
BERGAMBACHT – Ze hebben er zin en lol in, zo te zien, de schilders van Van de Velde 
Schilderwerken in Bergambacht. De foto is gemaakt tijdens de kick-o�  van de cam-
pagne ‘Bergambachtse Winterschilders’. Om de orderportefeuille ook in de winter-
maanden te kunnen vullen, ontvangen vroegboekers een � kse korting van 15%. De 
opdracht voor onderhoud moet dan wel vóór 31 december zijn geboekt. De winter-
periode zelf loopt bij Van de Velde Schilderwerken tot maart. Voor de gelegenheid 
zijn de schilders op de foto gezet, allemaal met een � eecemuts met daarop de tekst: 
‘Ik ben Bergambachtse Winterschilder.’

Schilderondernemers 
gaan voor eigen collectief

UURTARIEF RELATIEF
WAT BEHOORT WEL EN WAT 
NIET TOT HET UURTARIEF?
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Plezier in (je) ambacht CBS: Bouw plust
7 procent
HEERLEN- Het gaat al een aantal 
kwartalen goed in de bouwsector, 
leren cijfers van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (CBS). In het afge-
lopen kwartaal werd bijna 7 procent 
meer omzet gedraaid dan een jaar 
eerder. Kleinere bedrijven plusten 5 
à 6 procent, grote bouwbedrijven 
(meer dan 100 medewerkers) zelfs 8 
procent. Ook gingen er minder be-
drijven failliet. Het gaat al vier 
kwartalen goed in de bouw en de 
vooruitzichten voor 2016 zijn ook 
positief. 

‘Sectorplannen 
verspild geld’  
DEN HAAG - Harde kritiek op mi-
nister Lodewijk Asscher (Sociale Za-
ken en Werkgelegenheid). De oppo-
sitiepartijen CDA, D66 en SP zijn fel 
over de resultaten van de sectorplan-
nen van minister van Sociale Zaken 
omdat de beschikbare 600 miljoen 
nauwelijks nieuwe banen opleveren. 
Het geld is beschikbaar gesteld voor 
scholing en bevordering van de in-
stroom, bijvoorbeeld via leerwerk-
plekken. Asscher heeft de Kamer nu 
meegedeeld dat hij met de resteren-
de 150 miljoen euro extra maatrege-
len wil nemen om mensen van werk 
naar werk of van werkloosheid naar 
werk te helpen.

Geïntegreerd 
contract het beste
DELFT - Verduurzaming van cor-
poratiewoningen kan beter worden 
gerealiseerd met een geïntegreerd 
contract dan via een traditionele 
aanbesteding. Het levert de hoogste 
energiebesparing op. Dat conclu-
deert Baldiri Salcedo Rahola in een 
promotieonderzoek aan de Techni-
sche Universteit Delft: ‘Een geïnte-
greerd contract waarin de aanne-
mer ook verantwoordelijk is voor 
onderhoud in de toekomst. Het 
zorgt voor goede samenwerking en 
bevordert de betrokkenheid.’

ZEIST - De leden van werkgeversvereniging OnderhoudNL hebben 
eind november op hun algemene ledenvergadering (ALV) de nieuwe 
koers bekrachtigd. OnderhoudNL gaat behalve aan belangenbehar-
tiging ook aan arbeidsveiligheid, onderwijsontwikkeling en perso-
neelsbemiddeling doen.

In het tweejaarlijkse onderzoeks-
rapport worden onder andere de 
nieuwbouw- en renovatieplannen 
van woningcorporaties in beeld 
gebracht met daarin aandacht 
voor de specifieke werkzaamhe-
den die corporaties de komende 
twee jaar gepland hebben. Van een 
groot aantal onderhoudswerk-
zaamheden en woningverbeterin-
gen is gevraagd bij hoeveel wonin-
gen dit werk zal plaatsvinden tus-
sen nu en 2017. Schilderwerk blijkt 
de komende twee jaar het meest te 
worden uitgevoerd; 20% van de 
woningen zal worden geschilderd 
bij planmatig of ad-hoc onder-
houd. Het vervangen van de cv-
ketel staat bij een minder groot 

aandeel woningen op de planning, 
maar bekleedt toch de nummer-2 
positie. De keuken, tegels en sani-
tair maken de top-5 klussen door 
corporaties compleet.
De corporaties werd ook gevraagd 
naar de belangrijkste reden achter 
renovatieplannen. Het verbeteren 
van de duurzaamheid is de meest 
genoemde reden voor renovaties, 
na redenen als noodzakelijk on-
derhoud en het vergroten van wo-
ningen.
Het rapport ‘Corporatiesector in 
beeld’ is gebaseerd op grootscha-
lig onderzoek onder vastgoedma-
nagers en hoofden technische 
dienst bij corporaties en uitgebrei-
de deskresearch.

ROTTERDAM - Schilderwerk staat de komende twee jaar boven-
aan de opdrachtenlijst bij woningcorporaties. Dit blijkt uit het rap-
port Corporatiesector in Beeld van BouwKennis.

Schilderwerk als hoogste op
opdrachtenlijst van corporaties
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De leden van OnderhoudNL stem-
den in met de ‘Code Groen’-koers 
van hun bestuur. De ondernemers 
keurden het eenzijdig beëindigen 
van de cao-bedrijfstakeigenregelin-
gen (ber-cao) goed, evenals het het 
verlaten door OnderhoudNL van 
de besturen van Arbouw en van 
Savantis.

Ook stemde men in met een ‘werk-
geversheffing’, die begin 2016 in-
gaat: de leden van OnderhoudNL 
betalen niet alleen een lidmaat-
schapsbedrag (gerelateerd aan hun 
omzet) maar dragen nu ook een be-
paald promillage (1,21 promille) 
van hun omzet af aan Onderhoud-
NL. Met die gelden gaat Onder-
houdNL onderwijs, arbo en andere 
noodzakelijke collectieve zaken fi -
nancieren. De verhoging van de 
bijdrage is voor de ondernemingen 
een relatieve besparing, rekent On-
derhoudNL de leden voor. De be-
drijven dragen dus wel 1,21 pro-
mille af over de ómzet maar hoe-
ven niet langer meer 1,05 promille 
over hun lóónsom af te dragen aan 
de ber-cao. Grosso modo gaan de 
leden circa 50 procent op die kos-
ten besparen, aldus de werkgevers-
organisatie.

Tijdens de ALV werden drie ‘inten-
tieverklaringen’ getekend. Eén tus-
sen OnderhoudNL en uitzendorga-
nisatie Faber Personeelsdiensten. 
Dit is het begin van een nieuwe 
‘sector’: OnderhoudNL Personeel. 
De bedoeling is dat de werkgevers-
vereniging, in samenspraak met 
Faber, voorwaarden opstelt waar-
aan goed flexpersoneel en goede 
uitzendbureaus dienen te voldoen. 
Ook het ontwikkelen van opleidin-
gen voor fl expersoneel behoort tot 

de intenties. Zo wil OnderhoudNL 
haar leden voldoende goed gekwa-
lifi ceerd personeel garanderen. Uit-
zendbureaus die voldoen aan de 
voorwaarden kunnen zich bij On-
derhoudNL Personeel aansluiten.

Verder werden er twee intentiever-
klaringen getekend om Onder-
houdNL Opleidingen te verster-
ken. Eén tussen OnderhoudNL 
en vertegenwoordigers van Schil-
dersVakschool en Schilder^sCool: 
de twee organisaties van praktijk-
onderwijsinstellingen gaan verken-
nen of meer samenwerking moge-
lijk is en of men kan komen tot één 
organisatie, die de instroom van 
leerlingen kan bevorderen en de 
ontwikkeling van het praktijkon-
derwijs aanjagen.

Ook tekenden OnderhoudNL en 
mbo-opleiding Nimeto in Utrecht 
een verklaring. De ondernemers-
vereniging en de ‘schilderschool’ 
willen nauwer gaan samenwerken 
op een aantal gebieden. Onder an-
dere in de kader- en ondernemers-
opleiding, in het excellentiepro-
gramma dat Nimeto onlangs ont-
wikkelde en in het ontwikkelen 
van trainingen en opleidingen voor 
lidbedrijven. Meer over de ‘Onder-
nemersdag’ op pagina 9.

De leden van OnderhoudNL her-
benoemden de hoofdbestuursle-
den Ruud Maas en Frits Smits voor 
een tweede termijn en stelden Lud-
wig Smits (Burgers/van der Wal, 
Doetinchem) en Henk Den Boer 
(Van Leeuwen Derksen, Dordrecht) 
als nieuwe bestuursleden aan. Dat 
bestuur bestaat verder uit Gian Er-
nes, Jacques van Aarle, Marjolein 
van Olst en Okke Spruijt.

Krokodil bladgoud 
en bladzilver

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

bij koninklijke beschikking
hofleverancier

Bladgoud

eytzinger
sinds 1867

importeur voor
nederland
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Onbekende
kunstenaar  

DELFT – Toen de bewoners van 
een huis aan de Spoorsingel in 
Delft bij de verbouwing van een 
oude schuur enkele  planken 
lostrokken , kwam daar een 
muurschildering  achter tevoor-
schijn. En niet zomaar een, maar 
een van 2 bij 2½ meter. De schil-
dering laat waarschijnlijk een 
polderlandschap zien. De zoek-
tocht naar de schilder kan nog 
een lastige zijn. De schuur stamt 
uit 1905 en er zijn de afgelopen 
40 jaar nogal wat huurders ge-
weest. De huidige bewoners ma-
ken de ruimte nu geschikt voor 
bewoning voor hun ouders. 

Op zoek naar
de glasdader
MECHELEN (B) - Het verkeer 
op de E19 tussen Antwerpen en 
Brussel werd in november bijna 
afgesloten, niet vanwege het 
hoogste niveau terrorismedrei-
ging van dat moment, maar om-
dat een vrachtwagen een lading 
glas verloor. Even werd overwo-
gen om de autosnelweg hele-
maal af te sluiten, maar uiteinde-
lijk werd besloten om zo snel 
mogelijk één rijstrook vrij te ma-
ken. Mocht de vrachtwagen-
chauffeur bewust zijn doorgere-
den, dan wacht hem een verras-
sing. De politie gaat de beelden 
van de aanwezige camera’s be-
kijken in de hoop de vrachtwa-
gen te kunnen detecteren.

‘Enkel glas in school 
kan écht niet’
PUTTE – Actueel en actief: leer-
lingen van basisschool de Dreef 
in Putte die een energiebespa-
ringsopdracht uitvoeren. Ze kre-
gen die opdracht van wethouder 
Jeffrey van Agtmaal. ‘Een beetje 
dubbel’, merkt de taalgevoelige  
juf Ingrid Speekenbrink op. Ze 
doelt daarbij op het klaslokaal 
met enkel glas waar de kinderen 
een verhaal vertellen over hoe te 
besparen op energie. ‘Enkel glas 
in een school kan écht niet meer.’ 
Voor het project wel een prachtig 
praktijkvoorbeeld waar wellicht 
winst valt te behalen.  

Steigers vallen
(bijna)
WIJCHEN/EWIJK/KLAZIE-
NAVEEN – De najaarsstormen 
razen weer over het land en daar 
kunnen instabiel geplaatste stei-
gers doorgaans niet goed tegen. 
Zo waaide in het Gelderse 
Wijchen ’s nachts een steiger om. 
Behalve schade aan een woning 
raakte er niemand gewond. 
Vlakbij, in Ewijk, rukte de wind 
tientallen meters steiger los van 
de gevel van een verpleeghuis. 
Ook het steigerdoek moest het 
ontgelden. Ook in het Drentse 
Klazienaveen dreigde een stei-
ger voor een woning omver te 
worden geblazen door de harde 
wind. In alle gevallen was het de 
brandweer die orde op zaken 
kwam stellen.

P E R S O N E N  &  B E D R I J V E N
Hemubo presteert
het beste 

ALMERE - Onderhouds-, schilder- 
en renovatiebedrijf Hemubo in Al-
mere heeft voor de tweede keer, de 
‘betonnen bokaal’ gewonnen in een 
door dagblad Cobouw georgani-
seerde bedrijvenwedstrijd. Daarin 
gaat het vooral om financiële pres-
taties. De ‘Cobouw50’ wordt be-
paald door accountancybedrijf 
PWC. De accountants letten onder 
meer op de benutte leencapaciteit, 
de solvabiliteit, het rendement op 
het gemiddeld werkzame vermo-
gen en de winstgevendheid van de 
bouwbedrijven.

Testbewoner 
Growing Green
DELFT - Lavina Borsboom neemt 
de sleutel in ontvangst van de wo-
ning van woningcorporatie Woon-
bron. Zij gaat met haar gezin testen 
of haar, volgens de Growing Green-
methode duurzame gerenoveerde, 
woning in bewoonde staat het ge-
wenste resultaat oplevert. Het ener-

gielabel steeg van G naar A. Dit jaar 
lanceerde Smits Vastgoedzorg met 
partners het vernieuwende con-
cept, waarbij in een installatiebak 
aan het balkon duurzame installa-
ties worden toegevoegd. Woonbron 
stelde een galerijwoning beschik-
baar voor het experiment.

Aanpoten 
bij Aichi   
SITTARD - De Japanse hoogwer-
kerfabriek Aichi produceerde de 
laatste maanden bijna uitsluitend 
voor één klant: Collé Rental & 
Sales. Het Venlose bedrijf, met ves-
tigingen in België en Duitsland  
kocht namelijk honderd rupshoog-
werkers. Het gaat om ruwterrein 
rupshoogwerkers met werkhoogtes 
van 14 (SR12C) of van 16 meter 
(SR14CJ) .  De 
Aichi’s  staan 
bekend om de 
vloeiende be-
wegingen die 
ze kunnen ma-
ken en doordat 

je er verschillende bewegingen te-
gelijk mee kunt uitvoeren zonder 
verlies van vermogen.

Anker Stuy wint Oran-
je Handelsmissiefonds 
TERWISPEL - Tien mkb’ers mogen 
zich winnaar Oranje Handelsmis-
siefonds 2015 noemen, waaronder 
verfproducent Anker Stuy. Het 
fonds helpt ondernemers vleugels 
uit te slaan naar het buitenland. De 
winnaars zijn geselecteerd uit meer 
dan vierhonderd inzendingen op 
basis van hun idee, ambitie en mo-
tivatie om in het buitenland succes-
vol te zijn. Anker Stuy viel volgens 
de jury op door de ontwikkeling 
Seramic Lightcoating, lichtgevende 
verf voor markeringsstrepen waar-
mee het een volwaardig, duurzaam 
alternatief biedt voor conventionele 
verlichting. 

Metaglas bouwt
glazen paviljoen 
ARNHEM - Het monumentale mu-
ziekgebouw Musis Sacrum in Arn-
hem ondergaat de komende jaren 
een ingrijpende verbouwing. Het 
monumentale deel van het gebouw 
wordt in oude luister hersteld, ter-
wijl een latere aanbouw wordt ver-
vangen door een nieuwe, multi-
functionele zaal in een volledig gla-

z e n  p a v i l j o e n .  D a t  w o r d t 
gerealiseerd door Metaglas uit Tiel. 
De realisatie van het glazen pavil-
joen staat midden 2016 gepland.

Gepken in dienst 
bij Remmers 
HOOGEVEEN- Per 1 november is 
Helmuth Gepken in dienst getre-
den bij Remmers Bouwchemie. Hij 
houdt zich specifiek bezig met het 
verbeteren van de interne en exter-
ne dienstverlenende processen 
voor de producten en systemen 
voor bouwbescherming en onder-
houd. Gepken heeft ervaring als 
kwaliteitsmanager, technisch advi-
seur en key accountmanager bij 
verschillende bedrijven in de toele-
verende industrie van de bouw.

2 N I E U W S

G E M E N G D
Lekker bezig   JAN MAURITS SCHOUTEN

ruchte ‘dansjes’; de fratsen die je 
tegenwoordig moet verzinnen om 
een grote renovatieopdracht te krij-
gen (promofilmpjes, debatrondes 
met bewoners et ce-
tera), maar ook op 
het onderhouden 
van de relatie, het 
keer op keer uitleg-
gen van je plan van 
aanpak, het in de 
gaten houden van 
wie nu weer aan 
welke touwtjes trekt.
Ten tweede is er natuurlijk het 
presteren onder prijsdruk. Je maakt 

berekeningen op een prijs waar het 
net voor moet kunnen of waar het 
niet voor kan, behalve als de jon-
gens wonderen verrichten. Dan 

moet je die wonde-
ren dus wel probe-
ren af te dwingen 
en is elke kink in de 
kabel al meteen een 
majeur tegenslag.
En dan dat perso-
neel, hè? Flexkrach-
ten heb je nodig, 

maar bij aantrekkende markten 
zijn ze niet altijd verkrijgbaar of be-
schikbaar. En generieke maatrege-

len lukken niet. Dus moet je ze 
bijna één voor één af.
En dan moet er nog geïnnoveerd 
worden, en de concurrentie moet 
je in de gaten houden. Als je geen 
ruimte in je agenda maakt, dan 
word je opgegeten. Je zou bijna, 
ik zeg bijna, naar de winterstop 
gaan verlangen. Om onder de 
kerstboom op adem te komen en 
te hergroeperen. Ik zou zeggen: 
nog even, dames en heren onder-
nemers, zet door!

     j.schouten@eisma.nl

Loop je te netwerken onder on-
dernemers, kom je telkens het-
zelfde verhaal tegen: schilders-
baas zijn wordt snel een steeds 
intensievere baan. De één is blij 
dat-ie geen bestuurlijk werk 
meer doet, de ander moet zelfs 
een beetje oppassen voor zijn/
haar gezondheid. Het leiden van 
het schilders- of onderhoudsbe-
drijf is moeilijker dan niet zo 
lang geleden.
Ten eerste, zo begrijp ik, vanwe-
ge de klantrelaties. Klanten wor-
den steeds veeleisender. En dan 
doel ik nog niet eens op de be-

V O O R W E R K

Ook iets te vieren of te melden: 
een jubileum, verhuizing, perso-
neelsmutatie, open dag of een 
vernieuwde website? Laat het 
weten. Stuur tekst en beeldmate-
riaal zowel naar schildersvak-
krant@eisma.nl als naar schilders-
blad@eisma.nl. Aan plaatsing zijn 
geen kosten verbonden.

S J O N  GERALD JAGER
 ‘NIEUW: ÉÉN VERFSYSTEEM VOOR 4 SEIZOENEN’ ‘NIEUW: ÉÉN VERFSYSTEEM VOOR 4 SEIZOENEN’ ‘NIEUW: ÉÉN VERFSYSTEEM VOOR 4 SEIZOENEN’

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

Fo
to

: H
an

s d
e 

Li
jse

r f
ot

og
ra

�e



4 december 2015 3n i e u w s

Rotterdam helpt zzp’ers  

Wethouder Maarten Struijvenberg 
over de regeling. ‘Belangrijke oor-
zaken voor  schulden l iggen  
bijvoorbeeld in teruglopende 
marktvraag,  beperkte onder- 
nemers vaardigheden of slechte be-
drijfsvoering. Wij kunnen ze hel-
pen door met coaching de admi-
nistratie op orde te brengen. Dat 
geeft een basis waarop ze snel 
weer op eigen benen staan.’
Ongeveer 25% van de onderne-
mers/zzp’ers in Rotterdam ver-
keert in financieel zwaar weer, met 
vaak forse schuldenproblematiek, 
en is niet in staat zelf een oplossing 

te  v inden.  Gespec ia l i seerde 
schulddienstverleningsbureaus 
kan de ondernemer vaak niet beta-
len. Door het voorfinancieren van 
deze kosten onderbreekt de ge-
meente Rotterdam deze impasse. 
Voor het optimaliseren van be-
drijfsvoering kunnen ondernemers 
terecht bij De Rotterdamse Zaak. 
Zij hebben al 700 ondernemers ge-
holpen met achterstallige boek-
houding en doorstartplannen.
Ook verzorgt RBZ wekelijks op het 
ondernemersplein van de Kamer 
van Koophandel de bijeenkomst 
‘Ondernemers in Zwaar Weer’.

GeR VAn GLABBeeCK sCHiLDeRweRKen

K o R t

Verfexpert naar
onderzoek MH17

DEN HAAG – Internationale me-
taal- en verfdeskundigen buigen 
zich in Nederland over het bewijs-
materiaal in het strafrechtelijk on-
derzoek naar de crash met de 
MH17, op 17 juli vorig jaar. Het gaat 
onder andere om onderzoek naar 
de grondmonsters die op mogelijke 
lanceerlocaties zijn genomen en om 
verdiepend onderzoek naar delen 
die mogelijk van een BUK-raket 
zijn. De onafhankelijke experts zijn 
afkomstig uit de landen van het 
Joint Investigation Team.

Aandacht voor 
koolmonoxide
DEN HAAG - Een van de belang-
rijkste conclusies van de Onder-
zoeksraad voor de Veiligheid naar 
het gevaar van vrijkomend koolmo-
noxide bij gasinstallaties is dat in-
stallateurs niet altijd volledig be-
kwaam zijn. Na installatie ontbreekt 
het vaak aan controle of de hele in-
stallatie veilig functioneert. De raad 
benadrukt dat de overheid te wei-
nig toezicht houdt om naleving in 
de praktijk te versterken en pleit 
dan ook voor een verplichte certifi-
catie van gastoestelinstallateurs in 
Nederland. 

Uit SchildersVakkrant 14, 
3e jaargang1998

Recent fuseerden de Glas Branche 
Organisatie (GBO) en Bouwend Ne-
derland met tot gevolg de nieuwe 
Vakgroep GBO als onderdeel van 
Bouwend Nederland. Het nieuws in 
1998 was de bundeling van de vlak-
glasbranche tot de GBO: 
‘De Nederlandse Glasbond (NGB) en de 
Vereniging van fabrikanten van Isolerend 
Glas in Nederland (Figin) treden voor-
taan naar buiten onder de naam Glas 
Branche Organisatie. 

AMSTERDAM – Het online webi-
nar ‘Houtrot kundig repareren’ van 
19 november van 16.00 tot 17.00 
uur was een succes. Het werd door 
de ruim 190 deelnemers hoog ge-
waardeerd. De drie verschillende 
onderdelen werden gewaardeerd 
met gemiddeld een 7,5, een 7,8 en 
een 7,9. De deelnemers, die zich 
vooraf gratis hadden ingeschreven 
konden tijdens de live-uitzending 
online vragen stellen aan de spre-
kers: Hans Koster (directeur Verf 
Advies centrum), Robert-Jan Cor-
poraal (commercieel directeur Re-
pair Care) en Frans van Dijk (hoofd 
training Festool). Ze behandelden, 
in volgorde, de aard en het ontstaan 
van houtrot en manieren om het te 
voorkomen, de juiste omgang met 
epoxy’s en de verschillen in epoxy-
kwaliteiten en de werking en inzet 
van verschillend handgereedschap 
bij houtrotreparaties.  Gemist? 
Geen probleem. De uitvoerige in-
formatie blijft beschikbaar. Het  we-
binar is in zijn geheel terug te kij-
ken op elk gewenst tijdstip. Dit na, 
gratis, aanmelden op www.bouw-
webinar.nl. Daar zijn ook tal van 

SchildersVakkrant en Eisma’s Schil-
dersblad organiseren de Nationale
SchildersVakprijs. Het schilderwerk
op deze foto zou daarvoor al niet in 
aanmerking komen omdat het 
Zwitsers schilderwerk is. Maar als 
je goed kijkt, lijkt het sowieso niet
echt kwaliteitsschilderwerk. En 

toch viel dit plaatje in de prijzen. De
Portugese fotograaf Fernando 
Guerra won met deze geënsceneer-
de foto van een galerijflat in het-
Zwitserse Ecubens tijdens de World 
Achitecture Festival2015 de prijs 
Best ArchitecturalPhotograph of 
the Year.
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Ger van Glabbeeck (50) is schilder vanaf 
zijn 18e. Kwalitatief werk afleveren is 
en blijft zijn uitgangspunt. Regelmatig 
kwam hij over dit onderwerp in 
aanvaring met zijn werkgevers. ‘Sterker 
nog, ik heb om die reden zelfs twee keer 
zelf ontslag genomen omdat ik het niet 
eens was met de bedrijfsvoering. Snelheid 
en kwaliteit gaan nu eenmaal nooit 
samen.’ Om die reden besloot Glabbeeck 
op 46-jarige leeftijd om de Kader- en 
Ondernemersopleiding bij Savantis te 
volgen. ‘De gedachte om voor mezelf te 
beginnen leefde dus al wat langer, maar 
het kwam er niet van.’ Uiteindelijk hakte 
Glabbeeck de knoop door en startte in 
april van het vorig jaar Ger van Glabbeeck 
Schilderwerken in Maastricht.
Doelgroep van het schildersbedrijf zijn 
particulieren, opdrachtgevers in de zorg 

en Verenigingen van Eigenaren. Maar 
zoals elke zelfstandig ondernemer moet 
ook Glabbeeck klanten werven. Een 
advertentie zetten kost relatief veel geld 
en levert te weinig op. Wel is Glabbeeck 
enthousiast over de aanpak van BNI 
(Business Network International), 
een netwerk van regionale zakelijke 
marketing-georiënteerde kringen, 
zogeheten ‘chapters’ zoals ze het 
zelf noemen. ‘De filosofie achter de 
organisatie trekt me aan: “Geven 
loont”. Elkaar opdrachten gunnen 
is de basisgedachte. Elk “chapter” 
bestaat uit een groep ondernemers 
van uiteenlopende achtergronden die 
ideeën, contacten en netwerken delen. 
Een “chapter” laat slechts één lid toe 
per branche of per specialisme. Ik ben 
dus de enige schilder. Zo behoren 

ook een accountant, een advocaat, 
een fotograaf enzovoorts, tot het 
“chapter”. De grootte van het bedrijf 
is niet van belang, het gaat erom dat 
de ondernemer het basisuitgangspunt 
onderschrijft. Ons “chapter” telt 
momenteel 21deelnemers, een diverse 
club die elkaar elke woensdagochtend 
treft tijdens ontbijtbijeenkomsten.’
Om een idee te geven hoe het werkt: 
bij dit artikel hoort ook een foto van 
de geïnterviewde. Daarvoor schakelt 
de redactie altijd een professionele 
freelance fotograaf ter plekke in, uit 
ons eigen netwerk. Glabbeeck reageert 
echter direct of hij de fotograaf uit zijn 
netwerk, uit zijn “chapter” in mag 
schakelen. In dit geval ADF/Ad Utens 
uit Maastricht. Natuurlijk mag dat. 
Een kwestie van gunnen.  

ROTTERDAM - De gemeente Rotterdam gaat ondernemers/zzp’ers 
helpen bij hun schuldproblematiek. Ondernemers die in de schulden 
terechtkomen en niet de middelen hebben om een professioneel 
schulddienstverleningsbureau in te schakelen worden door het Regio-
naal Bureau Zelfstandigen (RBZ) van Rotterdam geholpen.

(Geen) winnaar

webinar ‘Houtrot kundig 
repareren’ succesvol

onzichtbaar aan het werk

NIJMEGEN – Het schilderwerk is 
voorbereid op guur weer, terwijl 
het terras van (lunch)café Biessels 
in het centrum van Nijmegen, hoek 
Grote Markt / Grotestraat, nog 
open is. Maar ja: de terrasgasten 
zitten veilig afgeschermd en warm 
onder een heater. De medewerkers 

van Friederichs Meesterschilders 
uit Nijmegen zijn ‘onzichtbaar’ 
achter de afscherming aan het 
werk, zonder verwarming. Harold 
Friederichs: ‘Een 2½-beurt, wat 
sauswerk aan de speklagen en 
grondig schilderwerk. Zonder hea-
ters. Vriezen doet het nu nog niet.’

Kleurvolle toekomst

ALMELO - Onder de vlag Colour 
Your Future trekken de instruc-
teurs van Schilder^sCool door 
het land om vmbo-leerlingen en-
thousiast te maken voor het be-
roep. Zo ook Berthold Tijhuis van 
Schilder^sCool Hengelo. Hij be-
zocht scholengemeenschap Het 
Erasmus in Almelo. Daar gaf hij 
een gastles aan de bovenbouw 

van de afdeling PrO (Praktijk On-
derwijs) om wat kleur in het be-
roepsperspectief van de jonge 
leerlingen te brengen. ‘Omdat 
schilderlessen meestal ontbreken, 
maken de jongeren op deze ma-
nier op een leuke, creatieve
wijze kennis met het schilders-
vak. Later volgen er nog gastles-
sen over glas en verfspuiten.’
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andere bouw-gerelateerde we-
binars online te bekijken. Onder an-
dere over hechting van verf, reno-
vatie of luchtdicht bouwen. 
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Magna binnenmuurverven,
al 100 jaar de beste keuze!

DE TOPKWALITEIT
WAAR M’N VADER AL 
OP VERTROUWDE

Voor mooie muren
moet je Magna hebben
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‘Dit is een offensieve keuze’
vier onderhoudsbedrijven beginnen gezamenlijk bedrijf

Alweer zo’n hip vastgoedonderhouds-
concept…

Jacobs: ‘Dit is het eerste bedrijf 
waarin vastgoedonderhoudsbe-
drijven samenwerken. Project-on-
gebonden. Dat is anders dan dat je 
met een aantal onderaannemers 
een succesvol project hebt gedraaid 
en dat samen probeert te vermark-

ten. Die initiatieven zijn allemaal 
mislukt.’
Burghouts: ‘Bij zo’n verticale con-
structie blijft er toch altijd één de 
baas. De onderaannemers gaan 
dan niet tot het uiterste, het zijn 

geen echte partners. Een andere 
nadeel is dat je probeert het succes 
van één project uit te nutten. Je 
werkt niet aan ontwikkeling.’

Ja, want dat doen jullie ook, ontwikke-
len…

Jacobs: ‘We hebben een coöperatie 
De Variabele opgericht. Daar bren-

gen we al onze al bestaande inno-
vaties en concepten in. Ludwig 
Smits is daar de kartrekker. De coö-
peratie richt zich op innovatie en 
ontwikkeling. We werken aan  
ideeën die we zelf hebben of die 

een klant oppert. We vragen er des-
kundigen bij, doen onderzoek. We 
maken daarvoor mensen uit onze 
eigen bedrijven vrij. We hebben ge-
kozen voor een coöperatie omdat 
hij voor deelneming door anderen 
openstaat. ’
Burghouts: ‘Het punt is schaal-
grootte. Dat geldt ook voor de an-
dere entiteit die we hebben opge-
richt: De Variabele Groot Onder-
houd bv . Dat is het bedrijf waarin 
wij, de vier deelnemende vast-
goedbedrijven, al onze groot on-
derhoud- en renovatieprojecten 
uitvoeren. Krijgt iemand een aan-
vraag voor een renovatie, dan 
brengt hij die in in De Variabele.’ 
Jacobs: ‘We zijn alle vier goed in 
het uitvoeren van planmatig on-
derhoud en van groot onderhoud. 
Tien woningen, vijftig woningen, 
tweehonderd, geen probleem. 
Maar is er een echt groot en com-
plex werk, dan mogen we als indi-
viduele bedrijven soms niet mee-
schrijven. Omdat we te klein zou-
den zijn. Als De Variabele hebben 
we een omzet van 50 miljoen en 
250 medewerkers. Dan heb je meer 
marktkracht. En we bundelen onze 

kennis over complexe operaties.’

En jullie staan garant voor die 50 mil-
joen? 

Burghouts: ‘Inderdaad . Onze be-
drijven staan borg voor De Varia-
bele en zijn aansprakelijk bij even-
tuele claims. Het is geen marke-
ting. We zijn een nieuw bedrijf 
begonnen, met eigen personeel, 
gespecialiseerd in groot onder-
houd, met als werkgebied een 
groot deel van Nederland.’
Jacobs: ‘We verenigen zo veel erva-
ring op het gebied van groot on-
derhoud. We zijn gewoon heel 
goed in het aanpakken van be-
woonde gebouwen. Joep Burg-
houts en Rob Hagemans houden 
zich bezig met bedrijfsvoering en 
commercie, Carel Hagemans doet 
sales en marketing. En ik bestuur 
de werkmaatschappij. We hebben 
een technisch manager en een soci-
aal manager. Zo doen we dat ook 
op de projecten. Naast een tech-
nisch manager is ook permanent 
een sociaal manager aanwezig.

Loont dat, die sociale mensen extra?

Burghouts: ‘Absoluut. Je voorkomt 
misverstanden, bouwt bewoners-
inspraak en –tevredenheid in.’
Jacobs: ‘Een bewoner die niets krijgt 
uitgelegd, kan heel boos worden als 
werkmannen zijn douche beginnen 
te slopen. Dan krijg je tegenwerking 
en klachten. Is er een bewonerscon-
sulent die alles uitlegt en begeleidt 
en wijst op de voordelen als alles 

achter de rug is. Dan heb je die 
klachten niet. Dat bespaart veel
kosten.

Enne… al interesse?

Burghouts: ‘Jazeker. We hebben op 
dit moment een project van 3 mil-
joen lopen en één van 8,5 miljoen. 
En tussendoor werden we ge-
vraagd om binnen een paar weken 
een studentencomplex te renove-
ren tot woningen voor Eritrese 
vluchtelingen.’
Jacobs: ‘Als Jacobs Beheersbaar 
Onderhoud voeren we een renova-
tieproject uit in Het Broek in Arn-
hem. Daar hebben we een spaar-
puntensysteem opgezet met bewo-
ners die daarvoor klusmaterialen 

kunnen kopen. Een typisch Varia-
bele-idee. Met De Variable hebben 
we een project in de wijk Monni-
kenhuizen, ook in Arnhem. We 
ontvangen veel delegaties van cor-
poraties uit het hele land. Ik leid ze 
dan in beide wijken rond. Want alle 
kennis en ervaring in Het Broek 
breng ik in in De Variabele.’

Jullie werken samen, maar eigenlijk 
zijn jullie concurrenten

Burghouts: ‘We concurreren op de 
planmatig onderhoudsmarkt. Het 
onderhoud aan de buitenschil en 
alles wat daarbij komt, kunnen we 
prima alleen.’
Jacobs: ‘Zodra je van de buitenschil 
naar binnen gaat, keukens en bad-
kamers gaat verbouwen, of wonin-
gen gaat isoleren en verbouwen, 
installaties gaat vervangen, spreek 
je over heel andere bedragen en 
een grotere complexiteit. We heb-
ben er de vakmensen voor in huis. 
Door dat allemaal te delen en te 
bundelen en met eigen mensen uit 
te voeren, kun je meer dan een an-
dere partij, die misschien op papier 
een grote omzet heeft, maar die in 
de praktijk 25 man op kantoor 
heeft en alles door onderaanne-
mers laat uitvoeren.’

Er moet wel veel onderling vertrouwen 
zijn

Burghouts: ‘We zijn hier niet voor 
niets al acht jaar mee bezig. We 
hebben ontdekt dat we alle vijf op 
dezelfde manier in onze vier be-

drijven staan. We willen vooruit, 
ons voortdurend verbeteren, onze 
bedrijven, die we ooit overgeno-
men hebben, voortzetten en conti-
nueren, ook als we er zelf mee op-
houden.’
Jacobs: ‘We zijn ooit bij elkaar ge-
komen om een back-up te hebben 
als één van ons “tegen een boom 
zou rijden”. We hebben er afspra-
ken over gemaakt dat de ene direc-
teur tijdelijk inspringt als de ande-
re wegvalt.’
Burghouts: ‘We hebben het als be-
drijven niet gemakkelijk gehad, en 
nog is de markt niet goed. Maar zo 
moet je De Variabele niet zien. Dit 
is geen samenwerking uit armoe-
de, dit is een offensieve stap in de 
groot onderhoudmarkt.’

De directeuren van het nieuwe Groot Onderhoudsbedrijf (vlnr): Ludwig Smits (Burgers/Van der Wal), Rob Hagemans (Hagemans 
Vastgoedonderhoud), Joep Burghouts (Burghouts Schilderen|Isoleren), Carel Hagemans (Hagemans Vastgoedonderhoud) en 
Bob Jacobs (Jacobs Beheersbaar Onderhoud).
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ELST – Pogingen om een ‘verticale’ onderneming voor groot onder-
houd op te zetten zijn steeds mislukt. Nu proberen de onderhoudsbe-
drijven Burgers/Van der Wal, Hagemans Vastgoedonderhoud, Jacobs 
Beheersbaar Onderhoud en Burghouts Schilderen|Isoleren het ‘hori-
zontaal’: ze staan samen borg voor De Variabele, een onderhoudsbe-
drijf met een omzet van 50 miljoen euro. Bob Jacobs en Joep Burg-
houts leggen het uit. ‘werkgebied is een groot deel van 

nederland’ 

‘een omzet van 50 miljoen en  

250 werknemers’

PASTOLEX, 
muurverven van

superieure kwaliteit

www.drenthverf.nl  
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‘Een kwestie van keuzes maken’
Jeroen Wilbrink Decoratie brengt de oorspronkelijke kleuren terug in Huis Barnaart

De oorspronkelijke situatie zoveel 
als mogelijk benaderen, dat is het 
uitgangspunt voor de restauratie 
van de vroeg 19-eeuwse voormali-
ge burgemeesterswoning Huis Bar-
naart aan de Nieuwe Gracht in 
Haarlem. Mede dankzij beschik-
baar gestelde fondsen van onder 
andere de BankGiro Loterij, de pro-
vincie Noord-Holland en het Prins 
Bernard Cultuurfonds, kon Vereni-
ging Hendrick de Keyser, eigenaar 
sinds 2002, onder leiding en toe-
zicht van restauratiearchitect Ann-
Katrin Adolph in 2013 aan de hui-
dige restauratie beginnen. Het zijn 
vooral de vijf stijlkamers op de 
‘bel-etage’ die van hoge kunsthis-
torische waarde zijn: onder andere 

de Marmerzaal, de Gouden Salon 
en de Etrurische Kamer. 
Het overige schilderwerk aan de 
buitenzijde van het monumentale 
pand en op de bovenste etage waar 
kantoren zijn gevestigd, is door 
schildersbedrijf Van der Werff uit 
Assendelft uitgevoerd.
Wilbrink merkt al snel, en weet uit 
ervaring, dat er een groot verschil 
bestaat tussen werken vanuit een 
onbeperkt budget en werken met 
beperkte middelen. ‘Ja, willen en 
kunnen liggen soms ver uit elkaar. 

Ook de restauratie van stoffering, 
tapijten, verlichting, vloeren en 
meubels eisen hier hun aandacht 
op, en laten we de bouwkundige 
aanpassingen niet vergeten.’ 
Aan het feitelijke werk ging uitvoe-
rig onderzoek vooraf. Wat betreft 
het schilderwerk was dat vooral 
historisch kleuronderzoek. Daar-
voor was restaurator en kleuron-
derzoeker Bert Jonker uit Zwolle 
verantwoordelijk. Ook besteedt de 
restauratiearchitect veel aandacht 
aan de volgorde en de mate waarin 
de onderdelen worden aangepakt. 
Wilbrink: ‘De afzonderlijke kamers 
laten weliswaar ieder een ander 
kleurenbeeld zien, maar verhou-
den zich qua architectuur tot el-

kaar. Uitgangspunt was ook om 
alle kleuren terug te brengen naar 
de eerste periode, alles zeer glan-
zend zoals gebruikelijk voor de 
Empirestijl. Dat alles conform het 
oorspronkelijke bestek uit 1803 dat 
uitermate gedetailleerd bleek te 
zijn.’
Een lastige opgave voor de restau-
ratiearchitect en restauratieschilder 
om daarbij de juiste keuzes te ma-
ken. Wilbrink: ‘Het één lokt het an-
der uit. Wat je aanpakt mag niet te 
zeer contrasteren met wat zich er-

naast bevindt. Pak je het schilder-
werk aan in de basementen van de 
scagliola (stucmarmer) pilasters 
dan kun je het verguldwerk ervan 
niet laten voor wat het is.’
Aan de hand van kleurtrapjes en 
microscopisch onderzoek zijn de 
meeste oorspronkelijke kleuren te-
rug gevonden. Soms zaten er nog 
oorspronkelijke kleuren op plek-
ken die niet door de tijd en door 
lichtinwerking waren aangetast en 
verkleurd.
Ook voor het schijnbaar normale 
schilderwerk op de kozijnen, ra-
men, deuren en luiken in de mar-
merkamer is voor een specifieke 
aanpak gekozen. ‘Voorheen was 

het schilderwerk in de marmerka-
mer wit, in de eetkamer roze. Nu 
gaan we terug naar het oorspron-
kelijk groen, ‘couleur bronce’. Om 
deze kleur in de juiste glansgraad 
te verkrijgen heb je dus een goede 

basis nodig. Dat betekent alle bar-
sten plamuren voordat je de eerste 
voorlak opzet.’ Tegen de verwach-
ting in gebruikt Wilbrink hiervoor 
e e n  g e w o n e  s y n t h e t i s c h e 

verf.‘Gebruik je een gewone grond-
lak met een lijnolie aflak, dan zakt 
je glans in. De synthetische hoog-
glanslak is bedoeld om een harde 
vaste onderlaag te hebben voor de 
lijnolie lakverf, om uiteindelijk de 
gewenste hoogglans te krijgen met 
een traag glansverloop. Want kies 
je voor het traditionele systeem 
met een lijnolie grondverf, en dat 
kan, dan zou je die laag moeten 
“verslechten” met een slechtkwast. 
Dat “verdassen” dient om de 
streepvorming weg te werken tot 
glans. Dat kost veel tijd en dus 
geld, terwijl het eindresultaat het-
zelfde is. Alweer een kwestie van 
keuzes maken, het hoogst haalbare 
bereiken binnen de grenzen van 
het beschikbare budget.’
Het maken van afwegingen geldt 
ook voor het restauratieschilder-
werk aan de kroonlijst en basemen-
ten van de pilasters in dezelfde ka-
mer, bestaande uit gestoken lin-
denhouten bladornamenten. Een 
ondergrond die een vergelijkbare 
bronzen kleur moet krijgen, zo 
bleek uit kleuronderzoek. ‘Eerst 
borstelen we de oude vervuilde en 
aangetaste bronsachtige onder-
grond schoon met ontvetter, dan 
licht schuren, om vervolgens een 
blauw gekleurde synthetische 
grondverf op de uitgeharde onder-

grond aan te brengen. De afwer-
king bestaat uit twee lagen glacis. 
Die maak ik zelf uit olie met pig-
menten en droogmiddel. De eerste 
is een transparante laag. Die zet ik 

gelijkmatig op met een tamponeer-
borstel. De tweede glacislaag is een 
gekleurde laag met een groen pig-
ment. Samen suggereert dat de 
groenachtig patina-uitstraling, niet 
egaal groen, maar een wolkerig 
groen dat neigt naar de kleur van 
de pilasters. De kleuring is dus niet 
uitgevoerd met metaalpoeders 
maar met kleurpigmenten.’ 
Eenmaal uitgevoerd zullen de be-
schadigde en vergane vergulde 
biezen te sterk aftekenen bij de bla-
dornamenten. Wilbrink: ‘Maar ga 
je die biezen na de reparatie te 
strak glimmend vergulden, dan 
contrasteert het goud weer te sterk 
met het groene patina van de orna-
menten en het groen van de scag-
liola pilasters. Daarom gaan we 
“sleets” te werk. Eenmaal verguld 
gaan we het goud terug patineren 
met een transparante waterachtige 
glacis. Deze kloppen we door om 
een mooi egale laag te krijgen, een 
soort van veroudering. 
Het is deze aaneenschakeling van 
afwegingen waarmee Wilbrink da-
gelijks te maken heeft. Alles in 
overleg met de restauratiearchitect 
en binnen het beschikbare budget. 
‘Uitgangspunt is altijd wel: wat je 
aanpakt, moet goed gebeuren.’ 
Wilbrink schat zijn aandeel in de 
restauratie in januari op te leveren. 

HAARLEM - Verschillende schilderdisciplines passen de restauratie- 
en decoratieschilders toe bij de restauratie van Huis Barnaart in Haar-
lem. SchildersVakkrant bezocht restauratieschilder Jeroen Wilbrink 
tijdens de restauratie. Zijn opdracht: het specialistisch schilderwerk in 
de vijf stijlkamers van het monumentale pand. Een vaktechnische ont-
dekkingstocht.  

Chris van de Wijgaart, een van de schil-
ders uit het restauratieteam, aan het 
werk in de Etrurische Kamer

Alle kleuren terugbrengen naar  

de eerste periode

Het hoogst haalbare binnen de grenzen 

van het beschikbare budget

Om de glans en het juiste groen te bepalen, neemt restaura-
tieschilder Jeroen Wilbrink heel wat beslissingen 

Een doorkijk vanuit de Gouden Kamer naar de Marmer Kamer. Ook stoffering, bekle-
ding en de vloeren maken deel uit van de restauratie

De bladornamenten en de vergulde biezen van de basemen-
ten in de pilasters zijn hard aan restauratie toe

Door het basement van de pilaster weg te halen kwam rechtsonder het oorspron-
kelijke niet verkleurde groen tevoorschijn
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Vereniging Hendrick de Keyser tot behoud van ar-
chitectonisch of historisch waardevolle huizen in 
Nederland, bestaat al sinds 1918. De vereniging 
draagt toepasselijk de naam van Hendrick de Key-
ser, stadsarchitect en beeldhouwer eind 16e eeuw, 
begin 17e eeuw. De vereniging is destijds opgericht 
uit bezorgdheid over de sloop in die periode van 
historische woonhuizen. Met steun van particulie-
re giften en van fondsen koopt de vereniging be-
dreigde monumentale panden, laat deze restaure-
ren en verhuurt ze vervolgens. 

Huis Barnaart in Haarlem is een statig classicis-
tisch pand aan de Nieuwe Gracht in Haarlem, ont-
worpen door architect Abraham van der Hart in 
opdracht van Willem Philip Barnaart, onder meer 
burgemeester van Haarlem en Statenlid. Zijn liefde 
voor de Empirestijl is terug te vinden in de stijlka-
mers van het pand. Vanaf 1880 was het pand in ge-
bruik als ambtswoning van de commissaris van de 
Koning(in) en later door overheidsinstellingen. 
Een eerste restauratie dateert uit 1991. Vereniging 
Hendrick de Keyser verwierf het pand in 2002.

Vereniging Hendrick de Keyser Huis Barnaart
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6 nummers vakblad Glas in Beeld
+ gratis nieuwsbrief
+  1e jaar 25% korting op de prijs van het jaarabonnement

€ 101,25 (i.p.v. € 135,-) excl. btw

Abonneren:    www.glasinbeeld.nl/abonneren    

Bel:   (088) 226 6647      

Mail:   abonneren@eisma.nl

Het vakblad voor 
de Glasbranche!

Jaarabonnement

korting 

25% 

 

 

Video, de manier om uw doelgroep kennis te laten maken 
met uw bedrijf, producten en projecten

Kijk voor meer informatie op
www.eismamediagroep.nl/diensten/videos

UW EIGEN VIDEO

KRACHTIG EN DOELTREFFEND! 
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‘Het gaat niet zonder personeel’
OnderhoudNL Ondernemersdag over de veranderde arbeidsmarkt

Harm van Lieshout:  ‘Flexicurity is geen excuuswoord voor werkgevers’

Lichte kritiek kwam van Harm van 
Lieshout, hoewel hij juist, naar ei-
gen zeggen, sterk gewantrouwd 
wordt in vakbondskringen. ‘Er 
wordt wel gezegd dat het begrip 
Flexicurity, waarin ik mij speciali-
seer, een mooi woord is om werk-
gevers maximale flexibiliteit te ge-
ven ten koste van werknemers.’ Dit 
is echter, volgens de lector Arbeids-
verhoudingen aan de Hanzehoge-
school Groningen, niet het geval. 
‘Werkgevers zijn niet gebaat bij al-
leen maar tijdelijke contracten, en 

werknemers willen lang niet altijd 
een vaste baan’, legt hij uit. ‘Flexi-
curity onderzoekt de mogelijkhe-
den en voorwaarden waaronder 
dienstbetrekkingen maximaal 
flexibel kunnen zijn met tegelijk 
maximale zekerheid.’

Van Lieshout is er van overtuigd 
dat er een kanteling heeft plaatsge-
vonden van het ‘verzorgingsstaat-
denken’ naar de ‘arbeidsparticipa-
tie-zienswijze’. Een werknemer 
kan nu in plaats van baanzeker-
heid ook bijvoorbeeld uitgaan van 
werkzekerheid, de wetenschap dat 
hij/zij betaald aan het werk zal blij-
ven. Of uitgaan van inkomensze-
kerheid, de wetenschap dat het in-
komen in ieder geval gegarandeerd 
is (belangrijk voor hypotheken en 
andere langer lopende levensbe-

slissingen) of van combinatiezeker-
heid, de mogelijkheid om werk en 
andere taken met elkaar te kunnen 
combineren. Deze zekerheden zet 
Van Lieshout in een Flexicurity-
matrix af tegenover vormen van 
flexibiliteit die voor een werkgever 

belangrijk zijn: externe flexibiliteit 
(het inhuren van arbeid), interne 
flexibiliteit (het breed kunnen in-
zetten van medewerkers), functio-
nele flexibiliteit (het veranderen 
van functies van werknemers) en 
flexibele beloning.
Presentatrice Marianne Zwager-
man, columnist, schrijfster en ra-
dio- en televisiemaakster kon dat 
uit haar eigen praktijk illustreren: 
‘Ik had een productiebedrijfje in 
Amsterdam waar ik medewerkers 
voor zocht. Ik vond verschillende 
goede professionals, maar die had-
den geen zin om volledig bij me in 
dienst te komen. Bijvoorbeeld om-
dat ze ook nog een handeltje in 
Afrikaanse koffiebonen hadden.’ 
Van Lieshout herkende dit: ‘Mede-
werkers die wel in dienst willen, 
maar óók die wereldreis nog willen 
maken. Al is het vaak wel leeftijd-
gebonden. Vanaf een bepaalde le-
vensfase zoeken werknemers toch 
meer vastigheid.’
Aan die behoefte, ook onder flex-
werkers, wordt onder andere door 
uitzendbureau Randstad gewerkt. 
Jeroen Zwinkels, directeur Opera-
tions van Randstad Nederland legt 
uit hoe zijn organisatie over de ar-
beidsmarkt nadenkt. Het aandeel 
werknemers met flexibele contrac-
ten is in ons land nu 38 procent 
(onder schilders 40 procent), en zal 
naar verwachting op dit niveau 
blijven. Verder stijgt de gemiddel-
de leeftijd, is er robotisering gaan-
de, globaliseert het bedrijfsleven en 
is er een duurzaamheidsuitdaging. 
Al die zaken vragen om andere ar-
beidsverhoudingen, vindt Zwin-
kels. Zwinkels maakt onderscheid 
tussen routinematig werk, dat 
massaal dreigt te verdwijnen door 
automatisering en robotisering, en 
handmatig werk. In de bouw ziet 
hij bijvoorbeeld nu de economie 
weer aantrekt een snel stijgende 
vraag naar laag- en middelbaar ge-
schoolde arbeid, waar in andere 
sectoren de vraag naar hoger opge-
leiden juist toeneemt.
Randstad maakt zich ondertussen 

hard voor een andere visie op 
flexkrachten. Zwinkels: ‘Het liefst 
wil ik van elk van onze werkne-
mers niet alleen weten waar hij de 
komende maand aan het werk is, 
maar ook wat hij daarna gaat doen, 
en daarna. Op die manier kan ik 
me dan ook richten op de opleidin-
gen en trainingen die zo’n werkne-
mer nu al nodig heeft om dat werk 
in de toekomst uit te kunnen voe-
ren.’ Daarnaast werkt Randstad 

aan meer erkenning voor flexwerk 
als inkomstenbron. Met de Rabo-
bank werden afspraken gemaakt 
over het afsluiten van hypotheken. 
Zwinkels: ‘Inmiddels zijn er meer 
banken die dit doen. Er wordt niet 
achteruit gekeken, naar het ar-
beidsverleden, maar naar voren, de 
te verwachten inkomstenontwik-
keling.’
Ruud Maas, voorzitter van Onder-
houdNL leidde beide sprekers in 
en ontvouwde daarbij ook plannen 
van OnderhoudNL. Onder andere 
de intentieverklaring die de onder-
nemersvereniging tekende met Fa-
ber Personeelsdiensten, om te ko-
men tot een eigen personeelssector, 
sluit bij de andere sprekers aan. 
Maas: ‘Recente wetgeving rond 
doorbetaling bij ziekte en uitbeta-
ling van transitievergoedingen zijn 

bedoeld om een toename van vast 
personeel te stimuleren, maar pak-
ken voor een branche waar sei-
zoensarbeid niet te vermijden is, 
juist averechts uit.’ De 40 procent 
flexwerk in de sector zou volgens 
Maas nog wel tot 45 procent kun-
nen doorgroeien, ook bij een krap-
per wordende arbeidsmarkt. ‘Om 
voor onze eigen leden te zorgen 
dat er voldoende goed geschoold 
flexibel personeel beschikbaar is, 

richten we nu de sector Onder-
houdNL Personeel op.’  
De heren leken het dus op grote 
stukken met elkaar eens te zijn 
over de geflexibiliseerde arbeids-
markt. Ook vonden ze elkaar in ge-
mopper op de overheid en op vak-
bonden die initiatieven om te expe-
rimenteren met arbeidscontracten 
frustreren. Alleen toen presentatri-
ce Zwagerman aan Van Lieshout 
vroeg wat hij vindt van de radicale 
keuzes van OnderhoudNL, zoals 
een breuk met de vakbeweging 
waar het collectiviteiten als Savan-
tis, Arbouw en het O&O-fonds be-
treft, was een tegengeluid te horen. 
‘Ik ben nog nooit een succesvolle 
verandering tegengekomen waar-
bij niet het personeel ook betrok-
ken was’, aldus de lector arbeids-
verhoudingen. 

ZEIST – Eens te meer bleek tijdens de Ondernemersdag van Onder-
houdNL hoezeer de ondernemersvereniging in de onderhoudssector 
voorop loopt in het ‘ontpolderen’. Het aantal flexkrachten is groot en 
daar moeten ondernemers mee om zien te gaan. 

De sprekers en de presentatrice in het eindgesprek. V.l.n.r.: Harm van Lieshout, Ruud Maas, Jeroen Zwinkels en Marianne 
 Zwagerman
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De verwachtingen voor de nabije toekomst zijn volgens Ruud Maas, voorzitter 
 OnderhoudNL, gunstig

Jeroen Zwinkels: ‘Flexwerk is een manier van leven, waar bijvoorbeeld een 
hypotheek bij hoort’

De 40 procent flex zou tot 45 kunnen 

doorgroeien

‘Werknemers willen soms geen  

vast werk’
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MAAK KENNIS MET ALLE
OPLEIDINGEN VAN NIMETO UTRECHT
 

 

 

 

 

 

 

  

10 DECEMBER 2015 

VAN 16:00-20:00U

15 JANUARI 2016

VAN 16:00-20:00U

16 JANUARI 2016 VAN 10:00-13:00U

11 MAART 2016 

VAN 16:00-20:00U

12 MAART 2016 VAN 10:00-13:00U

31 MEI 2016

VAN 16:00-20:00U

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP

WWW. NIMETO.NL  

SMIJERSLAAN 2, 3572 LP TE UTRECHT

Nimeto Utrecht, dé vakschool voor bevlogen vakmensen, 
komt graag in contact met ondernemers en werknemers 
die intresse hebben in calculeren, ondernemen of het 
leiden van projecten binnen de vastgoedzorg.

ONS AANBOD
• Een 1-jarige middag/avondopleiding voor 
   ondernemers (ook ZZP’ers en OZP’ers)*
• Een 2-jarige middag/avondopleiding voor uitvoerders 
   en projectleiders*
• Opleidingen waarbij Nimeto Utrecht intensief 
   samenwerkt met OnderhoudNL
• Een door het Ministerie van Onderwijs erkend MBO 
  niveau 4 diploma
• Vanaf september 2016 zijn de opleidingen in meerdere 
   regio’s te volgen

   *Op basis van een erkend MBO niveau 3 diploma

Goed om te weten
De opleiding wordt geheel gefinancierd door het 
Ministerie van Onderwijs. Er is een jaarlijkse subsidie van 
max. €2700,- op de loonkosten en een aftrek van 
studiekosten bij belastingaangifte.

Persoonlijk gesprek
Nimeto Utrecht biedt u graag een persoonlijk gesprek 
aan om uw vragen door te nemen. Neem daarvoor 
contact op met het informatieloket van de Kader- en 
Ondernemersopleiding via 030 - 275 30 42 of
06 - 53 85 32 85. Uiteraard zijn wij ook bereikbaar 
via email bblnimeto@nimeto.nl

DE OPEN DAGEN

“DOE KENNIS OPEN CREËER KANSENVOOR JEZELF EN HETBEDRIJF”

KOM LANGS OP De nieuwste bouwproducten 

ontdekken?

Bouwproducten.nl is een activiteit van Eisma Bouwmedia BV.

Op Bouwproducten.nl vindt u snel en gemakkelijk 

informatie over de nieuwste producten voor de bouw.  

@Bouwproducten Facebook.com/Bouwproducten

Bouwvideo Bouwproducten.nl/nieuwsbrief

www.bouwproducten.nlwww.bouwproducten.nl

 
o   foto’s & fi lms
o   informatie  opvragen

o   leveranciers gegevens
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Verkleuring laat kleuren leven
Rigo Verffabriek op zoek naar mensen die openstaan voor de eigenschappen van plantaardige kleurstoffen

Een 100% biobased muurverf zoals die op de Dutch Design Week in Eindhoven was 
te zien 

Tijdens de in oktober in Eindhoven 
gehouden Dutch Design Week wa-
ren er opvallend veel producten, 
projecten, ideeën en lezingen die 
direct of indirect in verband wer-
den gebracht met natuur, eco, bio 
en duurzaamheid. Of met een com-
binatie van die begrippen. Een van 
de getoonde projecten was getiteld 
Levende Kleuren waaraan Rigo 
Verffabriek meewerkte. Het pro-

ject, dat startte in augustus 2013 en 
totaal twee jaar duurde, werd aan-
gezwengeld door Rubia 100% Na-
tural Colours, een bedrijf dat on-
derdeel is van de boeren- en tuin-
bouworganisatie ZLTO. Rubia 
kweekt al jaren meekrap en wede, 
planten waarvan natuurlijke kleur-
stoffen worden gemaakt. Het be-
drijf zocht contact met Rigo Verffa-

briek omdat de verffabrikant zich 
al jaren richt op de productie van 
lakken en verven op (zoveel moge-
lijk) natuurlijke basis. 
Samen met diverse bedrijven en 
ontwerpers werd het project Le-
vende Kleuren gestart en die naam 
verraadt een deel van het verhaal 
dat er achter schuilt. Door de her-
komst van de kleurstoffen uit le-
vende planten krijgen producten 

die hiermee geverfd en geschilderd 
worden een specifieke eigenschap 
mee: ze gaan verkleuren omdat de 
kleuren niet stabiel zijn. Onder in-
vloed van zonlicht verandert de 
kleur. Tijd en licht doen hun werk 
waardoor het ‘verouderingsproces’ 
zichtbaar wordt. Voor de traditio-
nele verfindustrie is dat nu precies 
wat men zo lang mogelijk probeert 

te voorkomen , maar voor Rigo-di-
recteur Machiel van Westerhoven 
is het een uitdaging. ‘Wij willen kij-
ken waar de grenzen liggen van de 
technische mogelijkheden en de ac-
ceptatie van de markt. Wij zoeken 
graag naar iets wat uitstijgt boven 
het dogma dat glans en kleur be-
houden moeten blijven.’
Want dat is het probleem van verf 
die is gekleurd met natuurlijke 
kleurstoffen; de kleuren worden 
onherroepelijk matter en vager. 
Een huis dat aan de binnenkant 
volledig zou worden voorzien van 
dezelfde verf zal vanwege het in-
vallend zonlicht op de verschillen-
de wanden verschillend verkleu-
ren. Niet voor niets is de kleurkaart 
die door Rigo wordt gebruikt nogal 
bijzonder; het is een ‘verkleurkaart’ 
waarop de kleuren in diverse gra-
daties van steeds grotere verble-
king te zien zijn. Het kleurengam-
ma beschikbaar in verfproducten 
is, tot nu toe, beperkt tot beige-, 
geel- en roodtinten in verschillende 
schakeringen. 
Al met al lijken het geen kwalifica-
ties waarmee je de handen op el-
kaar krijgt van schilders en op-
drachtgevers. Maar zo ligt het vol-
gens Van Westerhoven toch niet. 
Hij draait de zaak om en is op zoek 
naar mensen die juist open staan 
voor de eigenschappen van de 
verf. Hij denkt daarbij vooral aan 
binnenhuisarchitecten en stylisten. 
Die staan volgens hem open voor 
nieuwe en aparte zaken. Ook be-
paalde opdrachtgevers zijn vol-
gens hem zoekende. Henriëtte van 
Westerhoven, vrouw van mede-di-
recteur Toon van Westerhoven en 
verantwoordelijk voor de commu-
nicatie bij Rigo, zegt dat er ook be-
langstelling is van vastgoedonder-

nemingen die zich richten op ver-
duurzaming van het onderhoud. 
‘Ook zijn er bouwbedrijven die 
zich serieus voor duurzaamheid 
interesseren.’
De natuurlijke kleurstoffen passen 
prima in het programma van Rigo 
Verffabriek die zich met het merk 
Aquamaryn al jaren richt op het 
produceren van ‘natuurlijke’ lak-
ken en verven. Het bedrijf laat vlas 
verbouwen waaruit lijnolie wordt 
geperst die gebruikt wordt voor de 
eigen lijnolieverf. Daar werden tot 
voor kort altijd minerale pigmen-
ten in gedaan en nu zijn er dus ook 
plantaardige kleurstoffen waar-
door het bedrijf nu echt 100% bio-
based verf kan aanbieden. ‘De her-
winbaarheid van grondstoffen is 
voor ons belangrijk’, zegt Machiel 
van Westerhoven. ‘De synthetische 
pigmenten zijn gebaseerd op aard-
olie en dat is eindig. Ook minerale 
pigmenten zijn niet hernieuwbaar. 
Wat wij zoeken zijn grondstoffen 
die net zo snel weer aangroeien dat 
ze binnen de levensduur van de 
door ons geleverde producten in-
gezet kunnen worden.’ Daarbij legt 
hij zich nog een beperking op, 
want Rigo Verffabriek wil zoveel 

mogelijk gebruik maken van lokale 
productie. Zo wordt de lijnolie ge-
wonnen door molens die draaien 
op de Zaanse Schans, niet ver van 
de fabriek in IJmuiden. 
De natuurlijke kleurstoffen kunnen 

in principe in meerdere verven 
worden toegepast en de applicatie 
verschilt niet van gewone syntheti-
sche verf. Muurverf aanbrengen 
met een roller, spuiten, tampone-
ren, marmeren of kwasten, het kan 
allemaal, zegt Van Westerhoven. 
Het liefst zou hij belangstellenden 

uitnodigen om naar de fabriek te 
komen waar ook een atelier is ge-
vestigd om naar hartelust te expe-
rimenteren. De verschillende 
kleurmogelijkheden laten zich vol-
gens hem goed mixen. De kleur 
van de verf is uiteraard geen ready 

mix, maar wordt per keer apart 
aangemaakt. De prijs is niet heel 
hoog, maar wel hoger dan door-
snee verf. Volgens Van Westerho-
ven is de prijs een ondergeschikt 
punt in het geheel omdat de klant 

kiest voor iets speciaals. Hij bena-
drukt dat de verf in de markt wordt 
gezet als concept: de klant een toe-
passing bieden die het beste past. 
Henriëtte van Westerhoven beaamt 
dat ze geen doorsnee product ver-
kopen, maar ziet dat de groeiende 
belangstelling voor duurzaamheid 
hen in de kaart speelt. ‘Vanuit die 
gedachte hebben wij het tij mee. Ik 
denk dat wij vroeger een ingewik-
keld verhaal hadden te vertellen. 
Dat gaat nu makkelijker.’ Haar 
zwager, Machiel Westerhoven, ziet 
zaken in elkaar overvloeien. ‘Ar-
chitecten houden zich bezig met 
esthetiek en wij willen graag laten 
zien dat het anders kan met de 
kleuring. Anderzijds kunnen zij 
niet om duurzaamheid heen. Het 
vloeit in elkaar over.’

IJMUIDEN - Rigo Verffabriek werkte afgelopen twee jaar mee aan het 
project Levende Kleuren waarbij gebruik wordt gemaakt van natuur-
lijke kleurstoffen. Die hebben als nadeel dat ze niet stabiel zijn waar-
door de verf na verloop van tijd verkleurt. Dat nadeel kun je ook uit-
leggen als een bijzonderheid van de verf. Daarom maakte Rigo Verffa-
briek in samenwerking met Buro Belén een verkleurkaart. Vreemd? 
Raar? Het antwoord: hoe een ingewikkeld verhaal steeds makkelijker 
is te vertellen. 

De verkleurkaart met kleuren uit herwinbaar plantaardige grondstoffen 
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Behang en stof tijdens expositie op de Dutch Design Week jongstleden oktober in 
Eindhoven

‘De herwinbaarheid van grondstoffen is 

voor ons belangrijk’

‘De kleur van de verf is 

geen ready mix’

Open staan voor de eigenschappen  

van de verf
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Een heel simpele vraag, maar een 
antwoord met gevolgen. Schilders-
Vakkrant wilde onder andere we-
ten hoe woningbezitters en huur-
ders over schilderen in de winter 
denken. USP Marketing Consul-
tancy voerde het onderzoek uit. 
Het antwoord op de vraag ‘denkt u 
dat uw woning even goed in de 
winter als in de zomer geschilderd 
kan worden?’ is niet bemoedigend. 
Gemiddeld ruim de helft van de 
potentiële particuliere opdrachtge-
vers (54%) vindt van niet. Om pre-
cies te zijn: gemiddeld 45% denkt 
van niet (kopers 52%; huurders 
36%) en gemiddeld 9% stelt dat het 
zeker niet kan (kopers 10%; huur-
ders 7%). Nog eens 15% geeft aan 
het niet te weten. Gemiddeld 22% 
zegt dat het kan en 9% ‘lijkt het van 
wel’. De grootste bedenkingen ko-
men dus duidelijk uit de hoek van 
de wooneigenaren. Wil je als on-
dernemer deze sceptische groep 
aanspreken, dan zul je dus met 

goede argumenten en garanties 
moeten komen om het tij te keren. 

De vraag ‘kan schilderwerk beter 
in de zomer of in de winter worden 
uitgevoerd?’ lijkt dezelfde vraag, 
maar is het niet. Hier wordt name-
lijk naar een waardeoordeel ge-
vraagd in termen van wel of niet 
beter. Gemiddeld geeft nu zelfs bij-
na tweederde van de respondenten 
aan dat het beter is om schilder-
werk in de zomer uit te laten voe-
ren (kopers 71%; huurders 55%). 
Gemiddeld bijna één op de vijf 
woonconsumenten (18%) maakt 
het niet uit (kopers 16%; huurders 
21%). Gemiddeld geeft nog eens 
14% van de kopers en de huurders 
aan het niet te weten (kopers 9%; 
huurders 21%). In zijn algemeen-
heid blijken het ook hier de huisbe-
zitters te zijn die grotere twijfels 
hebben om hun vastgoed in de 
winterperiode aan de schilder toe 
te vertrouwen.  

De woonconsumenten (kopers en 
huurders) baseren hun (voor)oor-
deel natuurlijk ergens op. Op de 
vraag ‘wat is het slechtste voor een 
verflaag, bijvoorbeeld op een ko-
zijn?’ zien de respondenten vocht 
als de grootste bedreiging. En dat 
terwijl vocht in de vorm van regen 
en dauw toch eerder in voor- en 
najaar parten speelt dan gedurende 
de winterperiode. Gemiddeld ruim 
de helft van de woonconsumenten 
(52%) vindt vocht de grootste be-
dreiging (kopers 55%; huurders 
50%). Een grotere bedreiging dan 
uv-straling. Gemiddeld 21% van 
de ondervraagden lijkt uv-straling 
namelijk het slechtst voor de verf-
laag (kopers 25%; huurders 15%). 
Gemiddeld 18% weet het niet of 
heeft er geen mening over, hoofd-

zakelijk de huurders (kopers 12%; 
huurders 26%). Vuilaanslag wordt 
door 5% van zowel kopers als 
huurders als het meest slecht voor 
de verflaag gezien. 

Want wooneigenaren en huurders 
kunnen er natuurlijk zelf iets aan 
doen om hun woning tegen weers-
invloeden te beschermen. Op de 
vraag ‘reinigt u zelf regelmatig uw 
buitenschilderwerk?’geeft gemid-
deld maar liefst 72% van alle bewo-
ners aan daar iets aan te doen (14% 
minsten één keer per jaar; 29% re-
gelmatig , maar alleen waar ik bij 
kan, en 23% soms). Gemiddeld een 
op de vier woonconsumenten 
(22%) reinigt het buitenschilder-
werk nooit. Het onderzoek geeft 
geen duidelijk beeld of het reinigen 

bedoeld is om het schilderwerk te 
reinigen/beschermen of om esthe-
tische redenen.

Op de vraag ‘als een (schilders) be-
drijf zou aanbieden elk jaar uw 
schilderwerk te komen reinigen, 
zou u dat aantrekkelijk vinden?’ 
geeft gemiddeld 21% van de bewo-
ners aan dit om uiteenlopende re-
denen wel te willen. Gemiddeld 
8% vindt van wel omdat dat een of 
meerdere jaren onderhoud scheelt, 
6% omdat de woning er dan mooi-
er uitziet en 12% maakt het niet uit. 
Kopers zijn hier met afstand en-
thousiaster over dan huurders. Ge-
middeld de helft van alle woon-
consumenten begint er niet aan 
omdat het óf teveel geld kost (35%) 
óf omdat ‘het niet uitkomt’(15%). 

DOETINCHEM – Winterwerk en winterkorting. Daarover schreven 
we uitgebreid in de vorige uitgave. Nu kun je als ondernemer natuur-
lijk van alles willen, als de opdrachtgever er geen fiducie in heeft, 
houdt alles op. Er blijken nog veel vooroordelen bij klanten te leven, 
zo blijkt uit ons onderzoek. 

De klant moet het willen

P R O J E C T

Woningbezitters en huurders argwanend over schilderwerk tijdens de winterperiode 

Synthetische 
lakplamuur

Bichemie® Coatings BV
Postbus 2365, 8203 AH Lelystad
Tel.  +31(0)320 - 28 53 57,  
Fax  +31(0)320 - 28 53 50
e-mail:advies@bichemie.nl

www.bichemie.nl

Grote vulkracht       Snelle verwerking       Boterfi jne struktuur

lakplamuur

Grote vulkracht       Snelle verwerking       Boterfi jne struktuur
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Linksom of rechtsom, bij elke schil-
derondernemer zal de schoorsteen 
moeten roken. Lukt dat niet, dan 
eindigt het bestaansrecht en ver-
dwijnt het schildersbedrijf automa-
tisch van het ondernemerstoneel, 
dat is een ijzeren wet van het 
marktmechanisme. 
Weet je je algemene kosten (AK) te 
beheersen, dan zal dat je uurtarief 
zeker beïnvloeden. Onder AK ver-
staan we in het algemeen de kosten 
voor huisvesting, vervoer, kantoor-
benodigdheden, communicatie, re-
clame, bedrijfsverzekeringen en af-
schrijvingen, kortom kosten die 
niet rechtstreeks of indirect aan een 
schilderproject kunnen worden ge-
koppeld. AK en indirecte kosten 
zijn begrippen die nog wel eens 
door elkaar heen lopen. Ook indi-
recte kosten zijn kosten die niet di-
rect naar een schilderproject voe-

ren, maar wel gemaakt worden. 
Denk aan telefoonkosten, oplei-
dingskosten, it-kosten. Bovendien 
kunnen kosten regionaal verschil-
len. Hypotheek- en huurlasten in 
de Randstad liggen nu eenmaal ho-
ger dan in Groningen. Beide soor-
ten kosten moeten op één of andere 
manier verdiend worden met schil-
deren, ze moeten dus verrekend 
zijn in het uurtarief.
Het begrip uurtarief is overigens 
niet altijd hetzelfde. Maak een 
klant altijd duidelijk wat je er on-
der verstaat. De een hanteert na-
melijk een uurtarief inclusief alles, 
de ander niet. Voorkom in ieder ge-
val discussie achteraf door particu-
liere opdrachtgevers altijd inclusief 
6% BTW te offreren. Omdat ieder 
zijn of haar eigen standaard ge-
bruikt, bestaat hét uurtarief niet. 
Overigens hoeft een verlaging van 
je AK niet automatisch een lager 
uurtarief op te leveren. Laat je je 
uurtarief mee naar beneden bewe-
gen, dan wordt je concurrentiepo-
sitie weliswaar sterker, maar staat 
je rendement onder druk. Hand-
haaf je je uurtarief bij lage AK dan 
houd je meer over. En daar doe je 
het toch allemaal voor. 
De redactie sprak laatst een jonge 
zzp’er die nog thuis woonde, geen 
reclamekosten had omdat hij volle-
dig wierf via mond-tot-mondrecla-
me, volstond met een goedkope 
tweedehands auto, zijn administra-
tie door zijn moeder liet doen, en 
geen arbeidsongeschiktheidsverze-
kering en pensioenvoorziening 
had. Is hier sprake van een profes-
sionele schilder? Jazeker, hij voert 
zijn beroep uit. Het is aan de on-
dernemer zelf om zijn prijs aan de 
lage AK aan te passen, of juist niet. 
De vraag wanneer er sprake is van 
verstandig ondernemerschap laat 
zich lastiger beantwoorden.
Voorzitter van Zelfstandigen 
Bouw, Charles Verhoef is een warm 

voorstander van een ‘gezond’ uur-
tarief. ‘Ik ben absoluut niet voor af-
spraken in cao’s over (minimum)
tarieven voor zzp’ers. Ik ben wel 
een voorstander van een fatsoenlij-
ke prijs voor vakmanschap,’ zegt 
Verhoef op www.ikgastarten.nl 
(Rabobank). Met fatsoenlijk duidt 
Verhoef op het doorberekenen van 
de kosten voor onder andere een 
arbeidsongeschiktheidsverzeke-
ring en de kosten voor het opbou-
wen van pensioen. 
Zoals al vaker in deze kolommen 
gezegd: angst is een slechte raad-
gever. Het getuigt niet van goed 
ondernemerschap om een zo laag 
mogelijk uurtarief te hanteren. Elke 
ondernemer weet het: niet elk uur 
is werkbaar en declarabel. In elk 
beroep liggen ondernemersrisico’s 
opgesloten. Ook die uren moeten 
betaald worden, zoals ook de pre-

mies voor pensioenopbouw en een 
arbeidsongeschiktheidsverzeke-
ring en een reservering voor scho-
ling. En niet in de laatste plaats om 
winst te genereren. Voer dus ook 
een percentage voor investeringen 
op. Bijvoorbeeld voor een investe-

ring in spuitapparatuur, in de aan-
schaf van duurzame arbeidsmid-
delen, of in een meer efficiënte kan-
toorautomatisering. Allemaal weer 
middelen om de bedrijfsvoering 
doelmatiger te organiseren en om 
een standvastig uurtarief te kun-
nen blijven hanteren. Voor iedere 
ondernemer ligt die mix anders. 
Wees naar de klant in ieder geval 
altijd duidelijk hoe een uurprijs of 
een afgesproken vaste prijs is opge-
bouwd. Vele variabelen spelen 
daarbij dus een rol. Gaat het om 
spuitwerk of om het sauzen van 
een muur, lakwerk op kozijnen, al 
dan niet inclusief houtrotherstel, 
en gaat het om een prijs inclusief of 
exclusief materialen? Afhankelijk 
van de omstandigheden ligt het 
uurtarief, wit en , in dit geval, ex-
clusief 6% btw, al gauw tussen de 
35 en 50 euro per uur. 
En hoe gaat schildersoftware om 
met een uurtarief? Voor het calcu-
latieprogramma TopCalc gaat Bar-
tels Datastore uit van een stan-
daard, opgebouwd uit een aantal 
factoren. Directeur Anders Bartels: 
‘Grofweg is het uurtarief onder te 
verdelen in netto kosten per uur, 
de AK en een post voor kosten 
voor winst en risico.’ Daarbij ba-
seert Bartels zich op het ‘oude’ 
Tijdnormenboek voor schilder- en 
glaswerkzaamheden en het Basis-
verf- en glasbestek 2006 voor 
Nieuwbouw- en Onderhouds-
werkzaamheden.  ‘Inderdaad, oud. 
De meest recente versie dateert 
van, ik meen, 2007. Niet dat we 
deze gedateerde cijfers onveran-
derd overhevelen. Ze zijn een uit-

gangspunt. Er zijn geen partijen 
meer die zich wagen aan een nieu-
we versie van die normenboeken. 
Niemand voelt zich daarvoor nog 

verantwoordelijk. Dat is deels te 
wijten aan veranderende omstan-
digheden. Gebruikte materialen 
zijn veranderd, maar ook de wijze 
van appliceren. Offreer je op basis 
van authentiek schilderwerk of op 
basis van spuitwerk. Dat is een 
enorm verschil.’ Gebruikers van 
het calculatieprogramma kunnen 
en zullen dan ook direct afwijken 
van de voorgeprogrammeerde ge-
tallen, deze aanpassen naar de ei-
gen situatie. Ze stellen daarmee 

hun eigen “prijzenboek” op en bor-
gen vervolgens hun eigen normbe-
dragen in het calculatieprogram-
ma. 

Wel wijst Bartels op een enorme in-
formatiebehoefte bij onderhouds-
bedrijven. ‘In een concurrerende 
omgeving en een economische cri-
sis hebben ondernemers behoefte 
aan structuur, aan houvast. Maar 
ook opdrachtgevers stellen in toe-
nemende mate een degelijk opge-
bouwde offerte op prijs. Een calcu-
latieprogramma draagt daar toe 
bij. Ongeacht of het schilderonder-
nemers mét of zonder werknemers 
zijn.’ 

gen. Diverse functionarissen zijn 
verdwenen, maar de functies in de 
organisatie blijven overeind. 

We hadden het druk. Dit jaar kwam 
voorzichtig een in-
haalslag van achter-
stallig onderhoud 
op gang. Vooral de 
tweede helft van het 
jaar liet dat zich gel-
den. Toch sluiten op 
1 december a.s. en-
kele bedrijven reeds hun poorten. 
Werk voor het 1e kwartaal 2016 is er 
nauwelijks, althans volgens de plan-
ningen. Werk is er genoeg. Ook bin-
nenwerk. Maar je moet er wel ach-
teraan. Acties! Vuur! Neem geen ge-
noegen met nauwelijks activiteit in 

de maanden januari, februari en 
maart, is mijn advies.

Straks in het hoogseizoen zijn er 
nauwelijks voldoende vakmensen 

om aan de vraag te 
voldoen. Uurtarie-
ven zouden zo maar 
op kunnen lopen tot 
100 euro. Daar is de 
branche in zijn ge-
heel niet op bere-
kend. Hoezo maat-

schappelijk verantwoord onderne-
men? 

Vuur! Hans Cornelissen, voormalig 
directeur van Planbuilding, heeft 
gelijk: wie verstandig is koopt een 
bontjas in de zomer, de milieueffec-

ten daargelaten. Mensen, geef 
vuur! Vuur om ook in het 1e kwar-
taal volop bezig te kunnen zijn. 
Het levert waarschijnlijk niet het 
wenselijke rendement, maar 
draagt wel bij aan de vaste kosten. 
Het is een onderdeel van maat-
schappelijk verantwoord onder-
nemen. Tal van mogelijkheden 
dienen zich aan. Controles op de 
status van onderhoud; een APK-
keuring op de woning. Uitvoeren 
komt later wel, maar contact met 
je vaste klanten is er wel. Eigenlijk 
vragen zij daarom. Geef vuur.

k.kamsma@gilde
managementsupport.nl
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Vuur!   KOOS KAMSMA

Ik bedoel niet het vuur van een 
peloton, de gezellige haard of de 
knisperende vlammen van de 
vuurkorf op het terras, terwijl de 
vrieskou haar intrede doet. Ik heb 
het over het vuur van Prometheus 
dat hij stal van de goden op de 
berg Olympus en doorgaf aan de 
mensen. Prometheus werd ge-
straft door de goden, gekluisterd 
op een berg in de Kaukasus maar 
gered door Herakles. 

Vuur betekent niet alleen warmte 
maar ook energie. Markten zijn in 
korte tijd ontzettend veranderd. 
Bedrijven zijn gemiddeld meer 
dan gehalveerd en op het bordje 
van de huidige ondernemer zijn 
steeds meer taken komen te lig-
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Onwerkbare dagen horen thuis in je calculatieprogramma. Tijdens die uren verdien 
je feitelijk niets, maar je kunt die tijd nuttig maken door je te laten informeren over 
nieuwe ontwikkelingen om  je werk straks e�ciënter uit  te kunnen, zoals hier op de 
foto tijdens een van de Servicedagen, vorig jaar, bij ProCoatings in Leiden

Ondernemers scha�en arbeidsmiddelen aan. Ook de reservering voor de investering 
in de aanschaf van bijvoorbeeld steigermaterieel of een trap hoort thuis in de cate-
gorie Algemene Kosten

Een ondernemer zonder arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft één zekerheid: 
geen inkomsten bij ziekte en uitval. Bereken de premie voor de verzekering dan ook 
door in je uurtarief

DOETINCHEM – Marktwerking is een groot goed. Het houdt onder-
nemers scherp, maakt ze innovatief en heeft een prijsdrukkend effect. 
Prima, tot zover. En toch zijn uurtarieven van 20 à 25 euro per uur geen 
uitzondering, al zeker gedurende de lastige winterperiode. Dat kan 
nooit de bedoeling zijn van het vrije marktprincipe. Of juist wel?

Hét uurtarief bestaat niet

B E W E G I N G

‘Geen organisatie waagt zich tegenwoordig nog aan het vaststellen van een uurtarief’

‘Voorstander van een “gezond” 

uurtarief’

‘Opdrachtgevers stellen een degelijk 

opgebouwde offerte op prijs’
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Pompzuigershop.nl levert diverse 
Wood’s Powr-Grip-pompzuigers 
voor de bouwbranche, de glasleve-
ranciers, de dienstverlening en de 
industrie. Zo ook de pompzuiger 
N4000, de 1-naps zuiger voor toe-
passing bij onder meer het ver-
plaatsen in parallelle draagrichting 
van vlakke gasdichte materialen 

zoals glas, gecoat hout, kunststof, 
metaal, marmer en keramiek. De 
N4000-pompzuiger lexaan weegt 
zelf 1,6 kg, heeft een draagkracht 
van 57 kg bij een zuigschijfdiame-
ter van 200 mm en wordt geleverd 
in een koffer. Voor het transport 
van gebogen glas is de specifieke 
pompzuiger N5450 met stalen 

handgreep leverbaar. Met 
een diameter van 230 mm 
biedt de rubberen zuigschijf 
hier een draagkracht van 
68 kg. Eveneens te leveren 
in een koffer. 

www.pompzuigershop.nl 
bouwproducten.nl: 

250486

Pompzuiger 

Hitachi Power Tools heeft het as-
sortiment aangevuld met vier stof-
zuigers: de RP350YDM, YDH en 
RP250/500YDM. De letters M en H 
in de naamgeving geven aan dat 
de stofzuigers voldoen aan de M- 
of de H-klasse. Hierbij wordt in de 
M-klasse het stof voor 95,5% gefil-
terd terwijl H staat voor een rende-
ment van 99,995%. De eerste twee 
stofzuigers zijn uitgevoerd met een 
volautomatische filterreiniging tij-
dens gebruik; de RP250/500YDM 
hebben een semi-automatische fil-
terreiniging met trilmechanisme 
voor een optimale werking van de 
filterelementen. Verder zijn de ma-
chines uitgerust met aanloop-
stroombegrenzing en slaan auto-
matisch af wanneer het reservoir 
vol is.

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

bouwproducten.nl: 250461

Het kleurenboekje RAL K1 van 
TQC Thermimport Quality Control 
heeft enkele veranderingen onder-
gaan. Zo worden nu op een ge-
bruiksvriendelijke manier de 213 
RAL Classic-kleuren getoond met 
14 kleuren per blad. Daarbij zijn de 
bladen in het midden losgesneden 
waardoor er eigenlijk twee identie-
ke boekjes naast elkaar ontstaan. 
Kleuren kunnen zo eenvoudig met 
elkaar worden vergeleken en ge-
combineerd, tegemoetkomend aan 
de wensen ten aanzien van de 
flexibiliteit bij kleurencombinaties. 
De RAL-kleurstroken zijn op een 
vernieuwende manier geprodu-
ceerd en het complete boekje RAL 
K1 is via de webshop van TQC ver-
krijgbaar. Personaliseren met bij-
voorbeeld een bedrijfslogo behoort 

daarbij ook tot de mogelijkheden.

info: (010) 790 01 00
www.tqc.eu

bouwproducten.nl: 250484

h e t  P r o d u c t

‘een product dat past in de trend’

‘Ik ben begin dit jaar in dienst ge-
komen bij het bedrijf Eco-Point In-
ternational (EPI)’, vertelt Daniel 
Bonnier, accountmanager bij dat-
zelfde EPI. ‘In de schildersbranche 
is het bedrijf onbekend, maar we 
maken al meer dan 25 jaar reinigers 
en ontvetters op basis van herwin-
bare, natuurlijke grondstoffen. We 
leveren die producten business-to-
business in acht verschillende 
branches: de automotive, de voed-
selindustrie, de chemie, de metaal, 

de dienstverlening, in de non-pro-
fit en in de bouw. Vaak zijn grote 
schoonmaak- of industriële onder-
houdsbedrijven onze klanten. 

Maar ik zag ook mogelijkheden in 
de schildersmarkt, en zeker ook 
voor de kleinere schildersbedrij-

ven.’
Eco100 is daar het eerste voorbeeld 
van. Het is een ontvetter, speciaal 
ontworpen voor het reinigen van te 
schilderen oppervlakken. ‘Derge-
lijke producten bestaan natuurlijk 
al’, zegt Bonnier. ‘Zoals ammonia, 
wat de professionele schilder te-
genwoordig niet meer gebruikt, en 

andere gespecialiseerde middelen. 
Maar die zijn gemaakt van niet-
herwinbare grondstoffen. We heb-
ben vergelijkende tests uit laten 
voeren door het COT, onderzoeks- 
en adviesorganisatie voor de bouw 
en industrie .  Daar bleek dat 
Eco100, dat wel van herwinbare 
grondstoffen wordt gemaakt, even 
goed of zelfs beter ontvet en rei-
nigt. Zowel oppervlakken van wa-
terverdunbare verven als van verf-
lagen op oplosmiddelbasis. En een 
snelle en goede reiniging is natuur-
lijk essentieel voor goed schilder-
werk. Het is bepalend voor de 
hechting, om het belangrijkste 
maar te noemen. Dus is het alleen 
maar een extra voordeel dat ons 
product op natuurlijke basis is. Op 
de precieze ingrediënten en formu-
leringen ga ik niet in, maar de Eco-
Point-producten worden gemaakt 
van ingrediënten als citroen, kokos, 
suikerbiet en maïs. Landbouwpro-
ducten die duurzaam en hernieuw-
baar geproduceerd kunnen wor-
den.’
Eco-Point ontwikkelde Eco100 spe-
ciaal voor de schilder. Het product 
is in een kant-en-klare sprayflacon 
te verkrijgen, maar kan ook als 
concentraat in containertjes wor-
den aangeleverd. Bonnier: ‘Het 
product past erg in de trend die je 
onder schilders ziet. Dat ze duur-
zamer willen werken. We hebben 
veel meer eco-producten die inte-
ressant kunnen zijn voor de schil-
der. Denk aan kwastspoelmiddel 
en reinigingsdoekjes. Daar hopen 
we in een later stadium mee op de 
markt te komen.’ 

GORINCHEM – Het was een van de verrassingen op de SGA-Vakda-
gen in Gorinchem: Eco100. Een ontvettingsmiddel voor de schilder, 
‘op ecologische basis’. Waar komt het product vandaan, en welk pro-
bleem gaat het voor de schilder oplossen?

‘Gemaakt van hernieuwbare  

landbouwproducten’ 

Daniel Bonnier: ‘Eco100 is minstens net zo goed als producten die van aardolie 
 gemaakt zijn’

werk en plaatmateriaal. Deze verf 
is verkrijgbaar in alle kleuren via 
het AQ-kleurenmengsysteem van 
Wijzonol, heeft als rendement 6- 
8 m2/liter en wordt geleverd in 
verpakkingen van 5 en 10 liter.

info: 038) 429 11 00
www.wijzonol.com

bouwproducten.nl: 250490

Met de buitenmuurverf Wijzoplex 
2SO Extreem van Wijzonol kan de 
schilder langer doorwerken onder 
kritische omstandigheden ten ge-
volge van het wisselende weer. De 
Wijzoplex 2SO Extreem is een wa-
terverdunbare gladde muurverf op 
basis van acrylaatdispersie met als 
eigenschappen eiglans en duur-
zaam in de buitenlucht. De verf 
kan worden toegepast vanaf 3 °C 
en is regenvast vanaf 60 minuten 
na opbrengen. De verf is zeer goed 
reinigbaar met schrobvastheids-
klasse 1 en kan worden aange-
bracht op steenachtige ondergron-
den als beton, metsel- en pleister-

v a k m a n s c h a P

De Siliconen-gevelverf 918 van 
Brillux kenmerkt zich door een 
hoog waterafstotend vermogen, 
met tegelijkertijd een zeer goed dif-
fusievermogen. Deze kenmerken 
vertalen zich naar een goede 
weersbestendigheid: slagregen-
dicht, tegen luchtverontreinigende 
stoffen,vuilafstotend en een lange 

houdbaarheid. Bovendien zorgt 
het microporeuze oppervlak voor 
gemakkelijk afspoelen van stofaan-
hechtingen. Deze verf voldoet aan 
klasse 1 door een lage W-waarde 
en Sd-waarde. De verf kan worden 
aangebracht op organische en mi-
nerale ondergronden en worden 
toegepast op oude verflagen en als 
renovatieverf op onbeschadigde 
gevelisolatiesystemen. Er is keuze 
uit 384 kleuren. Ter bescherming 
tegen algen en schimmels is de 
Protect-kwaliteit leverbaar.

 info: (010) 292 34 89
www.brillux.nl

bouwproducten.nl: 250499

stofzuiger raL-kleurenboek 

Buitenmuurverf

Mijn buurman heeft een schuur 
in zijn tuin gezet. Prima, het is 
zijn tuin. Prima schuurtje, staat 
er mooi bij. Beetje jammer dat hij 
het schuine dak dat in mijn tuin 
afwatert, niet van een dakgoot 
heeft voorzien. Hoeft ook niet, 
want dat regenwater klettert nu 
tegen míjn schuurtje aan en zorgt 
voor een waterval dat beide 
schuurtjes de wankele onder-
grond gaat ontnemen. Deze zo-
mer heb ik langs zijn andere 
schuurtje al een schutplaat moe-
ten plaatsen om te voorkomen 
dat mijn achtertuin in een krater 
wegzonk. Maar nu heb ik dus 
deze tijdbom erbij. Hoeft dus 
wél!
Een schilder is geen hovenier, bo-

Inwateren en afwateren EDWARD UITTENBROEK

siliconen gevelverf  
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‘Het kwam door een klantvraag’, 
vertelt Colin Austermann, marketeer 
bij Mavro. ‘Daarvoor ontwikkelden 
we een permanente antigraffiticoa-
ting met sterk beschermende eigen-
schappen: NitoCoat. Dat bleek een 
kleurherstellend vermogen te heb-
ben; een uitgelezen kansen om het 
product ook elders te vermarkten.’ 
Een gewone antigraffiticaoting doet 
niets bijzonders met de ondergrond. 
Het legt zich er onzichtbaar over-
heen en beschermt die ondergrond 
tegen verf, inkt en andere aantasting 
(bijvoorbeeld door roetneerslag en 
uv-straling). NitoCoat doet veel 
meer. Austermann: ‘Het gaat een 
chemische hechting met de onder-
grond aan. Het is niet geschikt voor 
hout of minerale ondergronden. 
Maar bij industrieel gecoate opper-
vlakken, kunststof ondergronden en 
trespa dringt het in de ondergrond 
door en vormt er een laagje van een 
paar mu. Dat haalt de oorspronkelij-
ke kleuren enorm op, ook als die al 

helemaal verkrijt zijn.’ Austermann: 
‘Het is een mooi product voor de 
schilder. Trespa, dat zogenaamd on-
derhoudsvrij is, vormt een flinke uit-
daging voor de schilder. Dat moet je 
anders reinigen, schuren, primeren, 
gronden en lakken. Nu ben je met 
reinigen en daarna opbrengen van 

NitoCoat meteen klaar. Je kunt hier-
mee ook andere oppervlakken aan-
pakken, zoals standbeelden en 
kunstwerken van metaal of kunst-
stof.’
NitoCoat wordt sinds kort via de 
verfgroothandel verkocht, maar Ma-
vro ontwikkelde ook een compleet 
‘preferred applicator’-programma 
voor wie meer wil met het product. 
‘Het programma bestaat uit een trai-
ning, die we samen met opleidings-

instituut SVS hebben ontwikkeld, en 
een aantal verkoopondersteunende 
services en producten’, legt Auster-
mann uit. Opvallend daarbij is de 
demonstratiekoffer, met reinigings-
middel, applicatieproducten, een 
bril en handschoenen en een flesje 
NitoCoat. ‘Zo kom je professioneel 
over op je opdrachtgever als je hem 
wilt overtuigen van de kwaliteiten 
van het product. Er is veel belang-
stelling voor het prefered applicator-
programma. En professionele op-
drachtgevers zoals corporaties en 

VvE-beheerders zijn geïnteresseerd 
in het product’, weet Austermann.
NitoCoat is een 1k-product en bevat 
nanopartikels. ‘Goede persoonlijke 
bescherming is belangrijk’, zegt Aus-
termann. ‘Aanbrengen gaat heel een-
voudig, met een spons, een doek, 
een roller of zelfs met een HVLP-
spuit. De kunst, zeker voor schilders, 
is om te leren het vooral dun op te 
brengen. Maar dat leer je snel ge-
noeg.’ 

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

Repair Care biedt met Dryflex 3 
een snel uithardende zuivere 

epoxy repa-
r a t i e p a s t a 
die te ver-
werken is bij 
temperatu-
ren onder de 
15 ºC. Bij 15 
º C  i s  h e t 
product bin-
nen 10 uur 
ui tgehard; 
voor tempe-
raturen van 
5  ºC geldt 
e e n  t i j d -
spanne van 

20 uur. Kenmerkend is verder dat 
het product biobased grondstoffen 
bevat. Dryflex 3 is te gebruiken 
voor alle type reparaties met een 
laagdikte van 5-40 mm en bij tem-
peraturen van 0-25 °C. Daarbij is 
het product goed en strak te mo-
delleren. Om de menging van het 
tweecomponenten product te opti-
maliseren is een speciaal mengcon-
trolesysteem toegepast. Dit houdt 
in dat het product bij een correcte 
vermenging van blauw naar mos-
groen kleurt. 

info: (0416) 65 00 95
www.repair-care.com

bouwproducten.nl: 250458

Reparatiepasta 

Nanoproduct met verbluffend resultaat
ZALTBOMMEL – Als toegift bij de ontwikkeling van een product 
ontdekten ze bij Mavro, gespecialiseerd bedrijf in schoonmaak- en 
 antigraffiti producten, dat een van hun producten ook heel goed kleu-
ren ophaalt van elk mogelijk ‘gesloten oppervlak’. Na enig modifice-
ren werd dat NitoCoat. ‘Een extra verdienmodel voor schilders’.
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‘Het haalt de oorspronkelijke  

kleuren op’

Colin Austermann met de demonstratiekoffer en een bus van het nieuwe nanoproduct
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professionele aanpak, maar je zal 
wát moeten. Maar stengelzwiepen 
gaat lastiger met een schuurmachi-
ne. Dan maar een goot aan ander-
mans schuur bevestigen? Gootje 
past niet… Dus maar loodslabben 

aan mijn dakje, om 
in ieder geval recht-
streekse bewate-
ring te voorkomen.
Ben ik nou de enige 
met zoiets? Helaas 
niet: ik deed on-

langs een schouwing bij een ge-
bouw dat nota bene in functie was 
als showcase voor ontwerpers. De 
gaanderij met trappen, aan de bui-
tenzijde, was door ontwerpfouten 
op diverse plaatsen gaan roesten. 
In mijn rapportage kon ik eenvou-

dig naar de ontwerpmissers ver-
wijzen. Maar dit was uitgere-
kend in een ontwerpers-etalage! 
Droevig voor ons vakgebied van 
materiaalverduurzaming en ver-
fraaiing van de leefomgeving. 
Maar ontwerpers en architecten 
krijgen het niet mee in hun oplei-
ding. En dan ligt het zogenaamd 
aan de coating.
De wijze les: beschouw het to-
taalplaatje. Daar kan de lakker of 
lakleverancier graag in onder-
steunen. En liever voor- dan ach-
teraf. De coater blijkt gewoon het 
meeste overzicht te hebben…

uittenbroek@coating
kennistransfer.com 

venstaande lijkt dus weinig met 
ons vak te maken te hebben. Mijn 
vraag is echter, hoe ik mijn schuur-
tje nu bescherm tegen die waterval. 
Ik kan er niet tussen kruipen, en 
ben tegen kinderarbeid. Hoe te 
handelen?
Bij mijn vorige huis 
plaatste ik eens een 
skihut in de achter-
t u i n ,  t u s s e n  d e 
schuurtjes van de 
buren. Met dakgo-
ten! Toen was er geen gelegenheid 
het lakwerk te doen. Dat heb ik aan 
de zijkanten met een ramenspons-
stengel gedaan, waar ik een spuit-
bus impregneerspray aan beves-
tigd had. Met wat ducttape hield ik 
de knop ingedrukt. Niet de meest 

inwateren en afwateren EDWARD UITTENBROEK

Met Globatex All-in 1 biedt Global 
Paint een matte éénpotsysteem 
muurverf voor binnen. Het pro-
duct biedt hiermee zowel de eigen-
schappen van een sealer als de af-
werklaag. De muurverf is geschikt 
voor zowel renovatie als nieuw-
bouw en in te zetten voor de afwer-
king van plafond, metsel- en pleis-
terwerk. Ook metal-stud, beton, 
gasbeton en gipselementen beho-
ren tot de mogelijkheden. Kenmer-
kend voor Globatex All-in 1 is on-
der meer de soepele verwerking 
die geldt bij zowel spuit- als rolap-
plicaties. Verder heeft de muurverf 
een goede vloei en lange open tijd 
én is spat- en aanzetvrij. Qua af-

wasbaarheid geldt Klasse 2 vol-
gens DIN EN 13300. 

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

bouwproducten.nl: 250465

all-in 1 muurverf
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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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