
DELDEN –Leerlingen van Schilder^sCool Hengelo schilderden eerder dit jaar in de 
middeleeuwse Oude Kerk in Delden, een PKN-kerk die voor de reformatie aan de hei-
lige Blasius gewijd was en daarom door de Deldenaren de ‘Oude Blasius’ genoemd 
wordt. Dit ter onderscheiding van de veel recentere, rooms-katholieke Blasiuskerk, 
een eindje verderop. Een klus van M.Keizer Schildersbedrijf uit Hengevelde, dat be-
schikt over drie eigen hoogwerkers, die allen hier werden ingezet.

Schilder^sCool start 
eigen uitzendbureau

‘Schilders renoveren onterecht 
tegen laag btw-tarief’

LEERLINGEN MET EEN RANDJE
‘HET BLIJKEN HEEL GESCHIKTE
GASTEN TE ZIJN’
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EXCLUSIEVE WANDAFWERKING
‘OPDRACHTEN DOOR JE 
TE ONDERSCHEIDEN’
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Werk in de Oude Blasius OnderhoudNL 
Opleiding van start 
WADDINXVEEN – De nieuwe be-
stuurders van de evenzeer nieuwe 
sector Opleiding van Onderhoud-
NL zijn aan de slag gegaan. Namens 
Schilder^sCool maken Dick van der 
Geest en John van Balkum deel uit 
van het bestuur van OnderhoudNL 
Opleiding. Namens dé Schilders-
vakschool zijn dat Henny van Ge-
mert en Jos Hania. Het viertal wordt 
gecompleteerd met Jacq van Aarle 
(bestuur OnderhoudNL) en Aad 
Buller, die als secretaris van de sec-
tor zal fungeren. 

CNV Vakmensen 
opent ‘Stagelijn’  
UTRECHT - CNV Vakmensen intro-
duceert een ‘Stagelijn’, waar leerlin-
gen in het beroepsonderwijs terecht 
kunnen met vragen over rechten en 
plichten rond hun stage. De vak-
bond deed onderzoek onder onge-
veer 2.500 roc-leerlingen. Daaruit 
blijkt dat 7 op de 10 stagiairs niets 
krijgen, terwijl ze daar volgens de 
cao wel voor in aanmerking komen. 
In dat geval moet een stagebedrijf 
zich aan die cao-afspraken houden. 
Jongeren hebben tot vijf jaar terug 
het recht om een misgelopen stage-
vergoeding alsnog te vorderen.

Druipende verf:
schadevergoeding 
ALKMAAR - Omdat de verf die 
kunstenaar Frank van Hemert voor 
zijn doeken gebruikte na jaren plot-
seling begonnen te druipen en zijn 
kunstwerken daardoor waardeloos 
werden, is hem een voorlopige 
schadevergoeding toegewezen van 
200.000 euro. De verf, van de Duitse 
verffabrikant Schmincke, droogde 
aanvankelijk prima, maar begon na 
gemiddeld zeven jaar te druipen 
waardoor de kunstwerken waarde-
loos werden. De voorzieningen-
rechter in Alkmaar moet het totale 
schadebedrag nog definitief vast-
stellen. 

NUENEN - De vestigingen van Schilder^sCool in Rosmalen, Nuenen, 
Tilburg en Breda (die onder dezelfde directie vallen) beginnen een 
eigen uitzendbureau voor afgestudeerde schilders. Het nieuwe bureau 
functioneert al en heet BAS.

DEN HAAG - Particuliere wonin-
geigenaren worden (nog) meer ge-
stimuleerd om te gaan investeren 
in energiebesparingsmaatregelen 
voor hun woning. In het nieuwe 
belastingplan neemt staatssecreta-
ris Wiebes er 100 miljoen euro 
voor op.  Het bedrag komt naast 
andere regelingen, zoals het Nati-
onaal Energie Bespaarfonds, 
schrijft Wiebes in zijn brief naar de 

Tweede Kamer. Het bedrag komt 
al in 2016 vrij. Het plan maakt deel 
uit van het belastingplan ter waar-
de van 5 miljard euro waarover 
onlangs in Tweede en Eerste Ka-
mer overeenstemming werd be-
reikt. Op welke manier en onder 
welke voorwaarden het geld voor 
de particuliere woningeigenaren 
beschikbaar komt, is vooralsnog 
onduidelijk.

100 miljoen extra voor 
woningverbetering
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Directeur van de Schilder^sCool-
vestigingen , John Broeders: ‘Wij 
willen de leerlingen die bij ons hun 
diploma halen graag voor de schil-
dersbranche behouden. De jonge-
ren studeren af, blijven nog even in 
dienst bij hun leerbedrijf, maar 
kunnen daar dan vaak in de win-
termaanden niet blijven. Juist voor 
mensen in deze leeftijd is dat heel 
frustrerend. We maken te vaak mee 
dat geschoolde schilders dan kie-
zen voor een jaarcontract als bij-
voorbeeld  heftruckchauffeur. Zon-
de voor de branche en van het geld 
en de moeite die in zo’n leerling 
geïnvesteerd zijn.’
Om te bemiddelen voor werkzoe-
kende schilder-schoolverlaters 
richtte Schilder^sCool eerder 
Schilder^sCool Next op, een uit-
zendbureau in samenwerking met 
bekende uitzendbureaus zoals Fa-
ber Personeelsdiensten en OPstap. 
Broeders: ‘Wij vinden dat die bu-
reaus nog teveel als gewone uit-
zendbureaus werken: ze bellen in 
het voorjaar weer, als er werk is. 
Dan ben je vaak te laat. Wat wij met 
BAS willen doen is bij einde werk 
een exitgesprek voeren met de 

schilder: hoe is het bevallen, aan 
welke kennis heb je nog behoefte? 
Ook de schildersbedrijven gaan we 
vragen hoe de schilder bevallen is 
en wat hij nog zou kunnen ontwik-
kelen. Die scholing kunnen we de 
schilder dan aanbieden. Wij zullen 
ook niet altijd direct werk voor 
hem of haar hebben, maar we kun-
nen ze via scholing betrokken hou-
den bij het vak.’
Daarnaast denkt BAS een rol te 
kunnen gaan vervullen in verband 
met de Wet werk en zekerheid. Be-
drijven kunnen nu schilders na 
einde contract zes maanden lang 
niet opnieuw een tijdelijk contract 
aanbieden. Schilder^sCool kent de 
schilders en de bedrijven, BAS zou 
een soort pool van gewaardeerde 
roulerende vakkrachten kunnen 
vormen. 
Broeders: ‘We zijn bezig met het 
verkrijgen van een vergunning en 
de aansluiting bij branchekoepel 
NBBU. We gaan verlonen volgens 
de Cao Schilders, maar we vragen 
een iets lagere marge dan commer-
ciële uitzendbureaus. Daarvan 
kunnen we die extra scholing beta-
len.’

ZOETERMEER - Woningcorpora-
ties zouden gebouwschilrenovaties 
laten uitvoeren door (voormalig) 
schildersbedrijven omdat die voor 
de werkzaamheden het lage btw-ta-
rief van 6% zouden rekenen. Deze 
beschuldiging uitte ondernemers-
vereniging Bouwend Nederland 
volgens Cobouw, dagblad in de 
bouw. Gesuggereerd wordt dat 

vastgoedonderhoudsbedrijven 
werk zouden uitvoeren met perso-
neel dat goedkoper is, en bijvoor-
beeld het afhangen van deuren en 
het gangbaar maken van ramen fac-
tureren als ‘schilderwerkzaamhe-
den’ waarover 6% btw verschul-
digd is. Werkgeversorganisatie On-
derhoudNL herkent zich niet in de 
geschetste situatie, aldus Cobouw.

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
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Polen zoeken 
het hogerop

HOOGEZAND – Dankzij de 
hulp van een alerte getuige wist 
de politie een 31-jarige Pool aan 
te houden. De man wordt ervan 
verdacht met een handlanger op 
de Nolensstraat in Hoogezand 
een ladder te hebben gestolen. 
De getuige in een auto zag de 
twee druk bezig met de ladder 
en vertrouwde het niet. Toen hij 
riep dat hij de politie zou bellen, 
gingen de twee er vandoor. Op 
basis van een goed signalement 
wist de politie zowel de auto als 
de Pool te achterhalen. Zijn 
handlanger wist te ontkomen.

Witte auto 
blijft populair  
PHILADELPHIA (VS) - Wit blijft 
als ‘kleur’ voor de auto onver-
minderd populair. Wereldwijd 
kiest 35% van de kopers voor 
een witte auto. Dat is de conclu-
sie van Axalta Coating Systems 
in haar Global Automotive 2015 
Color Popularity Report. Wit 
volgde zilver in 2011 op als po-
pulairste kleur en is voor het 
vijfde opeenvolgende jaar de 
meest populaire kleur. Blauw is 
overigens nergens zo populair 
als in Europa met een marktaan-
deel van 9%, met een voorkeur 
voor sportieve middelblauwe 
tinten. Ook zwart is nergens zo 
populair als in Europa; maar 
liefst 21% van de nieuw ver-
kochte auto’s in Europa is op dit 
moment zwart.

Oplichting: schilder 
riskeert celstraf
HASSELT (B) – Een Belgische 
schilder riskeert een celstraf van 
2 jaar wegens oplichting. De 
man vroeg voorschotten voor 
schilderwerk, maar kwam niet 
meer opdagen om zijn werk af te 
maken. Dat meldt de website 
‘Belgische Belang van Limburg’. 
Om bij gedupeerden geloof-
waardig over te komen, liet hij 
vervalste facturen zien om de 
voorschotbedragen te kunnen 
bewijzen. Volgens de openbare 
aanklager was de schilder in het 
verleden ook al veroordeeld. Uit 
die veroordelingen had hij blijk-
baar geen lering getrokken. Re-
den voor de openbaar aanklager 
om twee jaar cel te eisen.

Hou je huis heel! 
ROTTERDAM – Onder het mot-
to Hou je huis heel! heeft de ge-
meente Rotterdam een online 
platform gelanceerd ter onder-
s teuning van part icul iere 
woning eigenaren. Via  www.
houjehuisheel.nu krijgen de 
huiseigenaren in VvE-verband 
online hulp bij het plannen van 
en investeren in (duurzaam) on-
derhoud en verbetering van hun 
woning. Op de site staat prakti-
sche informatie over onderhoud 
en tips om schade te herkennen 
en er iets aan te doen. Eigenaren 
kunnen een onderhoudscheck 
doen met de ‘VvE-oké-test’. 

P e r s O n e n  &  B e d r i j v e n
Meer safety Lift
met Almac en Airo

LEIMUIDEN - Safety Lift uit Lei-
muiden heeft haar programma uit-
gebreid met het importeurschap 
van de Italiaanse Almac rups-
schaarhoogwerkers en Airo schaar- 
en zelfrijdende hoogwerkers. Met 
de Hinowa rups-spinhoogwerkers-
programma en het Socage auto-
hoogwerkersprogramma zegt Safe-
ty Lift een compleet aanbod van 
alle type hoogwerkers te leveren. 

nieuwe webwinkel
HOORN – Naast zijn Schildersbe-
drijf Wilmans en Linomat Neder-
land, voor de import van innova-
tieve verfrollers, heeft Danny Wil-
mans speciaal voor de verkoop van 
verven en non paintproducten een 
derde bedrijf in het leven geroepen: 
Colorin Nederland. Het is een 
online verfgroothandel voor ver-
ven en schildersbenodigdheden 
maar ook voor wandbekleding en 
decoraties zoals diverse soorten be-

hang, glasvezelgehang, sierlijsten 
en rozetten. 

Productenwebsite
AGC vernieuwd
TIEL - AGC heeft zijn producten-
website Yourglass veranderd. De 
navigatie verloopt eenvoudiger, er 
zijn verschillende nieuwe functies 
toegevoegd en de inhoud wordt 
automatisch aangepast naar het 
schermformaat van het mobiele 
toestel. Via drie nieuwe portals: re-
sidentieel, commercieel en industri-
eel gebruik, navigeert de bezoeker 
door AGC’s vele glasoplossingen 
en productgamma’s.

nieuwste Genie
bij Collé
VENLO - Collé Rental & Sales 
voegt diverse Genie SX150 hoog-
werkers toe aan haar verhuur- en 
verkoopassortiment. De Genie 
SX150 is het nieuwste model uit de 
SX-serie, voorzien van het unieke 
uit- en inschuifbare X-chassis. De 
Genie SX150 heeft een werkhoogte 

van ruim 48 meter, een reikwijdte 
van meer dan 24 meter en een ruim 
werkplatform met een capaciteit 
van 340 kg. 

Flexschilder 
plust 450 procent  
BREDA – Het Bredase uitzendbu-
reau voor schilders, Flexschilder, 
heeft de vierde prijs gewonnen in 
de ‘Gazellen’- competitie van het 
Financieel Dagblad voor wat be-
treft de regio Zuid-Nederland. Het 
uitzendbureau, onderdeel van de 
Flexibility Group, laat mooie groei-
cijfers zien. De onderneming pluste 
meer dan 450 procent sinds de start 
in 2012, en heeft nu 17 vestigingen 
in heel Nederland. 

Klok het ‘vitaalst’  
ASSEN - Klok Onderhoud- & Af-
bouwgroep is uitgeroepen tot ‘Vi-
taalste Bedrijf van Nederland’. Het 
bedrijf is volgens de jury nationaal 
voorloper in het vitaal houden van 
zijn medewerkers. Klok-directeur 
Leon den Hertog nam de award in 
ontvangt in de RAI Amsterdam, uit 
handen van juryvoorzitter Pieter 
van den Hoogeband. Humberto 
Tan presenteerde de bijeenkomst. 
Dit is de landelijke prijs, eerder 
won Klok al de ElkeDagBeter 
Award van Noord-Nederland.

2 n i e u W s

G e M e n G d
‘Als je niets kunt…    Jan Maurits schouten

draai: een fijne chef, een gaaf be-
roep, ergens goed in worden en 
dan zodanig vakvolwassen wor-
den dat een eigen bedrijf de logi-
sche volgende stap 
werd.
Zo bezien betekent 
‘als je niets kan, dan 
word je schilder ’ 
dus iets heel an-
ders.Het betekent 
dat het schildersbe-
roep geknipt is voor 
vrije geesten: jongeren die je niet 
binnen kunt houden met saaie les-
sen, die avontuur zoeken in de bui-

tenlucht, gecombineerd met de be-
hoefte om iets moois uit hun han-
den te laten komen. Het heeft er 
denk ik ook mee te maken dat 

schilderen echt een 
vak is dat je in de 
praktijk moet leren. 
Theoretische ken-
nis van schei- en de 
b o u w k u n d e  i s 
m e e g e n o m e n , 
maar niet essenti-
eel. En de ene jon-

gere wordt nu eenmaal trager vol-
wassen dan de andere. Ons sys-
teem wil dat je begin twintig 

volwassen de wereld in stapt. 
Maar veel jongeren zijn dan nog 
lang niet klaar.
Ik kom erop omdat ik overal ini-
tiatieven zie voor jongeren ‘die 
niets kunnen’. Veel van die jon-
geren blijken opeens juist heel 
veel te kunnen, met de juiste be-
geleiding. Ze blijken vakvolwas-
sen lieden te kunnen worden, lui 
waar we om zitten te springen in 
deze branche.  Ik zou dus maar 
niet te snel ‘nee’ zeggen als zo’n 
initiatief aan uw deur klopt.

     j.schouten@eisma.nl

… dan word je schilder’. Het is 
een gehate uitdrukking. Het lijkt 
te betekenen dat schilder een be-
roep is waar je niets voor hoeft te 
kunnen. Een ‘minderwaardig’ 
beroep. Ik kom in ieder geval 
heel vaak ondernemers tegen die 
opvallend vaag doen over hun 
opleiding en verleden. Tussen de 
regels door begrijp je dan dat ze 
het op school niet volhielden 
(opvallend vaak zitten daar trou-
wens havo- en vwo-klantjes tus-
sen) en toen via omzwervingen 
bij een schildersbedrijf terecht 
kwamen. Daar vonden ze hun 

v O O r W e r K

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

s j o n  Gerald JaGer
 ‘NIEUW: ÉÉN VERFSYSTEEM VOOR 4 SEIZOENEN’ ‘NIEUW: ÉÉN VERFSYSTEEM VOOR 4 SEIZOENEN’ ‘NIEUW: ÉÉN VERFSYSTEEM VOOR 4 SEIZOENEN’

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

Het eindbod voorziet ook in een 
éénmalige uitkering van 200 euro. 
Het bod, 15 pagina’s tekst, bevat 
daarnaast  tal van andere voorstel-
len.
OnderhoudNL stelt bij dit eindbod 
dat als de bonden niet akkoord 
gaan, er helemaal geen cao meer 
komt. CNV-onderhandelaar Roel 
van Dijk: ‘Sinds OnderhoudNL uit 
Savantis en de stichting Arbouw is 
weggelopen, neem ik elk dreige-
ment serieus.’
Van Dijk legt het eindbod ‘niet ne-
gatief ’ aan zijn achterban voor. 
‘Het is een eindvoorstel. Daarom 
ben ik verplicht het voor te leggen. 
Er zitten verbeteringen in, zoals de 
loonsverhoging en een collectief 

fonds voor toezicht op de cao. Er 
zitten ook verslechteringen in, zo-
als werken in het weekeinde en het 
afschaffen van seniorendagen. In 
ieder geval zie ik verbeteringen 
vergeleken met de beginvoorstel-
len van de werkgevers.’
FNV Bouw is ronduit negatief. De 
cao-commissie van FNV Bouw 
zegt dat het eindbod van werkge-
vers veel verslechteringen bevat 
ten opzichte van de huidige cao. 
Het loonbod is te mager en er zijn 
verslechteringen in periodieken, 
aanloopschalen voor leerlingen, 
en in de vergoeding van reiskos-
ten en reisuren. De sectorraad van 
FNV Bouw moet een oordeel vel-
len.

JOwi sCHiLDeR & GLAsBeDRiJF

k O R t

CnV-bonden 
fuseren 

UTRECHT - CNV Vakmensen en 
CNV Dienstenbond fuseren op 1 ja-
nuari 2016. Met deze fusie ontstaat 
een vakbond met 160.000 leden die 
zich exclusief toelegt op bedrijven 
in de private sector. De organisatie 
gaat door onder de naam CNV Vak-
mensen. Piet Fortuin is benoemd tot 
voorzitter. 

schilderen met 
siliciumcarbide  
TRONDHEIM (NO) - Het Noorse 
Seram Coatings is er in geslaagd om 
siliciumcarbide als een coating aan 
te brengen. Siliciumcarbide is één 
van de hardste materialen, een ge-
synthetiseerd materiaal, even hard 
als diamant en licht in gewicht. Om-
dat het materiaal geen smeltpunt 
heeft was het niet mogelijk om het 
als een coating aan te brengen, maar 
daar zijn de Noren nu wel in ge-
slaagd. Het product, ThermaSIC 
moet onder verhitting worden aan-
gebracht en wordt vooral geschikt 
geacht voor extreme omstandighe-
den waar zeer harde beschermings-
lagen kunnen helpen.

Uit SchildersVakkrant 7, 
4e jaargang1999

En iedereen maar denken dat die al 
zzp’ers een ontwikkeling is van de 
laatste jaren. Ze organiseerden zich 
toch echt al veel eerder:
‘Zelfstandige vaklieden in de bouw 
gaan zich organiseren in de Vereni-
ging van Zelfstandigen zonder Per-
soneel (VZzP). Zij willen zich op 
deze wijze onderscheiden van de 
beun hazen. Opdrachtgevers die met 
leden van de vereniging in zee gaan, 
krijgen de zekerheid met een profes-
sional te maken te hebben. Er komt 
een kwaliteitsmerk en een geschillen-
commissie.’

DEN HAAG – Het blijft voor staats-
secretaris Wiebes van Financiën 
tobben met zijn plan om de VAR-
verklaring voor zzp’ers te vervan-
gen door een modelovereenkomst. 
De senaat (Eerste Kamer) weigerde 
voor de tweede keer op rij Wiebes’ 
voorstel voor een Wet Deregulering 
Beoordeling Arbeidsrelaties te be-
handelen. Journalist en zzp-des-
kundige Pierre Spaninks hierover 
op BNR Nieuwsradio: ‘De Eerste 
Kamer heeft in de gaten dat er 
maatschappelijk heel weinig draag-
vlak is voor het hele plan en boven-
dien wil men de vervanging van de 
VAR door de modelovereenkomst 
per se behandelen in het licht van 
de uitkomsten van het grote zzp-
onderzoek.’ Hierbij wordt gedoeld 
op het interdepartementaal beleids-
onderzoek naar zzp’ers dat het  
kabinet vorig jaar heeft laten ver-
richten. De uitkomsten van dat on-
derzoek stellen een aantal uitgangs-
punten van de nieuwe wet ter dis-
cussie. Hoewel zzp-bonden en 
werkgeversorganisaties voorstan-
der zijn, wil de politiek, in dit geval 

KOLLUM – Voor het fijnere schil-
der-restauratiewerk klop je in 
Noord- Nederland al snel bij Ran-
dolph Algera aan. Zo staat hij hier 
in de Maartenskerk in Kollum ver-
schillende werkzaamheden te ver-
richten. Er moest een fresco geres-

taureerd worden op een muur waar 
scheuren in getrokken waren. En de 
belettering op een zogenaamde epi-
taaf of rouwbord, een paneel met 
tekst ter nagedachtenis van overle-
denen vroeg om aandacht van de 
decorateur/restaurator.

G e s t A R t
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Jowi staat voor Jordy Willemsen. Toen 
Willemsen (29) schilder werd, wist hij 
dat hij ooit voor het ondernemerschap 
zou kiezen. Dat het zo snel zou zijn, begin 
vorig jaar al, had hij nooit gedacht. 

‘Zo’n drie jaar geleden was er geen plaats 
meer bij het schildersbedrijf waar ik 
werkte, een middelgroot schildersbedrijf 
met een vaste kern van 6 medewerkers 
en enkele inleners. Wat toen volgde, 
was erg verwarrend. Solliciteren tot je 
een ons weegt om uiteindelijk via een 
uitzendbureau van het ene bedrijf naar 
het andere te worden uitgezonden.’ 

Willemsen realiseert zich dat een lange 
lijst van kortstondig werk niet zo fraai 
staat op je cv. ‘Los daarvan: ik heb een 
koopwoning, dan biedt zo’n los-vast 

situatie weinig hoop voor de toekomst.’ 
Willemsen voelt zich gedwongen, eerder 
dan bedoeld, om voor zichzelf te beginnen. 
‘In eerste instantie als een vof, samen 
met een compagnon. Ik meer met de 
nadruk op schilder- en glaswerk en mijn 
compagnon meer als installateur.’ In 
theorie een prima keuze ware het niet dat 
de twee jonge ondernemers beide anders 
in het ondernemerschap stonden. ‘Mijn 
compagnon vanuit de gedachte om in 
ons bedrijf te investeren, ik meer vanuit 
de gedachte: eerst verdienen, dan pas 
uitgeven. Per slot van rekening heb ik een 
koopwoning.’ 

Hoewel voor beide manieren van aanpak 
iets te zeggen valt, bleek samenwerking 
niet goed te passen. ‘Onze wegen hebben 
we zakelijk gesplitst en we zijn ieder 

onze weg gegaan, waarbij we elkaar 
waar nodig inschakelen, alleen niet 
in vof-verband.’ In april van het 
vorig jaar startte Willemsen zijn 
eigen schildersbedrijf: Jowi Schilder & 
Glasbedrijf in Zwolle. 

‘In loondienst heerste een echte van 9 
tot 5 mentaliteit, feitelijk van 7 tot 4. 
Daar had ik toen al moeite mee. Nu 
ben je 24/7-ondernemer. Behalve als 
je slaapt, ben je op de een of andere 
manier altijd met je werk bezig. Je 
denkt over allerhande dingen na, stemt 
verschillende zaken op elkaar af en je 
beantwoordt telefoontjes op de meest 
uiteenlopende momenten. Als je dan 
ook nog kwaliteit levert en een goede 
service verleent, voel ik me daar prima 
bij. Ik zou niet meer anders willen.’  

WADDINXVEEN – Vrij onverwacht zijn de werkgevers (Onderhoud-
NL) met een eindbod gekomen in de cao-onderhandelingen: een cao 
met een looptijd van 3 jaar met in die periode 4,75% loonsverhoging. 
De reacties zijn gemengd.

stemmig werk

‘Voorlopig pas op de plaats
bij vervanging VAR’

Optimaal beschermen

VINKEGA – Het lijkt zo simpel. 
Een potje verf en een kwast. Een 
schilder van Van Dijk Coating uit 
Noordwolde brengt een tweecom-
ponentenverf aan op stalen afslui-
ters van gaswinstation Vinkega. 
Maar voordat je maar in de buurt 
mag komen bij zo’n gasinstallatie 
en voordat het verfsysteem is vast-
gesteld, gaat heel wat verftechnisch 
overleg en screening vooraf. De be-

scherming van gasafsluiters moet 
optimaal zijn. Het Canadese Ver-
milion Energy, dat in Harlingen 
haar Nederlandse vestiging heeft, 
legt een tien kilometer lange lei-
ding van het Friese Vinkega naar 
een nieuwe gaswinlocatie bij het 
Drentse Wapse. Daar verwacht 
men de komende kwart eeuw zo’n 
half miljard kubieke meter aardgas 
te winnen.

tweemaal bedrogen

MADRID (SP) – Een geschilderd 
vlak dat de visuele illusie wekt 
van een altijd verlichte gevel? Zo 
lijkt het. Normaal plak je iets af 
om een mooi strak vlak te creë-
ren. In dit geval bestaat het gehele 
gele vlak uit stroken gele duct 
tape. De attributen zijn wel in de 

gele verf gezet. ‘Fos’ (Grieks voor 
licht) is de naam van de creatie, 
een idee van Susana Piquer, Eleni 
Karpatsi en Julio Calvo. Wie het 
vegetarisch restaurant Rayen aan 
de Calle Lope de Vega in Madrid 
heeft gezien of bezocht, is het vast 
opgevallen.
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de leden van de Eerste Kamer, de 
tegenargumenten eerst bestuderen 
voordat een akkoord volgt.
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de Glasbranche!
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• Bewerken en verwerken van glas
• Ontwikkeling voor het gebruik van vlakglas
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‘Van en voor glasbedrijven’
Voorzitter Francesco van Ooyen introduceert actieplan ‘Gewoon Doen’ voor leden Onderhoud NL Glas

Kwestie van de stoelen opnieuw bezet-
ten en doorgaan op de ingeslagen weg?

‘Nee, was het maar zo makkelijk. 
In het oude bestuur zaten zwaarge-
wichten, mensen met veel kennis 
en ervaring in de glaswereld. We 
wilden niet voor minder gaan. Al-
leen ik , directeur van Glashandel 
van Ooyen in Landgraaf, was over-
gebleven. Met Sylvia Pauw van 
Glasbedrijf De Jonge en Zn in 
Zwolle en Rob Buijs, van Buijs Glas 
in Utrecht, menen we die gevon-
den te hebben. En we zijn in ge-
sprek met nog een jonge, enthousi-
aste ondernemer. Als glasdeskun-
dige zal Martin Krul ons vanwege 
zijn pensioen helaas verlaten, maar 
dat verlies kunnen we gelukkig 
compenseren met de komst van 
Roman Abrahams (voormalig Ken-
niscentrum Glas, GBO, Pilkington 
en tegenwoordig Peutz Geveltech-
niek). Met hem halen we veel ken-
nis en kunde in huis op het gebied 
van normering, techniek en onder-
wijs. Met dit bestuur, aangevuld 
met Fulco de Vente, sectormanager 
Glas van Onderhoud NL, gaan we 
nu verder.’

Terug naar dat actieplan. Waar praten 
we dan over?

‘Over opleiding en scholing, over 
imagoverbetering, over aansluiting 
bij OnderhoudNL Garantie, over 
technische normen, over een nieu-
we sectie Glas-in-lood, en ook over 
flexibilisering van de cao en over 
het versterken van de ict-graad. 
Dat soort zaken.’

Het lijkt meer op een spreekwoordelijk 
rijtje ‘open deuren’… 

‘Nou, dat ligt heel wat genuanceer-
der. Voor de zomer zijn we met 
glasbedrijven gaan praten en zijn 
we helemaal terug naar de basis 
gegaan. De kernvraag was: wat 
kan onze sectorvereniging voor 
glasbedrijven betekenen? En dat 
hebben we niet alleen aan de eigen 
leden gevraagd, maar ook aan 
GBO-leden en aan niet-aangesloten 
glasbedrijven. Dan krijg je ook te 
horen waarom sommige bedrijven 
geen lid zijn of willen worden, bij 

gelijkblijvend beleid. Uit die bij-
eenkomsten kwam heel waarde-
volle informatie: van en voor de 
glasbedrijven.’

Ook voor GBO-leden?

‘Waarom niet. We overleggen veel 
en dat blijven we doen. Als het aan 
mij ligt nog veel meer. Onze vereni-
ging bestaat hoofdzakelijk uit 

schilder- en glasbedrijven, glaszet-
ters en glasherstellers; het GBO 
veelal uit glasproducenten en glas-
veredelaars. We hebben veel ge-
meenschappelijke belangen. Ik zou 
het toejuichen als we ooit één club 
zouden kunnen zijn om al die be-
langen te kunnen verenigen. Wie 
weet.’

Die actiepunten. Waarom nu? Die had 
je 5 jaar geleden net zo goed kunnen 
introduceren…  

‘Eigenlijk niet. De tijd was er niet 
naar. Tijdens de hoogtijdagen, de 
tijd van enorme groei, ik praat dan 
over de tachtiger en negentiger ja-
ren, was glaszetten niet zo’n span-
nend beroep. Langzamerhand is 
glas wel steeds meer een technisch 
product geworden. Daarna kwam 
de crisis en moesten we alle zeilen 
bijzetten om ons naar opdrachtge-
vers te onderscheiden. De focus lag 
op arbo, op de concurrentie met de 
beunhazerij en je was blij dat je je 
personeel überhaupt aan het werk 
kon houden. Ook was het voor 
glasbedrijven niet logisch dat wij in 

een ‘verf- en schildersclub ‘ waren 
ondergebracht. Door ons nu als 
Onderhoud NL Glas te profi leren, 
begrijpen de leden beter dat we 
hun belangen behartigen; zeker nu 
de markt aantrekt.’  

Klinkt mooi, vertaal dat eens naar de 
praktijk.

‘Bijvoorbeeld, het onderwerp “ver-
betering imago”. Dat is onlosmake-
lijk verbonden met het actiepunt 
“opleiding en scholing”. Het is toch 
totaal gestoord dat het schilderon-
derwijs slechts mondjesmaat aan-
dacht besteedt aan glas? Sterker 
nog, er bestaat in Nederland geen 
BOL-opleiding tot glaszetter. Po-
tentiële glaszetters krijgen de kans 
niet eens om er warm voor te lopen. 

Terwijl onze ervaring leert dat glas-
zetters, eenmaal vakvolwassen, 
veel meer dan schilders dat doen, 

altijd glaszetter blijven. Het is een 
technisch vak dat je pakt. Het be-
roep moet dan ook veel beter zicht-
baar worden, toegankelijker.’

En de oplossing is….

‘Hapklare brokken liggen niet 
klaar. We moeten ons als sector dus 
vooral nú proactief opstellen, de 
boel in beweging krijgen. We zul-
len actief op de opleidingen afstap-
pen met voorstellen om het glason-
derwijs meer inhoud te geven. En 
daar kunnen we met de contacten 
van Onderhoud NL dankbaar ge-
bruik van maken. In Duitsland, in 
Rheinbach, bestaat een prachtige 
vakopleiding. Om jaloers op te 
zijn. Dat moet in Nederland toch 
ook kunnen? Dat is goed voor de 
totale onderhoudssector, voor de 
glassector en ook voor de opleidin-
gen. Door met de bestaande scho-
len gesprekken aan te gaan, midde-
len ter beschikking stellen, het be-
roep invulling te geven, door 
ervaren glaszetters als instructeur 
aan te stellen. Je  moet een begin 
maken. Als een leerling nu voor 
glas wil kiezen heeft hij niets te kie-
zen. Want wil een doortastende 
leerling per se glaszetter worden, 
dan moet hij zich nu eerst door het 
schildersvak worstelen om zich ge-
diplomeerd glaszetter te kunnen 
noemen. Dat is toch van de zotte! 
Het moet mogelijk zijn dat onder-
wijsinstellingen daar samen met 
GBO en Onderhoud NL warm voor 
lopen. De tijd is er nu rijp voor. Ons 
actieplan heet niet voor niets “Ge-
woon Doen”.’

En die aansluiting bij Onderhoud NL 
Garantie? Moet elk Onderhoud NL 
Glas-lid zich daar nu bij gaan aanslui-
ten?

‘Dat is onze insteek, ja. We willen 
glasbedrijven duidelijk maken dat 
we als belangenbehartiger onze le-
den meerwaarde voor hun onder-
nemerschap bieden. Omgekeerd 
eisen we kwaliteitsgaranties van 
de ondernemer. Ben je als glashan-
del Onderhoud NL Glas-lid, dan 
hoort daar straks het label Onder-
houd NL Garantie bij. En nee, dat 
is niet gratis; daar hoort een gepas-

te contributie bij. Je doet er als on-
dernemer absoluut je voordeel 
mee.’

Francesco van Ooyen: ‘Glasbedrijven duidelijk maken dat we als belangenbehartiger onze leden meerwaarde voor hun onder-
nemerschap bieden’
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‘Glas steeds meer een

 technisch product’

‘Totaal gestoord dat glasonderwijs 

nauwelijks aandacht krijgt’

LANDGRAAF – Roerige tijden 
voor Francesco van Ooyen, de 
kersverse voorzitter van Onder-
houd NL Glas. Afgelopen zomer 
keurde de eigen algemene leden-
vergadering een nieuw actieplan 
voor de leden goed; enkele maan-
den geleden stapte bijna het vol-
ledige bestuur op. Behalve Van 
Ooyen, al 12 jaar bestuurslid. Na 
zijn benoeming tot voorzitter en 
na een zoektocht naar nieuwe be-
stuursleden is het nu zaak om het 
actieplan te presenteren en ten 
uitvoer te brengen.

Stel je eigen steiger samen 
met de Altrex steigerconfigurator

www.steigersamenstellen.nl

•Corrosiewerende grond - en aflak in één
•Geschikt voor metaal, non-ferro en kunststof
•Verwerkbaar met kwast of roller
•Leverbaar in alle kleuren
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VERWERKBAAR MET 
KWAST EN ROLLER!



treerd, aangelengd met een beetje 
water. Daarnaast een tweede em-
mer schoonwater. Elk met een 
spons. 
• Wordt je reinigingswater snel 
smerig tijdens het schoonmaken 
van houtwerk dan weet je hoeveel 
vuil je er van af haalt. Geen overbo-
dig, maar wel ondankbaar werk. • 
Vooral particuliere opdrachtgevers 
zien weinig relatie tot schoonhou-
den en levensduur van de verf. 
Voor hen is dat moeilijk meetbaar 
en dus al snel ‘te duur’. 
• Elk jaar schoonmaken met Wash 
and Shine-autowas. Er blijft een 
waslaagje achter.
• Objecten in kustprovincies en in-
dustriële omgeving behoeven meer 

Opdrachtgevers zijn verdeeld over 
de vraag of het zinvol is het schil-
derwerk door de schilder te laten 
reinigen.Is het dan verstandig als 
schilder om deze dienst aan te bie-
den? 

• Verfwerk is duurzamer wanneer 
het regelmatig schoongemaakt 
wordt. Vuilaanhechting tast de 
kwaliteit van het verfwerk aan. Bij 
regelmatig schoonmaken worden 
gebreken eerder zichtbaar.
• Uit praktijkonderzoek blijkt dat 
bij regelmatige bewassing van een 
glanzend alkydverfsysteem de le-
vensduur verlengd kan worden 
met gemiddeld 2 jaar over een on-
derhoudscyclus van 8 jaar. 
• (Oudere) particulieren komen 
lang niet overal bij.
• Een dilemma! Ik vraag me af of 
de kosten van zo’n ‘lakwasdienst’ 
opwegen tegen de baten.
• Ik heb die service wel eens aan-
geboden aan - vertrouwde - op-

bewassing dan gemiddeld. We 
hebben het dan over het verfsys-
teem. Dit staat los van onder-
grondconditie, uiteraard. Algen 
en mos zorgen voor zuren die 
zich in de verflaag afzetten. Ge-
noeg reden om regelmatig te 
wassen dus! 
• Een schilder zou voor elke klus 
meteen een bewassingscontract 
aan kunnen bieden. Geeft werkt 
in het voor- en najaar.
• Voor schilderwerk dat nog aan-
gepakt moet worden bereik ik 
hele goede resultaten met een 
professionele snelreiniger, de 
ammoniakvervanger P-506 van 
Pen Chemie waarmee je zelfs 
dieselolievlekken verwijdert. 

drachtgevers maar geen van allen 
had daar oren naar. Op de een of 
andere manier vonden ze dat geen 
werk voor een schilder.
• Er is inderdaad niet veel vraag 
naar. Toch heb ik een paar klanten 
waar ik het 1x per 1½  jaar schoon-
maak. Is eigenlijk te weinig, maar 
beter iets dan niets. Ik adviseer wel 
altijd om schilderwerk, liefst 2x per 
jaar, schoon te maken. Klanten zeg-
gen dat ze het gaan doen, maar in 
de praktijk komt daar niets van te-
recht.
• Goede ervaring met geconcen-
treerd schoonmaakmiddel Dipp, 
aangelengd met water. Houtwerk 
benatten en inwrijven met een 
spons en voor naden pak ik een 
lyonpenseel. Eventjes in laten we-
ken en daarna met een schone 
vochtige doek het houtwerk afne-
men; perfect schoon en een goede 
basis voor de hechting.
• Met Universol werk ik het liefst 
met één emmer sterker geconcen-

KOZIJNEN WASSEN  t I p S  &  t r u c S

Dit is een verkorte weergave van een discussie in de LinkedIn-Groep 
Schilderwerk, onderhoud, innovatie. Met dit keer, in willekeurige 
volgorde, bijdragen van: Arie de Moedt, Cliff Kroon, Johan Juffer, Da-
vid van der Veen, Jan-Maurits Schouten, Bas Burema, Wim Zee, Jelle 
Zijlstra en Peter Lohstroh.
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Farbe 2106: op de hoogte blijven
Zakelijk netwerken tijdens de Farbe, Ausbau & Fassade 2016 in München

MÜNCHEN – Om en nabij de 50.000 bezoekers verwachten ze vol-
gend jaar tijdens de Farbe, Ausbau & Fassade, de grootste internatio-
nale schilder- en afbouwbeurs in Europa en waarschijnlijk van de we-
reld. Elke drie jaar opent deze vakbeurs haar poorten, na vorig jaar in 
Keulen nu weer in Zuid-Duitsland. Van 2 tot en met 5 maart, in de 
Messe München. 

Wat de Bouwbeurs voor schilders 
al lang niet meer is en wat de Schil-
der-, Glas en Afbouwvakdagen 
(SGA) op lokaal en landelijk gebied 
aardig lukt, is de Farbe, Ausbau & 
Fassade op mondiaal niveau: de 
grootste beurs voor de schilder- en 
afbouwbranche ter wereld. De Far-
be, zoals de beurs door schilderon-
dernemers kortweg wordt ge-
noemd, is ‘the place to be’ voor elk 
zich respecterend (verf- en non 
paint)merk met enige internationa-
le pretentie.  
Worden tijdens de SGA Vakdagen 
sommige buitenlandse verfmerken 
via op de beurs aanwezige ‘be-

vriende’ verfgroothandelaren ge-
presenteerd, en daar is op zich 
niets mis mee, tijdens de Farbe zul-
len de aanbieders veelal prominent 
met eigen stands aanwezig zijn. 
Sterker, er zal vaak voor de Neder-
landstalige bezoekers een Neder-
landse vertegenwoordiger deel uit-
maken van de standbezetting. 
Glas, zoals tijdens de SGA Vakda-
gen zul je in München nauwelijks 
tegenkomen. Daar hebben ze in 
ons buurland een aparte beurs 
voor, de Glasstec, in Düsseldorf. 
Ook zo’n gigant van een internatio-
nale vakbeurs. Die staat volgend 
jaar september op de kalender. 
Er zullen ook Nederlandse aanbie-
ders met internationale ambities 
staan zoals Biccs, A.C. de Hoop, 

Ralston, Custers Hydraulica, Go! 
Paint, Magpaint Europe, Roll Roy, 
WorkMan en Helleman Kleurkaar-
ten. Merken zoals Sikkens en Her-
bol van AkzoNobel hebben geen 
Nederlandse stand maar zullen via 
het ‘Duitse’ AkzoNobel Deco te 
zien zijn. Caparol, Sto, Relius, Zero 
Lack, Alligator, Jansen, Jaeger, Ein-
zA en andere Duitse verfmerken 
op de Nederlandse markt hebben 
vanzelfsprekende hun eigen niet te 
missen stands. 
Ook zijn er volop verfmerken te 
vinden die (nog) niet in Nederland 
vertegenwoordigd zijn. De beurs is 
ook dé plaats voor non-paint-arti-

kelen uit de hele wereld. Elke keer 
zijn er wel weer grappige, nuttige 
of knotsgekke innovaties te vin-
den.
Wie vanuit Nederland naar de Far-
be in München afreist, doet er goed 
aan om vooraf een keuze te maken. 
De beurs telt in totaal namelijk 
ruim 400 stands, traditioneel van 
enorme afmetingen, en er zijn fo-
rumdiscussies en workshops te 
volgen. Ben je alleen geïnteresseerd 
in verven, dan valt het gedeelte af-
bouw af. Al is die zeker interessant: 
er is een volwaardig aanbod van 
afwerkings- en applicatiemethodes 
te zien rond wandafwerkingen. En 
ook gevelisolatie is van oudsher 
groot aanwezig. Verder is er een 
nieuw WorkLab, waar workshops 

zijn te volgen over hoe wandafwer-
king er in de toekomst uit kan zien. 
Het is dus zaak om je beursbezoek 
goed in te delen. Denk je links en 
rechts ook nog een lezing te willen 
volgen, dan is één beursdag al snel 
te kort. 
Ook zullen tijdens de beurs de 
Duitse nationale schilder –en stu-
kadoorteams hun opwachting ma-
ken. Zij gaan onderling de strijd 
aan voor wie straks afgevaardigd 
gaat worden naar de Europese be-
roepskampioenschappen Euro-
Skills in het Zweedse Göteborg, in 
de herfst van 2016.Ook zullen be-
zoekers van de beurs in hal A3 
kunnen zien hoe veelzijdig het 
schilder- en stukadoorwerk is: van 
de restauratie van historische ob-
jecten , via digitale vormgeving en 
ontwerp tot de verwerking van 
nieuwe hightech materialen. Ook 
is er veel aandacht voor de toe-
komstige functie van de gevel, die 
steeds meer een bouwelement zal 
zijn waar innovaties zoals bijvoor-
beeld energieopwekking een rol 
gaan spelen. 
De organisatie verwacht om en na-
bij 50.000 bezoekers in 4 dagen. 
Daarvan ongeveer 12% uit het bui-
tenland, waarvan de meeste uit de 
omringende landen zoals uit onder 
andere Oostenrijk, Polen, Zwitser-
land, Tsjechië, Nederland en Bel-
gië. Met 17% maakte Nederland 
tijdens de vorige editie in 2013 daar 

het grootste deel van uit. Beursor-
ganisator is GHM (Geselschaft für 
Handwerksmessen); de beurs 
wordt ‘gedragen’ door de Duitse 
werkgeversorganisaties voor schil-

ders, Bundesverband Farbe Gestal-
tung Bautenschutz en de werkge-
versorganisatie van de stukadoors, 
het Bundesverband Ausbau und 
Fassade.  

De beurs telt in totaal 

ruim 400 stands
De beursbezoeker kan om en nabij de 400 stands verwachten. Enige voorbereiding 
en planning is daarom aan te raden

Onbezorgd naar de Farbe
Farbe, Ausbau & Fassade 2016: 
internationale schilders en af-
bouwvakbeurs
Waar: Messe München
Info: www.faf-messe.de
In samenwerking met de Neder-
landse vertegenwoordiging van 
de beurs, Van Ekeris Expo Ser-

vice, organiseert Anko Zakenrei-
zen vliegarrangementen naar de 
Farbe. U kiest dus zelf de wijze van 
vervoer, de luchthaven van vertrek 
en uw reisdata. Een arrangement 
bestaat uit een retourvlucht Econo-
my Class inclusief alle luchthaven-
belastingen, veiligheidstoeslagen 

en kerosinetoeslagen, 1 over-
nachting inclusief ontbijt en en-
tree voor twee beursdagen. Anko 
Zakenreizen selecteert hotels in 
het centrum van München op 
loopafstand van het Centraal 
Station (beurscomplex in circa 20 
minuten bereikbaar).
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een krokodil op de muur
Nils de Wilde profileert zich als exclusief decorateur

‘Zo’n jaar geleden ben ik echt seri-
eus begonnen om mijzelf op wand-
decoratie te gaan richten’, vertelt 
Nils de Wilde, eigenaar van Schil-
derwerken de Wilde in Uithoorn, 
met vier man personeel. ‘Ik heb dit 
schildersbedrijf destijds van mijn 
ouders overgenomen en we doen 
ons best, maar je merkt toch: je doet 
precies hetzelfde als alle schilders-
bedrijven om je heen. Je onder-
scheidt je niet. Terwijl er zoveel 
mooie producten zijn waar de 
mensen best interesse in hebben als 
je het maar durft aan te bieden.’
Als eerste probeerde de onderne-
mer het bij zijn vaste verfleveran-
cier, een van de grote verffabrikan-

ten. ‘Die hebben wel wat produc-
ten die net even wat aparter zijn 
dan doorsnee. Maar dan houdt het 
bij hen al op. Ik heb me laten uit-
leggen dat dat bij de volumes die 
zij produceren en moeten opslaan, 
niet uitkan. Voor grote projecten 
kunnen ze eventueel wel wat bete-
kenen, maar daar heb ik het voor-
lopig niet over.’ De Wilde begon 
dus een zoektocht onder Italiaanse, 
minder bekende verffabrikanten. 
‘Het is een klein wereldje waarin je 
terecht komt. Een beperkt aantal 
applicateurs dat dit soort exclusie-
ve producten durft en kan aan-
brengen.  En een beperkt aantal le-
veranciers.’
Niet dat het altijd het aller bijzon-
derste moet zijn, zoals de krokodil-
lenhuidimitatie uit de serie ‘Jungle’ 
van het Italiaanse Valpaint. ‘Er zijn 
ook andere, goedkopere afwer-
kingsproducten: betonlook, metal-
liclook. Het is me in het afgelopen 
jaar al een keer of vier gelukt om 
een opdracht te verkrijgen voor 
doodgewoon schilderwerk, in con-
currentie, juist omdat ik de op-
drachtgever aanbood om iets ex-

tra’s te doen, een of meer wanden 
bijzonder af te werken. Het idee 
dat je opdrachten kunt krijgen door 
je te onderscheiden, blijkt dus in-
derdaad te werken.’
Daar moet je wel wat voor doen. 
Rondsnuffelen op (buitenlandse) 
beurzen, bijvoorbeeld. En een 
showroom inrichten, zoals De Wil-
de deed. En luisteren naar mensen 
die iets bijzonders hebben. Zoals, 
in dit geval, naar Sander Kos, eige-
naar van groothandel San Coatings 
in Huizen. ‘We kenden elkaar van 
de tijd dat Sander werknemer was 
van een andere groothandel, zegt 
De Wilde. ‘Hij wist waar ik mee be-
zig ben en vroeg of Valpaint niet 

iets voor mij kon zijn.’ Kos: ‘Ik had 
het product op een buitenlandse 
beurs gezien en contact opgeno-
men met het bedrijf. Dat gaat be-
paald niet over één nacht ijs. Er zijn 
wederzijds bezoeken afgelegd. 
Prettig is dat Jos Ebbing voor het 
bedrijf werkt. Hij is een Nederlan-
der die in Italië woont. We blijken 
dezelfde ideeën te hebben over hoe 

met deze productrange om te gaan. 
Zeker de Jungle-serie is echt heel 
exclusief, dat kan niet zomaar ie-
dereen aanbrengen.’
In het Haarlemse huis staat tech-
nisch expert Stoyan de decoratie te 
‘dassen’. Hij is speciaal voor dit 
project naar Nederland gekomen. 
De Wilde: ‘Ik heb van Sander een 
proefsetje van Jungle gekregen. 
Daar heb ik een paneel van opgezet 
dat hangt in de showroom die ik in 
mijn bedrijfspand heb ingericht. 
De opdrachtgeefster zag het daar 
en besloot dat ze het zo wilde heb-
ben. Maar een proefpaneel is wel 

wat anders dan een complete 
schouw, qua oppervlak en ook 
vanwege de hoeken. Aangezien dit 
de eerste Jungle Coccodrillo-afwer-
king op Nederlandse bodem is, 
ben ik blij dat ik de expertise van 
Valpaint op het project aanwezig 
heb in de vorm van een ingevlogen 
verwerkingsexpert.’ De expert zelf: 
‘Ik doe dit door heel Europa en in 
China voor Valpaint. Niet alleen 
Jungle, maar al hun producten. 
Valpaint is een familiebedrijf. De 
directeur-eigenaar heeft Jungle een 
jaar of vijf geleden helemaal zelf 
bedacht. Hij heeft daar dag en 
nacht aan gewerkt, sliep in die tijd 
zo’n beetje in de fabriek.’ Kos: ‘Nu 
we zaken met elkaar doen, en ik de 
importeur van Valpaint in Neder-
land ben, blijkt het een heel dege-
lijke, ik zou bijna zeggen on-Itali-
aanse firma te zijn. Ze leveren altijd 

op tijd, om maar eens wat te noe-
men.’
In het Haarlemse pand wordt een 
strakke schouw en het tegenover-

liggende muurtje met Coccodrillo 
verfraaid. In de schouw komt een 
Piet  Boon-open haard en de 
schouw wordt geflankeerd door 
twee Tinello-kasten in een soort 
doorgestreken grijslook, zoals alles 

in het huis aan de allerhoogste 
standaards voldoet en van beken-
de ontwerpers afkomstig is. 
Het Jungle-dessin komt in een doos 
waar alle benodigde materialen in-
zitten. Na het vlak maken van de 
muren wordt eerst een primer aan-
gebracht. De Wilde: ‘Een bijzonder 
product is dat, mat en stroef.’ Daar-
na wordt een sjabloon, in dit geval 
zwaar geïnspireerd op krokodil-
lenhuid, op de muur geplakt. De 
Wilde: ‘Hier komen je behangvaar-
digheden om de hoek kijken. Het is 
patroonplakken; heel precies moe-
ten de patronen aansluiten. Je kunt 
het de hoeken omwerken en daar 
weer doorgaan met het patroon. 
Lastig hier is dat het een oud huis 
is en de muren niet helemaal recht 
zijn. Daarom werk ik niet vanaf de 
zijkanten maar vanaf het midden.’
Na het plakken volgt het opbren-

gen van een soort stuclaag. ‘Eigen-
aardig materiaal, het ruikt een 
beetje naar ouderwetse plamuur en 
verwerkt ook een beetje zo, maar 

het vormt een heel sterke, gipsach-
tige laag.’ Daarna wordt het pa-
troon verwijderd en dient de laag 
geschuurd te worden, deels machi-
naal, deels met de hand. De Wilde: 
‘Daarbij is het belangrijk om de tex-
tuur goed te handhaven. Sommige 
delen moeten heel glad zijn, andere 
weer ruw. Het materiaal is erg 
hard, dus het vergt nogal wat in-
spanning.’ Na een droogtijd van 
zeker een dag volgt het inkleuren 
met een kleur naar keuze. Stoyan is 
daarmee bezig en houdt doorlo-
pend contact met de opdrachtgeef-
ster. ‘Ik breng de verf met een rol-
lertje op en spons het daarna ‘wol-
kig’. Op zo’n moment is het voor 
een opdrachtgever lastig om te 
zien hoe het gaat worden. Het ziet 
er nogal vlekkerig uit, na de twee-
de laag zie je pas hoe die vlekken 
heel natuurlijk de huid van een 
krokodil gaan imiteren. Natuurlijk 
kan ik het ook helemaal in één 
kleur schilderen. Maar dat is niet 
interessant. Dan kun je net zo goed 
een behangetje nemen met kroko-
dillenprint. Of misschien zelfs echt 
krokodillenleer. Je bent dan niet 
eens zoveel duurder uit.’
De Wilde: ‘Met dit soort producten 
is het heel lastig om de juiste prijs 
te bepalen. De materiaalinkoop is 
al heel anders. We gebruiken hier 
twee dozen, waarmee je 10 vier-
kante meter kunt doen. En dan 
moet je zien in te schatten hoeveel 
tijd je er mee bezig zal zijn totdat 
het echt helemaal perfect is en naar 
tevredenheid van de opdrachtge-
ver. Dat is lastig om te doen. In dit 
geval is er geen bijkomend schil-
derwerk en gaat het puur en alleen 
om deze decoratieve techniek, 
waarvoor ik dus ook Stoyan, de ex-
pert, laat overkomen. Denk maar 
aan zo’n 350 euro per vierkante 
meter en daarmee spring ik er net 
uit. Maar het is natuurlijk wel een 
geweldige referentie.’

HAARLEM – Het echtpaar dat een huis aan het verbouwen is in het 
centrum van Haarlem wil alleen het beste van het beste. En daar hoort 
ook een mooie wandafwerking bij. De vrouw des huizes zag een 
showroompaneel dat Nils de Wilde maakte van de exclusieve wandaf-
werking Jungle van Valpaint en wilde het onmiddellijk hebben. 
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De muur na verwijdering van het sjabloon. Daarna moet hij zorgvuldig opgeschuurd 
en uitgekrabd worden

‘Met echt leer ben je niet eens zoveel 

duurder uit’

‘Dit is heel exclusief, dit kan 

niet iedereen’

De doos met alle benodigdheden voor tien vierkante meter 
wandafwerking

Van links naar rechts: Valpaint-expert Stoyan, Nils de Wilde en Sander Kos voor de 
Coccodrillo-wand

Het sjabloon moet met behangtechnieken patroon geplakt 
worden

Na twee lagen komt de echte ‘doorleef-
de huid’ pas tevoorschijn
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‘Die checklist, dat moet het eerste 
product van onze kennisgroep 
worden’, legt Carolien Nieuwland 
uit. Zij werkt bij Rijkswaterstaat als 
adviseur bij het Steunpunt Conser-
veringskennis en is al jaren betrok-
ken bij projecten rond staalconser-
vering. Ook is zij voorzitter van 
OGOS, het Opdrachtgevers Over-
leg Staalconservering, waarin acht 
grote opdrachtgevers op dit gebied 
zich verenigd hebben om de staal-
conservering in Nederland verder 

te professionaliseren. Ze is sinds de 
zomer voorzitter van de nieuwe 
kennisgroep Brandwerende Coa-
tings. ‘Brandwerende coatings zijn 
maar een heel klein deel van alle 
aspecten waar een inspecteur op 
moet letten als hij de kwaliteit van 
een compleet nieuw gebouw of een 
renovatie moet beoordelen’,  zegt 
ze. ‘Juist daarom is het belangrijk 
dat er een duidelijke opsomming 
van de punten komt waarop wat 
dit betreft gelet moet worden.’
Brandwerende coatings bescher-
men stalen balken en kolommen 
tegen te snelle verhitting bij een 
brand. Door op te schuimen leggen 
ze bij brand een isolatielaag op het 
behandelde oppervlak en houden 
gedurende bepaalde tijd, 30, 60, 90 
of 120 minuten, al naar gelang het 
brandvoorschrift, de balken koel 
genoeg om hun sterkte te behou-
den. ‘Staal dat te sterk verhit wordt 
gaat vervormen en verliest zijn 

dragend vermogen. Als het een 
dragende constructie is, stort een 
gebouw op dat moment in,’ legt 
Nieuwland uit. ‘De brandweer be-
oordeelt het ontwerp en de con-
structietekeningen van een ge-
bouw. Soms hoeven dragende sta-
len delen helemaal niet behandeld 
te worden. Soms volstaat een coa-
ting niet en moeten ze met andere 
middelen beschermd worden, zo-
als met brandwerend plaatmateri-
aal. Maar soms is de toepassing 

van coatings de beste oplossing.’
Het toezicht op de juiste keuze 
voor een applicatie van die coating 
is nu min of meer toebedeeld aan 
de gemeenten. Die dienen toe te 
zien dat er volgens de vergunning 
en volgens het Bouwbesluit ge-
bouwd wordt. Maar dat gaat ver-
anderen. Door de Wet Kwaliteits-
borging voor het bouwen, die door 
minister Blok is opgesteld, aange-
kondigd in 2013, en inmiddels al 
ver in het politieke besluitproces 
onderweg is. Invoering wordt in 
2017 verwacht, maar het werpt zijn 
schaduw ver vooruit. ‘De wet komt 
er op neer dat bij bouw- en renova-
tiewerken van enige omvang pri-
vate controleurs de kwaliteitsbor-
ging gaan inspecteren’ ,  legt 
Nieuwland uit. ‘Het idee is dat de 
gemeenten niet meer over de ex-
pertise beschikken om de steeds 
complexer wordende bouw goed 
te controleren. Ook consumenten 

moeten er beter van op aan kunnen 
dat de gebouwen die ze laten reali-
seren aan hun eisen voldoen, onder 
andere bijvoorbeeld op het gebied 
van energieverbruik en comfort. In 
de praktijk zal het gaan betekenen 
dat er gecertificeerde inspectiebu-
reaus komen die regelmatig op de 
bouw komen en controleren of al-
les volgens de regels gebeurt. Als 
eerste zal men op de constructieve 
veiligheid letten, en de luchtdicht-
heid en het energieverbruik zijn 
ook een belangrijk punt. Maar 
daarnaast ook de brandveiligheid.’
Gelukkig hoeft de Kennisgroep 
niet alle kennis over brandwerende 
coatings zelf op te graven. Nieuw-
land: ‘De Europese verffabrikan-
tenvereniging CEPE en de indus-
triële verfspuitbedrijven, verenigd 
in de EAIPC en de Europese ver-
eniging voor passieve brandbevei-
liging EAPFP, hebben al een Euro-
pese richtlijn voor het appliceren 
van brandwerende coatings opge-
steld. Dan gaat het over de laagdik-
tes (bij dit soort coatings praten we 
niet over mu’s maar over enke-
le millimeters), maar ook over de 
condities waaronder de coatings 
moeten worden aangebracht en de 
hardingstijden en droogtijden 
waarmee moet worden rekening 
gehouden. Zo zijn er meer bestaan-
de normen. Zoals verschillende 
klassen van coatingssoorten, naar 
mate van bescherming. Of regels 
over welke coating bij welk staal-
profiel hoort. De taak van de ken-
nisgroep is vooral om al die kennis 
bij elkaar te brengen en op elkaar af 
te stemmen en dan samen te vatten 
in de checklist. In de kennisgroep 
zijn alle organisaties die zich met 
protective en industriële coatings 
bezighouden verenigd. Half 2016 
moet de checklist klaar zijn. Een in-
specteur zou er idealiter niet lang 
mee bezig hoeven zijn. Hij of zij 
kan gewoon nalopen: is er bij de 
constructie rekening gehouden 

met de brandveiligheid; zijn er 
brandveiligheidsberekeningen uit-
gevoerd; is de juiste coating aange-

bracht op de juiste plaats; is de 
laagdikte goed? Is dat allemaal 
goed dan is dit aspect voldoende 
gekeurd.’     
Is er dan een vraag of een onduide-
lijkheid over één zo’n aspect, dan 
levert de kennisgroep de onderlig-
gende documenten, normen en 
methodieken. ‘Laagdiktes dienen 
bijvoorbeeld met elektromagneti-
sche inductie gemeten te worden, 
hebben we afgesproken. Over alle 

aspecten is nagedacht en dat is na 
te slaan.’ Nieuwland: ‘De checklist 
is de eerste stap. De nieuwe kwali-

teitsborginspecteurs moeten een 
instrument hebben om mee te kun-
nen beoordelen. We willen de com-
plete documentatie openbaar ma-
ken, voor iedereen toegankelijk. 
Op die manier kan het ook dienen 
voor iedereen die zich met dit as-
pect van staalconservering wil be-
zighouden om zich te documente-
ren. Zo brengen we het aanbrengen 
van brandwerende coatings op een 
professioneler niveau.’

UTRECHT – Binnenkort lopen er nieuwe inspecteurs rond over de 
bouw. In dienst van commerciële inspectiebureaus. Gecertificeerde 
‘kwaliteitsborgers’ die de bouwkwaliteit in de gaten moeten houden. 
Onder andere vanwege de veiligheid. Bijvoorbeeld de brandveilig-
heid. Rond brandwerende coatings wordt hard gewerkt aan een 
‘checklist’ voor de inspecteurs.

Checklist brandwerende coatings

‘Een inspecteur zal er niet lang mee 

bezig zijn’

M E T A A L

Kennisgroep brengt alle kennis over opschuimende coatings bijeen

Carolien Nieuwland, (in het kantoor van Rijkswaterstaat): ‘Nieuwe bouwinspecteurs 
ondersteunen’

‘Te sterk verhitte kolommen gaan  

vervormen’

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
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‘We zoeken allemaal vakkrachten’
Vakbroeders blijkt binnen twee jaar zeer succesvol
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Projectmedewerker Melany Evora van Vakbroeders in gesprek met een aantal 
 leerlingen

‘Wij maken graag gebruik van de 
bemiddeling door Vakbroeders, 
net zoals veel andere grote onder-
houdsbedrijven in onze regio’, zegt 
Richard Dubbeldam, hoofd pro-
ductie bij het Rotterdamse vast-
goedonderhoudsbedrijf Maas-
mond. ‘We merken al duidelijk dat 
we meer mensen nodig hebben, 
vanwege de aantrekkende econo-
mie, maar ook vanwege de vergrij-
zing. We kunnen iedereen die ge-
motiveerd is en productie kan leve-
ren wel gebruiken.’
En dat kunnen de leerlingen van 
Vakbroeders best, al is het wel een 
kwestie van goed begeleiden. ‘De 
jongeren voor wie wij bemiddelen 
hebben vaak het nodige meege-
maakt in hun verleden, of bevin-
den zich in vervelende situaties, 
waardoor ze dreigen werkloos te 
worden of te blijven’, legt Wietske 
Kamsma uit. Zij is directrice van 
Vakbroeders, een organisatie die 

jongeren ‘met afstand tot de ar-
beidsmarkt’, begeleidt bij hun sta-
ge of leerwerktraject in de schil-
dersbranche. De ‘social enterprise’ 
ging twee jaar geleden als pilot van 
start, maar is inmiddels zo’n succes 
dat het een zelfstandige bv wordt, 
met daarachter een stichting die de 
sociale doelen van Vakbroeders be-
waakt. 

‘We creëren samen met partners 
leerwerktrajecten voor jeugdwerk-
lozen. Met name voor diegenen die 
extra begeleiding nodig hebben. 
Een jongere die uit zichzelf het 
plan opvat om schilder te worden, 
die vindt wel een plaatsje op een 
roc of een SchildersVakschool of 
Schilders^sCool. Bij ons gaat het 
om leerlingen die zowel vakinhou-
delijk als sociaal intensieve begelei-
ding nodig hebben.’
Begeleiding die de leerlingen krij-
gen van orthopedagoog Marea de 

Bruijn, die functioneert als jonge-
rencoach, en van Dennis Keeris, 
docent in dienst van Vakbroeders. 
Keeris is leermeester van huis uit, 
werkte lang bij Gebroeders van der 
Plas in Rosmalen. Gerard Jongste, 
de leermeester van Maasmond die 
in de Haagse Hogeschool de scep-
ter zwaait, vertelt lachend over 
hun eerste ontmoeting: ‘Dat was 

op een ander project. Ik had ge-
hoord dat ik een speciale leerling 
zou krijgen en dat die een eigen 
leermeester mee zou nemen. Ik had 
iets van: wat heb ik nou aan mijn 
fiets hangen. Komt die docent al-
leen even kijken of zo? Nee, hij 
kwam dus mee schilderen. Kom ik 
de ruimte binnen, zit Dennis sa-
men met een jonge vent op zijn 
knieën op de vloer met een tas vol 
schildersgerei die hij één voor één 
laat zien, waarbij hij uitlegt waar 
het voor dient. Dat was wel even 
slikken.’
Keeris: ‘Veel van deze jongeren ko-
men uit gebroken gezinnen, heb-
ben nooit een voorbeeldfiguur ge-
had, laat staan dat ze weten wat 
werken is. Letterlijk. Ze weten niet 
dat het belangrijk is om op tijd te 
komen. Dat je je een hele dag moet 
inspannen, dat je brood mee moet 
nemen. Dat soort dingen moet je ze 
van het begin af aan leren. Ik draai 
in het begin vaak gewoon met ze 
mee, in mijn witte schilderskleren, 
totdat het goed gaat.’
Jongste: ‘Soms gaat het niet, maar 
vaak blijken het heel geschikte gas-

ten te zijn. Jongens die echt van 
plan zijn iets van hun leven te gaan 
maken. Je merkt vaak dat ze niet 
gewend zijn om een compliment te 
krijgen. Als ik ze vertel dat ze iets 
uitstekend gedaan hebben, zie je ze 
groeien.’
Keeris: ‘Het gaat om positiviteit en 
vertrouwen. We beginnen in een 
beschermde omgeving, op een be-
geleid project, met de praktijkop-

leiding. Pas als wij van Vakbroe-
ders het idee hebben dat ze het 
echte werk aankunnen, gaan we 
voor ze op zoek naar een stage of 
een leerwerkplek waar ze begeleid 
worden door het schildersbedrijf 
zelf.’
Kamsma: ‘Dat kan in een BOL-con-
structie of in een BBL-constructie. 
We bemiddelen op allerlei manie-
ren. Ook wel voor mbo’s. Als jon-
geren geen stageplaats kunnen vin-
den, bijvoorbeeld door hun naam 
of hun uiterlijk. Omdat we een so-
cial enterprise zijn kunnen we gefi-
nancierd worden door fondsen die 
zich richten op de terugdringing 
van de jeugdwerkloosheid. We 
sluiten contracten af tussen de jon-
gere, een leerinstelling, een uit-
zendbureau en een werkgever. We 
bemiddelen alleen in jongeren die 
opgeleid worden tot schilder. Dat 
kan met leerlingen vanaf niveau 1 
tot en met 3, maar we proberen ook 
praktijkschoolleerlingen te helpen. 
Het is vaak een heel gepuzzel, met 
al die verschillende opleidingen, 
terugkomdagen, stagemomenten 
et cetera. ’
Keeris: ‘De manier van begeleiden 
is essentieel. En begrip hebben 
voor hun achtergrond. Sommige 
jongeren hebben geen vaste woon- 
of verblijfplaats. Anderen hebben 
schulden en kunnen niet eens ver-
voer naar het werk betalen. Uiter-
aard helpen we hen ook om dat 
soort zaken weer op de rails te krij-
gen.’
Jongste: ‘Ik vind het geweldig om 
met deze jongens te werken. Het is 
maar een beetje anders dan hoe het 
er vroeger aan toeging. Uiteindelijk 
vindt niemand het leuk om bot be-
handeld te worden en steeds nega-

tieve opmerkingen te krijgen. Je 
moet de dingen goed uitleggen. En 
doorkrijgen wat moeilijk voor ze is, 
dat is soms een beetje anders.’
Keeris: ‘Bijvoorbeeld van een deur 
gronden naar een deur lakken. Dat 
is vaak een hele stap. Hebben ze 
goed geleerd die deur in de grond-
lak te zetten, da popelt een ‘norma-
le’ leerling om die af te gaan lak-
ken. Dit type leerling is bang om 

dat fout te doen. Ze zullen snel 
zeggen dat ze dat niet kunnen of 
nog niet geleerd hebben. Zulk soort 
grenzen, daar moet je samen door-
heen.’
Dubbelman: ‘De gemiddelde leef-
tijd van onze schilders in vaste 
dienst ligt boven de veertig. De 
voorspelling dat de vergrijzing 
gaat zorgen voor een grote behoef-
te aan schilders in de nabije toe-
komst zien wij dus al gebeuren. In 
eerste instantie werken we met uit-
zendconstructies, maar werkne-
mers met wie het echt klikt nemen 
we wel in dienst. Dat is met een 
Vakbroedersleerling ook al eens 
gebeurd. Het is in deze tijd zaak 
om de mensen aan je te binden.’
Kamsma: ‘We zijn de pilot twee 
jaar geleden begonnen met wo-
ningcorporatie Woonstad Rotter-
dam, het Albeda College en Kloet 
Onderhoud. Dat was nog onder de 
vleugels van Faber Personeelsdien-
sten. We bemiddelen inmiddels in 
zo’n vijftig leerlingen bij eigenlijk 
wel alle grote schildersbedrijven in 
Rotterdam en inmiddels ook Den 
Haag. We ontzorgen de bedrijven 
op deze manier ook voor de steeds 
strenger wordende mvo-voor-
schriften. Hier op de Haagse Hoge-
school heeft Maasmond het inzet-
ten van leerlingen via ons systeem 
als extra argument kunnen inzet-
ten om de aanbesteding te winnen. 
Bij andere aanbestedingen is wer-
ken met leerlingen of werklozen 
uit de betreffende buurt een vereis-
te. Er zijn ook kleinere schildersbe-
drijven geïnteresseerd in onze 
dienstverlening. Dat vinden we 
prima, het gaat erom dat we samen 
zorgen voor nieuwe, goede vak-
krachten.’  

DEN HAAG - Daar heeft het Rot-
terdamse onderhoudsbedrijf 
Maasmond een geweldige klus 
aan in alle jaargetijden: het schil-
deren van alle gebouwen van de 
Haagse Hogeschool, inclusief lo-
pende renovaties. Een project van 
in principe vier jaar. De Europese 
aanbesteding werd onder andere 
gewonnen vanwege de inzet van 
bijzondere leerlingen. Die hard 
nodig zijn als vakkracht.

Gerard Jongste (Maasmond), Wietske Kamsma en Dennis Keeris (Vakbroeders) en Richard Dubbelman (Maasmond), met op de 
achtergrond Abdullah Senguler, Ryan de Jesus en Faries el Mazdoula
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De vergrijzing gaat voor een grote behoefte aan schilders zorgen

‘We begeleiden alleen jongeren die een 

opleiding volgen’

‘Niemand vindt het leuk om bot  

behandeld te worden’
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In het veiligheidsglas Stratobel 
Strong van AGC Glass Europe is 
een sterke polyvinylbutyraat-folie 
met een hogere weerstand geïnte-
greerd. Hierdoor heeft het gelaag-
de glas betere mechanische eigen-
schappen bij een goede visuele 

neutraliteit. Daarmee hoeft het glas 
in bepaalde gevallen niet meer te 
worden gehard en kan de dikte van 
het glas worden beperkt, met dun-
nere en lichtere assemblage als ge-
volg. Onder belasting zal het glas 
minder doorbuigen en bij breuken 
blijft het veiligheidsglas op zijn 
plaats. De speciaal voor AGC ont-
wikkelde pvb-folie is perfect trans-
parant zodat de glastint niet veran-
dert. Stratobel Strong is beschik-
b a a r  i n  d i v e r s e  d i k t e n  b i j 
afmetingen tot 321 cm × 600 cm.

info: 0344) 67 99 22
www.yourglass.nl

bouwproducten.nl: 250496 

Veiligheidsglas   

In een samenwerking met 
Drywood Coatings ontwik-
kelde Kreunen Kunststoffen 
de mechanische kozijnverbin-
ding DJP-ProFix. Deze verbin-
ding werkt met een volgplug 
en bout voor de fixatie, ge-
combineerd met een hoog-
waardige lijm waarmee de be-
nodigde eindsterkte en water-
dichtheid zijn gerealiseerd. 
Door deze KOMO-gecertifi-
ceerde oplossing kunnen tim-
merfabrieken hun houten kozijn 
efficiënter produceren. Bovendien 
geeft de verbinding direct sterkte 
aan het houten kozijn zodat ook 
grote en zware kozijnen direct na 
het opsluiten zijn in te hangen. Na 
het afmessen van de lijm is het ko-

zijn te spuiten. DJP-ProFix is ge-
schikt voor alle uitwendige verbin-
dingen.

info: (0573) 43 84 10
www.kreunenkunststoffen.nl

bouwproducten.nl: 250509

Glas-CI kondigt de opvolger 
van het softwareprogramma 
Glastik-NL aan voor het bere-
kenen van glassamenstellin-
gen en -diktes. Deze Glastik-
NL 2.0 is afgestemd op de hui-
d i g e  w e t g e v i n g e n  z o a l s 
B o u w b e s l u i t  2 0 1 2 , 
NEN2608:2014 en Eurocodes 
met nationale bijlagen. Glas-
tik-NL 2.0 is toepasbaar bij en-
kelglas en isolerend dubbel-
glas. De optie voor 3-voudig 
isolerend glas is in ontwikke-
ling. De software is geschikt voor 
de glastypen: ongehard, gehard, 
halfgehard, geëmailleerd en figuur, 
evenals gelaagd glas met PVB- of 
SentryGas Plus-folie. Qua vormen 
kan het programma rechthoek, pa-
rallellogram, driehoek en rond aan, 

de helling is vrij instelbaar van 0° 
tot 100°. De opleg tot slot kan rond-
om, 2-zijdig of 3-zijdig zijn.

info: (0546) 49 34 44
www.glas-ci.nl

bouwproducten.nl: 250483

h e t  p r o d u c t

Modulair werkplatform 

Van Baal brengt de modulaire 
hangsteiger QuickDeck nu exclu-
sief op de Europese markt. Het sys-
teem bestaat in totaal uit 6 verschil-
lende onderdelen, die afhankelijk 
van het project, ter plaatse volledig 
op maat worden samengebouwd 
tot de gewenste grootte. Zo kun-
nen de talloze vloerdelen, verbin-
dingsstangen (diverse maten), 
koppelstukken, steunbalken, be-
vestigingsmaterialen en borgpen-
nen gecombineerd worden tot zo-
wel een rechthoekig als een (half-)

rond platform. Het zwaarste on-
derdeel van dit ingenieuze systeem 

weegt maar 20 kilogram. Van Baal: 
‘In alle gevallen is het wel cruciaal 
om van te voren te berekenen of de 
plek waar de steiger aan wordt op-
gehangen voldoende sterkte heeft.’
Het Amerikaanse QuickDeck-sys-

teem is initieel ontwikkeld voor de 
weg- en waterbouwwereld, als al-
ternatief voor de bekende hang-
steiger. Van Baal: ‘Omdat bij derge-
lijke projecten vaak straal- en schil-
d e r w e r k z a a m h e d e n  w o rd e n 
uitgevoerd, ontstaat door het enor-
me gewicht van de benodigde ap-
paratuur en het straalgrit al snel 
een situatie die niet wenselijk is 

qua belastbaarheid. Een conventio-
nele hangsteiger heeft immers een 
maximaal toegestane belastbaar-
heid van maar 150 kg/m². Met het 
QuikDeck-systeem, dat belastbaar 
is tot 360 kg/m², werk je simpel-
weg veiliger.’
QuikDeck was tot nu toe niet be-
schikbaar op de Europese markt. 
Reden voor Van Baal om hier werk 
van te maken. Voor de exclusieve 
verhuur van dit systeem op de Eu-
ropese markt richtte hij in oktober 
van dit jaar QuikDeck Europe op. 
‘Het meest complexe aspect bij de 
bouw van een QuikDeck is de rea-
lisatie van het startplatform, van 
waaruit het modulaire systeem 
verder kan worden opgebouwd. In 
geval van een brug of een offshore 
platform wordt het startplatform 
eerst op de brug of het platform ge-
monteerd en dan vervolgens met 
een kraan eronder gehangen. Van 
daaruit kan het werkplatform ver-
volgens modulair verder worden 
uitgebouwd’, legt Van Baal uit. 
‘Niet alleen voor een hangsteiger is 
ons systeem een goed alternatief, 
ook voor een traditionele steiger. 
Zo wordt momenteel in Maastricht 
een eerste schilderproject met 
QuickDeck uitgevoerd in het atri-
um van het Rijkswaterstaatge-
bouw’, vertelt van Baal. Hij ziet 
volop marktkansen voor zijn inno-
vatieve systeem. ‘Ik probeer vooral 
bij opdrachtgevers en hoofdaanne-
mers binnen te komen. Zo gaat 
Shell QuickDeck volgend jaar in-
zetten bij het schilderwerk aan een 
offshore platform in de Noordzee.’

MAASTRICHT - Overbelasting en/of verkeerde belasting is veelal de 
oorzaak van het instorten van (hang)steigers in onder andere de bouw. 
Vanuit veiligheidsoogpunt wordt daarom al langere tijd gezocht naar 
een hangsteiger met een hogere toegestane belastbaarheid per m². Vol-
gens Ronny van Baal is het Amerikaanse QuikDeck, met een toegesta-
ne belastbaarheid van 360 kg/m², zo’n systeem. 

het zwaarste onderdeel weegt 

slechts 20 kilogram

Ronny van Baal: ‘Niet alleen voor de hangsteiger is ons systeem een goed alternatief, 
ook voor de traditionele steiger’

uitzondering van de PosiTector 
200, PC- en UTG-sensoren. De app 
voor deze nieuwe wijze van laag-
diktemeting is beschikbaar voor 
Apple IOS en voor Android.

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

bouwproducten.nl: 250485

De PosiTector SmartLink, lever-
baar via TQC Thermimport Quali-
ty Control, is een device dat fysiek 
wordt aangesloten op de PosiTec-
tor-sensoren. Het apparaatje maakt 
vervolgens draadloos verbinding 
met de gratis te downloaden Posi-
Tector-app, waarmee de smartpho-
ne of de tablet een volwaardige 
laagdiktemeter wordt. Bediening 
gebeurt vanaf het smart touchs-
creen en elk meetresultaat wordt 
direct naar de smartphone of tablet 
doorgezonden. De PosiTector 
SmartLink is compatibel met de 
ruwheidsensoren en de meeste 
laagdiktesenoren van na 2006, met 

V a k M a n s c h a p

De maskeertape Washi Extreme 
van Deltec Tape, leverbaar via Wil-

tec, is geschikt voor aanbrengen op 
ruwe en licht vochtige ondergron-
den. Hiermee kunnen schilders en 
stukadoors nu ook deze altijd lasti-
ge ondergronden afplakken. Daar-
bij heeft de Washi Extreme-tape 
verder dezelfde eigenschappen als 
de maskeertape Gold van hetzelfde 
merk. Door het gebruik van washi, 
het vezelversterkte rijstpapier, is 
een sterke tape verkregen, die niet 
scheurt bij het verwijderen. Ook 
blijven er geen lijmresten achter en 
is de tape zowel binnen als buiten 
toe te passen.

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

bouwproducten.nl: 250527

kozijnverbinding  software voor glas 

Laagdiktemeting   

De Last Post is een trompetsig-
naal, gebruikt in het Britse leger. 
Oorspronkelijk werd het ge-
speeld als afsluiting van de dag, 
tijdens de inspectie van de pos-
ten. Tegenwoordig wordt de Last 
Post vooral gebruikt bij militaire 
herdenkingen en begrafenissen. 
Het is een wat merkwaardig me-
lodietje dat niet uitnodigt om 
mee te fluiten. Ook wel weer toe-
passelijk want het heet niet voor 
niets het laatste bericht. Mis-
schien een wat dramatisch intro 
om mijn laatste column van het 
jaar aan te kondigen maar ook 
een columnist moet keuzes ma-
ken. Deze keuze is mede ingege-
ven door de veranderende bele-
ving van het plaatsen van kant-

de last post      Bas Burema

Maskeertape  
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‘Nou, dat we álles op glasgebied in 
het assortiment hebben, dat is niet 
helemaal waar. Bohle doet bijvoor-
beeld niet in glaskit. Dat is een las-
tige markt, zeker in Nederland. 
Dat laten we graag aan anderen 
over.’
Op het bureau van Bouwman lig-
gen twee nieuwe dikke catalogi. 
‘Gesplitst, één met gereedschap en 
toebehoren voor het plaatsen van 
glas, en één met het glasbeslagpro-
gramma.
Duidelijk onderverdeeld in hoofd-
stukken voor meettechniek, beslag, 
gereedschappen, machines, lijmen, 
reinigingsmiddelen, et cetera, kort-
om alle denkbare accessoires voor 
de glasverwerking.’  
Hoe divers het aanbod ook mag 
zijn, het meest basale instrument 
voor de glaszetter, de glassnijder, is 
al 50 jaar het meest verkochte arti-
kel van Bohle. ‘Elke glaszetter/
-verwerker kent de 100.0-glassnij-
der. En hoewel je “betere” glassnij-
ders hebt, ook hele dure, toch blijft 

de 100.0, een glassnijder van een 
paar eurootjes, de oudste en meest 
populaire.’
Om de klant de weg te wijzen, af-
gestemd op de klantbehoefte per 
land, heeft Bohle zijn website ver-
nieuwd. ‘Bij het ontbreken van een 
grote glasindustrie in Nederland, 
richten we ons hier meer op het 
mkb. Je ziet dat de glaszetter zich 
steeds meer specialiseert in de in-
richting van sanitaire ruimtes. 
Onze website is dan ook een breed 

platform dat in staat is om het land 
via het ip-adres te herkennen. De 
gebruiker krijgt alleen die produc-
ten getoond, afgestemd op de re-
gelgeving en normering van dat 
land. Tegelijkertijd is te zien of het 
product op voorraad is en in welke 
hoeveelheden. Voor 12 uur besteld, 

de volgende dag in huis. Behalve 
complexe machines natuurlijk. 
Maar dat snapt elke klant.’ 
En hoewel Bohle wereldwijd een 
gigant is, wijst Bouwman op de 
nog steeds aanwezige betrokken-
heid van de Bohle-directie. ‘Zo 
ontwikkelt onze technisch direc-
teur zelf allerlei praktische innova-
ties, zoals pas nog: optische en 
akoestische signalen op glaszui-
gers voor indien de zuiger vacuüm 
mocht verliezen.’  
Ook de Liftmaster B2, een glastil-
machine in combinatie met een 
transportwagen die SchildersVak-
krant twee jaar geleden beschreef, 
is inmiddels oud nieuws. ‘Die is 
vervangen door de B1, ook een 
glastilmachine, waar géén stroom 

voor nodig is. Samen met een eigen 
geproduceerde glaszuiger is dit 
een opvouwbaar, handzame glas-
tiller tot een maximaal hefgewicht 
van 180kg. Erg praktisch voor 
zzp’ers.’ Voor Bohle een kwestie 
van naar klanten blijven luisteren 
en vooral, snel leveren.

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

Wagner brengt in zijn XVLP-cate-
gorie (eXtra Volume Low Pressure) 
de FinishControl 3500. Dit krachti-
ge, nevelarme spuitsysteem, ver-
krijgbaar via WSB Finishing Equip-
ment, is bedoeld voor de professio-
nal die naast kwast en roller wil 
beschikken over een spuitunit voor 

kleinere werkzaamheden. Met de 
XVLP 3500 kunnen oplosmiddel-
houdende en waterverdunbare 
producten worden verwerkt voor 
beitsen, vernissen en standaardlak-
ken, maar de FC 3500 kan ook 
hoogviskeuze producten als spuit-
lakken en muurverf aan. Het sys-
teem verbruikt 700 W bij een ver-
stuivingsvermogen van 220 W, 
weegt 2,3 kg en heeft een volume-
reservoir van 1000 ml. Levering ge-
schiedt in een opbergkoffer die het 
pistool beschermt tijdens transport, 
inclusief stroomkabel van 4 m. 

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

bouwproducten.nl: 250530

Spuitsysteem 

‘Goed luisteren en snel leveren’
VEENENDAAL – Alles wat maar met glas te maken heeft, leveren ze, 
van het meest simpele glassnijdertje tot de meest geavanceerde glasbe-
werkingsmachine: het bedrijf Bohle. ‘De meeste producten aan de glas-
zetter en het gecombineerde schilder- glasbedrijf, gevolgd door de in-
dustrie’, vertelt vestigingsmanager Frank Bouwman van Bohle Benelux.
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‘Elke glaszetter kent de 

100.0-glassnijder’

Frank Bouman: ‘Bij het ontbreken van een grote glasindustrie in Nederland, richten we ons hier meer op het mkb’
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C O L O F O N

dersbroek en dat blik vloeibare 
substantie maar dan houdt het ook 
op. Er bestaat ondertussen op dit 
ondermaanse geen grotere indivi-
dualist dan een schilder en er is 

bijna geen vloeibar-
dere substantie in 
techniek zo geëvo-
lueerd dan datgene 
wat we nog steeds 
verf noemen. De 
klank impliceert 
iets vertrouwds. 

Alsof je opa er nog mee gewerkt 
heeft en dat het schilderen niet zo 
moeilijk kan zijn. Was dat maar 
waar. Was verf maar net zo iets 
simpels als een flakkerende kaars 
op kerstavond. Mooi door zijn een-
voud. Verf in werkelijkheid lijkt 

meer op het siervuurwerk van 
oudejaarsavond. De mogelijkhe-
den schieten alle kanten op. De 
ene vernieuwing belooft nog 
meer dan de vorige en als schil-
der zie je door de bomen het bos 
niet meer. Om nog iets van de 
verf te begrijpen waarmee je te-
genwoordig werkt, moet je een 
halve wetenschapper zijn, maar 
een schilder is dat niet en zal dat 
ook nooit worden. Alleen films 
en boeken kennen een happy 
end. Een columnist zet na zijn 
‘last post’ van dit jaar (haha) ge-
woon een punt. Fijne dagen en 
tot volgend jaar. 

schilder@basburema.nl 

tekeningen aan de zijlijn van het 
schilderverhaal. Een verhaal dat, 
zo beleeft u het misschien ook wel, 
niet één verhaal is maar uit hon-
derdduizenden losse stukjes be-
staat  waar soms 
kop noch staart aan 
te  vinden is .  De 
rode draad moet 
dus verf zijn, maar 
met de mate waar-
mee ik me erin ver-
diep wordt de cha-
os alleen maar groter. Schilders lij-
ken verbonden door de vloeibare 
substantie die verf wordt genoemd 
maar dat blijkt in de huidige prak-
tijk een misvatting. De enige over-
eenkomst die ik heb kunnen ont-
dekken is inderdaad de witte schil-

De last post      BAS BUREMA

Zwaluw Plasterboard-Filler van 
Den Braven is de nieuwe naam 
voor de ultralichte, gebruiksklare 
en vrijwel krimpvrije vulpasta die 
scheuren en gaten in wanden en 
plafonds in één keer vult en repa-
reert. Voorlopers van de vulpasta 
zijn de Zwaluw Qualy Fill en de 
Zwaluw Gipsplatenvuller. Het 
product is CE-gecertificeerd con-
form EN 13963:1A. Dit nieuwe pro-
duct vult naden en schroefgaten in 
gipskarton, wanden en plafonds, 
en repareert gaten en barsten in 
stucwerk, beton en sierpleister. De 
vulpasta droogt snel, is na uithar-
den schuurbaar, snel overschilder-

baar en gemakkelijk te reinigen. De 
Plasterboard-Filler is er in een ko-
ker van 310 ml en in 1 liter- en 5 li-
terverpakkingen. 

info: (0162) 49 10 00
www.denbraven.com

bouwproducten.nl: 250468

Vulpasta

S T R E K E N



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
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