de afstandhouder 
ingeklapt worden en staat de trap 
stabiel.

Altrex ontwikkelde een plateau dat 
bovenaan een trap bevestigd wordt 
en dat je kunt omklappen. Handig 
voor het neerzetten van het verblik 
en gereedschappen. Opeens zie je 
overal van die plateaus.

EPI eco-point International kenden we 
dus nog niet. Maar het bedrijf levert al 
25 jaar ecologisch verantwoorde reini-
gers en ontvetters aan de industrie. Nu 
is er ook een ecologische ontvetter, spe-
ciaal voor de schildersbranche.

Een bijzonder goedje maakt 
deze Belgische producent: Grap-
henstone claimt ecologisch ver-
antwoorde verven en pleisters te 
maken, op basis van kalk in 
combinatie met het ‘wonderma-
teriaal’ grafeen, als enige ter we-
reld. Dat geeft de verf een hele-
boel aparte functionele eigen-
schappen, zoals elektrische 
geleiding, bacteriewerend en 
CO2-absorberend.

Vista in Voorburg nam 
NanoCoat over van een 
bedrijf  dat failleerde. 
Geen wondermiddel, be-
nadrukt de nieuwe eige-
naar. Wel een probleem-
oplosser, in te zetten als 
anti-graffitimiddel, maar 
vooral heel interessant 
voor het ‘onzichtbaar’ re-
vitaliseren van blank 
hout, steen, beton en me-
talen ondergronden.

Welke schilder gebeurt het nooit? 
Glas beschadigd door krassen. 
Mirka levert een glaspolijstset om 
eenvoudig krassen uit enkel- en 
hardglas te polijsten en demon-
streert dat aanschouwelijk voor 
een geïnteresseerd publiek. Altijd 
goedkoper dan vervangen  

In het voorjaar introduceert De Vos 
Verf een nieuwe 1k-blanke lak, ver-
telt directeur Paul de Vos, een kras-
vaste lak voor onder andere vloe-
ren en tafelbladen. Met de 1k-lak is 
driemaal de  laagdikte in één keer 
aan te brengen omdat de natte 
laagdikte ook de droge laagdikte 
is; er vindt nauwelijks verdamping 
plaats. 

Ladder- en steigerleverancier Wie-
nese bedacht ook een omklapbaar 
werktafeltje voor bovenop de trap. 
Lekker stevig: verfpot erop en wer-
ken maar. Naar wij weten al een 
tijdje op de markt, overigens.

Een leverancier van een 
wandafwerkingsproduct 
met bijna dezelfde naam is 
gefailleerd. Verffabriek Glo-
bal ziet zijn kans schoon en 
brengt WeFlex op de markt. 
Een zeer flexibele en sterke 
wandafwerking, vooral voor 
nieuwbouwprojecten en re-
novaties. Een typische be-
stekvoorschriftverf.

Een medewerkster 
van Van Dam’s Kwas-
tenfabriek demon-
streert live het opbin-
den van kwasten. Een 
traditionele vaardig-
heid, hier uitgevoerd 
m e t  d e  v o l l e d i g 
kunststoffen Goud-
haantje Futura. Wie 
durfde mocht het zelf 
ook proberen.

Verffabrikant SPS pakt altijd groot 
uit op de beurs. Dit keer was een 
‘vleugel’ van de stand gewijd aan 
Schildersbedrijf Peter Wijns, dat 
met SPS-verf zich naar categorie-
winnaar Nieuwbouwschilderwerk 
van de Nationale SchildersVakprijs 
schilderde.  

MagPaint kenden we 
al van de magneet-
verf. Nu komt het be-
drijf met een magneet-
pleister, die drie keer 
krachtiger werkt dan 
e e n  m a g n e e t v e r f . 
‘Magneet’ is eigenlijk 
verkeerd gezegd: het 
product bevat ijzer, 
het zijn de magneten 
die zich daaraan vast-
zetten.
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Natuurlijk zijn wij er in het bijzonder trots op dat de 
Nationale Schildersvakprijs 2015 in de Categorie 
Nieuwbouwschilderwerk is uitgereikt aan een 
project dat gerealiseerd is met SPS producten. 

Peter Wijns Schilderwerken uit Eijsden schil-
derde het Geboortecentrum VieCuri in Venlo
met SPS Solodek Satin muurverf en SPS
Zijdeglanslak PU-A.

SPS feliciteert alle winnaars 
van de Nationale Schildersvakprijs
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Winterkorting blijft populair
Schildersbedrijven blijven worstelen met lastige winterperiode

Onderzoekbureau USP Marketing 
Consultancy vroeg aan zzp’ers en 
aan schildersbedrijven met perso-
neel: ‘had u de vorige winterperio-
de voldoende werk om aan het 
werk te blijven?’. Dat bleek voor 
2/3e van de zzp’ers het geval te 
zijn, wat automatisch betekent, níet 
voor het overgebleven 1/3e ge-
deelte van de zelfstandige onder-
nemers. Van de schildersbedrijven 
met personeel wist 44% zowel met 
het eigen personeel als met de inle-
ners aan het werk te blijven. Voor 
30% van de schildersbedrijven met 
personeel alleen voor het vaste per-
soneel; en voor een kwart van de 
schildersbedrijven (25%) was er te 
weinig werk voor alle medewer-
kers, al dan niet gepaard met ge-

dwongen (tijdelijk) ontslag.  
Nu trekt de markt aan en dat blijkt 
ook uit de cijfers. Bijna 4 op de 5 
zzp’ers (79%) verwacht deze win-
ter voldoende werk te hebben. Dat 
optimisme geldt in mindere mate 
voor de schildersbedrijven met 
personeel.  Daar denkt 40% van de 
bedrijven alle medewerkers (vast 
en inleen) aan het werk te houden; 
29% van de ondernemers met per-
soneel alleen voor de vaste mede-
werkers en 23% verwacht dat het 
niet gaat lukken; 9% heeft geen 
idee hoe de winter uit gaat pakken.
Aan het nut en de noodzaak van 
aandacht voor winterwerk be-
steedde de zomereditie Schilders-
Vakkrant 13 uitgebreid aandacht. 
Daarin kwamen enkele pleitbezor-
gers aan het woord die bewust het 
gehele jaar met opdrachtgever in 
gesprek gaan om schilderwerk 
voor zover mogelijk naar de win-
terperiode te verplaatsen. 
Dat een dergelijke aanpak niet ie-
dereen gegeven is blijkt ook uit de 
cijfers. Op de vraag ‘hebt u zich af-
gelopen jaar actief bezig gehouden 
met het werven van opdrachten?, 

geeft ruim 1/3e van de zzp’ers aan 
(37%) dat niet te doen en dat ook 
niet van plan te zijn om te gaan 
doen. Nog eens 6% van de zzp’ers 
doet het ook niet maar geeft aan er 
nog niet aan begonnen te zijn. 46% 
van de zzp’ers doet dit het gehele 
jaar door; 10% werft vanaf de zo-
merperiode. Bij de schildersbedrij-
ven met personeel begint 25% er 
helemaal niet aan; 7% moet er nog 
aan beginnen. 48% van de onder-
nemers met personeel werft het ge-
hele jaar door en 18% begint vanaf 
de zomerperiode.
Hoewel de schilder prima techni-
sche middelen zoals vier seizoe-
nenverven en afschemingsmidde-
len tot zijn beschikking heeft om in 
de winter zowel binnen als buiten 

te kunnen schilderen, leeft die 
overtuiging minder bij de op-
drachtgevers. Voor veel schilderon-
dernemers rest dan het prijsinstru-

ment om de potentiële klant een 
zetje in de rug te geven. Daarbij 
houden sommige schildersbedrij-
ven het bij de traditionele Winter-
schilder-regeling zoals die ooit 
was: een premie, meestal 25 euro 
per man per dag, op voorwaarde 
van minimaal drie mandagen per 
opdracht.
Populairder is echter de korting 
uitgedrukt in een vast percentage, 
doorgaans op het gehele factuurbe-
drag. Nu is de ene korting de an-
dere niet en ook vaak relatief. 10% 
korting op 50 euro is gelijk aan 20% 
korting op 25 euro. En ook de kor-

tingsperiode speelt daarbij een rol. 
November tot en met maart, veel 
gebruikt, is een periode van maar 
liefs vijf maanden. Van 30 novem-
ber tot en met 15 maart klinkt ook 
lekker lang , maar duurt ‘slechts’  
3 ½  maand. Het is maar net wat 
het uitgangspunt is. Het is aan de 
opdrachtgever om de korting op 
zijn juiste waarde te schatten; aan 
de schilderondernemer om de op-
drachtgever te paaien. 
Hoewel 10% winterkorting het 
meeste voorkomt, kwamen we 
sporadisch ook wel eens 20% win-
terkorting tegen. Al googelend 
spande een winterkorting van 
maar liefst 25% over de periode no-
vember tot en met maart van 
House Styling - Ger van Veen uit 
Rotterdam de kroon.
Weer andere schilderondernemers 
stellen een winterkorting in het 
vooruitzicht zonder die korting in 
een percentage of bedrag uit te 
drukken, gevolgd door ‘vraag vrij-
blijvend een offerte aan’.
Frank Peek van Peek Schilderwer-
ken uit De Meern schermt met een 
‘Warme Winterkorting’ van 12½% 

op de gehele factuur, een korting 
van 1 november tot en met maart. 
Dat is een iets hogere korting dan 
die van de meeste schildersbedrij-
ven die het bij 10% winterkorting 
houden. Niet zonder reden, want 

het bedrijf bestaat 12½ jaar. ‘Of het 
aan die extra 2½% ligt of aan het 
gunnen vanwege het jubileum, ik 
weet het niet, maar het werkt wel’, 

vertelt Peek. De zelfstandig onder-
nemer heeft het druk en zit het ko-
mende half jaar zo goed als ‘vol’. 
Bij grotere opdrachten en drukte 
schiet broer Hans Peek van Schil-
dersbedrijf H. Peek in Montfoort te 
hulp. Het gehele jaar door bena-
drukt Peek de mogelijkheid voor 
zijn klanten om het werk tegen 
korting door te schuiven naar de 
winter. ‘Ook adverteer ik elke eer-
ste zaterdag van de maand in het 
Algemeen Dagblad. In november 
tot maart doe ik dat specifiek voor 
die winterkorting ook halverwege 
de maand. Op zaterdag leest name-
lijk iedereen de krant goed. Gezien 
mijn al aardig gevulde agenda kan 
ik misschien maar beter met die 
korting stoppen, en dat terwijl de 
winter nog niet eens is begonnen.’   
Geen winterkorting bij Palet Schil-
derwerken uit Genemuiden. ‘Nee, 
op een verantwoorde manier de 
winter doorkomen doen we met 
onze bestaande klanten. En dat is 
al lastig genoeg. Het is bekend dat 
woningcorporaties waar wij veel 
werk voor doen, moeilijke tijden 
beleven. Dat straalt af naar hun on-

derhoudspartners. Het aanbod 
loopt terug’, vertelt Jan Pleijsier, 
mede-directeur van Palet Schilder-
werken. Dan kan een winterkor-
ting toch uitkomst bieden? ‘Ons 
motto is: neem je klanten serieus en 

blijf ver weg van die vechtmarkt. 
Geef op voorhand niets weg. Wat 
er prijstechnisch gebeurt, bepalen 
wij aan de onderhandelingstafel.’ 

Pleijsier heeft zijn risico enigszins 
gespreid door niet alleen in het 
oosten en noorden van het land ac-
tief te zijn, maar ook in het westen. 
‘De bouw in het algemeen mag dan 
aantrekken. Dat vertaalt zich dan 
langzaam naar het nieuwbouw-
schilderwerk, maar daar zijn wij 
niet actief. Wel merk je dat het wes-
ten sneller op de economische ont-
wikkeling reageert dan het oosten 
en noorden van het land.’ Een an-
dere manier voor Palet om beter op 
veranderende omstandigheden en 
op de naderende winterperiode te 
anticiperen is het werken met zo-
veel mogelijk flexibel personeel. ‘Je 
moet zakelijk en realistisch zijn. Ik 
ben een ondernemer. Het geeft rust 
als je snel kunt reageren’ 
Om toch in winterse sferen te blij-
ven: Palet handhaaft de succesvol-
le sponsoring van de Palet-schaats-
meiden. Pleijsier: ‘Wat dat betreft is 
onze winter begonnen, maar daar 
hebben we dan ook schaatsbanen 
voor. Overigens mogen we ons ge-
lukkig prijzen dat we tot ver in no-
vember met nog prima schilder-
temperaturen te maken hebben.’ 

DOETINCHEM – De winter staat voor de deur, de winterkortingen 
vliegen je al om de oren en toch blijkt een deel van de ondernemers 
nog geen idee te hebben hoe de agenda en orderportefeuille er uit gaat 
zien de komende maanden. Hoe hebben en krijgen de schildersbedrij-
ven het de aankomende periode?

Voor slechts 40% van de ondernemers mét personeel is er voor zowel vast als voor flexibel personeel voldoende werk tijdens de 
winterperiode

De winterkortingen vliegen je

 om de oren

‘Ver wegblijven van 

die vechtmarkt’

Hoewel het Winterschilder-logo formeel al jarenlang niet 
meer geldt, gebruiken veel schildersbedrijven het nog jaarlijks 
om hun winterkorting te communiceren

Kortingen variëren van een premie per man ter dag tot een korting in procenten. In dit 
voorbeeld maar liefst tot een winterkorting van maar liefst 25%, en dat over een peri-
ode van vijf maanden 

Geen korting op voorhand, wel sportsponsoring.  Voor de 
door Palet Schilderwerken gesponsorde schaatsmeiden kan 
de winter niet snel genoeg beginnen

Op de foto staat Frank Peek nog in het 
najaarszonnetje te schilderen. Voor de 
komende winterperiode is zijn agenda 
al aardig gevuld
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Nieuw bij VistaPaint is Aqua 2K 
PU Clear, een kleurloze, waterge-
dragen 2k-polyurethaancoating. 
De coating is breed inzetbaar, on-
der andere als vloercoating op par-
ket of als afwerklaag op epoxy-, 
polyuretaan- en acrylaatvloeren. 

Aqua 2K PU Clear is ook toepas-
baar op wanden, vergeelt niet en 
bevat een uv-filter om onderlig-
gende kleuren te beschermen. 
Aqua 2K PU Clear bevat geen zwa-
re metalen en is bestand tegen des-
infecteermiddelen en huishoudelij-
ke reinigers. Toegepast op trappen, 
tafels, barbladen en stoelen is het 
opgewassen tegen alcohol, koffie, 
wijn en plantaardige- en minerale 
oliën. Aqua 2K PU Clear is te ver-
werken als hoogglans, zijdeglans 
en extra mat.

info: (070) 369 41 41
www.vistapaint.nl

bouwproducten.nl: 250452

Denios biedt brandveiligheids-op-
slagkasten van Asecos die voorzien 
zijn van FM-certificering en EN-
14470-1. In geval van brand sluiten 
de deuren en de aan- en afvoerope-
ning volledig automatisch en zwelt 

de band in de sponningen van de 
kast op. Hiermee zijn de kasten ge-
schikt voor de opslag van gevaar-
lijke stoffen in kleinverpakking, 
zoals chemicaliën in spuitbussen 
en blikken. Standaard is elke kast 
bij levering voorzien van kopiecer-
tificaten van de typecertificeringen. 
Uit de Q basic-serie zijn drie mo-
dellen met een brandwerendheid 
van 90 minuten en drie modellen 
met een brandwerendheid van 30 
minuten beschikbaar. Dankzij de 
geïntegreerde sokkel zijn de veilig-
heidsopslagkasten met behulp van 
een heftruck of pompwagen een-
voudig te verplaatsen.

info: (0172) 50 64 66
www.denios.nl

www.bouwproducten.nl: 250405

Brandwerende kasten

AEG Powertools introduceert de 
de STEP 1200 X, een decoupeer-
zaagmachine geschikt voor ver-
stekzagen tot 45°. De machine heeft 
een slaglengte van 26 mm en een 
op vier standen instelbare pendel-
beweging. De ergonomisch vorm-
gegeven knopgreep met softgrip 
zorgt voor gemak, grip en extra 
controle. De 730 watt motor zorgt 
voor een onbelast aantal slagen 
van 500 - 3.000 per minuut. De 
zaagbladen zijn snel verwisselbaar 
dankzij het Fixtec-snelwisselsys-
teem en de machine is voorzien 
van een geïntegreerde stofzui-
gadapter. Gebruikers hebben opti-
maal zicht op de zaaglijn door de 
spaanblaasinrichting. De decou-
peerzaagmachine is standaard 

voorzien van een vier meter lange 
snoer, zaagblad, anti-splinterplaat-
je, stofkap, stofafzuigadapter en 
transportkoffer. 

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

bouwproducten.nl: 250467

h e t  p r o d u c t

Veiliger werken met een heuphaak 

Gelukkig stijgt het bewustzijn om 
bij het schuren, zagen, boren en fre-
zen voor apparatuur met stofafzui-
ging te kiezen. Je hebt dan, behalve 
een elektriciteitssnoer, ook een ex-
tra slang te bedwingen tijdens de 
werkzaamheden. Mooij: ‘De prak-
tijk is dat slangen en snoeren kun-
nen blijven haken en te dicht bij de 
bewegende delen van schuurappa-
ratuur, zaag-, boor- of freesmachi-
nes in de buurt komen. Of je stapt 
bijvoorbeeld op snoeren en slangen 
tijdens het werk, op het gevaar af 

om te struikelen. Vaklui herkennen 
de situatie dat ze tijdens het werk 
slangen en snoeren verleggen en 
wegschoppen. En dat vaak tijdens 
werkende en draaiende elektrische 

apparatuur.’ 
Reden om daar oplossingsgericht 
iets aan te doen. Het antwoord op 

de vraag was even simpel als doel-
treffend: een heuphaak die slangen 
en snoeren in bedwang houdt. 
‘Door een clip met een beugel aan 
je broekriem te bevestigen houd je 
slangen en snoeren veilig langs je 
lichaam. Groot voordeel is dat je 
beide handen vrij hebt om te kun-
nen werken en niet in de verleiding 
komt één hand vrij te maken om 
weerbarstige slangen en snoeren te 

bedwingen.’ De heuphaak, voor de 
internationale markt Slide-Kick ge-
noemd, was een feit.  
Mooij ontwikkelde de Slide-Kick 
samen met Patrick Bergman, werk-
zaam in de energiesector. Ze heb-
ben inmiddels octrooi op de vin-
ding aangevraagd en voor de ont-
wikkeling van mogelijk meerdere 
oplossingsgerichte arbeidsmidde-
len het bedrijfje Innotwins in het 
leven geroepen. 
De heuphaak is in één geheel ver-
vaardigd van polypropeen en 
wordt aan de riem of heupband 
van een broek vastgeklemd. De 
grote ronde haak is dusdanig gefa-
briceerd dat (afzuig)slangen en 
snoeren door de opening mee kun-
nen bewegen met de bewegingen 
van de gebruiker. Elektrische snoe-
ren kan men desgewenst ook aan 
de onderzijde van de Slide-Kick 
inklemmen.  
De heuphaak is duidelijk een vei-
ligheidsbevorderend middel. Ook 
Arbouw beveelt het aan op www.
arbovriendelijkehulpmiddelen.nl. 
Mooij: ‘Daar zijn we heel blij mee. 
Veiligheid voorop. Dat was ook 
ons uitgangspunt. Je ziet dat sto-
farm werken uit veiligheidsover-
wegingen sterk in opmars is. Maar 
dat verhoogt wel het risico op 
struikelen. De heuphaak is daar-
voor een prima oplossing. Arbouw 
op hun beurt benadrukt de heu-
phaak alleen te gebruiken waar het 
voor ontworpen is. Niet bij het be-
klimmen van een steiger of ladder, 
om haken te voorkomen.’

CALLANTSOOG – Elke schilder die met elektrische apparatuur 
werkt kent het probleem: snoeren en slangen die hopeloos in de weg 
zitten. Bas Mooij, zelf timmerman, bedacht een oplossing: de Slide-
Kick. Simpeler en praktischer kan bijna niet.

‘Van leuk naar 

helemaal te gek’

Bas Mooij met de Slide-Kick: ‘Beide handen vrij om te kunnen werken’

bouwde compressor voor een 
hoogwaardige afwerking. 

info: (+32 89) 770 700
www.graco.com

bouwproducten.nl: 250415

Graco introduceert een drietal air-
less verfspuittoestellen: de Classic 
PC, de ST Max II PC Pro en de Fi-
nishPro II PC. De Classic PC is een 
klein toestel voor beginnende pro-
fessionals die onder meer geschikt 
is voor kleine klussen in residentië-
le gebouwen. Dit toestel spuit een 
brede waaier aan binnencoatings 
met de Endurance pomptechnolo-
gie. De ST Max II PC Pro voor mid-
delgrote verfklussen bespaart tijd 
bij het reinigen met de FastFlush en 
is voorzien van het ProConnect-sys-
teem voor een snelle pompvervan-
ging. De FinishPro II PC tot slot is 
een luchtondersteund airless spuit-
toestel dat voorzien is van een inge-

V a k m a n s c h a p

Global Paints Products is officieel 
vertegenwoordiger van het WeFlex 
systeem waarin een compleet pak-

ket wandafwerkingssystemen is 
opgenomen. Deze systemen zijn 
geschikt voor uiteenlopende toe-
passingen, of het nu gaat om reno-
vatie- of nieuwbouwprojecten, on-
geacht de ondergrond. Afnemers 
van deze wandafwerkingsproduc-
ten zijn onder meer woningbouw-
verenigingen, ziekenhuizen, zorg-
centra en scholen. Ook kinderdag-
verblijven, hotelketens, kantoren, 
industrie en particulieren profite-
ren van de eigenschappen van de 
systemen. 

info: (0487) 59 51 60
www.globalpaint.com

bouwproducten.nl: 250420

decoupeerzaagmachine

airless spuitapparatuur 

polyurethaancoating

Over ons pensioen is veel te 
doen. De een wil af van de ver-
plichting en de ander juicht die 
juist toe. Zelf behoor ik tot die 
laatste categorie maar dat zal wel 
met de leeftijd te maken hebben. 
Sinds vorig jaar is er echter een 
nieuw pensioenregeltje in het le-
ven geroepen waarbij  ik de 
wenkbrauwen frons. En ik niet 
alleen, het pensioenfonds ook. 
Althans de telefonische verte-
genwoordiger aan wie ik de 
vraag voorlegde. De zelfstandige 
schilderondernemer mag sinds 
kort geen hoger pensioen opbou-
wen dan de fiscale winst van drie 
jaar terug. Het woordje ‘mag’ is 
echter voor interpretatie vatbaar, 
zo blijkt uit de brief van het BPF. 

pensioenperikelen   Bas Burema

Wandafwerkingssystemen
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Was het bedrijf altijd een product-
leverancier voor de verwerker, en 
had het dat imago ook, nu wil het 
meer een partner in duurzame op-
lossingen zijn. Verweij: ‘Niet alleen 
de technische benaderingen en het 
leveren van potjes verf, maar uit-
leggen wie we zijn, waar we voor 
staan en adviseren bij de ontwikke-
ling van bouw- en renovatieprojec-
ten. Daar moet je in een vroeg sta-
dium bij zijn.’ Zoals bijvoorbeeld 
op dit moment de gevelsanering 
van de Stadsschouwburg Gronin-
gen en 4.500 m² decoratieve giet-
vloeren en waterdragende epoxy 
wandcoatings voor het Belevings-
park Emmen.
‘Daar heb je niet alleen kundige 
consultants voor nodig, maar je 
moet ook weten welke applicateur 
op de juiste plek hoort. Dat vertaalt 
zich onder andere naar het aanbie-
den van opleidingsfaciliteiten. We 
leiden jaarlijks tussen de 200 en 300 
mensen op in een specialiteit. Bij-
voorbeeld op het gebied van vloer-

coatings, het na-isoleren van bin-
nengevels of de waterafdichting 
van kelders.’
Om dichter bij de applicateur en 
dus ook bij de schilder te staan, 
opent het bedrijf vijf Remmers Ser-
vice Centers. ‘De eerste is onze 
hoofdlocatie in Hoogeveen, die is 
deels teruggebracht tot service cen-
ter. Deze zomer is er een in Duiven 
geopend, volgend jaar volgen Zoe-
terwoude en Eindhoven. De locatie 
van de vijfde is nog niet bekend. 

Ook is samenwerking met de pro-
fessionele bouwmarkt in gang ge-
zet.’
Verweij realiseert zich dat Rem-
mers Bouwchemie voor de schilder 
altijd een vreemde eend in de bijt is 
geweest. ‘Onze specialiteit, bouw-
chemie, richt zich op steenachtige 

minerale ondergronden met daar-
van afgeleid een aantal dampopen 
muurverven, altijd systemen voor 
een bepaald doel. Schilders ken-
nen ons wel, maar wisten ons pas 
te vinden als het heel specialistisch 
werd. Om beter duidelijk te maken 
wie we zijn en wat we doen, om 
dus beter in beeld te zijn, komen 
we met onze Service Centers naar 
de schilder toe.’ 
In de centra organiseert Remmers 
vanaf nu regelmatig de zogenoem-
de Meet & Greets rondom een be-
paald thema, zoals bijvoorbeeld 
restauratieschilderwerk of betonre-
paratie. Zo gaf het onlangs een de-
monstratie van het zojuist geïntro-
duceerde Induline, een Fast Spray 

Interior Finish, een verspuitbare 
sneldrogende hoogglans binnenaf-
werking. Verweij: ‘Voor dit soort 
zaken richten we in onze service-
center opleidingsruimten en prak-
tijk- en demonstratieruimten in. 
Dichter op de schilder zitten, een 
kwestie van tijd.’ 

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

Vistapaint in-
troduceert de 
bekende Süd-
west All-Grund 
in een spuitbus. 
De universele 
h e c h t p r i m e r 
zorgt voor een 
goede hechting 
op tal van meta-
len zoals onder 
a n d e r e  ( v e r -
zinkt) ijzer, (ge-
a n o d i s e e r d ) 
aluminium, rvs, 
koper, messing 
etc. Maar ook 

voor de hechting op harde kunst-
stoffen als pvc, polyester, acrylaat, 
melamine (trespa), en is ook ge-
schikt voor de hechting op oude 
laklagen, geglazuurde tegels, steen, 
beton en op hout. De hechtprimer 
heeft tevens isolerende eigenschap-
pen bij doorslaande of bloedende 
stoffen. Südwest All-Grund droogt 
snel en is overschilderbaar met alle 
typen verven en lakken. De spuit-
tip van de spuitbus is instelbaar 
van een rond tot een vlakke straal.

info: (070) 369 41 41       
www.vistapaint.nl

bouwproducten.nl: 250451

Hechtprimer in een spuitbus 
dichter op de schilder zitten
DUIVEN – Ze voeren al sinds jaar en dag een zeer groot assortiment op-
lossingsgerichte systemen, muurverven en houtproducten. Voor de in-
dustrie, voor de bouw en dus voor de schilder. ‘En toch leeft het voor de 
schilder niet voldoende’, vindt directeur Hendrik-Jan Verweij van Rem-
mers Bouwchemie, ‘Nou… daar gaat verandering in komen.’
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‘Beter duidelijk maken wie we zijn en 

wat we doen’

Hendrik-Jan Verweij: ‘Niet alleen technische benaderen, maar uitleggen waar we voor staan’
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c o l o f o n

niets aan de pensioenopbouw. Een 
fundamentele rechtsongelijkheid 
lijkt mij. Daar bovenop komt dat er 
over de hoogte van de premie met 
geen woord wordt gerept. Bij een 

lagere pensioenop-
bouw hoort een la-
gere premie maar 
hoe, of en wanneer 
die wordt doorbe-
rekend is niet dui-
delijk. Want stel je 
nu eens voor dat ik 

dit jaar een topjaar heb, maar drie 
jaar later een enorme dip in mijn 
omzet. Betaal ik dan de extra pre-
mie die ik op dat moment helemaal 
niet kan missen? Met deze vragen 
bel ik de helpdesk van ons Bedrijfs-
pensioenfonds. Een vriendelijke 

jongeman hoort mijn zorgvuldig 
geformuleerde vragen aan en be-
antwoordt die met een langge-
rekt ‘uhhhh…ik ga dit even na-
vragen.’ Dat ‘even’ duurde wat 
langer en net toen ik toe was aan 
een nieuw kopje koffie vertelde 
de vriendelijke stem aan de an-
dere kant van de telefoon dat de 
deskundigen van het BPF zich 
hierover zouden gaan buigen en 
dat ik binnen drie weken zal 
worden teruggebeld. Of dat ook 
gebeurt wacht ik af, maar een 
ding is zeker: wordt vervolgd.

schilder@basburema.nl 

Het is namelijk het BPF dat wil 
voorkomen dat de ondernemer een 
pensioen opbouwt dat hoger is dan 
die betreffende fiscale winst op 
straffe dat de Belastingdienst oor-
deelt dat de premie 
over het gedeelte 
dat hoger is, niet af-
trekbaar is van de 
inkomstenbelas-
ting. Het mág dus 
wel maar je betaalt 
dan extra belasting. 
Dat is een ander soort mogen. Het 
regeltje is ook op een andere ma-
nier raar want een ondernemer 
zonder personeel die fysiek tijde-
lijk niet kan werken, heeft minder 
omzet maar een werknemer krijgt 
doorbetaald en daar verandert 

pensioenperikelen   Bas Burema

Met Brooklyn Bridge biedt Esta-
Home een behangcollectie die een 
stadse sfeer combineert met knus 
en gezellig. De uitdagende collectie 
is hiertoe geïnspireerd op de char-
me van oude pakhuizen en het dy-
namische stadsleven maar ook op 
artistieke dessins. Bijvoorbeeld van 
doorleefd sloophout, onbewerkte 
bakstenen en vintage cassetteband-
jes of nummerplaten. Kenmerkend 
is tevens de vrouwelijke touch die 
onder meer naar voren komt in pa-
tronen van bloemen en vlinders 
met her en der felgekleurde roze en 
mintgroene accenten. Verder vari-
eert het kleurenpalet van zwart en 
antraciet tot warm naturel en grijze 
betonkleuren in combinatie met 

houttinten. Een deel van de collec-
tie Brooklyn Bridge is ook verkrijg-
baar op wallpaperXXL en krijtverf 
vliesbehang.

info: (074) 245 42 00
www.estahome.nl

bouwproducten.nl: 250414

Behangcollectie

s t R e k e n



  Verwerkbaar tussen 0˚ en 15˚ C

  Snel regenvast

  Uitstekende weerbestendigheid

 

Maak kennis met een 
perfecte doorwerklak

VOOR DE BUI 
DROOG!

Perfecte lakken voor 
de perfecte prijs

Wie graag eens grati s kennis maakt met het enorme gebruiks-
gemak van Permaline DW Brillant, maakt een afspraak met onze 
account managers. Zij nemen 1L. Permaline DW Brillant voor je 
mee als sample. En doen er nog 1 maand lang grati s Spoti fy bij. 
Dat is toch een aanbod waar muziek in zit!?. 
Maak een afspraak via www.trimetal.nl

GRATIS 
PROBEREN?

GRATIS 
ACTIE

De account manager brengt 
je vrijblijvend een pot! 

Kijk op trimetal.nl
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