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‘Samenwerkingsverband leerbedrijf af’

Het betere binnenwerk

PLAFONDS MAASTUNNEL OPKNAPPEN
‘JUIST HIER SCHEURVORMING EN
TRILLINGEN VOORKOMEN’
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GEEN KLASSIKAAL ONDERWIJS
‘LEERLINGEN REGISSEREN
HUN EIGEN LEERPROCES’
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Acquisitiefraude 
wordt strafbaar   
DEN HAAG - Ook schilderonder-
nemers hebben er mee te maken: 
acquisitiefraude: lieden die met 
slimme trucjes advertenties aan-
smeren of spooknota’s sturen. Die 
kunnen voortaan worden aange-
pakt. De Eerste Kamer heeft een wet 
aangenomen die acquisitiefraude 
strafbaar stelt. Eerst lag de bewijs-
last bij de ondernemer, voortaan 
geldt een omgekeerde bewijslast: de 
verkoper van de mooie praatjes 
moet aantonen dat hij correct heeft 
gehandeld en een juiste voorstelling 
van zaken heeft  gegeven.

Ook sectorplan 
Steigerbouw 
DEN HAAG – Werkgevers- en 
werknemersverenigingen hebben 
het sectorplan Steigerbouw opge-
steld om de mobiliteit van vakkrach-
ten te verbeteren. Het ministerie van 
SZW heeft een subsidie van 2,8 mil-
joen euro toegezegd; de uitvoering 
kost ruim 5,6 miljoen. Het voor-
naamste doel is om nieuwe ge-
schoolde medewerkers te vinden 
voor vacatures. De maatregelen 
moeten daarnaast een impuls geven 
om het tekort aan vakbekwame me-
dewerkers te verminderen. Ook faci-
liteert het sectorplan de overstap 
naar een andere werkgever, omdat 
een beroep in de steigerbouw vaak 
niet tot pensioengerechtigde leeftijd 
wordt volgehouden. 

Restauratiesubsidie 
kerk en schouwburg   
GRONINGEN - De provincie Gro-
ningen draagt bij aan de restauratie 
van de Stadsschouwburg in Gro-
ningen en de Nederlands Her-
vormde Kerk in Overschild. Beide 
projecten krijgen elk ongeveer drie 
ton. De oplevering is gepland in 
2017. De provincie heeft een speci-
aal budget, waarin jaarlijks negen 
ton beschikbaar is voor de restaura-
tie van rijksmonumenten.

De verandering in wetgeving werd 
al jaren aangekondigd, maar werd 
na veel voorbehoud in de Eerste 
Kamer en na meerdere aanpassin-
gen in het nieuwe wetsvoorstel 
door minister Wiebes (Financiën), 
uiteindelijk goedgekeurd. Op de 
VAR, die werd afgegeven door de 
Belastingdienst, was veel kritiek. 
De verklaring bleek lang niet altijd 
de garantie te geven dat de dienst 
de relatie tussen een zzp’er en een 
werkgever niet tóch als een ar-
beidsrelatie zag. Is dat het geval 
dan moet de opdrachtgever sociale 
afdrachten betalen over zijn ver-
meende werknemer; er is dan spra-
ke van ‘schijnzelfstandigheid’.
De Wet Deregulering Beoordeling 
Arbeidsrelaties (DBA) die nu van 
kracht wordt, eist dat zzp’ers en 
hun opdrachtgevers voor elk pro-
ject een contract ondertekenen. 
Daarin moet de arbeidsrelatie dui-

delijk worden vastgelegd. Is er zo’n 
contract, en beantwoordt dat aan 
de voorwaarden, dan zal de Belas-
tingdienst de zelfstandigheid van 
de zzp’er respecteren. 
De wet moet deze zaken gaan ver-
eenvoudigen. Verenigde koepelor-
ganisaties voor zzp’ers wijzen erop 
dat het hier vooral fiscale wetge-
ving betreft, maar dat er in andere 
wetten nog steeds heel wisselend 
met zzp’ers word omgegaan. 
De ingangsdatum van 1 mei betreft 
een overgangsperiode tot 2017. In 
die tijd zullen per branche voor-
beeldcontracten worden ontwik-
keld. OnderhoudNL en De Betere 
Schilder hebben ieder al aangekon-
digd snel met zulke voorbeeldcon-
tracten te zullen komen. Ook Zelf-
standigen Bouw biedt voorbeeld-
c o n t r a c t e n  a a n .  Tu s s e n  d e 
afzonderlijke contracten bestaan 
verschillen.

Vanaf 1 mei geen VAR meer
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De erkenning tot leerbedrijf wordt 
verleend door de Stichting Be-
roepsopleiding Bedrijfsleven (SBB). 
In principe komen alleen individu-
ele bedrijven voor zo’n erkenning 
in aanmerking. In de afgelopen de-
cennia zijn daar de samenwer-
kingsverbanden bijgekomen. De 
verbanden konden aannemelijk 
maken dat de leerlingen er goed 
begeleid werden, een werkgarantie 
kregen en volgens de cao betaald 

werden.
Uitzendbureaus hebben meerdere 
keren gepoogd zich als leerbedrijf 
te laten erkennen, maar dat is 
steeds door de overheid en zelfs 
door de rechter afgewezen.  
Gedwongen door de crisis zijn de 
samenwerkingsverbanden zich 
steeds meer als uitzendbureaus 
gaan gedragen en minder als gega-
randeerde leerwerkplekken: de 
toepassing van de cao werd flexi-

beler en er kon geen werk-, laat 
staan een baangarantie worden  
g e g e v e n .  I n i t i a t i e v e n  a l s 
Schilders^Cool Next laten zien dat 
de verbanden steeds meer ‘leer-
werkintermediairs’ zijn geworden. 
Binnen het SBB is in de afgelopen 
maanden een discussie over de sa-
menwerkingsverbanden gevoerd, 
waarbij men tot de conclusie komt 
dat deze niet meer als beroepsprak-
tijkvormende bedrijven gezien 
kunnen worden en dus geen leer-
bedrijf meer kunnen zijn.
De consequentie hiervan kan zijn 
dat de positie van de samenwer-
kingsverbanden verzwakt, het on-
derwijs inhoudelijk meer bij de 

roc’s en andere mbo-instellingen 
terecht zal komen en bij individue-
le leerbedrijven. De samenwer-
kingsverbanden kunnen dan niet 
langer aanspraak maken op de sub-
sidies (momenteel 2700 euro per 
leerling per jaar).
De werkgeversorganisaties als On-
derhoudNL en Bouwend Neder-
land hebben het voorgenomen be-
sluit van het SBB niet weten tegen 
te houden. Men werkt nu aan een 
‘keurmerk voor leerwerkinterme-
diairs’ dat de gevolgen van het be-
sluit moet gaan repareren. Lees het 
artikel van Van Driel op Schilders-
vak.nl/dossiers/dossier-schilder-
onderwijs. 

KAMPEN – Met slecht weer is het fijn als je binnenwerk hebt. En dat geluk had 
Henk van Winsum van Schildersbedrijf H. van Winsum in Kampen. Hij wordt 
 regelmatig ingeschakeld door de eigenaren van dit prachtige pand uit 1900, voor 
buiten- en binnenwerk. Dit keer waren het bewerkte plafond en de wanden van de 
woonkamer aan de beurt, het behang mocht vervangen worden. ‘Ik behang graag’, 
aldus Van Winsum. ‘Zo vaak komt het niet voor, maar het is leuk werk. Dit was een 
vrij kostbare klus. De kamer is 3,35 meter hoog en het behang heeft een patroon. 
Daardoor haalde je maar twee banen uit één rol van 10,05 meter.’ 

DOETINCHEM – Voor zelfstandigen zonder personeel is per 1 mei 
definitief geen Verklaring Arbeids Relatie (VAR) meer nodig om 
aan te tonen dat ze niet in loondienst zijn bij hun opdrachtgever. 
Zzp’ers moeten met hun opdrachtgevers per opdracht voortaan een 
contract afsluiten.

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

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

WADDINXVEEN – Samenwerkingsverbanden zoals Schilder^sCool 
en SchildersVakschool (en vergelijkbare bedrijven in andere sectoren) 
gaan hoogstwaarschijnlijk hun leerbedrijfstatus verliezen. Dit schrijft 
Savantis-directeur Ronald van Driel in een artikel op Schildersvak.nl.
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Hofl everancier
gerestaureerd

BREDA - Robin Bakx, leerling 
aan de schildersopleiding van 
het Radius College, afdeling inte-
rieur en decoratie, heeft het oude 
en versleten hofl everancierschild 
van de Bredase kapper Paul 
Murk gerestaureerd. Een welko-
me stageopdracht. De kapper 
mocht zich een echte hofl everan-
cier noemen omdat hij destijds 
onder andere koningin Wilhel-
mina en prinses Juliana heeft ge-
kapt toen ze aan het einde van de 
Tweede Wereldoorlog op land-
goed Anneville in Ulvenhout 
verbleven. Het wapen hing tot 
1976 boven de voordeur van de 
kapperszaak aan de Ginneken-
weg, en is nu in bezit van de kap-
persdochter. 

Geschikt voor 
alle leeftijden
LONDEN (GB) - Een fi lm in En-
geland laten keuren om te bepa-
len voor welke leeftijd die ge-
schikt is, kost geld: 7,09 pond per 
minuut en 101,50 pond adminis-
tratiekosten. Als protest hierte-
gen verzamelde de filmmaker 
Charlie Lyne zoveel geld dat hij 
een fi lm van dik 10 uur aanbood. 
Omdat de filmcommissie zich-
zelf de plicht oplegt elk beeld te 
willen hebben gezien voordat het 
tot een oordeel komt, keken de 
leden 10 uur naar ‘Paint Drying’, 
een oersaaie fi lm over drogende 
verf. De fi lmmarathon leidde tot 
het oordeel: geschikt voor alle 
leeftijden.

Hoogwerker bij
innen van boete
HILVERSUM - De politie laat 
zich bij het innen van boetes niet 
altijd tegenhouden door een ge-
sloten deur. In dit geval stegen 
twee politieagenten in een ge-
leende hoogwerker van de 
brandweer naar de derde verdie-
ping van een woning om de 
schuldenaar op zijn verplichtin-
gen te wijzen. In eerste instantie 
wilde de bewuste man, die thuis 
was, de deur niet open doen. Het 
politiebericht laat niet weten wie 
voor de kosten van de hoogwer-
ker opdraait. Als post ‘incasso-
kosten’ laat zich dat raden.

Diefstalpreventie 
bewijst zich
ZOETERMEER - Het Project 
Preventie Diefstal Steigermateri-
aal pakt diefstal van steigerma-
teriaal integraal aan. De aanpak 
op brancheniveau vindt plaats 
in samenwerking met Hoff-
mann Bedrijfsrecherche. En dat 
blijkt te werken. Een VSB-lid 
meldde de diefstal van steiger-
materieel bij Hoffman, die ver-
volgens de gestolen waren wist 
te traceren via Marktplaats. 
Daarna was het doorrecherche-
ren wie de verkoper is, observe-
ren en de politie inschakelen. 
Het bleek de juiste volgorde van 
handelen voor een succesvolle 
arrestatie van drie verdachten. 

P E R S O N E N  &  B E D R I J V E N
Steigerbouwers 
gecertifi ceerd’  
LEIDSCHENDAM - De eerste vak-
bekwaamheidscertifi caten steiger-
bouw zijn uitgereikt. Dit is het 
resultaat van een nieuwe scholings-
s t r u c t u u r  w a a r m e e  d e  v a k -
bekwaamheid van steigermonteurs 
aangetoond wordt. Uit handen van 
Alfons Buijs, technisch directeur 
van SSVV (Stichting Samenwer-
king Voor Veiligheid), ontvingen 
vier medewerkers van Roscaff hun 
certifi caat. Roscaff is lid van Vereni-
ging van Steiger-, Hoogwerk- en 
Betonbekistingbedrijven (VSB). 

VRN verhuisd
ZOETERMEER - Dat Vlakglas Re-
cycling Nederland naar Zoeter-
meer verhuisd is, dat wisten we al. 
Dat stond immers ook in de vorige 
uitgave van SchildersVakkrant. Al-
leen wekt dat bericht de indruk dat 
VRN bij de Glans Branche Organi-
satie, sinds kort onderdeel van 
Bouwend Nederland, is ingetrok-
ken. Dat is niet het geval. Wel is 
VRN, volledig zelfstandig, sinds 

kort in hetzelfde kantoorpand ge-
huisvest. 

100 jaar Nelf 
Meesterlakken 
MARRUM - 100 jaar geleden, werd 
in Groningen de Nederlandsche 
Elektrische Lak-Fabriek (N.E.L.F.) 
opgericht. De ambitieuze oprich-
ters deelden anno 1916 een visie 
over grootschalige efficiënte verf-
productie op basis van de nieuwste 
energievorm van die tijd, elektrici-
teit. Nu, 100 jaar later, produceert 
Nelf op basis van onder andere de 
windenergie van een windmolen 
op eigen terrein, en levert zij stroom 
terug aan het energienet.

Syriër aan de 
slag als schilder
EDE – De Syriër Alaa Alachmar is 
het team van Achterberg Schilders 
uit Ede komen versterken. Als on-
derdeel van het inburgeringsproces 
heeft ROC A12 in Ede hem gehol-

pen bij het vinden van een werk-
stage bij het schildersbedrijf. De 
vluchteling uit Damascus is de eer-
ste leerling van het roc die tijdens 
zijn inburgering concreet aan de 
slag gaat in zijn oorspronkelijke be-
roep. Alachmar is in zijn geboorte-
land altijd al schilder geweest. Op 
de foto v.l.n.r.: Juliette Zwijnen-
burg, Alaa Alachmar en Art Achter-
berg.

FNV introduceert 
Bouw Veilig-app 
WOERDEN - FNV Bouw lanceert 
de Bouw Veilig-app voor veilig 
werken in de bouw. Met de app 
kun je snel opzoeken of valbevei-
liging nodig is of bijvoorbeeld in 
welk materiaal je kwartsstof kunt 
aantreffen. De Bouw Veilig-app 
is gratis en helpt snel op de eigen 
werkplek. De app, te vinden onder 
‘FNV Veilig werken in de bouw’ 
presenteert informatie uit de arbo-
catalogi in de bouwnijverheid, met 
checklists en een overzicht van ri-

sico’s en maatregelen. De app is te 
downloaden via Android of iOS.

Glashandel Sneek 
in RTL Woontips  
SNEEK - Glashandel Sneek heeft 
meegewerkt aan het tv-programma 
RTL Woontips. In dit programma 
aandacht voor de laatste ontwikke-
lingen op het gebied van wonen. 
Tijdens de uitzending vertelt direc-
teur Klaas de Bok over energiezui-
nig bouwen, hoe je met HR++ - en 
driedubbel isolatieglas hoge rende-
menten kunt behalen en zelfs elek-
triciteit uit glas kunt opwekken. 
Uitzending: RTL4 op zaterdag 13 
februari om 16.00 uur; herhaling op 
maandag 15 februari.
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G E M E N G D
Al maar meer weten   JAN MAURITS SCHOUTEN

veel gevallen de beste manier om 
kennis over te brengen. Al is dat 
niet altijd op papier. 
Nog maar weinig mensen weten 
het, maar als u een 
abonnement hebt 
op SchildersVak-
krant of op Eisma’s 
Schildersblad, dan 
bent u automatisch 
ook abonnee van 
het  premiumge-
deelte van Schil-
dersvak.nl, onze website. Dat is 
een kwestie van even aanmelden 
via www.schildersvak.nl/abonne-

ment-wijzigen/. U kunt dan niet 
alleen beide vakbladen online le-
zen, vaak nog vóór ze in print op 
de deurmat liggen, u hebt ook be-

s c h i k k i n g  o v e r 
meer dan duizend 
artikelen over tal 
van schilderonder-
werpen, in de loop 
der jaren voor u bij 
e l k a a r  g e z o c h t 
door de redacties.
En in de komende 

tijd willen we dat ‘premium’-ge-
deelte nog meer gaan vullen: nog 
meer kennis verzamelen en aan u 

doorgeven, exclusief op het in-
ternet. We hebben daar interes-
sante ideeën over. Maar ik zou 
het ook heel graag van u willen 
weten. Wat zou u willen dat wij 
nu eens voor u uitzochten? Het 
moet natuurlijk wel iets met de 
schildersbranche te maken heb-
ben. Praktische kennis over ap-
plicaties of producten? Marktin-
formatie over prijzen en kosten? 
Ervaringen en werkwijzen van 
collega’s? Meer over onderne-
men? Laat er uw gedachten eens 
over gaan en mail het mij.
     j.schouten@eisma.nl

Kennis. Uw vakblad handelt 
daar in. Kennis van de één schrij-
ven we op, zodat de ander het 
kan lezen en er zijn of haar voor-
deel mee kan doen. Daarom leest 
u ons. En de advertenties, die op 
hun manier ook kennis overbren-
gen.
Meer en meer schrijven we het 
niet alleen op, maar zenden we 
het ook uit, of maken er films 
van. Zie onze webinars (Bouw-
webinar.nl) of ons Bouwvideoka-
naal op YouTube.
Maar schrijven en lezen blijft, tot 
mijn genoegen, nog steeds in 

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

 DE SPECIALIST  
 VOOR VAKKRACHTEN
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‘AOV biedt geen zekerheid’  

De verzekeringspremie is wel-
kom, maar als de zzp’er een be-
roep doet op de verzekering halen 
verzekeraars vaak alles uit de kast 
om onder betaling uit te komen, is 
de strekking van de conclusie uit 
het zwartboek. 
‘Er komen zoveel klachten binnen 
dat ik onze leden niet meer durf te 
adviseren een AOV af te sluiten’, 
zegt voorzitter Charles Verhoef 
van Zelfstandigen Bouw, belan-
genorganisatie van zzp’ers in de 
bouw. ‘Vaak trekken de verzeke-
raars ook nog aan het langste 
eind. Als bij de aanvraag een be-

zoek aan een arts vergeten wordt 
te vermelden, is dat al voldoende 
om niet uit te keren.’
Ook vindt Verhoef dat zzp’ers het 
recht moeten hebben op een goe-
de aov die doorloopt tot aan de 
aow-leeftijd: ‘Zzp’ers met een 
zwaar beroep kunnen zich nu 
maar tot hun 60e, soms maar tot 
hun 55e jaar verzekeren. Worden 
zij arbeidsongeschikt, dan loopt 
hun uitkering ook maar door tot 
55 of 60 jaar. De jaren tot hun 
AOW moeten zij maar zien te 
overbruggen: verzekerd van ar-
moede dus.’

CAMMeLOT ALLROunD sCHiLDeRweRKen

K O R T

Loonontwikkeling 
tot en met december

RIJSWIJK - De loonontwikkeling tot 
en met december laat in de laatste 
maand van het vorige jaar een stij-
ging zien van gemiddeld 2,3%. Di-
recteur Ton van de Berge van het 
CBBS, de grootste loonadministra-
teur in de schildersector, verklaart 
dat als de ‘verwachte afrekening’ 
aan het einde van het jaar. ‘Dat is 
zelfs meer dan het gemiddelde tus-
sen november en december 2014. 
Dit jaar is alles kennelijk tot decem-
ber doorgegaan. Dat betekent dus 
dat we een ‘lang’ seizoen achter de 
rug hebben. En dat geeft de burger 
moed.’

Ruim 2,6 miljoen
voor beroepsziekten  
WOERDEN - Het Bureau Beroeps-
ziekten FNV meldt dat er meer geld 
aan schadevergoedingen is uitge-
keerd aan slachtoffers van een be-
roepsziekte. Het totale bedrag was 
€ 2.610.245. Bijna de helft wordt ge-
regeld zonder advocaat, en vaak is 
alleen de tussenkomst van de advo-
caat al voldoende om tot een schik-
king te komen. De meest voorko-
mende beroepsziekten waarvoor 
het bureau een schaderegeling treft 
zijn aandoeningen aan het bewe-
gingsapparaat (nek, schouders, rug, 
heupen, knieën), ziekte als gevolg 
van giftige stoffen en psychische 
aandoeningen, met name burnout.

Dag van de Bouw: 
projecten gezocht
ZOETERMEER - Brancheorganisa-
tie Bouwend Nederland is op zoek 
naar bedrijven in de bouwkolom 
die hun lopende projecten op 4 juni 
aanstaande willen openstellen voor 
het publiek in het kader van de Dag 
van de Bouw 2016. Het evenement 
zal voor de elfde keer worden ge-
houden. In tien jaar tijd hebben 
meer dan een miljoen Nederlanders 
de moeite genomen een bouwplaats 
te bezoeken. Daar zaten grote, maar 
ook kleine projecten bij. Voor aan-
melding: www.dagvandebouw.nl.
Bouw- maar ook schildersbedrij-
ven kunnen hun vakmanschap ge-
durende de dag laten zien aan het 
grote publiek.

DEN HAAG - Het aantal overtre-
dingen van de arbowet op kleinere 
bouwlocaties neemt de afgelopen 
jaren langzaam af, van 84% naar 
74%. Dit staat in het vorige maand 
verschenen rapport van Inspectie 
SZW. De meest geconstateerde 
overtreding: het niet goed voorko-
men van valgevaar. Vooral schilders 
bezondigen zich hieraan. Ook (rol)
steigers worden niet overal goed 
gebruikt. Tijdens de laatste controle, 
van mei tot juni vorig jaar, zijn 460 
bouwlocaties geïnspecteerd. Op 340 
locaties (74%) was er sprake van 
één of meer overtredingen. In totaal 
zijn 514 overtredingen geconsta-
teerd. Het grootste aantal overtre-
dingen (305; 59%) betreft het niet 
goed voorkomen van valgevaar. De 
Inspectie SZW paste het handha-
vingsbeleid strikt toe en zette zware 
handhavingsinstrumenten in. In 
330 gevallen werd het werk stilge-
legd, waarbij in 150 gevallen een 
boete werd aangezegd omdat er 
daadwerkelijk gevaarlijk werd ge-
werkt. Ook constateert de inspectie 
dat de combinatie van frequente in-
spectieacties, technische ontwikke-
lingen en de inzet van voorlichting, 

DUBAI (VAE) – Het Noorse verf-
merk Jotun is in Nederland, met 
alle respect, een kleine speler. We 
komen het wel eens tegen in de 
scheepsbouw en als metaalconser-
veringsproduct. En verder kent de 
Nederlandse schilder Jotun-pro-
ducten vooral als beitsachtige be-
schermer van houten gevelbekle-
ding (en van vloerolie, zie pagina 10 
van dit nummer). In het buitenland 
is dat wel anders. Zoals in de mil-

joenenstad Dubai. Bekend was al 
dat de Burj Kalifa, het hoogste ge-
bouw ter wereld, geheel in de Jo-
tun-verf staat. Maar ook elders in 
de stad is het verfmerk zeer zicht-
baar, nam SchildersVakkrant waar. 
Met billboards en winkels langs de 
centrale Sheik Zayed Road (die de 
zeven emiraten verbindt), maar ook 
in de vorm van een blik achterin het 
wagentje van de onderhoudsploeg 
van het Jebel Ali Hotel. 

g e s T A R T
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Na jarenlang via detacheringbureaus te 
hebben gewerkt was Wouter Cammelot 
(39) het beu. ‘Elke keer weer was de 
verwachting hoog dat het wel eens tot 
een normale arbeidsovereenkomst zou 
kunnen leiden, maar even vrolijk zat ik 
gedurende de winterperiode weer thuis.’ 

Cammelot spreekt met schilders 
die de stap naar het zelfstandig 
ondernemerschap al hebben gemaakt, en 
dat inspireert hem om hetzelfde te doen. 
In juni 2014 start hij Cammelot Allround 
Schilderwerken in Nieuw-Beijerland. 
Zijn onderscheidende achternaam buit hij 
direct uit door dankbaar gebruik te maken 
van de bekendheid van het legendarische 
kasteel Camelot van Koning Arthur. Hij 
neemt een kasteel in zijn logo op. ‘Met een 
‘m’ meer in mijn naam kom ik wel weg. 

Altijd aanleiding tot een leuk gesprekje.’

Cammelot maakt als 17-jarige kennis 
met het schildersvak. Door jarenlang met 
oudere ervaren schilders mee te lopen, 
leert hij het vak tot in de puntjes. ‘In 
het begin was het schuren en plamuren 
geblazen. Het duurde wel even voordat ik 
een kwast ter hand mocht nemen.’

Mond-tot-mondreclame, daar gelooft 
Cammelot sterk in. ‘Je bent aan het 
werk, vaak hier in het dorp, je hebt je 
reclamebord aan de steiger hangen en dan 
word ik regelmatig aangesproken om eens 
langs te komen. Daarbij besef ik terdege 
dat kwaliteit voorop staat. Maak je er een 
rommeltje van, dan spreekt zich dat ook 
snel rond.’  
Cammelot realiseert zich altijd goed dat 

hij bij zijn klanten te gast is en stelt 
zich bij voorkeur terughoudend en 
bescheiden op. ‘Negen van de tien 
klanten geven je de sleutel. Dat getuigt 
van een groot vertrouwen. Ook al mag 
ik van alles in hun keuken gebruiken, 
ik hecht eraan om mijn eigen lunch 
mee te nemen en mijn eigen afval mee 
naar huis te nemen. Dat betekent ook 
netjes werken en de boel aan het einde 
van de dag netjes opruimen.’ 

Liever teveel dan te weinig stemt 
Cammelot met zijn klanten af of ze 
nog op dezelfde golflengte zitten. ‘Je 
hebt bijvoorbeeld bepaalde kleuren 
afgesproken, maar gaandeweg kunnen 
klanten van mening veranderen. Daar 
kun je maar beter snel bij zijn. Klanten 
waarderen dat.’

WOERDEN - In theorie zou een arbeidsongeschiktheidsverzekering 
(AOV) voor zzp’ers inkomenszekerheid moeten bieden bij arbeidsuit-
val. Alleen blijkt de praktijk anders uit te pakken, aldus het zwart-
boek ‘AOV: verzekerd van armoede’ dat Zelfstandigen Bouw heeft sa-
mengesteld op basis van honderden klachten over de AOV.

Verfmerk heeft wind mee

schilders het vaakst in de fout 

Alaaf

LANDGRAAF – Limburg en car-
naval zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Het zakelijke leven lag 
er dan ook weer tijdens de carnaval 
zo goed als stil. Dat gold natuurlijk 
in veel mindere mate voor werkne-
mers in de zorg en justitie, en laten 
we de noeste werkers in de horeca 

vooral niet vergeten. Ook de mede-
werkers van Glashandel Van Ooy-
en in Landgraaf namen een paar 
dagen vrij, zo liet het bedrijf met 
deze foto(montage) weten. Alleen 
de collega’s van de glasschade 
moesten nuchter blijven; die ser-
vicedienst bleef paraat.

Beurzenseizoen op stoom

GENT (B) – De eerste maanden 
van het jaar zijn al sinds jaar en 
dag beursmaanden. De aanname 
is dat u, het publiek, het relatief 
rustig hebt en dus wel tijd over 
hebt om aan uw zakelijke relaties 
te werken en uw kennis van uw 
markt en uw vak te vergroten. 
Zoals hier, op de Intirio in Gent, 
waar de de nieuwste woontrends, 

inclusief behangen, worden ge-
toond. Of op de Gevel 2016 en de 
MaterialXperience in Ahoy, Rot-
terdam. Van beide beurzen zijn 
fotoverslagen te vinden in het 
Premiumgedeelte op Schilders-
vak.nl. Dit alles in aanloop naar 
de grootste schildersbeurs ter we-
reld, de Farbe, in München, begin 
maart. 
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niet voldoende is om het aantal on-
gevallen terug te dringen. Veilig 
werken op hoogte vraagt om conti-
nue aandacht en alertheid van alle 
betrokken partijen.
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‘Van binnen naar buiten kijken’
Vereniging van gecertificeerde BetonReparatiebedrijven (VBR) wil veilige reparaties

U bent sinds 2014 voorzitter van de 
VBR en geldt als een autoriteit op 
 betonreparatiegebied…

‘Dank u. Na mijn studie Bouwkun-
de in Delft ben ik het betononder-
houd ingerold. Dat was in de tach-
tiger jaren, toen op grote schaal be-
tonschades werden geconstateerd. 
In de wederopbouwjaren, toen er 
snel en veel gebouwd moest wor-
den, werden er allerlei fouten met 
beton gemaakt. Zo werd er calci-
umchloride, een verhardingsver-
sneller, aan toegevoegd. Dat bleek 
ernstige corrosie aan de wapening 
te veroorzaken. Er is in die jaren 
veel kennis opgebouwd over beton 
en betonschade en er is door de re-
parateurs veel werk verzet om 
deze schade te herstellen.’

Betonreparatie zit tussen aannemerij 
en schilderwerk in…

‘Inderdaad. Het gaat om onder-
houd aan bestaande constructies, 
zowel aan gebouwen als aan brug-
gen en dergelijke. Daardoor bestaat 
er een duidelijke verwantschap 
met schildersbedrijven. Het bedrijf 
waar ik technisch directeur ben, de 
Rendon Onderhoudsgroep, heeft 
dit na die eerste drukke betonscha-
detijd onderkend. Wij hebben 
schildersbedrijven overgenomen, 
om landelijke dekking te krijgen en 

om aan totaalgevelonderhoud te 
gaan doen. Daar zijn voegers, met-
selaars en timmerlieden bijgeko-
men. Wanneer het gaat om beton-
reparatie  is er een opvallend  
verschil tussen schilders en bouw-
kundigen. Schilders kijken “van 
buiten naar binnen”: redeneren 
vanuit de eindlaag naar wat er aan 
de ondergrond moet gebeuren. 
Bouwkundigen kijken “van binnen 

naar buiten”: is de constructie vei-
lig en duurzaam beschermd, en 
daarna kijken ze pas naar de esthe-
tische kant.’

Met die veiligheid van betonconstruc-
ties zit het nu wel goed?

‘Daar zijn verschillende antwoor-
den op. Enerzijds is er sinds de re-
paratiehausse in de jaren 80 veel 
ten goede gekeerd. Kwaliteitzorg 

deed zijn intrede. De reparatiesec-
tor is als een van de eerste branches 
aan de slag gegaan met kwaliteits-
borging en certificering. Er is een 
algehele veiligheidscultuur ont-
staan. Uiteraard wordt calcium-
chloride nergens meer toegepast. 
Anderzijds zijn in het verleden re-
paraties verricht en conserveringen 
aangebracht zonder dat de con-
structie is beproefd op veiligheid. 

Een voorbeeld zijn kwaaitaalvloe-
ren. Dat zijn betonnen vloeren die 
in tienduizenden huizen zijn toege-
past en waar vaak calciumchloride 
in zat. Daardoor was de construc-
tieve veiligheid van veel van die 
vloeren niet meer aantoonbaar. Er 
zijn heel wat vloeren gerepareerd 
en tegen verdere corrosie be-
schermd met geavanceerde tech-
nieken zoals kathodische be-
scherming. Daarmee bevries je de 
bestaande situatie. De veiligheids-
risico’s zijn dan niet echt bekend.’

Leerzaam. Zeker nu het op dit moment 
om uitkragende galerij- en balkonvloe-
ren gaat…

‘Minister Blok heeft opdracht gege-
ven dat al die constructies onder-
zocht moeten worden. Mede van-
wege een incident waarbij in Leeu-
warden een deel van een galerij 
naar beneden is gestort. Alle eige-
naren van zulke balkons en galerij-
en krijgen een aanschrijving van de 
gemeente dat ze die moeten laten 
onderzoeken. Dat betekent eerst 

werk voor adviesbureaus, en daar-
na mogelijk voor betonreparateurs. 
Daarbij is voor beide partijen con-
structieve kennis onontbeerlijk.’

Als schilder kom je wel eens een scheur 
tegen, of wat corrosieplekken van on-
derliggend staal…

‘Sinds kort is de regelgeving in 
onze branche belangrijk gewijzigd. 
De bestaande CUR-aanbevelingen 
53, 54 en 55 zijn vervangen door 
CUR-aanbeveling 118. Deze aanbe-
veling sluit beter aan op het resul-
taatgericht denken van opdracht-
gevers. Er wordt nu onderscheid 
gemaakt tussen esthetische, techni-
sche en constructieve reparaties. 
Esthetische problemen kan een 

schilder meestal wel oplossen, met 
kunstharsgebonden mortels of een 
geschikt verfsysteem bijvoorbeeld. 

Bij technische reparaties staat  het 
beschermen van de bestaande be-
tonconstructie tegen verdergaande 
wapeningscorrosie voorop. Dan 
moet je al goed weten wat je doet. 
En bij constructieve reparaties heb 
je echt bouwkundige en construc-
tieve kennis nodig. Veel reparatie-
bedrijven hebben die kennis niet. 
Ik verwacht daarom dat met name 
de gecertificeerde bedrijven sa-
menwerkingen aan zullen gaan 
met ter zake kundige construc-
teurs.’

Want… constructief beton repareren 
valt  nu onder het Bouwbesluit

‘Ja, de oude CUR-aanbevelingen 
en de KOMO-certificatieregeling 
hebben we altijd privaatrechtelijk 
gehouden. Maar onderhoud wordt 
in de bouw steeds belangrijker en 
daarmee is ook meer aandacht ge-
komen voor de veiligheid van be-
staande, oudere constructies. Vei-
ligheid behoort tot het publiek-
rechtelijke domein en daarom 
wordt constructief beton repareren 
een activiteit waar de gemeente 
toezicht op houdt. We zullen moe-
ten wennen aan de vergunning-
plicht.’

Dus… een bloeiende toekomst voor de 
VBR?

‘Zeker, we hebben als betonrepara-
tievereniging op dit moment zo’n 
zestien leden. Dit zijn de belang-
rijkste gespecialiseerde betonrepa-
ratiebedrijven, allemaal gecertifi-
ceerd. Daarnaast zijn er nog gecer-
tificeerde bedrijven die geen lid 
zijn en bedrijven die wel repareren 
maar geen certificaat hebben. Veel 
bedrijven voeren reparaties uit als 
een nevenactiviteit naast ander on-
derhoudswerk. Vrijwel altijd geldt 
dat betonreparatie en bescherming 
één systeem vormen: reparateurs 
en schilders bieden zo samen een 
integrale oplossing voor betonpro-
blemen. Helaas wordt dit door op-
drachtgevers niet altijd begrepen. 
Door een knip aan te brengen in 
deze twee activiteiten is de ge-
wenste duurzame bescherming 
vaak niet meer te garanderen. De 

VBR brengt dat doorlopend bij de 
opdrachtgevers onder de aan-
dacht.’ 

Peter Nuiten: ‘Als je een constructie conserveert, beproef je niet de veiligheid’
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‘We zullen moeten wennen aan een

 vergunningplicht’

‘Schilders kijken anders dan  

bouwkundigen’

ARKEL – Na jaren relatieve rust 
zit er weer extra werk aan te ko-
men voor gecertificeerde betonre-
paratiebedrijven: de constructie-
ve veiligheid van menig uitkra-
gende galerijvloer en balkon zal 
op peil moeten worden gebracht. 
Daarbij dient constructief repare-
ren te worden getoetst aan het 
Bouwbesluit. VBR-voorzitter 
 Peter Nuiten trekt de inhoudelij-
ke kar.

SchildersVakkrant dé krant voor schilderend Nederland
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GOES – Een creatief initiatief is het van de Culturele Raad Goes om tien muren in het 

Zeeuwse Goes door internationaal befaamde kunstenaars om te laten toveren tot 

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

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

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

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

houdsbranche zoals deze trompe-l’oeil laat zien.

Directeuren en besturen van 

Schilder^sCool zijn geïnformeerd 

over de koepelplannen door Onder-

houdNL. Na onderling beraad be-

sloten ze een gezamenlijke brief te 

sturen aan OnderhoudNL waarin 

puntsgewijs een aantal positieve 

punten en een aantal kritiekpunten 

werden opgesomd. 

Positief staan de Schilder^sCools te-

genover het bundelen van krachten 

en het samenwerken met de andere 

samenwerkingsverbanden. Nega-

tiever is men er over dat dit bestuur-

lijk onder OnderhoudNL zou gaan 

vallen, en dat ook de financierings-

bijdrage, die nu nog uit het O&O-

fonds komt, dan door Onderhoud-

NL zou worden gegeven. Daarnaast 

is er veel geïnvesteerd in de naams-

bekendheid van Schilder^sCool en 

voelt men er weinig voor om een 

andere naam aan te nemen. 

Bij SchildersVakschool heerst een 

positievere stemming: het idee voor 

een koepelorganisatie voor alle sa-

menwerkingsverbanden onder re-

gie van OnderhoudNL is door deze 

organisatie zelf voorgesteld. Hoe het 

verder precies met naamstelling en 

financiering moet gaan, en of dat 

volgens het ‘Code Groen’-model 

van OnderhoudNL zou moeten 

gaan, is daar nog niet helemaal dui-

delijk. Bij SchildersVakschool staat 

bovenaan het wensenlijstje dat het 

allemaal voor de bedrijven niet 

duurder moet worden, eerder goed-

koper.
Een lastig punt bij het voorliggende 

plan is het ledenbestand van alle sa-

menwerkingsverbanden:  40 tot 50 

procent van de lidbedrijven van de 

vakscholen is geen OnderhoudNL-

lid. Vaak gaat het om zzp’ers die 

leerbedrijf zijn en met leerlingen 

werken.  Deze ondernemers worden 

steeds belangrijker om leerlingen te 

kunnen plaatsen, al zullen nu 80 tot 

90 procent van de leerlingen bij gro-

tere bedrijven werken. 

Verder is er bij veel scholen een 

voorkeur voor samenwerking met 

Savantis. Examens en leermiddelen 

moeten érgens worden afgenomen. 

In het OnderhoudNL-plan is geen 

plaats voor Savantis. Zorgen zijn er 

ook over de samenwerking met 

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

worden en kan allerlei vormen aan-

nemen. Die flexibiliteit moet blijven, 

vindt men.

WADDINXVEEN - 

De nieuwe naam, On-

derhoudNL Garantie, 

was eind mei al be-

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

nieuwe logo. Waar nu 

nog het predicaat AF-

Erkend mag worden 

gevoerd, prijkt met in-

gang van 1 januari 

2016 het logo van OnderhoudNL 

Garantie. Het zichtbare resultaat 

van de samenwerking tussen de 

erkenningsregeling 

en de ondernemers-

vereniging. In Eisma’s 

Schildersblad num-

mer 7-2015 een uitge-

breid interview over 

de nieuwe naam voor 

de erkenningsrege-

ling en de strategie 

die daarachter zit ; 

voor abonnees met een digitaal 

abonnement is dat interview ook 

te lezen op Schildersvak.nl.

Voorzichtigheid rond

vakschoolkoepel
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‘OOK WANNEER HET WARM IS TIJD 

VOOR WINTERACQUISITIE’ pag. 13
SAVANTIS: BLIK NAAR VOREN

‘SPECIFIEK WERKEN VANUIT DE 

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

Creatief sponsoren
Btw-verhoging 

van tafel

DENHAAG – Deze kabinetsperio-

de valt er geen algehele btw-verho-

ging te verwachten. Nadat overleg 

tussen de regeringspartijen en de 

oppositie over de btw-verhoging 

waren mislukt, hebben de rege-

ringspartners VVD en PvdA beslo-

ten verder overleg over de btw-ver-

hoging binnen de aanstaande belas-

tingherziening te staken. Wel ging 

per 1 juli de al aangekondigde btw-

verhoging door van het tijdelijke 

laag btw-tarief van 6% naar 21% op 

arbeidsloon bij verbouwing.

Schildersdag 

in Elburg

DOETINCHEM - De jaarlijkse lan-

delijke Schildersdag van Studie 

Club Schilders zal dit jaar op 10 ok-

tober in Elburg gehouden worden, 

en wel in partycentrum De Haas in 

Elburg. De organisatie biedt een 

gevarieerd middagprogramma 

aan. De all-in prijs voor belangstel-

lenden bedraagt 15 euro. Hoogte-

punt is natuurlijk de presentatie 

van de diverse vakwedstrijden. 

Daarvoor hebben de deelnemers 

hun inzendingen al voor 1 juni in-

gezonden. Voor meer info en aan-

melding voor de Schildersdag: 

www.studieclub-schilders.nl.

Zorgen om 

antifouling

DOETINCHEM – Een alarmerend 

artikel in het verenigingsblad 

Verf&Inkt van verffabrikantenver-

eniging VVVF over antifoulings. Er 

bestaan Europees toegelaten bioci-

den, maar om deze alg- en aangroei-

werende verf te mogen aanbrengen 

moet in elke lidstaat apart vergun-

ning worden aangevraagd. Wat niet 

altijd gebeurt. Gevreesd wordt dat 

scheepseigenaren voor onderhoud 

buiten Europa zullen kiezen.

DOETINCHEM – Het idee om alle samenwerkingsverbanden voor 

vakscholing van schilders in één koepel onder te brengen kent een 

gemengde ontvangst. De organisatie Dé SchildersVakschool is het 

positiefst, maar ook daar leven vragen.

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

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

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

werknemers in dit fonds het met elkaar oneens zijn.

O&O-fonds keert niet uit

De werkgevers hebben de zoge-

naamde ber-cao, waarin de af-

drachten aan het O&O-fonds zijn 

geregeld, per 1 januari 2016 opge-

zegd. Vanaf die tijd stroomt er geen 

nieuw geld meer in de spaarpot en 

houdt die feitelijk op te bestaan. 

Kenniscentrum Savantis, deels ge-

financierd uit het O&O-fonds, heeft 

op het stoppen van die geldstroom 

in 2016 geanticipeerd. Maar niet op 

het een jaar eerder opdrogen van 

de financiering. Savantis-directeur 

Ronald van Driel: ‘We ontvangen 

nu elke maand een briefje van het 

fonds dat er niet zal worden uitge-

keerd. Het gaat hier om geld dat al 

is toegezegd. Lopende uitgaven be-

talen we nu uit onze reserves. Dat 

is lastig, maar er is, ook onder ge-

raadpleegde juristen, geen enkele 

twijfel dat het O&O-fonds de toe-

gezegde gelden uiteindelijk zal uit-

keren.’ Lees over de nieuwe dienst-

OnderhoudNL Garantie presenteert logo

de vervanger voor ammonia

Reinigt en ontvet 

schilderwerk en 

veel meer:

• Anti-statisch

• Niet nawassen

•  Biologisch 

afbreekbaar

• Laag schuimend

Meer informatie:  

www.universol.nl
In handige doekjes

Chemtec_ADV_Universol_DEF.indd   1

15-01-15   09:20

Glazol xtd
Hoogglanslak

Hoge, bolle glans

Gesiliconiseerd

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

Buitengewoon goed

bij koninklijke beschikking

hofleverancier
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DENHAAG – Deze kabinetsperio-

de valt er geen algehele btw-verho-

ging te verwachten. Nadat overleg 

tussen de regeringspartijen en de 

oppositie over de btw-verhoging 

waren mislukt, hebben de rege-

ringspartners VVD en PvdA beslo-

ten verder overleg over de btw-ver-

hoging binnen de aanstaande belas-

tingherziening te staken. Wel ging 

per 1 juli de al aangekondigde btw-

verhoging door van het tijdelijke 

laag btw-tarief van 6% naar 21% op 

arbeidsloon bij verbouwing.

Schildersdag 

in Elburg

DOETINCHEM - De jaarlijkse lan-

delijke Schildersdag van Studie 

Club Schilders zal dit jaar op 10 ok-

tober in Elburg gehouden worden, 

en wel in partycentrum De Haas in 

Elburg. De organisatie biedt een 

gevarieerd middagprogramma 

aan. De all-in prijs voor belangstel-

lenden bedraagt 15 euro. Hoogte-

punt is natuurlijk de presentatie 

van de diverse vakwedstrijden. 

Daarvoor hebben de deelnemers 

hun inzendingen al voor 1 juni in-

gezonden. Voor meer info en aan-

melding voor de Schildersdag: 

www.studieclub-schilders.nl.

Zorgen om 

antifouling

DOETINCHEM – Een alarmerend 

artikel in het verenigingsblad 

Verf&Inkt van verffabrikantenver-

eniging VVVF over antifoulings. Er 

bestaan Europees toegelaten bioci-

den, maar om deze alg- en aangroei-

werende verf te mogen aanbrengen 

moet in elke lidstaat apart vergun-

ning worden aangevraagd. Wat niet 

altijd gebeurt. Gevreesd wordt dat 

scheepseigenaren voor onderhoud 

buiten Europa zullen kiezen.

SAVANTIS: BLIK NAAR VOREN

‘SPECIFIEK WERKEN VANUIT DE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

In de brief legt cao-delegatieleid-

ster Marjolein van Olst, tevens 

werkgeversvoorzitter van het 

O&O-fonds, namens het bestuur 

van OnderhoudNL tot in detail uit 

wat ‘de werkelijke ontwikkelingen 

zijn en waarom wij deze vernieu-

wingen (moeten) doorvoeren’.

In de brief noemt Van Olst twee 

strijdpunten in de cao-onderhan-

delingen: de seniorenregeling voor 

55 plussers, waar de werkgevers 

graag vanaf willen en de lonen van 

BBL-leerlingen waarvan de aan-

vangslonen verder omlaag moe-

ten. Verder gaat Van Olst in op de 

ontwikkelingen rond de zoge-

naamde ber-cao, waarin de af-

drachten van werkgevers en werk-

nemers aan het O&O-fonds zijn 

geregeld. Bekend is dat Onder-

houdN deze cao heeft opgezegd, 

waarmee het O&O-fonds feitelijk 

ophoudt te bestaan per 2016. Ook 

is bekend is de vakbonden hebben 

aangekondigd deze beslissing juri-

disch aan te vechten; Savantis 

krijgt al sinds januari geen geld 

meer uit het O&O-fonds terwijl 

dat wel is toegezegd. Savantis 

heeft nu  een rechtszaak tegen het 

O&O-fonds aangespannen om dat 

geld alsnog te ontvangen.

De brief bevat een fl inke uitval rich-

ting de werknemersvertegenwoor-

diger die namens het Savantis-be-

stuur deze rechtszaak voert en die 

tegelijk ook bestuurslid van het 

O&O-fonds is. Deze dubbelfunctie 

zou de kwestie ‘bemoeilijkt hebben’, 

staat in dezelfde brief. Zoals bekend 

heeft OnderhoudNL zich vorig jaar 

teruggetrokken uit het Savantis-be-

stuur omdat het dit instituut niet 

meer verder wilde bekostigen.

Over al deze ontwikkelingen heeft 

de vakpers geschreven en daarmee 

de sector op de hoogte gehouden. 

Opmerkelijk is dan ook dat de brief 

meerdere zinnen bevat waarin de 

vakpers wordt beschuldigd van het 

publiceren van informatie die ‘niet 

overeenkomt met de werkelijk-

heid’. Van Olst schrijft zelfs ‘dat   

opzettelijke informatie wordt gepu-

bliceerd om de noodzakelijke ver-

nieuwing te ondermijnen en On-

derhoudNL te beschadigen’. De 

vakpers - voor zover het Schilders-

Vakkrant, Eisma’s Schildersblad en 

Schildersvak.nl aangaat - herkent 

zich niet in deze uitspraken.

DEN HAAG - De binnenlandse 

verfomzet steeg in 2014 met 4% 

ten opzichte van 2013. ‘Dat kan 

niet anders betekenen dan dat de 

sector op het goede spoor zit’, al-

dus de VVVF (branchevereniging 

voor de Nederlandse verf- en 

drukinktindustrie) in haar jaar-

verslag over 2014. Ondanks het 

feit dat ook in 2014 de economi-

sche crisis aanhield, zijn er na 6 

jaar crisis, weer tekenen van her-

stel zichtbaar, aldus de VVVF, 

daarbij opgemerkt dat de binnen-

landse verfafzet in 2013 welis-

waar 8% lager is vergeleken met 

2008, maar dat de binnenlandse 

verfafzet in 2014 met 4% steeg ten 

opzichte van 2013. Alle reden 

voor een gematigd optimisme.

OnderhoudNL geeft

leden uitleg per brief
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Klaar voor het bruidspaar
Bouw: explosieve 

stijging omzet  

DEN HAAG - De omzet van de 

bouw lag in juni 2015 bijna een 

kwart hoger dan in dezelfde maand 

een jaar eerder, zo meldt het Cen-

traal Bureau voor de Statistiek, de 

grootste stijging van de laatste tien 

jaar. De omzet van de bouwers van 

woningen en bedrijfsgebouwen 

steeg in juni bovengemiddeld met 

bijna 35%. De afwerkingsbedrijven 

zoals schilders-, stukadoors- en tim-

merbedrijven lieten zelfs een ge-

middelde omzetstijging van 37% 

zien.

Aantal starters daalt;

aantal zzp’ers stijgt

AMSTERDAM - Het aantal starters 

in het mkb is in juli 2015 11% lager 

dan in juli 2014. Gemiddeld was de 

groei in het eerste halfjaar van 2015 

2% lager ten opzichte van het eerste 

halfjaar 2014, blijkt uit cijfers van de 

Kamer van Koophandel. Daarte-

genover blijft het aantal startende 

zzp’ers groeien ten opzichte van de-

zelfde maand een jaar eerder. Dit 

wijst op de trend dat het gemakke-

lijker is om alleen te beginnen dan 

als ‘klassiek’ bedrijf met personeel 

en alle investeringen van dien.

Geld voor duurzame 

inzetbaarheid

DEN HAAG - Er komt ruim twintig 

miljoen euro extra beschikbaar voor 

‘duurzame inzetbaarheid’ om meer 

mensen langer en productief aan 

het werk te houden. Dat kan bij-

voorbeeld door werknemers te hel-

pen gezond te blijven of tijdig te la-

ten omscholen. Het geld is vrijge-

maakt uit het Europees Sociaal 

Fonds. Dat schrijft minister Asscher 

van Sociale Zaken en Werkgelegen-

heid aan de Tweede Kamer. Bedrij-

ven en instellingen kunnen van 19 

oktober tot en met 13 november 

2015 een aanvraag indienen bij het 

Agentschap SZW.

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

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

de consequenties daarvan voor Savantis en Arbouw. Omdat Onder-

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

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

meesloot bij haar relatiemagazine.

BREDA - Een kleine rechtszaak in Breda over werkvergunningen kan 

grote gevolgen hebben voor de staatskas. Een huiseigenaar hoeft van 

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

meense schilders.

Geen boete ‘illegaal’ schilderwerk

Het leek een kleine rechtszaak in 

juli, over twee Roemenen die in 

2013 in Roosendaal een huis schil-

derden zonder werkvergunning, 

maar de uitspraak van de recht-

bank in Breda kan grote gevolgen 

hebben. De huiseigenaar kreeg 

twee jaar geleden een boete van 

9.000 euro vanwege de illegale 

schilders, maar de rechter oordeelt 

nu dat de Roemenen, als inwoners 

van een EU-lidstaat helemaal geen 

werkvergunning nodig hadden. De 

uitspraak kan vergaande conse-

quenties hebben, aangezien het mi-

nisterie van Sociale Zaken en Werk-

gelegenheid (SZW) de afgelopen 

jaren om vergelijkbare redenen 

voor zo’n 150 tot 200 miljoen euro 

aan boetes heeft uitgedeeld aan 

meer dan tienduizend werkgevers. 

Verantwoordelijk minister Lode-

wijk Asscher heeft al aangekon-

digd in hoger beroep te gaan tegen 

het schrappen van de boete voor il-

legaal werk in Roosendaal.Verfafzet licht gestegen  

de vervanger voor ammonia
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DEN HAAG - De binnenlandse 

verfomzet steeg in 2014 met 4% 

ten opzichte van 2013. ‘Dat kan 

niet anders betekenen dan dat de 

sector op het goede spoor zit’, al-

dus de VVVF (branchevereniging 

voor de Nederlandse verf- en 

drukinktindustrie) in haar jaar-

verslag over 2014. Ondanks het 

feit dat ook in 2014 de economi-

sche crisis aanhield, zijn er na 6 

jaar crisis, weer tekenen van her-

stel zichtbaar, aldus de VVVF, 

daarbij opgemerkt dat de binnen-

landse verfafzet in 2013 welis-

waar 8% lager is vergeleken met 

2008, maar dat de binnenlandse 

verfafzet in 2014 met 4% steeg ten 

opzichte van 2013. Alle reden 

voor een gematigd optimisme.

Verfafzet licht gestegen  

de vervanger voor ammonia

 vervanger voor ammonia
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schilderwerk en 

veel meer:

• Anti-statisch

• Niet nawassen

•  Biologisch 
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• Laag schuimend
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Op sociale media is Simon Kopin-
sky, voor Lakfa verantwoordelijk 
voor de verkoop in de regio Noord-
Nederland, zich aardig aan het roe-
ren. Reden voor SchildersVakkrant 
om eens contact op te nemen met 
dit bedrijf dat al sinds 1936 in Ne-
derland gevestigd is. Is er iets ver-
anderd? En: wie is Lakfa eigenlijk?
De fabriek is gevestigd aan de rand 
van Amsterdam, aan het Zeebur-
gerpad. Hier worden alle verfpro-
ducten vervaardigd, die Lakfa gro-
tendeels naar Europese landen ex-
porteert. ‘Vroeger waren we nog 
veel internationaler’, vertelt Arje 
Stern, directeur-eigenaar van Lakfa 
sinds hij in 2007 de fabriek over-
nam van zijn vader Leo, die weer 
diens vader opvolgde, Sigmund 
Stern. ‘Mijn vader was altijd onder-
weg, 10 maanden per jaar. Ik doe 
dat anders. We hebben nog wel een 
handelscontact in New York en ook 
nog een in Japan, een beetje voor 
de leuk, maar verder doen we 
vooral zaken in Europa.’
En dat gaat overal op dezelfde ma-
nier, in rechtstreeks contact met 
schilders. Stern reist zelf nog steeds 

veel, maar laat de verkoop over 
aan zijn commerciële adviseurs. 
‘Wij geloven in het directe contact 
met de schilder. Mijn opa nam de 

oorspronkelijke fabriek uit 1906 in 
de twintiger jaren over. Toen maak-
ten we halffabrikaten voor schil-
ders. De schilders maakten toen 

nog allemaal hun eigen verf. Dat is 
na de oorlog veranderd: arbeid 
werd duurder, daarom hadden 
schilders geen tijd meer om hun ei-

gen verf te maken. Dus ging Lakfa, 
net als de andere verffabrieken, ei-
gen verf produceren.’
In de overnamegolven in de vijfti-
ger en zestiger jaren die leidden tot 
de megabedrijven Sikkens en Sig-
ma, bleef LakFa altijd zelfstandig. 
Het zal iets met de geschiedenis te 
maken hebben. Stern: ‘Mijn opa 
werd gedwongen zijn fabriek in 
Duitsland te verkopen. Daarop 
vertrok hij in de dertiger jaren naar 
Nederland. In de oorlog werden hij 
en mijn oma gedeporteerd naar 

concentratiekamp Bergen-Belsen, 
wat ze ternauwernood overleef-
den. Toen ze terugkeerden bezaten 
ze zo goed als niets meer. Met ge-
leend geld van familie in Amerika 
bouwden ze de verffabriek weer 
op. Zoiets verkoop je niet snel.’
Het maakt van Lakfa een unieke 
fabriek, met unieke producten. ‘Al 
onze producten hebben wel iets 
speciaals, dat ze anders maakt dan 
vergelijkbare verven,’legt Kopins-
ky uit. ‘Omdat we niet met tussen-
handel werken, zijn onze verven 
heel concurrerend geprijsd. En ze 
kunnen vaak meer dan de schilder 
verwacht. Zoals onze muurverf, 
die is van de hoogste kwaliteit en 
smeert ook nog eens zeer goed uit, 
zodat je meer rendement haalt uit 
een emmer. Of zoals onze lakken. 
We versnijden die niet met vulmid-
delen en dergelijke. Daardoor zijn 
ze zeer puur. Dat betekent dat je ze 
goed kunt inzetten in ziekenhuizen 
en andere plaatsen waar mensen 
met allergieën komen. Daarbij 
komt dat ze zeer duurzaam zijn en 
een hoge glansgraad hebben.’
Stern: ‘Wij garanderen dat je al 

onze oplosmiddelhoudende ver-
ven, dus de grondverf, de tussen-
lak, de afl ak, allemaal door elkaar 
kunt mengen tot een prima verf, 
bijvoorbeeld om te gronden. Dat-
zelfde geldt voor de lijnen waterge-
dragen verven. Die kun je ook met 
elkaar mengen en hergebruiken. 
Even afgezien van de kleuren gooi 
je dus veel minder weg en hoef je 
minder voorraad te houden.’
Een ander principe achter de circa 
80 producten van de Amsterdamse 
fabrikant: met één product meer-
dere dingen kunnen doen. De Arte-
ko-Elastiek-kit is daar een goed 

voorbeeld van. Het is alweer zo’n 
zuiver product, een rein-acrylaat, 
dat extreem hecht. Het is enorm 
rekbaar zonder dat het knapt. Stern 
en Kopinsky demonstreren dat 
door aan twee kanten aan een sliert 
kit te trekken. De kit wordt inder-
daad een paar keer langer dan oor-
spronkelijk voordat hij knapt. ‘Dit 
is een zeer goed overschilderbare 
beglazingskit, maar je kunt hem 
ook als montagekit gebruiken, bij-
voorbeeld voor tegels of sanitair, 
dan zit het muurvast. En de kit 
droogt niet uit in de koker.’
Kopinsky: ‘We hebben, naast een 
pakket aan verven waar de schil-
der elke dag mee werkt, ook een 
flink aantal specialties. Zoals een 
transparante sealer voor over ge-
schilderde muren. Bijvoorbeeld in 
hotels, om die muren krasvast te 
maken.’ Stern: ‘Ons principe is dat 
we met de schilder meedenken: 
wat voor projecten heeft hij te 
doen, wat voor producten kan hij 
daarbij gebruiken. We adviseren 
hem. En dan kunnen de speciale ei-
genschappen van onze verf, bij-
voorbeeld de krasvastheid, de uit-

smeerbaarheid of de hypo-allerge-
ne eigenschappen, juist het verschil 
maken.’
Met de komst van Kopinsky (en 
zijn collega voor Zuid-Nederland 
Marinus Pullen), gaat Lakfa meer 
aandacht geven aan de thuismarkt. 
‘Ik denk niet dat we ooit via weder-
verkopers zullen gaan werken’, 
zegt Stern. ‘Die willen, terecht, 
marge verdienen en dan kunnen 
we niet meer zo goedkoop leveren. 
Bovendien willen we graag recht-
streeks contact met de schilder, om 
samen met hem naar de beste op-
lossingen te zoeken.’

AMSTERDAM – Het Amster-
damse Lakfa (ja, inderdaad, van 
LakFabriek) doet veel dingen an-
ders dan andere Nederlandse 
verffabrikanten. Zo verkopen ze 
hun verf alleen direct aan schil-
ders en verdienen ze het grootste 
deel van de omzet in het buiten-
land. Maar dat laatste gaat veran-
deren.

‘Meedenken met de schilder’
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‘Al onze producten hebben 

iets speciaals’

Lakfa doet niet aan wederverkopers, maar komt langs bij de Nederlandse schilder

Simon Kopinsky (links) en Arje Stern demonstreren de trekkracht van Arteko-Elastiek 
op het kantoor van de Amsterdamse verff abriek

‘We gaan waarschijnlijk nooit met 

wederverkopers werken’
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Maar liefst 130 opleidingen biedt 
ROC Gildeopleidingen, met 11 lo-
caties in Limburg. Twee daarvan, 
die tot schilder en tot gezel-schil-
der, zijn gevestigd op de locatie in 
Roermond. De uitgebreide schil-
deropleiding is niet gelieerd aan 
een of ander samenwerkingsver-
band zoals de Schilder^sCool of de 
SchildersVakschool. Chris Moor-
man, docent Schilderen : ‘Waar we 
samen kunnen werken, doen we 
dat graag. (bijvoorbeeld met VOS 

Company, red.) Zolang we onze au-
tonomie maar behouden. En be-
langrijker, onze schildersopleiding 
wil geen enkel schildersbedrijf uit-
sluiten. We willen niet alleen oplei-
den voor schildersbedrijven die tot 
een samenwerkingsverband beho-
ren.’ De leerlingschilders van Gilde 
Opleidingen, zowel BOL- als BBL-
leerlingen, stromen rechtstreeks in 
of via schildersbedrijven. 
Tjeu van de Laar, directeur Tech-
niek voegt daaraan toe: ‘We leiden 
leerlingen niet alleen op door ze 
louter technieken bij te brengen. 
We vinden het belangrijk om maat-
schappelijke aspecten in de oplei-
ding mee te nemen. Denk aan 
duurzaamheid, een begrip als 
cradle to cradle: wat is dat, wat be-
tekent dat voor de schilder en hoe 
vertaalt zich dat naar het schilders-
vak? Maar ook aspecten van maat-
schappelijk verantwoord onderne-
men (mvo). Onze opleiding kan 
daarom niet anders zijn dan breed 
georiënteerd. We leiden onze leer-
lingen niet alleen op in een vak 
maar ook in een context omdat 
onze samenleving voortdurend 
aan veranderingen blootstaat.’
Het een en ander vertaalt zich in de 
regio naar uit te voeren maatschap-
pelijke projecten, die niet concurre-

ren met regulier schilderwerk. Bij-
voorbeeld het schilderwerk in het 
Toon Hermanshuis, begeleidings-
centrum voor kankerpatiënten en 
hun naasten. Maar ook op aan-
vraag van een buurt om de omge-
ving van een viaduct dat door graf-
fiti was aangetast, veiliger te ma-
ken. 
Moorman: ‘Als leerlingen in een 
huis werken waar de bewoners 
zich in hun laatste levensfase be-
vinden, dan heeft dat effect op ze. 

Dat doet iets met ze. De beroeps-
houding verandert ter plekke. En 
ook hier gelden technisch gezien 
dezelfde wetten als bij elk schilder-
project. Welke ondergrond tref je 
aan, hoe kun je die het beste voor-
behandelen, welk verfsysteem 
leent zich daar het beste voor, dro-
ging, planning, en ga zo maar door. 

En dat onderzoeken de leerlingen 
zelf, weliswaar onder begeleiding 
van ons, en in overleg met de be-
woners.’ Van de Laar: ‘Maar ook, 

hoe krijg je zo’n project “hufter-
proof” en hoe ga je om met het af-
val, waterzuivering? Door al dit 
soort zaken ontstaat pas echt vak-
manschap, met alle elementen die 
daarbij horen. Leerlingen hebben 
rechtstreeks contact met buurtbe-
woners, krijgen complimenten. 
Kortom, ze dragen hun steentje bij, 
ze leveren mooi werk af en groeien 
in hun vak. En daarmee ontwikkel 
je bij leerlingen een motivatie die 
van binnenuit komt, intrinsieke 

motivatie, niet opgelegd door een 
opleiding.’ 
Deze opzet van onderwijs past bij 
de keuze die de opleiding enkele 
jaren geleden bewust koos: do-
meinscholing. Van de Laar: ‘Daar-
mee verandert ook de rol van de 
docent. Het richtingsverkeer ver-
andert. Vanuit die intrinsieke moti-
vatie gaan leerlingen zelf vragen 
ontwikkelen, in tegenstelling tot de 
traditionele docent die vertelt hoe 
het moet.’ Moorman: ‘In de prak-
tijk betekent dit: geen klassikaal 
onderwijs meer. Leerlingen kiezen 
dagelijks zelf waar ze mee aan de 

slag gaan. Aan het begin van de 
opleiding weten leerlingen wat er 
aan het einde “van de rit” van ze 
verwacht wordt en hoeveel tijd er 

beschikbaar is. En wat blijkt? Het 
werkt. Leerlingen kríjgen die ver-
antwoordelijkheid en némen die 
verantwoordelijkheid. Er ontstaat 
nieuwsgierigheid naar hóe iets 
werkt en dus vraag naar theorie. 
En zijn ze te lang met theorie bezig, 
dan kunnen ze het geleerde weer 
in het praktijklokaal oefenen. Ide-
aal voor leerlingen die onrustig 
van aard zijn. De docent begeleidt 
waar nodig.’ Van de Laar: ‘Elke 
leerling wordt individueel ge-

volgd. Een leerling die in het tradi-
tionele klassikale onderwijs niet op 
zou vallen, komt in dit systeem wel 
voldoende in beeld. Dit onderwijs 
is veel meer op de persoon gericht 
en is dus ook maatwerk. Leerlin-
gen regisseren daarmee hun eigen 
leerproces. Ze ontwikkelen beter 
en sneller een innerlijke motivatie.’ 
Van de Laar gaat zelfs nog een stap 
verder: ‘Ik zie het diploma van de 
leerlingen die onze opleiding uit-
stromen als een kwaliteitskeur-
merk. Een diploma dat staat voor 
kwaliteit, uitgedrukt in technische 
vaardigheden, voor kennis van 

duurzaamheid, voor probleemop-
lossend vermogen, voor gevoel 
voor ondernemerschap en voor so-
ciale vaardigheden.’ 
En om de cirkel rond te maken: 
ook de keuze voor de nieuwe 
spuitinrichting beantwoordt aan 
de nieuwe doelstelling. Moorman: 
‘Spuittechniek heeft de toekomst, 
voor velen een innovatieve ont-
wikkeling. Trok de oude kleine 
eenpersoons spuitcabine nog 6000 
kuub verwarmde lucht naar bui-
ten, de brede nieuwe, door Wiltec 
geleverde spuitwand is toeganke-
lijker voor instructiedoeleinden én 
energiezuinig. Daarnaast is een 
airless/airmix machine van Graco 
en een xvlp-pomp van Wagner 
voor het verwarmd spuiten gele-
verd door verfgroothandel Felix 
van der Putten Verf.’ Van de Laar: 
‘Voor veel schildersbedrijven lo-
pen we hierin voorop. Reden om 
hun schilders zich bijvoorbeeld 
hier bij te laten scholen. Maar ook 
hier weer niet alleen de focus op 
de techniek, maar juist ook in rela-
tie tot duurzaamheid, hergebruik 
en tegelijkertijd ook aandacht 
voor arbozaken, dus persoonlijke 
beschermingsmiddelen. Het moet 
voor leerlingen een tweede natuur 
worden om bij het spuiten hand-
schoenen en mondkapjes te dra-
gen.’

ROERMOND – Een uitgebreide professionele spuitinrichting, dat 
miste Gilde Opleidingen nog voor haar schildersleerlingen. De nieu-
we spuitinstallatie sluit aan bij de visie en richting die de opleiding 
sinds enkele jaren is ingeslagen: de leerling regisseert zijn eigen on-
derwijs en maakt ontdekkend kennis met de laatste technische, maar 
ook maatschappelijke ontwikkelingen. 

Opleiden in de context

De brede spuitwand inclusief afzuiginstallatie leent zich veel beter voor 
 groepsinstructie

Leerlingen Gilde Opleidingen bepalen dagelijks zelf waarmee ze aan de slag gaan

De toekomstige generatie schilders aan het oefenen met de nieu-
we spuitinstallatie 

Bij een professionele spuitinstallatie mag een transportband 
natuurlijk niet ontbreken

Een stevige Graco airless/airmix is de cen-
trale pompinstallatie voor de leerlingen 

In overleg met buurtbewoners een viaduct vriendelijker en veiliger maken
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Het gebruik van pbm’s moet een tweede 
natuur  worden
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Motivatie bij leerlingen ontwikkelen die 

van binnen uit komt

Niet alleen louter vaktechniek 

bijbrengen



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.  

www.bouwproducten.nlwww.bouwproducten.nl

@Bouwproducten Bouwproducten.nl/nieuwsbriefBouwvideoFacebook.com/Bouwproducten 
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Op dit moment sluit elke dag van 
22.00 ’s avonds tot 6.00 uur ’s mor-
gens én elk weekend één van de 
twee Maastunnelbuizen voor het 
onderhoud aan alleen het plafond. 
Daarna volgt de tweede buis. En 
dat in drie maanden tijd: 4 januari 
tot en met 4 april. Vervolgens ko-
men de twee boven elkaar liggende 
fietsers- en voetgangersbuizen aan 
de beurt. Wie dagelijks door de 
tunnel rijdt realiseert zich namelijk 
nauwelijks wat bij dit grootscheeps 

onderhoud komt kijken. Marchel 
Hompert, directeur van Hompert-
Renes Straal-, Schilder- en Betonre-
novatiewerken uit IJsselstein, weet 
dat maar al te goed. Het bedrijf is 

‘Het blijft een ontdekkingstocht’
Nieuwe mortel en toplaag voor plafonds Rotterdamse Maastunnel 

De oude pleisterlaag wordt via slangen opgevangen en afgevoerd 

IJSSELSTEIN - Voordat het groot betononderhoud aan de Rotterdam-
se Maastunnel pas echt start gaat, in 2017, moet eerst het beton en 
pleister van het plafond gerepareerd en vernieuwd. Met de grootste 
voorzichtigheid. Alle documentatie over de afbouw van de tunnel 
door de Duitsers in 1941 ontbreekt namelijk. Even een plafonnetje 
witten is het dus bepaald niet. 

Marchel Hompert: ‘Onze specialiteit is 
hoge druk waterstralen’

Rechts is behandeld, links moet nog. Robots verwijderen in banen van 80 cm breed 
de keiharde pleisterlaag onder een druk van 2800 bar

deeltje heeft van het ‘sapje’, maar 
anderzijds weer afbreuk doet aan 
de kwalitatieve kenmerken van de 
met zorg samengestelde verf. Ze-
ker in prestatie-opdrachten lijkt me 
dat niet wenselijk.
•	 Ontvetter:	Dasty	van	de	Wibra	
•	 Wel	een	beetje	oppassen	met	
Dasty-producten.	Er	zitten	wat	
stofjes in die de hechting van verf 
kunnen benadelen. Ethanol kan de 
ondergrond enigszins opweken. 
Dasty	is	verkrijgbaar	bij	Zeeman,	
Wibra en Action. Nawassen is ze-
ker aan te bevelen.
•	 Als	vloeiverbeteraar,	lees	dro-
gingsvertrager, voor watergedra-
gen verfsoorten ben ik wel enthou-
siast over Floetrol. Vooral voor  
radiatoren en in erg droge, ver-

Elke schilder gebruikt wel een be-
paald middeltje waarmee hij ‘van 
alles’ doet :  verf  verdunnen, 
schoonmaken, inwrijven... etc. 
Wat zijn dat voor ‘sapjes’ en waar 
dient deze spreekwoordelijke 
haarlemmerolie voor?

•	 Met	Owatrol-olie	breng	ik	vrij-
wel	alle	op	alkydhars	gebaseerde	
verf op verwerkbare strijkdikte. 
•	 Die	olie	bestaat	volgens	eigen	
onderzoek uit een combinatie van 
gekookte	lijnolie	en	synthetische	
oliën. Fabrikant Durieu zwijgt ui-
teraard over de exacte samenstel-
ling maar op het blik wordt gewag 
gemaakt van de uitstekende roest-
bestrijding en het penetrerend ver-
mogen ervan in hout. Zowel Owat-
rol-olie als gekookte lijnolie laten 
zich uitstekend mengen met vrij-
wel	alle	alkydhars	verfsoorten.
•	 Geschilderde	kitranden	hebben	
minder last van slakkenvraat dan 
de niet behandelde. Een toplaagje 

warmde ruimtes.
•	 Trucjes	zijn	in	principe	hele-
maal niet nodig met de huidige 
producten. Voorheen werd er 
wel gebruikt gemaakt van Owat-
rol voor een mooie vloei , maar 
verdunnen doet de kwaliteit niet 
ten	goede	van	het	product.	Ge-
bruik een verwarmd strijkvat en 
stop met verdunningsproducten. 
Terpentine	moet	bij	gebruikers	
gewoon	uit	het	gewenningssys-
teem verdwijnen . 
•	 Voor	de	schilders	die	deze	mi-
nimale investering niet willen 
doen, maar ook niet met terpen-
tine willen werken, bestaat er 
sinds kort BIAL, een biologisch 
verdunningsmiddel. Werkt beter 
dan terpentine.

verf met wat Conserduc, een mid-
del tegen houtworm en andere 
houtaantasters dat permethrin 
(2gr/l) bevat, heeft op bedoelde lo-
catie goed gewerkt.
•	 Wij	werken	niet	met	nanostofjes,	
of verven waar nanoparticels in 
zijn verwerkt omdat er geen fabri-
kant is die kan garanderen dat 
deze partikelen níet via huidcon-
tact tot directe gezondheidsschade 
gaat leiden. Verder zijn de ervarin-
gen met deze nanoproducten rond-
uit slecht. De beoogde duurzaam-
heid komt vaak niet verder dan 1-3 
jaar. 
•	 De	huidige	topkwalitieten	van	
A-merken zijn zeer hoogwaardige 
uitgebalanceerde verven. Als de 
sapjes echt iets toe zouden voegen 
dan zouden fabrikanten dit wel in 
hun recepturen opnemen lijkt mij. 
•	 Door	 allerlei 	 toevoegingen	
wordt de balans in de moderne 
verven dusdanig verstoord dat 
men enerzijds wellicht een voor-

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:	JanTrimpe,	Will	Herreijgers,	Frans	Lie-
bregts, Bas Burema, Jos Broekx, Michael Dienaar en Justin Mansoer
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hoge temperaturen te maken en 
moet je de slangen en pompen re-
gelmatig koelen. Daarom kun je 
niet continu draaien.’ 
Omdat de Maastunnel als eerste 
verkeerstunnel in Nederland een 
rijksmonument is, moet Hompert 
uiterst voorzichtig manoeuvreren 
om de onderliggende chamottete-
gels niet te beschadigen. ‘Dat zijn 
de oorspronkelijke, brandwerende 
kleitegels. Vlak naast de tegels zet-
ten we daarom de kleine robot in, 
ook een machine met één kop en 
een aangepaste bak om de randen 
strak af te werken.’   
Pas als Hompert-Renes met de ver-
wijdering van de oude lagen klaar 
is en betonbeschadigingen zijn ge-
repareerd, volgt de afwerking. Aan 
die afwerking van de plafonds gaat 
dus heel wat werk vooraf voordat 
het coatingbedrijf in beeld komt. 
Daarover, over de coatingkeuze, de 

bepaling van de exacte glansgraad 
en de applicatie van de Maastun-
nelplafonds, meer in een volgend 
artikel in SchildersVakkrant.

hoofdaannemer voor dit deel van 
het grote onderhoudswerk. Hom-
pert-Renes verwijdert de oude 
pleisterlaag; in onderaanneming 
repareert	Gebr.	van	Kessel	Speciale	
Technieken	uit	Tilburg	het	vrij	lig-
gende beton en brengt samen met 
schildersbedrijf N. van der Ham 
uit Rotterdam een nieuwe pleister- 
en toplaag aan. Hompert: ‘Het is 
aan ons om de harde oude be-
schermlaag te verwijderen. En dat 
is oppassen geblazen. Je weet na-

melijk niet wat je “onderweg” te-
genkomt. Het blijft een ontdek-
kingstocht.’ Het ruim duizend me-
ter lange gesloten deel van de 
tunnel bestaat namelijk uit delen 

‘Juist hier trillingen en  

scheurvorming voorkomen’

van verschillende pleister- en be-
tonkwaliteit, waarvan negen afge-
zonken delen à ruim 60 meter lang. 
Hompert: ‘Sowieso tref je een dui-
delijk verschil aan in de pleister- en 
betonkwaliteit tussen de land- en 
de riviertunnel. Welke mortels de 
Duiters oorspronkelijk gebruikten 
is niet bekend. Daarna is het pla-
fond regelmatig opnieuw geschil-
derd. Vooraf aan de aanbesteding 
is daar wel onderzoek naar gedaan. 
We hebben dus wel een globaal in-
zicht, maar de oude harde pleister-
laag met grof geweld te lijf gaan 
was dus geen optie. Het is juist 
daarom dat ons specialisme, hoge 
druk waterstralen, in beeld kwam. 
Na een proef in september koos de 
opdrachtgever, de gemeente Rot-
terdam om schade onder de pleis-
terlagen aan de historische cha-
mottetegels te voorkomen.’
Voor de gelegenheid zet Hompert 
vier op afstand bestuurbare robots 
in. ‘Deze machines zijn oorspron-
kelijk ontwikkeld voor de scheep-
vaart om scheepsrompen van aan-
tasting en vervuiling te ontdoen, 
maar prima inzetbaar in de Maas-
tunnel. De robots zetten zich vast 
op het oppervlak en al het losko-
mend materiaal wordt direct afge-
zogen, opgeslagen in wagens en 

afgevoerd naar een waterzuive-
ringsinstallatie. Deze installatie, 
voor de gelegenheid buiten de 
Maastunnel opgesteld, is opge-
bouwd en wordt onderhouden 
door Jurjen van Violmer-IS. Daar 
wordt water en vervuiling geschei-
den en chemisch afval afgevoerd 
naar een erkende verwerker.’ 
Hompert zet twee grotere machi-
nes in en twee kleinere. ‘Zo’n ma-
chine bevat drie sneldraaiende ro-
tors met elk 24 nozzles die onder 
een druk van 2800 bar werken. Dat 
is voor deze toepassing voldoende. 
We kunnen tot 3000 bar. Rondom 
de rotors loopt een afdichtingsrand 
van borstels die met behulp van 
veren strak op het oppervlak wordt 
gedrukt waardoor een vacuüm 
ontstaat.’
Staan alle machines maximaal op 
elkaar afgesteld, waar de nodige 
tijd mee is gemoeid, dan is een 

baan van 50 meter en 80 cm breed 
in 10 minuten realistisch. Per buis 
in totaal ongeveer 6600 m². Hom-
pert: ‘Door de hoge druk heb je met 

‘Je weet niet wat je “onderweg”  

tegenkomt’
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De tiende collectie ‘Archive Trails’ 
is een collectie bloemenbehang van 
Little Greene die gebaseerd is op 
authentieke Engelse en Franse be-

hangmotie-
ven. Deze 
ontwerpen 
zijn zoda-
nig aange-
past dat ze 
aansluiten 
op het inte-
r i e u r  v a n 
d e  2 1 e 
e e u w.  D e 
c o l l e c t i e 
omvat ze-

ven ontwerpen (Darwin, Gustav, 
China Rose, Vine, Sakura, Paradise 
en Stitch, dat geïnspireerd is op ge-
borduurd chintz katoen) uit de 18e, 
19e en 20e eeuw. Elk ontwerp heeft 
zijn eigen druktechnieken, zoals 
tactiele oppervlaktedruk en glan-
zende mica-ondergronden. Met be-
hulp van het palet bijpassende 
verftinten ‘Colours of England’ zijn 
de wanden van traditionele en mo-
derne woningen af te stemmen op 
het behang.  

info: 06 15 95 22 66
www.vansand.nl

bouwproducten.nl: 250605

Bloemenbehang

Griffon introdu-
ceert met SFT-
101 Repair een 
zelffuserende re-
paratietape op 
basis van silico-
nen. De tape is 
bedoeld voor het 
direct water- en 
luchtdicht  af -
dichten en repa-
reren van lekka-
ges in leidingen, 
pijpen, fittingen, 
sifons, slangen 
en elektrische 
verbindingen. 
Daarnaast is het 
product geschikt 
voor het isoleren en beschermen 
van stekkers en elektrische kabels. 

De afdichting is na het 
aanbrengen van de 
tape direct belastbaar 
en drukbestendig tot 
12 bar. Verder is hij be-
stand tegen temperatu-
ren van -54 – 260 °C en 
heeft een isolerend ver-
mogen van maximaal 
15.000 V per laag. De 
reparatietape heeft tot 
slot een goede chemi-
sche bestendigheid en 
is op alle ondergron-
den, ook vuile en voch-
tige oppervlakken, toe-
pasbaar. 

info: (0113) 23 57 00
www.griffon.nl

bouwproducten.nl: 250658

Onder de naam Parabond FR 
(waarbij FR staat voor: Fire Retar-
dant), biedt DL Chemicals een elas-
tische voegkit op basis van MS po-
lymeer. Deze kit is met een brand-
weerstand tot  3 uur speciaal 
ontwikkeld voor gebruik in ruim-
tes waar brandwerendheid belang-
rijk is. Daarbij is het product ge-
schikt voor alle soorten aansluit-
voegen in de bouw en heeft een 

goede kleefkracht op onder meer 
metalen, kunststoffen en beton. Pa-
rabond FR is beschikbaar in ‘wor-
sten’ van 600 ml en grijs van kleur. 
Verder is de kit overschilderbaar, 
geschikt voor binnen en buiten en 
geurloos. 

info: (0032 56) 62 70 51
www.dl-chem.com

bouwproducten.nl: 250659

h e t  p r o d u c t

olie terug van weggeweest

Toen Jotun alle vloerproducten, 
waaronder het merk Oxan, onder-
bracht bij submerk Trestjerner, 
moest ook de Oxan Olie aan de 
hoge duurzaamheidseisen van de 
verfproducent voldoen. De synthe-
tische vloerolie werd een waterge-
dragen olie, Oxan Aqua geheten. 
‘Maar, die voldeed niet voor élke 
toepassing’, legt Maarten van Ree-
den uit, productmanager bij Nor-
way Coatings, ‘Oxan Aqua, nu 

Trestjerner Betongolje genoemd, is 
voor de meeste toepassingen ge-

schikt, maar trouwe gebruikers 
misten iets van de synthetische 
versie.’ 
De olie, zowel Oxan als Scano, is 

een transparante sealer, in eerste 
instantie bedoeld om onbewerkte 
stenen en betonnen vloeren mee 
‘vast te zetten’.  Van Reeden: ‘Het is 
een echte stofbinder. Vervolgens, 
na meerdere lagen, kreeg de vloer, 
behandeld met de synthetische va-
riant, een mooie licht glanzende 
betonlook die erg populair blijkt te 
zijn bij opdrachtgevers. Gebrui-

kers, met name ook schilders, wil-
den de glans terug. Dat niet alleen, 
ook was de “oude” lak krasvaster, 
beter resistent tegen chemicaliën 
en liet die zich beter onderhouden. 
En niet onbelangrijk: vloeren die al 
ooit behandeld waren met de syn-
thetische Oxan Olie laten zich ge-
makkelijk “overlagen” met Scano 
Vloerolie. Dat kan niet met de 
Oxan Aqua.’
Professionele schilders moeten 
zich er bewust van zijn dat de VOS-
waarde hoger is dan 300 g/l. Ver-
volgens moeten de twee tot drie 
aan te brengen lagen nog verdund 
worden. Geschikt dus voor toepas-
singen in grote open geventileerde 
ruimten zoals hoogbouwgalerijen, 
hangars of open garages. ‘Gaat de 
aangebrachte olie eenmaal glan-
zen, dan is er voldoende laagdikte 
aangebracht. Verdwijnt de glans in 
de loop van de tijd, dan is één extra 
laag in de regel voldoende om de 
glans te herstellen, maar dan wel 
synthetisch op synthetisch.’
Scano Vloerolie kent volgens Van 
Reeden meerdere toepassingen. 
‘Bijvoorbeeld haalt deze olie de 
kleur van stenen plavuizen prach-
tig op vanwege de impregnerende 
eigenschappen en is zelfs toepas-
baar op hout. En voor schilders 
niet onbelangrijk, de olie is simpel-
weg met kwast, roller en spuitap-
plicatie aan te brengen. Eventuele 
alternatieven zouden schilders al 
in de twee componentensfeer moe-
ten zoeken. Scano Vloerolie is een 
1k-product; heel gebruikersvrien-
delijk.’  

UTRECHT -  En toen was de oude vertrouwde Oxan Olie er niet meer. 
Dit zeer tot spijt van trouwe gebruikers. Voor Norway Coatings, im-
porteur van Jotun Decorative Paints waar Oxan onder valt, de aanlei-
ding om op zoek te gaan naar de vertrouwde kwaliteit zoals de klant 
die wil. Onder private label brengt Norway Coatings nu dezelfde 
kwaliteit vloerolie. Scano Vloerolie is de naam.

‘de markt wilde de traditionele  

kwaliteit terug’

Maarten van Reeden: ‘We hebben geluisterd naar de markt en zijn op zoek gegaan 
naar een vervanger’

blokkering draagt bij aan een ver-
minderde valafstand. Kenmerkend 
zijn ten slotte twee wartels, die het 
verdraaien van de banden voorko-
men, en de musketon met draai-
sluiting waarmee de SRL snel en 
eenvoudig aan een harnas is te be-
vestigen. 

info: (+32 2) 728 21 17
www.honeywellsafety.com

www.bouwproducten.nl: 250603

De Miller TurboLite Edge van Ho-
neywell Safety Products is een 
lichtgewicht, automatisch blokke-
rende vanglijn (self-tracting life-
line, SRL). De valbeveiliging weegt 
1 kg, is volledig scherpkant-getest 
en gecertificeerd voor werknemers 
met een maximumgewicht van 140 
kg. Daarnaast is de vanglijn goed-
gekeurd voor bevestiging op voet-
hoogte (FF2) om werknemers te 
beschermen die het risico lopen om 
over de rand te vallen. Een snel-

v a k m a n s c h a p

Easy Clean Wallpaint van Global 
Paint is een professionele, hoog-
waardige, duurzame muur- en pla-
fondverf voor binnentoepassingen. 
Door de goede reinigbaarheid 

(schrobklasse 1), is deze verf ge-
schikt voor onder meer horeca, uti-
liteitsbouw, industrie, zorginstel-
lingen en de particuliere sector. 
Easy Clean Wallpaint glanst niet op 
na het reinigen van de ondergrond 
en heeft een sterk verminderde in-
treding van vloeistoffen in de af-
werklaag. Daarnaast is de verf 
prettig en spatvrij te verwerken. De 
verf is beschikbaar in wit/basis en 
aan te kleuren in lichte kleuren op 
het CMS-kleurenmengsysteem. 
Qua verpakking bestaat de keuze 
uit 2,5, 5 en 10 liter.  

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

bouwproducten.nl: 250657

reparatietape elastische voegkit 

valbeveiliging 

Voor menigeen ben ik al bekend 
van de digitale versie: Schilders-
vak.nl, met blogs over voorna-
melijk duurzaamheid. Nu dus 
ook in de papieren versie. Dat 
heet dan een column. Eén keer 
per maand. Ook hier zal duur-
zaamheid een belangrijk onder-
werp zijn. Waarom? Omdat ik 
het belangrijk vind. En omdat ik 
vind dat men er in de regel te 
weinig over nadenkt. En dat 
schilders laconiek doorgaan met 
wat ze altijd doen. 
Ik merk veel angst om te veran-
deren in de schilderswereld. De 
laatste veranderingen aan verf 
zijn niet zonder slag of stoot ge-
gaan. De overstap van alkyd 
naar watergedragen voor bin-

verandering RICHARD HOOGSTRATEN

muur- en plafondverf   
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‘Het had ermee te maken dat ik zo 
ontzettend veel onkunde tegen-
kwam bij mijn klanten’, legt De Vries 
uit. ‘Zeg schilder, is schuren nou wel 
echt nodig?; dat soort vragen.’ Soms 
legt De Vries het de mensen dan ter 
plekke uit, maar op weg naar huis 
broeide het. ‘Ik wilde het gaan op-
schrijven, het gaan uitleggen. Een 
website voor mijn bedrijf, De Vries 
Onderhoud, had ik al, maar daar 
vond ik het ongepast. Ik besloot een 
eigen blogsite te beginnen. Dat werd 
in 2014 www.schilderpret.nl.’
De Vries oriënteerde zich eerst breed, 
en kwam uit bij de Zeeuwse internet-
kenner Jacko Meijaard van Internet-
succesgids.nl. ‘Ik heb alles van hem 
geleerd via een online cursus: e-
book, webinars en video’s. Dat was 
best prijzig, maar nu heb ik dan ook 
een wordpress-website die vol zit 
met SEO-handigheidjes. En nu al 
ruim 8000 unieke bezoekers per 
maand.’

Die bezoekers, particulieren maar 
ook schilders, komen omdat De Vries 
dagelijks, soms zelfs twee keer per 
dag, blogt, in heel gewone mensen-
taal, en altijd over schilderen. De 
Vries probeert zo goed mogelijk zijn 
kennis te delen. En mee discussiëren 

wordt aangemoedigd.  ‘Ik ben zelf 
zonder enige opleiding mijn schil-
dersbedrijf begonnen, heb alles moe-
ten leren. Ik ben nog altijd nieuws-
gierig. Als ik ergens een nieuw pro-
duct zie, ga ik het gebruiken. Daar 
blog ik dan weer over. Ik merk aan 
de reacties dat dat gewaardeerd 
wordt. Ik krijg verzoeken om werk 
op te komen nemen tot in Amster-
dam aan toe. Moet ik mensen toch 
regelmatig teleurstellen.’ De Vries 

zet zijn geschreven blogs ook gespro-
ken op zijn YouTube-kanaal. ‘Veel 
mensen zoeken via YouTube, en klik-
ken dan door naar mijn website.’ 
Ook via verschillende andere social 
mediakanalen komen de bezoekers 
op de website.
Daar ‘verkoopt’ De Vries zijn boek 
‘Schildertechnieken in je huis’; be-
zoekers mogen het gratis downloa-
den na invullen van hun naam en 
achternaam. ‘Daarmee bouw ik een 
adresbestand op. Ik moet het vooral 
van mond-tot-mondreclame hebben 

en verder ben ik wel te spreken over 
schildernet.nl, een offertesite. Daar 
krijg ik regelmatig aanvragen door.’ 
Wél begon hij op Schilderpret.nl vo-
rig jaar een bescheiden webshop in 
verf en non-paint. ‘Dat doe ik in sa-
menwerking met twee grossiers. Ik 
hoef de bestellingen alleen maar 
door te geven. Ik vind schilderen nog 
steeds leuk, maar ik ben van 1959, 
dus je moet ook een beetje met de 
toekomst rekenen.’

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

Het Nederlandse label Oilily intro-
duceert twee behangcollecties be-
doeld voor respectievelijk volwas-
senen en jong volwassenen. De 
prints van deze collecties zijn met 
de hand vervaardigd (geschilderd, 
getekend of geschetst) in Oilily’s 
atelier. Het ‘handgemaakte’ karak-
ter betekent dat een strepenpa-

troon niet kaarsrecht is en stippen 
niet perfect rond zijn. De collecties 
zijn geïnspireerd op vier Hollandse 
locaties: Marken (interieurgele tin-
ten), Dwingeloo (oudroze tinten), 
Delft (Delftsblauwe patronen) en 
Bergen aan Zee. De laatste locatie 
vormde een inspiratiebron voor 
frisse pasteltinten uit de duinen en 
fluorescerende kleuren die doen 
denken aan zeildoeken en vliegers. 
Het behang is gedrukt op hoog-
waardig papier met linnenstruc-
tuur. 

info: (072) 201 00 00
www.oililyworld.com

bouwproducten.nl: 250632

Behangcollecties 

‘ik heb een drang tot schrijven’
STADSKANAAL - Nee, op school haalde Piet de Vries nooit goede cij-
fers voor het schrijven van opstellen. Eerst de meao en dan een kan-
toorbaan bleek dan ook niets voor hem. Maar na twintig jaar schilder-
ondernemer kreeg hij opeens de geest, en begon hij ‘Schilderpret.nl’. 
Met duizenden bezoekers per maand.
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‘Voor mijn bedrijf heb ik  

schilderpret.nl niet nodig’

Piet de Vries: ‘Ik heb een site die vol zit met SEO-handigheidjes’
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c o l o f o n

Trouwens, ook de fabrikanten en 
de chemie zitten niet stil. Ook daar 
groeit het besef. Het besef dat we 
niet zo door kunnen gaan. Niet al-
leen omdat de aardolie gewoon op-
raakt, ook het besef dat aardolie 

een vervuilende 
grondstof is. Deze 
grondstof gaat bin-
nen vijf jaar ver-
v a n g e n  w o rd e n 
door natuurlijk ma-
teriaal (biobased). 

Dat verwacht ik. Deze verande-
ring, transitie als je wil, komt er so-
wieso. Of je nu wil of niet. En dus 
volgt er weer een verandering voor 
de verf die we gebruiken. Deze 
keer zal het wat geleidelijker gaan. 
Er is geen vaste deadline. Dan heb 

je dus de keuze: vooroplopen, 
meelopen of achteroplopen. Ik 
kies voor de eerste optie en stoot 
daarbij regelmatig mijn kop. 
Maar ben daarmee wel klaar 
voor de toekomst en draag nu al 
mijn steentje bij aan het vergroe-
nen van de verfplas. Ik merk dat 
er steeds meer schilders zijn, die 
vooroplopen om de beste positie 
te vinden. Deze creëren weer 
meer vraag en dus meer ontwik-
keling bij de fabrikanten. Veran-
deren van onderop. Ik vind het 
leuk deze transitie op de voet te 
volgen en zal daar in mijn ver-
volgcolumns veel aandacht aan 
besteden. 

richard@blauwvlas.nl

nen, VOC 2010, ‘het was allemaal
vreselijk’. Sommige schilders mek-
keren er nog steeds over. En nu be-
gint er dus weer een te piepen over 
vervuilende ingrediënten in verf, 
oplosmiddel, aardolie als grond-
stof. Of, nog inge-
wikkelder, over cir-
culaire economie, 
transparantie, va-
lue cycle, biobased. 
Moet nu alles weer 
veranderen? Ben je 
net een beetje gewend aan de alkyd 
2010 verven, moet je straks weer 
met die natuurrommel gaan sme-
ren? Ja! Als het aan mij ligt wel. Ik 
doe het al een tijdje en het bevalt 
me best. Maar misschien ben ik 
niet de gemiddelde schilder. 

Verandering RICHARD HOOGSTRATEN

Speciaal voor toepassing in ruwe 
omgevingen introduceert Hitachi 
Power Tools een tweetal bouwra-
d i o ’ s :  d e  U R 1 8 D S A L e n  d e 
UR18DSDL. Beide apparaten be-
schikken over een robuuste behui-
zing die tegen een stootje kan, dy-
namische luidsprekers en een 
6-fase equalizer. Daarbij werken ze 
zowel op slide accu’s van 14,4 –  
18 V als op netstroom; een 5.0 Ah 
accu biedt een speeltijd tot 19 uur. 
Doordat de radio’s IPX4 meekrij-
gen zijn ze beschermd tegen spat-
water en regenbuien. Het uitge-
breidere type UR18DSDL is tot slot 
extra uitgevoerd met bluetooth en 
de digitale radio ontvanger kent 

DAB en DAP+. Een hoge frequen-
tie versterker vermindert de stati-
sche ruis.

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

bouwproducten.nl: 250631

digitale bouwradio’s

n a t u u r l i j k !



Sigma S2U Nova.
De keiharde lak voor binnen.
Dat Sigma S2U Nova ‘de keiharde lak voor binnen’ is, wist u 
natuurlijk al lang. Maar hoé hard keihard precies is, hebben 
we in de praktijk voor u getest.

Ga naar sigma.nl/nova, vul uw bedrijfsnaam of logo in en u 
hebt binnen enkele tellen een kant-en-klare promofi lm. 
Deel de fi lm heel eenvoudig met uw (nieuwe) klantenkring via 
sociale media of e-mail.

Ga naar sigma.nl/nova, vul uw bedrijfsnaam of logo in en u 

we in de praktijk voor u getest.

Sigma S2U Nova: 
kan tegen 
een stootje, 
maar niet 
tegen een bus.

Bekijk de 
extreme test. 
En maak je eigen 
promo� lm op 
sigma.nl/nova
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