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Stilte in de Amstelstraat

DBA VERVANGT VAR PER 1 MEI
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EIGEN INBRENG IN VERFBESTEK
‘WE HEBBEN ZELF VEEL KENNIS 
EN KUNDE IN HUIS’
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Digitale regelhulp 
voor werkgevers 
DEN HAAG - Staatssecretaris 
Klijnsma van Sociale zaken en 
Werkgelegenheid lanceert een di-
gitale regelhulp voor werkgevers. 
Met deze tool kunnen werkgevers 
snel en makkelijk bepalen of ze 
recht hebben op premiekortingen 
als zij iemand in dienst nemen 
met een afstand tot de arbeids-
markt: www.regelhulpvoorbe-
drijven.nl. Door premiekortingen 
is het voor werkgevers financieel 
aantrekkelijk om mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt in 
dienst te nemen. Het jaarlijkse 
voordeel kan oplopen tot 7000 
euro in maximaal drie jaar.  

Informatieavonden 
modelovereenkomst 

DOETINCHEM – In deze uitgave 
op pagina 9 een artikel over de ver-
vanging van de VAR door de wet 
Deregulering Beoordeling Arbeids-
relatie (DBA), die per 1 mei in wer-
king treedt. De wet betreft zowel de 
opdrachtgever, het inlenende be-
drijf als de zzp’er. Stichting ZZP 
Nederland organiseert, samen met 
de Belastingdienst, in februari en 
maart informatiebijeenkomsten in 
de regio over deze materie. Ook or-
ganiseren OnderhoudNL en Faber 
Personeelsdiensten binnenkort een 
webinar over dit thema. 

Oog voor kleur in
Regenboogbuurt   
ALMERE - Wethouder Tjeerd 
Herrema van Almere is vóór het 
behoud van de oorspronkelijke 
kleuren van de Regenboogbuurt 
in zijn stad. De Regenboogbuurt 
werd tussen 1994 en 1998 ge-
bouwd en volgens een strak kleu-
renplan afgewerkt. Echter, de 
laatste jaren is er veel vrijheid ge-
nomen door de bewoners ten aan-
zien van hun huiskleur. De wet-
houder wil daar, laat hij via Om-
roep Flevoland weten, paal en 
perk aan stellen om te voorkomen 
dat het ‘erger’ wordt.

DOETINCHEM – Schildersbe-
drijven met personeel kregen 
een factuur van PGGM over ja-
nuari voor, onder andere, het 
‘Aanvullingsfonds’. Dit fonds is 
opgericht in een aparte, nieuwe 
cao, die binnenkort algemeen 
verbindend verklaard  (avv) 
wordt.
In het Aanvullingsfonds wordt 
ca 1,5 procent van het werkne-
mersloon gestort voor het Va-
kantiefonds. Daarnaast worden 

er de collectieve ongevallenrege-
ling en aanvullingsregelingen 
mee bekostigd. Dit vervangt het 
O&O-fonds, waaraan de werk-
gevers vanaf 1 januari niet meer 
bijdragen. Bezoekers van Schil-
dersvak.nl opperen dat bedrij-
ven die geen lid zijn van Onder-
houdNL niet aan dit Aanvul-
lingsfonds hoeven te betalen 
zolang er geen avv is. Het geld 
moet dan wel als salaris worden 
uitgekeerd.

PGGM int ‘Aanvullingsfonds’
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AMSTERDAM – Het spandoek spreekt de waarheid: achter dit doek klink alleen 
het geluid van schuurapparaten en voeten op de steiger. Hans van Harstkamps 
bedrijf De Beste Prijs Garantieschilder werkt er met drie dove schilders. Van 
Hartskamp stond onlangs paginagroot in het Algemeen Dagblad. ‘De journalist 
had een folder van mij gezien. Ze zochten een onderwerp over sociaal maatschap-
pelijk ondernemen.’ De drie medewerkers worden via Flexschilders ingehuurd en 
door Van Hartskamp zelf opgeleid. ‘Voor deze mensen is geen plek in het onder-
wijs. Ik werk aan een e-learing-module.’ Het pand in Amsterdam kreeg het be-
drijf in opdracht dankzij de dochter van de eigenaar, die zelf doof is en over De 
Betere Prijs Garantieschilder las op Facebook.

HILVERSUM – Ruim de helft van de zzp’ers geeft aan dat het 
voortbestaan van hun bedrijf in gevaar komt als de zelfstandigen-
aftrek weg zou vallen. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag 
Opiniepanel onder 2.000 zzp’ers.

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

Forse loonkosten-
daling januari
DEN HAAG – Het gemiddeld uitbetaalde schildersloon lag in janu-
ari van dit jaar op het niveau van 2014. De loonkosten zijn dus flink 
gedaald. Daarvoor zijn verschillende oorzaken. Toch moet er met in-
dexering worden gerekend.

Vergeleken met december 2015 
laat januari een zeer forse loon-
kostendaling zien, van wel 7 pro-
cent. Maar dat is vertekend, om-
dat er juist in december een loon-
kostenstijging was. Dat had te 
maken met oplever- en einde-
jaarspremies die traditioneel aan 
het eind van het jaar worden uit-
gekeerd. Maar ook vergeleken 
met andere jaren is er een daling 
van het gemiddeld betaalde schil-
dersloon. De loonkosten in janua-
ri 2016 blijken op het niveau van 
2014 te liggen, terwijl in de tus-
sentijd steeds een lichte stijging te 
zien is geweest. De loonkosten 
zijn dus gedaald. De cijfers zijn af-
komstig van salarisadministra-
teur CBBS. Directeur Ton van den 
Berge heeft geen sluitende verkla-
ring voor de daling, maar weet 
wel een paar oorzaken: ‘Ten eerste 
is er, omdat er geen nieuwe cao is, 
geen reguliere loonsverhoging ge-
weest. Verder heeft de overheid 
de sectorpremie verlaagd en is bij 
verschillende bedrijven de af-

dracht aan de zogenaamde werk-
hervattingskas lager. Tenslotte 
dragen de werkgevers geen pre-
mie meer af aan het O&O-fonds.’ 
Ook het aantal doorwerkende 
schilders kan met de daling te ma-
ken hebben. De zogenaamde ‘be-
zettingsgraad’ een cijfer dat het 
aantal schilders in dienst aangeeft, 
stond afgelopen januari op 62, in 
2014 was dat 59, drie punten la-
ger. Mogelijk zijn de doorwerken-
de schilders relatief goedkoop, 
vergeleken met de ‘vaste kern’.
Van den Berge waarschuwt: ‘Be-
drijven moeten zich niet rijk te re-
kenen. Want vroeg of laat zal er 
toch een cao-verhoging komen. 
Bedrijven moeten daarom bij het 
calculeren nu al met loonkosten-
stijgingen voor het tweede half-
jaar van 2016 en voor 2017 reke-
ning houden.  Het zal niet mis-
s t a a n  o m  b i j v o o r b e e l d  d e 
gemiddelde loonkosten van 2015 
te nemen en die te indexeren met 
1%.  Dan zit je 3,4% hoger dan de 
loonkosten van januari 2016.’

‘Zzp’er kan niet zonder zelfstandigenaftrek’

Met de zelfstandigenaftrek hoe-
ven zelfstandigen over de eerste 
7.000 euro die ze verdienen geen 
belasting te betalen. De Sociaal 
Economische Raad (SER) kijkt op 
dit moment, in opdracht van het 
kabinet, of dit voordeel voor 
zzp’ers moet blijven. Ruim de 
helft van de zzp’ers (55%) geeft 
aan dat hun voortbestaan als zelf-
standige zonder het belasting-
voordeel in redelijk tot grote mate 
in gevaar komt. Sowieso maken 
vier op de tien zelfstandigen 
(36%) zich zorgen of ze in 2016 
wel genoeg gaan verdienen om 
van rond te komen. 
Bovendien wordt er op dit mo-

ment over gediscussieerd of de 
overheid zzp’ers moet verplich-
ten tot pensioensparen en een ver-
zekering tegen arbeidsonge-
schiktheid. De grootste groep 
zzp’ers (58%) vindt dat de zelf-
standigen als ondernemer in prin-
cipe zelf een afweging moeten 
kunnen maken om zich ergens 
wel of niet voor te verzekeren. 
Een derde (34%) vindt het wel een 
taak voor de overheid om ook 
voor zzp’ers basisvoorzieningen 
in te richten. Als de deelnemers 
specifiek gevraagd wordt naar 
een verplichte basisverzekering 
tegen arbeidsongeschiktheid, is 
41% voor en 48% tegen. 
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Schilders aan de 
dood ontsnapt  

BRUGGE (B) - Twee schilders 
in Brugge hebben hun klus ter-
nauwernood overleefd. De 
twee raakten bedwelmd door 
verfdampen in een onder-
grondse watertank, meldt het 
Belgische Nieuwsblad. Toen 
men niets meer van de mannen 
vernam en ging kijken, bleek 
één van hen al buiten bewust-
zijn. De andere was zwaar be-
neveld door de dampen. De 
twee startten ’s ochtends met 
hun werk en moesten daarvoor 
in de tank afdalen. 

Antiek kleuren-
onderzoek
LEIDEN - Een bijzondere ont-
dekking: de Leidse boekhistori-
cus Erik Kwakkel stuitte bij toe-
val op een bijzonder Nederlands 
kleurenboek in een Franse data-
bank. ‘Klaer lightende Spiegel 
der Verfkonst’ dateert uit 1692. In 
meer dan 700 handgeschreven 
pagina’s legt de Nederlandse 
schilder en docent A. Boogert uit 
hoe je waterverf maakt, in welke 
verhoudingen de pigmenten ge-
mengd moeten worden en hoe je 
de tonen kunt veranderen door 
‘een, twee of drie porties water 
toe te voegen’. Op elke pagina 
verschillende tonen en verzadi-
gingen van een bepaalde kleur, 
volledig geïndexeerd.

Ministerie OCW
feliciteert Cibap
ZWOLLE –Vakschool Cibap 
heeft een taart van het ministe-
rie van OCW gekregen, dit om 
de Zwolse vakschool te felicite-
ren met het extreem lage per-
centage vroegtijdig schoolver-
laters. Ten opzichte van vorig 
jaar is dit percentage verder ge-
daald naar 1,6 procent. Het Ci-
bap behoort hiermee tot de top 
van de mbo- vakscholen in Ne-
derland. Zelfs als studenten de 
school vroegtijdig verlaten, on-
derhoudt het Bureau Student 
Support goed contact met hen 
tot het moment dat de student 
zich heeft aangemeld voor een 
nieuwe opleiding.  

Huurders eisen
dubbelglas 
AMSTERDAM – Vorig najaar 
daagde een huurder de ver-
huurder van zijn woning met 
de eis dat deze isolatiemaatre-
gelen zou nemen. De rechter 
deed een uitspraak die inhoudt 
dat verhuurders moeten mee-
werken aan de isolatiewensen 
van de huurders. Bijvoorbeeld 
door het plaatsen van dubbel-
glas. De huurder moet dan wel 
een hogere huur voor lief ne-
men, maar natuurlijk ook een 
lagere energierekening. De ge-
meente Amsterdam gaat huur-
ders, particuliere verhuurders 
en woningcorporaties aanmoe-
digen om daar werk van te ma-
ken.

P E R S O N E N  &  B E D R I J V E N
SBB lanceert
kansopwerk.nl 
ZOETERMEER - De Samenwer-
kingsorganisatie Beroepsonder-
wijs Bedrijfsleven (SBB) lanceert 
de website kansopwerk.nl. Via de 
website maakt SBB de kans op 
werk zichtbaar voor iedere stu-
dent die een mbo-opleiding be-
gint en met een diploma afsluit. 
De informatie op de site is geba-
seerd op eigen marktonderzoek. 
Scholen vinden er informatie over 
de behoefte van de arbeidsmarkt 
aan gediplomeerden.

Color Passport:
nieuw kleursysteem 
VINKEVEEN - Color Passport 
heeft een compleet nieuw kleursys-
teem ontwikkeld. Op de Graficus 
Vakdag op 3 februari presenteer-
den Ruud van Wijk, operations & 
marketing director CP Nederland 
en Rob Meijer, color managing di-
rector CP Nederland het nieuwe 
kleursysteem. Aan de wereldwijde 
introductie ging twintig jaar onder-
zoek en ontwikkeling vooraf door 

het Color Passport Instituut. Het 
systeem kent 7810 kleuren met een 
individueel en uniek paspoort.

Vestiging Luijten
VVZ in Gorinchem  
GORKUM - Verfgrossier Luijten 
VVZ heeft begin deze maand een 
vestiging in Gorinchem geopend 
aan de Einsteinstraat 9F, naast de 
plaatselijke Evenementenhal, be-
kend van de SGA Vakdagen. Go-
rinchem is de achtste vestiging 
van de grossier. De groothandel 
heeft al vestigingen in Dordrecht, 
Goes (hoofdvestiging), Vlissin-
gen, Terneuzen, Capelle a/d IJs-
sel, Barendrecht en Middelburg.

Golsteijn tijdelijk
directeur Arbouw  
HARDERWIJK - Jan Golsteijn is 
Jan Warning opgevolgd als direc-
teur van Arbouw.  Golsteijn zal 
zijn nieuwe functie vervullen tot 1 
juli 2016, waarna Arbouw plaats 
maakt voor een geheel nieuw ken-
nis- en adviescentrum. Het nieuw 
kennis- en adviescentrum gaat de 

komende jaren 
w e r k e n  a a n 
het vergroten 
van de duur-
z a m e  i n z e t -
baarheid van 
werknemers in 
de  bouwni j -
verheid. War-
ning nam eind vorig jaar afscheid 
als directeur van Arbouw en ging 
aan de slag als directeur van het 
Instituut Asbestslachtoffers.

Olderaan commercieel 
directeur Global Paint    
BOVEN-LEEU-
W E N  -  R a y -
mond Olderaan 
is met ingang 
van 4 januari 
commercieel di-
recteur van Glo-
bal Paint Pro-
ducts. Binnen 
Global Paint is Olderaan verant-
woordelijk voor de Units Prof. en 
Retail binnen de Benelux.

Van Hooff vertrekt
bij SintLucas    
BOXTEL - Igor van Hooff treedt 
per 1 mei 2016 na twee jaar af als 
voorzitter College van Bestuur van 
SintLucas. Hij wordt bestuursvoor-
zitter van ROC ter AA in Helmond. 
Om het bouwproces op Strijp-S 

van de ves-
t i g i n g  i n 
Eindhoven 
en de ver-
huizing per 
1 septem-
ber 2016 te 
w a a r b o r -
gen, blijft 
Van Hooff tot half augustus aange-
sloten op het bouwproject.

Verfjob geeft 
deel winst weg   
 MADE - Verfjob.nl uit het Brabant-
se Made, online speciaalzaak voor 
verf en verftoebehoren, schenkt 2% 
van de jaarlijkse winst aan het goe-
de doel. Verfjob.nl wil namelijk een 
percentage van haar winst doneren 
aan de Stichting Veilig Onderwijs 
(SVO). De werkzaamheden van 
SVO zijn erop gericht om de socia-
le veiligheid in het onderwijs zoals 
onder andere bespreekbaar maken 
en voorkomen van pesten, voor 
alle betrokkenen te bevorderen.

2 N I E U W S
G E M E N G D

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 schil-
dersblad@eisma.nl. Aan plaat-
sing zijn geen kosten verbonden.

S J O N  GERALD JAGER

Groningen is verbouwd!

www.procoatings.nl

Scholen en trainen   JAN MAURITS SCHOUTEN

schilders. Ongeschoold.  Ik denk 
dat dat niet veel veranderd is, ze-
ker als je de eenpitters meerekent.
Hoe kan dat zo zijn? Omdat het 
schildersvak in de 
kern weinig inno-
vaties kent.  Het 
werk is niet veran-
derd door compu-
ters of robots en de 
materialen zijn wel 
doorontwikkeld, 
maar altijd zo dat ze ‘net zo ver-
werken als u gewend was’. Zit het 
in je vingers, dan kan je het. En 
een nieuw spuitapparaat laat je je 

door je leverancier uitleggen.
Het betekent dat er volop kansen 
zijn in deze branche voor oudere 
instromers. De winkelbediende 

die de steiger op 
wil. De machine-
bankwerker die 
aardig kan kwas-
ten. En ja, ook de 
‘afstand tot de ar-
beidsmarktmen-
sen’. Van al deze 

mensen zijn met gerichte training 
prima collega’s te maken.
Reguliere scholing blijft belang-
rijk. Een jongen of meisje van een 

jaar of 16 moet naar school kun-
nen om schilder te worden. An-
ders droogt die bron op. En op-
leiden van eigen personeel blijft 
ook belangrijk: communicatie, 
rgvo, vca, het zijn belangrijke 
bijzaken. Maar die zij-instro-
mers, daar moeten we toch eens 
open naar kijken. Passen kwali-
ficatiedossiers voor jongeren 
wel bij herintreders? Sluit de 
opleidingsstructuur wel aan? 
En een ongeschoolde allround 
vakman, wat moet die verdie-
nen?
  j.schouten@eisma.nl

Bijzonder aan schilderen is dat 
lang niet iedereen het kan, maar 
dat tegelijkertijd ‘iedereen’ het 
kan. We komen vaak schilders 
tegen die nooit een vakoplei-
ding van binnen gezien hebben. 
Ze hebben het vak bij een baas 
of een familielid geleerd, of het 
zichzelf geleerd. 
Jaren geleden was er een kenge-
tal over het aantal niet-ge-
schoolde schilders in de bran-
che. Ik heb nooit een nieuwer 
cijfer gehoord, daar hebben ook 
niet veel instanties baat bij. Dat 
cijfer stond op 30% van alle 

V O O R Z E T
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Liever een vrouw als schilder   

Overigens hebben de meeste con-
sumenten géén voorkeur voor 
een vakman of -vrouw voor hun 
klus. Van de mensen die wel hun 
voorkeur uitspreken, zegt 71 pro-
cent van de mensen het liefst een 
vrouwelijke behanger te hebben. 
Voor de categorie schilderen geldt 
dat, onder de mensen met voor-
keur, 54 procent het liefst een 
vrouwelijke schilder inhuurt.
Een opvallend resultaat, temeer 
omdat de schildersbranche een 
door mannen gedomineerde sec-
tor is. Op de reguliere schilders-
opleidingen moeten vrouwelijke 
leerlingen met een loep gezocht 
worden. Alleen de opleiding res-

tauratie- en decoratieschilder-
werk is populair onder vrouwen. 
Huurders en kopers van wonin-
gen zullen zich dus in meer dan 9 
van de 10 gevallen tevreden moe-
ten stellen met een mannelijke 
vakman.
Verder is onderzocht of consu-
menten vrouwen geschikt vinden 
voor werken in de bouw. Het 
blijkt dat vooral ouderen mensen 
vrouwen minder geschikt vinden 
voor werk binnen deze branche. 
42 procent van de Nederlandse 
consumenten vindt dat vrouwen 
prima op de bouwplaats passen, 
tegenover slechts 27 procent van 
de 65-plussers die dit vindt.

VAn DeR MeeRen sCHiLDeRweRKen

K o R t
Meldingsplicht buiten-
landse bedrijven  

DEN HAAG – Grote buitenlandse 
bedrijven krijgen een meldings-
plicht als zij tijdelijk werk doen in 
Nederland. Zo kan de Inspectie 
SZW controleren of EU-werkne-
mers het loon krijgen waar ze 
recht op hebben en daarmee vol-
doen aan de Europese detache-
ringsrichtlijn. In de praktijk bete-
kent dit bijvoorbeeld dat een eige-
naar van een Duits bedrijf dat in 
Nederland een tunnel bouwt of 
schildert, moet melden welke me-
dewerkers aan de tunnel werken 
en hoe lang ze komen werken. 
Kleine bedrijven worden uitge-
zonderd van deze meldingsplicht.

schade monumenten
opknappen
GRONINGEN - De Nederlandse 
Aardolie Maatschappij (NAM) en 
stichting Het Groninger Land-
schap hebben overeenstemming 
bereikt over de overdracht van 
monumentaal erfgoed in het Gro-
ninger aardbevingsgebied. De 
overeenkomst heeft in eerste in-
stantie betrekking op een viertal 
rijksmonumenten: drie boerderij-
en en een molenaarswoning. 
NAM betaalt aan Het Groninger 
Landschap een bedrag voor lang-
durig onderhoud, schadeherstel 
en een vaste bijdrage voor het rea-
liseren van een aardbevingsbe-
stendige woning.

Goede raad is duur

LONDEN (UK) - Dat geldt ook 
voor alle kennis en informatie 
over de wereldwijde verfhandel 
die het gerenommeerde Britse on-
derzoeksinstituut Information 
Research Limited door de jaren 
heen heeft opgebouwd. Het insti-
tuut biedt deze bundeling van 
kennis nu aan in het kennisrap-
port ‘Global Market Report And 
Database’. Het rapport is in delen 
of in zijn geheel te verkrijgen. De-
len (bijvoorbeeld alleen over Eu-
ropa) kosten 7000 euro, het com-
plete rapport moet 13000 euro 
kosten… maar dan heb je ook 
wat.

DOETINCHEM - De grote beurs-
genoteerde verffabrikanten van 
de wereld publiceerden in de af-
gelopen maanden hun jaarcijfers 
over 2015. In algemeenheid is 
sprake van een lichte opleving, 
maar op de Europese markt gaat 
het nog niet crescendo. AkzoNo-
bel rapporteert weliswaar een 
winstverhoging van 3 procent in 
de bouwvervensector, maar die is 
vooral gerealiseerd door een reor-
ganisatie en het drukken van de 
kosten. Over het hele jaar daalde 
het volume, de hoeveelheid ver-
kochte verf, met 1 procent. PPG, 
het moederbedrijf van onder an-
dere Sigma en Veveo, staat ook 
niet te juichen over de verfmarkt. 
De winst bleef in 2015 grotendeels 
gelijk aan die van 2014. De Ameri-
kaanse verffabrikant Sherwin 
Williams spreekt van gelijkblij-
vende inkomsten vergeleken met 
vorig jaar. Sherwin Williams richt 
zich op de Amerikaanse en La-
tijns-Amerikaanse markt en heeft 
geen divisie die zich speciaal op 
Europa richt. Jotun, het Noorse 
verfbedrijf, een flink stuk kleiner 
dan de voornoemde bedrijven, 
rapporteert een zeer goed 2015, 

ROTTERDAM - Hoe schatten 
particuliere opdrachtgevers hun 
eigen kennis in van de staat van 
het onderhoud aan hun woning, 
maar ook die van het schildersbe-
drijf? SchildersVakkrant stelde 
deze vragen aan zowel kopers en 
huurders van woningen. USP 
Marketing Consultancy voerde 
het onderzoek uit. Op de vraag 
‘denkt u dat u zelf kunt bepalen 
of een schilderbeurt aan uw wo-
ning nodig is?’ geeft ruim drie-
kwart van de woonconsumenten 
aan (76%) daar wel vertrouwen in 
te hebben. Op de vraag ‘denkt u 
dat de meeste schildersbedrijven 
een goed advies kunnen geven 

over benodigd schilderwerk?’, 
zijn de meningen verdeeld. Een 
onvolmondig ja geeft gemiddeld 
slechts 17% als antwoord. Gemid-
deld 35% merkt daar wel bij op 
dat schildersbedrijven hun advies 
wel naar zichzelf toe zullen reke-
nen. Veel meer over dit onder-
zoek, onder andere antwoord op 
de vraag ‘als u onafhankelijk ad-
vies over schilderwerk en onder-
houd aan uw woning zou kunnen 
krijgen, zou u er dan voor beta-
len?’, en op de vraag ‘heeft u de 
indruk dat schilders bij de uitvoe-
ring zich altijd aan hun bestek 
houden?’, in de volgende uitgave 
van SchildersVakkrant. 
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Oorspronkelijk volgt Niels van Meeren 
(28) een opleiding tot elektricien, 
maar hij komt er al snel achter dat hij 
in dit beroep ‘achter de muren’ komt 
te werken. Het is deze beperking die 
hem dermate tegenstaat dat hij op de 
schildersvakschool zijn diploma gezel 
haalt. ‘Ik haal meer voldoening uit iets 
opknappen, iets mooi maken. Bovendien 
werk je vaak buiten. Niet altijd leuk, 
maar over het algemeen prettiger dan 
alleen maar binnen te moeten werken.’

Van der Meeren werkt vervolgens enkele 
jaren als schilder in loondienst. Tot 
zover geen vuiltje aan de lucht totdat 
dit niet meer mogelijk is en hij via een 
uitzendbureau moet werken. ‘En dan 
blijken je arbeidsvoorwaarden toch erg 
te verschillen met wat je gewend was. 

Had je eerst nog vakantiebonnen, via 
het uitzendbureau niet meer. Van dat 
soort verschillen. En dat terwijl je in de 
winter ook bij het uitzendbureau voor je 
diensten bedankt wordt.’

Voor Van der Meeren was dit de directe 
aanleiding om in 2014 Van der Meeren 
Schilderwerken in Nuenen te beginnen. 
Als allround schildersbedrijf pakt de 
ondernemer in principe elke opdracht aan. 
‘Ik beschik over twee spuitinstallaties, 
heb een eigen hoogwerker, kamer- 
en rolsteiger, een bus en alle andere 
vanzelfsprekende materialen. Daar kan ik 
zelfstandig heel wat werk mee verzetten.’ 
Ook behangwerk en zelfs stucwerk. 
Wordt het behangwerk te specialistisch 
dan heeft Van der Meeren daar zijn 
contacten voor. ‘Ook wat betreft het 

stucwerk. Voor het afvlakken van een 
muur draai ik mijn hand niet om; 
voor specifiek vakwerk schakel ik mijn 
netwerk in. Als ik maar geen “nee” 
aan mijn klanten hoef te verkopen.’

Voor Van der Meeren is het zaak 
om zoveel mogelijk eigen klanten te 
hebben. ‘Dat aandeel stijgt langzaam, 
té langzaam naar mijn idee. Nu laat 
ik me nog teveel als zzp’er door derden 
inhuren. Die verhouding, nu 30%-
70%, kan veel beter.’ 

Wat wel voor Van der Meeren geldt: 
‘Ik heb deze winter nog geen moment 
stil gezeten. Had je vroeger stress 
van het niets doen, nu weet je soms 
niet hoe je alles op de juiste manier 
georganiseerd krijgt.’

AMSTERDAM - Consumenten blijken in de meeste kluscategorieën 
een lichte voorkeur voor een mannelijke klusser te hebben, behalve in 
de categorie behangen en schilderen. Dit blijkt uit marktonderzoek 
van bureau SAMR in opdracht van de Klusmonitor van Werkspot.nl. 

Vertrouwen niet onvoorwaardelijk

Verfreuzen presteren redelijk 

samenwerken op zijn noordelijks
GRONINGEN – Grote belangstel-
ling was er voor het symposium 
‘Graaien of Gunnen’ van de 
PKBN, het Platform Ketensamen-
werking Bouwpartijen Noord-
Nederland, onlangs in Gronin-
gen. (Dat op de foto geopend 
wordt door voorzitter Robert van 
Büseck). De vereniging bestaat 

sinds 2010 en wordt gevormd 
door veertig ‘participanten’: on-
derhoudsbedrijven, aannemers, 
leveranciers én opdrachtgevers. 
Samen wordt gewerkt aan gezon-
dere en voor iedereen profijtelijke 
manieren van uitbesteden van 
(onderhouds)werk. 

AoV-zwartboek voor kamerleden
DEN HAAG – In de vorige uit-
gave van SchildersVakkrant 
schreven we er al over: het aan-
gekondigde zwartboek over 
zzp’ers in de bouw die zich niet 
kúnnen verzekeren voor ar-
beidsongeschiktheid omdat ze 
vanwege hun leeftijd of gezond-
heid geweigerd worden door 
verzekeraars. Of omdat de ver-
zekeringspremies te hoog zijn of 
al snel onbetaalbaar 
worden door premie-
verhogingen van ‘wel 
30% tot 50% in vijf 
jaar tijd’. Belangenor-
ganisatie Zelfstandi-
gen Bouw heeft alle 
k l a c h t e n  o v e r  d e 
AOV verzameld en 
samengevat in het 
zwartboek AOV ‘Ver-
zekerd van armoede’. 
‘Bovendien heeft de 

verzekerde geen enkele zeker-
heid dat de verzekering uitkeert 
wanneer hij er een beroep op 
doet’, aldus voorzitter Charles 
Verhoef van Zelfstandigen 
Bouw. Hij overhandigde het 
zwartboek aan leden van de 
Tweede Kamer. Op de foto 
rechts Charles Verhoef ; links in 
het midden Mei Li Vos (PvdA), 
daarachter Paul Ulenbelt (SP).

waarin de verkopen in alle mark-
ten en segmenten verrassend toe-
namen. De omzet van het bedrijf 
steeg naar 1,66 miljard euro tegen 
1,35 miljard euro in 2014.
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‘Kwaliteit leerbanen voorop’
Vincent van Baaijen (SBB): ‘Leerlingen moeten de praktijk leren kennen’

Over de kwalifi catiedossiers zelf gaat 
uw afdeling niet?

‘Nee, dat doet een andere afde-
ling, al hebben we daar natuurlijk 
wel mee te maken. Want die dos-
siers beschrijven wat een mbo-
student aan het eind van zijn op-
leiding moet kennen en kunnen. 
De opleiding, en dus ook het leer-
bedrijf of de stageplaats, staat in 
het teken van die kwalifi catiedos-
siers. Overigens zijn die van de 
schilderssector, die deel uitmaakt 
van het marktsegment Afbouw en 
Onderhoud, dat weer valt onder 
Techniek en Gebouwde omge-
ving, van uitstekende kwaliteit. 
Er is een goed beeld van wat een 
afgestudeerde schilder op ver-
schillende niveaus moet kunnen. 
En is het niet de verwachting dat 
aan de dossiers de komende vijf 
jaren veel zal veranderen. Wel is 

er het een en andere aan ontwik-
keling gaande rond de keuzede-
len.’

Oh ja… wat zijn dat ook alweer?

‘Een deel van de opleiding van 
mbo-scholieren ligt vast in het 
kwalificatiedossier, een ander 
deel kan vrij worden gekozen. De 
minister vond het aanbod daarin 
wat té vrij, en daarom moeten ook 
de keuzedelen nu aan criteria vol-
doen, die door de SBB getoetst 
worden. Dat kan heel regiospeci-
fiek zijn, bijvoorbeeld jachtschil-
deren in Utrecht of scheepsspui-
ten in Groningen, maar ook een 
module Duits in de grensstreken. 
Wat ik er mooi aan vind is dat het 
theoretische modules mogen zijn, 
maar ook puur praktijkgebonden 
opleidingen, die dus in leerbedrij-
ven kunnen plaatsvinden.’

En die leerbedrijven, daar gaat uw 
afdeling over… 

‘Ja, wij houden ons bezig met het 
erkennen van leerbedrijven en het 

begeleiden van de bedrijven en de 
praktijkopleiders. Dat doen we 
met mijn afdeling onder andere 
met 97 adviseurs die dagelijks be-
drijven en onderwijsinstellingen 
bezoeken. Daar zijn oud-mede-
werkers van Savantis bij, van 
Fundeon, van de hout- en meu-
belbranche (SH&M), van de pro-
cesindustrie (PMLF) en van de 
techniek (Kenteq). De ex-Savan-
tis-medewerkers bezoeken nu na-
tuurlijk vooral schildersbedrijven, 
maar ze gaan ook naar andere be-
drijven die behoren tot de sector 
Gebouwde Omgeving.’

En brengen dezelfde boodschap?

‘Deels. Maar ook wel iets specifi e-
ker. We zijn een publieke organi-
satie, we voeren onze werkzaam-
heden uit in opdracht van het 
ministerie van OCW. We voeren 

alleen publieke taken uit. De na-
druk zal dus iets meer liggen 
puur op het leerbedrijf-zijn: gaat 
het daarmee goed, wat kan er ver-
beteren, hoe kunnen we helpen.’

Over de erkenning van leerbedrijven 
is wel wat te doen…

‘De SBB neemt de taken over van 
zeventien kenniscentra, en is dus 
actief in nog meer branches. 
Overal is het leren in de praktijk 
weer net even anders geregeld. 
Dat een regulier bedrijf dat be-
roepspraktijkvorming verzorgt, 
zijn leerlingwerknemers goed be-
geleidt en de veiligheid onder 
controle heeft, leerbedrijf kan 
worden, ligt voor de hand.’

Over uitzendbureaus is nu duidelijk-
heid…

‘Inderdaad. Er hebben procedures 
gespeeld tot en met de Raad van 
State. Er ligt een duidelijke uit-
spraak: een erkend leerbedrijf 
verzorgt op de eigen bedrijfsloca-
tie de beroepspraktijkvorming. Er 

is wel een uitzondering gemaakt, 
bijvoorbeeld voor schilders, hove-
niers en storingsmonteurs, beroe-
pen die “uit de aard der zaak bij 
de klant plaatsvinden”. Uitzend-
bureaus doen dat niet en kunnen 
dus geen erkend leerbedrijf zijn 
(wel weer voor leerlingen die een 
opleiding volgen voor een beroep 
bij een uitzendorganisatie, bij-
voorbeeld secretaresse of interce-
dent). Wat weer niet wil zeggen 
dat die uitzendbureaus geen goed 
werk doen in de bemiddeling van 
leerlingen. Op dit moment wordt 
onderzocht of er geen keurmerk 

voor dergelijke ‘leerwerkinterme-
diairs’ kan worden ingevoerd. En 
of de SBB daar iets mee te maken 
moet hebben of het aan het be-
drijfsleven moet overlaten om 
zo’n keurmerk in te voeren.’

Dus de uitzendbureaus niet, de be-
drijven wel erkennen…

‘En daartussen zit een grijs ge-
bied. De samenwerkingsverban-

den in de bouw en de schilders-
branche vallen daarin. Leerlingen 
komen soms de eerste weken in 
dienst van het samenwerkings-
verband en gaan daarna bij een 
bedrijf  werken, of komen in 
dienst van het verband en wor-
den gedetacheerd. Essentieel is in 
ieder geval de vraag of het ook 
echt een organisatie is die oplei-
den als doel heeft. En verder 
moet, zei de rechter, de leerling 
daadwerkelijk ‘echt’ werk voor 
het leerbedrijf doen. Niet alleen 
oefenen op muurtjes maar echt 
werken voor klanten. De begelei-

ding moet goed zijn en de veilig-
heid gegarandeerd. Is dat het ge-
val, dan is er veel mogelijk.’

Maar hoe zit dat dan met de samen-
werkingsverbanden?

‘Op dit moment wordt binnen de 
SBB de discussie over de positie 
van de samenwerkingsverban-
den, zoals in de schilderssector 
Schilder^sCool en de Schilders-

Vakschool, gevoerd. Enkele werk-
geversvertegenwoordigers uit de 
sectoren techniek en bouw heb-
ben het voornemen om een voor-
stel in te dienen met daarin crite-
ria waaraan samenwerkingsver-
banden moeten voldoen om 
erkend te worden. Die criteria lig-
gen dicht bij uitgangspunten zo-
als die door het SBB zijn opge-
steld. Werknemersorganisaties en 
het mbo-onderwijs in de sectoren 
bouw en techniek staan in princi-
pe positief tegenover een derge-
lijk voorstel. De discussie kent 
nog verschillende procedurele 
stappen, waarna het SBB-bestuur 
naar verwachting voor de zomer 
met een besluit zal komen.’

Daarin zal de arbeidsmarkt voorop 
staan?

‘De doelmatigheid van de Be-
roeps Praktijk Vorming staat bij 
ons centraal. We doen eigen on-
derzoek naar de kansen op stages 
en kansen op werk in bepaalde 
sectoren en studierichtingen. Dat 
publiceren we ook. We proberen 
zo de jongeren en de verschillen-
de branches te helpen bij het ma-
ken van de juiste keuzes voor hun 
opleidingen.’

Vincent van Baaijen: ‘Het SBB-bestuur zal voor de zomer besluiten over de erkenning van samenwerkingsverbanden’

‘De adviseur begeleidt 

het leerbedrijf-zijn’

‘De keuzedelen kunnen 

regiospecifi ek zijn’
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www.nelf.nl 
een eeuw duurzame 
kwaliteitsverven

ZOETERMEER -  De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs 
Bedrijfsleven (SBB) is sinds augustus 2015 aan de slag gegaan. Ze ont-
wikkelt en onderhoudt kwalifi catiedossiers, doet arbeidsmarktonder-
zoek en erkent en ondersteunt leerbedrijven voor BBL en BOL-oplei-
dingen in het mbo. Vincent van Baaijen is als manager verantwoorde-
lijk voor de sectorunit van ‘sectorkamer’ Techniek en Gebouwde 
omgeving. 
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Prominent op de website van 
T.Nijhoff Schilders staat het 
Dordts Patriciërshuis tussen de 
referenties. ‘We doen hier nu zo 
ongeveer anderhalf jaar het on-
derhoud, en zijn toch zeker al vier 
keer langs geweest’, vertelt Tom-
mie Nijhoff, directeur-eigenaar 
van het schildersbedrijf met veer-
tien man vast personeel. ‘Onder 
andere hebben we al een keer de 
onderzijde van de voorgevel op-
nieuw geschilderd. Die moet er 
natuurlijk heel goed uitzien, voor 
de bezoekers.’
Want het Dordts Patriciërshuis is 
sinds 2011een particulier museum 
toen de eigenaar Laurens Goos-
houwer het besloot open te stellen 
voor publiek. ‘We hebben hier 
zo’n tien jaar lang met genoegen 
gewoond’, vertelt Gooshouwer. 
‘Onze kinderen zijn hier opge-
groeid. Tegelijk begonnen we de 
stijlkamers in te richten met meu-
bels uit de achttiende eeuw die 
we verzamelden, om recht te 
doen aan het huis.’ Op een gege-
ven moment ging het gebrek aan 
een tuin de familie irriteren. Er 
werd verhuisd. Gooshouwer 
hield het patriciërshuis echter aan 
en begon er een museum in, dat 

door een stichting met ongeveer 
40 vrijwilligers wordt bestierd. 
‘Op den duur zou ik het huis best 
aan de stichting willen overdra-
gen. De gemeente of een andere 
instantie is in ieder geval niet ge-
interesseerd. Dordrecht kent heel 
veel mooie historische panden. 
En het onderhoud vraagt natuur-

lijk veel.’
Dat onderhoud wordt nu deels 
gefinancierd door verhuur van 
het pand aan gezelschappen voor 
bijeenkomsten, door een groep 
sympathisanten die het huis ver-
blijden met giften, en door het pa-
triciërsgilde, waar Nijhoff lid van 
is: plaatselijke bedrijven die wat 
bijdragen en daarvoor een keer 
per jaar een bijeenkomst mogen 
organiseren in het huis. Nijhoff: 
‘Je kunt rond Kerst wel langsgaan 
met een flesje wijn bij je relaties, 
maar dat doet iedereen al. Mij 
leek het veel leuker om een gezel-
schap hier te ontvangen, in janua-
ri, ze iets uit te leggen over het 
pand en dan gezamenlijk te eten.’
Op zijn uitnodiging gingen de 
meeste van zijn relaties maar wat 
graag in. Nijhoff werkt groten-
deels voor particulieren, beleg-
gers en aannemers, weinig voor 
gemeenten en corporaties, waar 
nog wel eens voorzichtig wordt 
omgegaan met uitnodigingen uit 
het bedrijfsleven.
‘Ik ben mijn bedrijf in 1997 begon-
nen, na eerst voor verschillende 
bazen gewerkt te hebben’,  vertelt 
Nijhoff. ‘Vooral dat gedwongen 
thuiszitten in de winter vond ik 

verschrikkelijk. Ik ben een actief 
baasje, wil altijd vooruit. Dat heb 
ik ook wel met mijn bedrijf laten 
zien. Vooral de laatste tijd zijn we 
flink gegroeid. In een stadje als 
Dordrecht hangt veel af van je re-
putatie, zeker als je in het duur-
dere particuliere werk zit, zoals 
wij. Het spreekt zich snel rond. Ik 

denk dat ik ook niet toevallig ge-
vraagd ben voor het patriciërsgil-
de.’ 
Vraag je Nijhoff naar hoe hij de 
kwaliteit van zijn vaklieden in de 
gaten houdt, dan begint hij over 
communicatie en sociaal gedrag. 
‘Mijn schilders moeten met ieder-
een om kunnen gaan. Dat ze net-
jes een hand geven en hun schoe-
nen uittrekken voordat ze over 
het parket lopen, daar ga ik dan al 
vanuit. Maar ik bedoel ook, aan-
voelen bij wat voor mensen je 
bent. Een schilder komt overal, bij 
chique mensen en in de kroeg. Op 
de ene plaats moet je jezelf on-
zichtbaar maken, op de andere 
plaats moet je een beetje spontaan 
uit de hoek komen. Daar let ik 
op.’
Nijhoff heeft twee leerlingen lo-
p e n  v a n  d e  p l a a t s e l i j k e 
Schilder^sCool, en is verder ner-
gens bij aangesloten. ‘Kwaliteit 
lever je van dag tot dag en dat 

wordt door de mensen doorver-
teld. Daar heb ik geen erken-
ningsregeling voor nodig. Onder-

houdNL? Ik ken ze niet. Wel doe 
ik graag mee aan plaatselijke 
clubjes, zoals dit patriciërsgilde. 
Ik houd heel erg van deze prach-
tige stad en vind het geweldig om 
al die mooie panden in onder-
houd te hebben.’
In tegenstelling tot zijn belang-
rijkste concurrenten in de regio 
heeft Nijhoff zich nooit richting 
totaalonderhoud bewogen. ‘Mo-
gelijk omdat we weinig voor cor-
poraties werken. We hebben een 
specialisme en daar huren de 
mensen ons voor in.’
Wat betreft dat specialisme is de 
directeur erg trots op zijn werkne-

mer Matthias Knuth, die al jaren 
decoratieschilderwerk doet en 
daar een tijdje geleden ook zijn 

diploma Specialist Schilderen De-
coratie en Restauratie op niveau 4 
voor haalde. Knuth is een beetje 
de verrassing van de eerder ge-
noemde door Nijhoff georgani-
seerde bijeenkomsten in het patri-
ciërshuis. Tijdens het diner toont 
hij zijn kunde op een aantal pane-
len. ‘Ik volg in de winter nog 
steeds masterclasses aan het Ni-
meto, bij Gert-Jan Nijsse’, vertelt 
Knuth. ‘Je blijft je ontwikkelen in 
al die technieken. Ik vind het ge-
weldig om te doen  en bij het soort 
projecten waar Nijhoff in zit, kan 
ik heel regelmatig mijn vaardig-
heden inzetten.’ 

DORDRECHT – Eind januari nodigde Tommie Nijhoff zo’n 25 zake-
lijke relaties uit in één van mooiste woningen in het historische cen-
trum van Dordrecht. Het schildersbedrijf is lid van het ‘Patriciërsgilde’ 
dat het huis ondersteunt, maar heeft er ook een opdrachtgever aan.

‘Ik houd van deze stad’

P R O J E C T
Nijhoff Schildersbedrijf heeft een mooie referentie

Tommie Nijhoff in afwachting van zijn gasten voor het patriciërshuis

Bichemie Coatings B.V. 

Postbus 2365

 8203 AH Lelystad

0320 - 28 53 56

advies@bichemie.nl         

Ultieme hechting

Bichemie Coatings B.V. is een onderdeel van de

Avis (Aqua) Multi-Primer is een uitstekend hechtende primer 
voor moeilijke ondergronden waaronder verzinkt staal, zink, 
aluminium, hout en kunststof. Er ontstaat een gelijkmatige 
gesloten fi lm, die na droging weersbestendig, roestwerend en 
slag- en stootvast is. Avis Multi-Primer is afhankelijk van de 
ondergrond al na ca. 4 uur overschilderbaar met vrijwel alle 
gangbare verven en lakken en kan door middel van kwast, 
roller of spuit worden aangebracht.

Leverbaar in:  Mullti-primer: wit, kiezelgrijs, donkergrijs, rood en zwart.

Aqua Multi-primer: wit, kiezelgrijs en zwart.

www.avispaint.nl

Ultieme hechting

‘Mijn schilders moeten met iedereen om 

kunnen gaan’

‘Met een flesje wijn langsgaan  

doet iedereen al’
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‘Nu is er geen excuus meer’
Graco verrast met twee ‘goedkope’ spuitmachines

De nieuwe spuitmachines lan-
ceert Graco voor heel Europa, 
Azië en Afrika in één klap op de 
Farbe-beurs, begin maart in Mün-
chen. Ongeveer tegelijk worden 
ook in de Verenigde Staten, het 
thuisland van Graco, de beide 
machines gelanceerd. Schilders-
Vakkrant kreeg, samen met een 
select gezelschap van groothan-
delaren, een maand eerder al vol-
ledige uitleg. Graco had daarvoor 
een programma voorbereid in 
Dubai, één van de Verenigde Ara-
bische Emiraten.  ‘Dat is vrij 
uniek, dat we wereldwijd onge-
veer tegelijk met een marktintro-
ductie komen’, glimlacht Raf Wil-

len, productmanager van Graco 
EMEA (Europa, Midden-Oosten, 
Afrika). ‘Maar in dit geval wer-
den de noodzaak van en de 
marktkansen voor een goedkope-
re, professionele airlessmachine 
door iedereen wel ingezien. We 
hebben er gezamenlijk zo’n drie 
jaar aan gewerkt.’
Dat begon met een gedegen 
marktonderzoek, waarbij de verf-
spuitfabrikant zich vooral afvroeg 
welke belemmeringen er zijn voor 
schilders, of breder, voor ‘profes-
sionals die schilderen’ om een 
spuitmachine aan te schaffen. ‘Wij 
zijn natuurlijk bevooroordeeld,’ 

geeft Jan Jansegers, marketingma-
nager voor Nederland, toe, ‘Maar 
we begrijpen eigenlijk niet waar-
om een schilder niet standaard 
zijn spuitmachine altijd in zijn 
bus heeft staan en veel meer ge-
bruikt dan hij nu doet. Kijk naar 
de schroevendraaier: prima ding, 
maar geen professional gebruikt 
zo’n gereedschap nog als hij ook 
een elektrische schroevendraaien 
kan inzetten. Dat geldt ook voor 
de elektrische tandenborstel. 
Waarom blijven we dan nog wel 
zoveel rollen en kwasten, terwijl 
het met spuiten zoveel sneller en 
beter kan?’
De verffabrikant onderscheidt 

drie groepen schilders: schilders 
die helemaal geen spuitapparaat 
hebben, schilders die wel eens 
wat met zo’n apparaat of met een 
gevoede roller doen, en schilders 
die regelmatig spuiten en dat ei-
genlijk wel vaker zouden willen. 
‘Op de eerste twee groepen rich-
ten we ons met de GX-spuitma-
chines’, legt Willen uit. ‘En daar-
naast ook op iedereen die voor 
zijn vak regelmatig schildert. 
Denk aan aannemers en timmer-
lieden, maar bijvoorbeeld ook be-
heerders van woningcomplexen 
of onderhoudsdiensten van in-
stellingen en bedrijven: iedereen 

voor wie het prettig is om sneller 
en beter een schilderbeurt gedaan 
te krijgen. Mede vanwege de snel 
groeiende groep van zzp’ers 
schatten we de markt in Europa 
in op zo’n 300.000 bedrijven die 
nog geen spuitapparaat hebben 
en er wel mee geholpen zouden 
zijn.’
Een aantal nadelen van spuiten 
zitten hem in het appliceren zelf: 
in gemeubileerde ruimten en bij 
gecompliceerd timmerwerk is af-
dekken en afplakken niet altijd 
een optie en bij enigszins geacci-
denteerde ondergronden is meer 
vullend rollen soms de beste op-
lossing. Jansegers: ‘We hebben 
stellig de indruk dat de bezwaren 
te veel worden benadrukt. Op het 

gebied van afplakken zijn er bij-
voorbeeld tal van innovaties 
waardoor dat betrouwbaar en 
snel kan gebeuren.’
Andere nadelen liggen, of moeten 
we zeggen lágen bij de spuitma-
chine: te zwaar, te lastig, te moei-
lijk om schoon te maken, te duur 
om te repareren en vooral, te duur 
in aanschaf. Aan al die bezwaren 
denkt Graco met zijn nieuwe pro-
ducten nu een eind te hebben ge-
maakt.
Willen: ‘We hebben verschillende 
prototypen gemaakt en schilders 
gevraagd waar ze behoefte aan 
hadden. Buiten kijf staat dat we 
een professionele airless verfspuit 
wilden maken. Consumentenpro-
ducten kun je voor 500 à 800 euro 
bij de bouwmarkten kopen. Maar 
dan weet je dat er van kunststof-
materialen gebruik wordt ge-
maakt, ook in het pompwerk. 

Zulke machines zijn goed voor 
een stuk of tien klussen maar dan 
gaan ze onherroepelijk kapot. De 
GX-serie is ontwikkeld om ofwel 
muurverf (de GX 21) ofwel lakken 
(GX FF) op een professionele ma-
nier te verspuiten. Naar schatting 

heeft de machine een levensduur 
van 7500 liter, waarschijnlijk 
meer. Dat komt neer op investe-
ringskosten van 1 à 2 eurocent per 
vierkante meter. Bij onze zwaar-
dere modellen, zoals de Classic en 
al helemaal de Mark V, bedragen 

de investeringskosten een veel-
voud, maar die hebben weer een 
langere levensduur. Schilders die 
meer willen en moeten spuiten, 
zullen (eventueel in een later sta-
dium) zeker naar de zwaardere, 
maar dus ook duurdere airless 
machines grijpen.’
Onderhoud en schoonmaken is 
een terugkerend punt van aan-
dacht bij spuitmachines. Graco 
denkt op veel vragen antwoorden 
gevonden te hebben. Zo is de ma-
chine met water door te spoelen 
en dus eenvoudig te reinigen. Met 
een oplosmiddel kan ook, het bin-
nenwerk is bestand tegen agres-
sieve materialen. Is er uiteindelijk 
wel iets aan de hand met de 
pomp, bij normaal gebruik zullen 
de pakkingen als eerste doorslij-
ten, dan kan het ProXchange sys-
teem ingezet worden. De schilder 
kan zelf het apparaat openen, de 

oude pomp eruit halen, de nieu-
we, à 99 euro, erin plaatsen en 
doorgaan met spuiten.  ProCon-
nect, een gelijkwaardig pompuit-
wisselsysteem, werd eerder al  
bi j  de grotere spuiten geïn-
troduceerd.‘Alles in deze nieuwe 

pompen is erop gericht om de 
schilder er zo zelfstandig moge-
lijk mee te laten werken’, legt Wil-
len uit. ‘Ook wat betreft de hand-
zaamheid. De GX heeft een draag-
band waarmee je hem om je 
schouder kunt hangen. Het spuit-
pistool en de slang hang je aan het 
apparaat zodat je nog  een hand 
vrijhoudt. Het apparaat is com-
pact uitgevoerd zodat hij makke-
lijk achter in de auto een plekje 
vindt. Mét de chromen stootbeu-
gels die schilders, zo bleek uit 
marktonderzoek, graag wilden 
houden. We willen heel graag dat 
de schilder zijn spuitapparaat 
overal mee naar toe neemt en in-
zet waar het maar dienstig is.’
De GX-apparaten zijn geprijsd op 
circa 1000 euro. Voor de GX21 is 
een jetroller ontwikkeld die alleen 
in combinatie met de GX verkocht 
wordt, samen in een pakketprijs 
voor ongeveer 1300 euro. De jet-
roller is Graco’s idee over gevoe-
de rollers. Niet langer wordt de 
verf via een slang in het binnenste 
van de roller gespoten, maar de 
verf spuit onder lage druk uit een 
spuitkop op het einde van de rol-
lerstang op de roller, of indien ge-
wenst net erboven of er onder. 
Dat geeft het voordeel dat de 
schilder zijn eigen rol kan blijven 
gebruiken en kan wisselen tussen 
airless spuiten of rollen. Boven-
dien is de roller zo minder top-
zwaar dan een roller met een re-
servoir, wat bij grote klussen op 
den duur toch zwaar weegt. ‘We 
zien het spuitend rollen als een 
soort tussenvorm, voor schilders 
die nog niet zo aan spuiten ge-
wend zijn’, zegt Jansegers. ‘Het is 
al een vorm van mechanisatie, 
maar op den duur, daarvan zijn 
we overtuigd, zal ook die schilder 
zijn roller terzijde leggen en 
steeds meer de voordelen van de 
airless gaan benutten.’ 

DUBAI (VAE) – Verfspuiten van het Amerikaanse merk Graco staan 
bekend als de ‘Rolls Royces’ onder de airless verfspuiten: van alle luxe 
en gemakken voorzien, maar wel vrij prijzig. Niet lang geleden kwam 
de fabrikant al met de ‘Classic’, die wat goedkoper was. Nu zijn er de 
GX 21 en de GX FF: professionele airless spuitmachines voor rond de 
duizend euro.

Een handelaar test de Jetroller Lite: de verf wordt onder lage druk op de roller gespo-
ten, of er net boven of onder

Raf Willen laat zien hoe je het klepje verwijdert om de pomp te 
vervangen

Links de al redelijk geprijsde Classic, rechts de GX 21: in druk en volume en spuitbeeld 
zijn er geen verschillen

Een groothandelaar geconcentreerd aan het spuiten; de 
spuitmachines zijn verborgen onder een deken

Een detail uit de brochure: na minstens 7500 liter kunnen de zelfsmerende pakkin-
gen het begeven. Tijd om voor 99 euro zelf de pomp te vervangen
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‘Een professional gebruikt elektrische 

apparatuur’

‘Ook op afplakgebied zijn er tal van 

innovaties’



‘In alles terug naar de basis’
Van de Velde Schilderwerken werkt monumentaal landhuis Nieuw Rhodenrijs af

Ooit was het landhuis de prestigi-
euze villa van de Rotterdamse re-
derfamilie Van Hoboken, ge-
bouwd in 1933 naar een ontwerp 
van architect A. van Pouderoyen. 
Daarna was het gebouw ook de 
pleisterplaats voor Russische zee-
lieden en vervolgens was het 
pand het onderkomen van Straf-
rechtelijke Opvang Verslaafden 
(SOV). Na een brand in het aan de 
villa geschakelde personeelsver-
blijf in 2010 bleef het even stil tot 
de gemeente Rotterdam toestem-
ming gaf om het monumentale en 
gehavende pand om te laten bou-
wen tot een zorginstelling voor 
ouderen. 
Hoofdaannemer Bezemer Bouw 
uit Bergambacht is verantwoorde-
lijk voor de brandherstelwerk-

zaamheden, de restauratie, recon-
structie en renovatie van het land-
huis. Hoewel de villa in de loop 
der jaren inpandig al enkele aan-
passingen onderging, moest voor 
deze renovatie van het rijksmonu-
ment de indeling en de inrichting 
van de meeste prominente ver-

trekken zoveel mogelijk gehand-
haafd blijven.   
Voor het schilderwerk kwam Van 
de Velde Schilderwerken vorig 
jaar april in beeld. Accountmana-
ger Peter de Gruijter van het schil-
dersbedrijf: ‘De her- en verbouw 
vorderde en het werd tijd om ook 
over de afwerking na te denken. 
We kennen Bezemer Bouw van 
een jarenlange goede samenwer-
king. We schoven aan nadat er 
een historisch kleurenonderzoek 
had plaatsgevonden. Dat onder-
zoek was nodig omdat er soms 
wel acht verflagen werden aan-
troffen. Uit de gemaakte kleur-
trapjes is de juiste kleurstelling 
bepaald.’ 
Opname van het  schilderwerk 
was niet eenvoudig. Grofweg be-

stond de opdracht uit het buiten- 
en binnenschilderwerk c.q. uit het 
sauzen van muren en plafonds, 
uit volledig kaal maken van onge-
veer 80% van alle houten onder-
gronden zoals paneeldeuren en 
vele meters lambrisering, uit 
houtrotreparaties, en uit het vol-
ledig kaal maken van de stalen 
ramen en radiatoren. Maar ook de 
afwerking van het bestaande 
luxueuze interieur in enkele pro-
minente vertrekken viel binnen 
de opdracht. De Gruijter: ‘Zo’n 
beetje in alles gaan we terug naar 
de basis. Dan praat je dus niet 
over snelle meters, maar over een 
goede inschatting van de beno-
digde tijd, waarbij je zoveel mo-
gelijk onzekere aannames pro-
beert te vermijden. Voor een juiste 
inschatting hebben we om die re-
den vorig jaar al enkele tests uit-
gevoerd en kleurproeven gezet.’ 
Bij de bepaling van het verfbestek 
speelde het schildersbedrijf een 
prominente rol. De Gruijter: ‘Als 
onderhoudsbedrijf hebben we 
veel kennis en kunde in huis. 
Spreek je daarover met de verf-
groothandel dan loop je het risico 

ROTTERDAM – Rijksmonument Landhuis Nieuw Rhodenrijs krijgt 
een herbestemming, wordt gereconstrueerd en gerenoveerd. Als het 
bouwkundige werk vordert is Van de Velde Schilderwerken uit Ber-
gambacht aan de beurt. Alle denkbare schilderdisciplines komen er 
aan bod, uitgevoerd met een hoge mate van zelfstandigheid bij de 
keuze van de verfsystemen.  

Bij het verwijderen van de harde stoplagen komen de onderlig-
gende houtproblemen bloot te liggen

dat één verfmerk centraal staat, 
niet alleen voor de verven maar 
ook kitten, houtreparatiemidde-
len horen daarbij. Van architect 
Putter Partners Architecten uit 
Rotterdam wilden we per ruimte 
graag weten welke soort afwer-
king ze hadden bepaald: hoog-
glans, mat, van dat soort kenmer-
ken. Aan ons om daar de juiste 
producten bij te kiezen. Daar zijn 
we voldoende kundig in. Een be-
paalde mate van eigenzinnigheid 
is ons niet vreemd.’ 
Teamleider Jilles van Dinther vult 
aan: ‘De restauratiearchitect legde 
niets op, maar liet ons juist de 

vrije hand door te vragen “waar 
zou jij het liefst mee werken?”. 
Zelfs ík kon mijn voorkeur uit-
spreken. Bijvoorbeeld mijn per-
soonlijke keuze voor Allgrund 
van Südwest als primer voor de 
stalen kozijnen. Dit soort samen-
werking kom je niet vaak tegen.’   
Voor de afwerking van de wan-
den in de bijzondere ruimten 
werd gekozen voor Keim, aange-
bracht met een blokwitter, omdat 
daar een open verfsysteem was 
voorgeschreven. Voor de meer re-
guliere wandafwerking werden 
het de muurverven van Sigma, 
voor de afwerking van de houten 
kozijnen de lakken van Sikkens. 
De Gruijter: ‘We hadden een rela-
tief vrije keuze om de beste mid-
delen aan de specifieke eisen te 
koppelen.’ 
Bijzondere aandacht krijgen de 
houten kozijnen met stalen ra-
men. De ramen hangen in een sta-
len raamwerk dat in het houten 

kozijn is verankerd. Van Dinther: 
‘Heel bijzonder. De verbinding is 
een hard soort stopverf tussen het 
hout en het staal. Die oude ver-
binding, deels verbrokkeld, slij-
pen en zagen we weg waarna we 
het opnieuw te stoppen met Sika-
flex.’ Daarbij komt ook alle voor-

komende houtrot tevoorschijn dat 
wordt gerepareerd met goed oud 
hout en met de materialen van 
Repair Care. De medewerkers 
van Van de Velde zijn namelijk 
Repair Care-gecertificeerd.
Maar ook de afwerking van het 
chique mahoniehouten meubilair 
is een opgave. Van Dinther: ‘Dat 
is een kwetsbare fineerlaag die je 
niet kunt föhnen om de oude ver-
weerde transparante toplaag te 
verwijderen. We hebben dispen-
satie aangevraagd en gekregen 
om die lagen met een speciale af-
bijt weg te halen.’   
Het vele schuurwerk vond in de 
regel handmatig plaats. Van Din-

ther: ‘Zoveel mogelijk met rote-
rende machines met stofafzui-
ging, maar veel schuurwerk ge-
beurt handmatig. Zo bleken de 
dagkanten vaak hol van vorm. 
Daar zet je niet even een vlak-
schuurmachine op.’
Hoewel er voor dit project niet be-

wust op is aangestuurd, komt het 
als doorwerkproject goed uit. Van 
Dinther: ‘Afhankelijk van weers-
omstandigheden kun je snel scha-
kelen. Er is genoeg binnen-, maar 
ook voldoende buitenwerk. We 
werken niet met vaste steigers, 
maar met rolsteigers die snel af te 
schermen zijn. Bovendien, het 
weer bepaalt wel of je al dan niet 
buiten kunt schilderen. Schuren 
kun je, als het moet, afgeschermd 
doen. Ook als vriest of regent.’  
De schilders met een team van 
 gemiddeld vier man startten op 
11 januari, de geplande oplever-
datum staat voor 1 juni in de 
agenda. 

Landhuis Nieuw Rhodenrijs is in 1933 gebouwd. Na een grondige reconstructie 
krijgt het rijksmonument een woonzorgfunctie

De indeling van enkele prominente ruimten en het authentieke 
interieur blijven gehandhaafd

Teamleider Jilles van Dinther is mede-
werkend voorman van een team van 
gemiddeld vier schilders 

Peter de Gruijter: ‘We hadden een rela-
tief vrije keuze om de beste middelen 
aan de specifieke eisen te koppelen’

‘Een bepaalde mate van eigenzinnigheid 

is ons niet vreemd’ 

‘Dit soort samenwerking kom je niet 

vaak tegen’
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Sinds 2005 toonden zzp’ers met 
een VAR-verklaring (Verklaring 
Arbeidsrelatie) aan dat ze zelf-
standig ondernemer zijn, voor ei-
gen rekening en risico werken, en 
niet als werknemer of in een ver-
kapt dienstverband werkzaam 
zijn. Spaninks: ‘De VAR bood be-
drijven bij het inlenen van zzp’ers 
een veilig gevoel. Het garandeer-
de dat er geen naheffingen van 
belasting en premies werden op-
gelegd. Dat risico lag grotendeels 
bij de zzp’er. Dankzij de VAR kon 
de opdrachtgever, de inlener, op 
een voor hem veilige manier een 
groot aantal zzp’ers inhuren en 
ontstond er in de markt veel flexi-
biliteit. Helaas bleek de overheid 
niet goed in staat dit te controle-
ren. Daardoor diende de VAR het 
doel niet meer waarvoor het ont-
worpen was. Dat was de reden 
om met de VAR te stoppen. Die is 

per 1 mei aanstaande niet meer 
geldig.’ 
Met de invoering van de nieuwe 
wet Deregulering Beoordeling 
Arbeidsrelaties wil de overheid 
risico’s beter verdelen. Voortaan 
zi jn ook opdrachtgevers die 
zzp’ers inhuren aansprakelijk 
wanneer afspraken worden ge-
schonden. Afspraken over de aan-
neming van werk maken beide 
partijen voortaan voorafgaand 
aan een opdracht aan de hand 
van een door de Belastingdienst 
goedgekeurde modelovereen-
komst. Zoals de Belastingdienst 
het op de eigen website formu-
leert: ‘In samenwerking met ex-
terne organisaties stellen wij alge-
mene modelovereenkomsten op, 
op grond waarvan een opdracht-
gever geen loonheffingen hoeft in 
te houden en te betalen. Ook be-
langenorganisaties van opdracht-
gevers en van opdrachtnemers, 
individuele opdrachtgevers of 
hun intermediairs en individuele 
opdrachtnemers kunnen overeen-
komsten opstellen en ter beoorde-
ling aan ons voorleggen.’ 
Eenmaal goedgekeurd leggen zo-
wel inlener als zelfstandige in die 
overeenkomst vast hoe dat zelf-
standig ondernemerschap wordt 
gegarandeerd (bijvoorbeeld: on-
afhankelijkheid, resultaatver-
plichting, bedrijfskleding om de 
eigen identiteit aan te tonen, ei-
gen vervoer, gebruik van eigen 
materialen, resultaataansprake-
lijkheid etc.). 

Spaninks: ‘Het is vervolgens aan 
beide partijen om zich aan die ge-
maakte afspraken te houden. In 
theorie worden lusten en lasten 
over beide partijen verdeeld. Mo-
gelijke risico’s liggen ook bij de 
opdrachtgevers. De praktijk zal 
uitwijzen hoe de inlenende bedrij-

ven hier mee omgaan. Bij het ge-
ringste risico zou het zo maar 
kunnen dat een onderhoudsbe-
drijf geen of minder zzp’ers meer 
inhuurt, maar liever voor payrol-
lers en uitzendkrachten kiest. Dat 
is een ongewenst effect van de 
nieuwe wet.’ 
Een ander mogelijk effect dat Spa-
ninks noemt, is mogelijke wild-
groei aan modelovereenkomsten. 
Veel belangenorganisaties en 
werkgeversorganisaties leggen de 
Belastingdienst hun eigen versie 
van modelovereenkomsten voor. 
‘Het gevaar is dat inleners allerlei 
eigen belangen in zo’n mode-

lovereenkomst  inbouwen om het 
eigen risico te beperken. Naar 
mijn mening is de Belastingdienst 
bij goedkeuring van de mode-
lovereenkomsten niet echt toege-
rust en opgewassen tegen deze 
toevoegingen die niet nodig zijn 
voor de fiscale beoordeling, maar 
voor de positie van zzp’ers wel 
nadelig uit kunnen pakken.’ 
Onder de VAR-regeling keek de 
Belastingsdienst vooral naar de 
persoon, naar het aantal op-
drachtgevers en naar het aantal 
uren van de zzp’er. Spaninks: ‘Be-
antwoordde dat niet aan de norm 
dan werd het moeilijk om een 
VAR te krijgen. In de toekomstige 
regelgeving, de DBA, is er meer 
plaats voor het afwegen van fei-
ten en omstandigheden en wordt 
er meer naar de arbeidsrelatie ge-
keken. Harde eisen zijn bijvoor-
beeld: je krijgt geen loon voor het 
werk, maar een honorarium, en je 
hebt een hoge mate van vrijheid 
om het aangenomen werk uit te 
voeren. Je werkt namelijk voor ei-
gen rekening en risico en werkt 
niet onder een werkgevers-werk-
nemersgezagsverhouding.’ 

En laat duidelijk zijn, een mode-
lovereenkomst is niet verplicht. 
Als een opdrachtgever ervan 
overtuigd is dat hij het werk niet 
hoeft te laten doen op basis van 
loondienst en dat het mag op ba-
sis van zelfstandigheid, dan is al 
die rompslomp niet nodig. Spa-
ninks: ‘Maar in de meeste situa-
ties van inhuren zal de opdracht-
gever een modelovereenkomst 
voorleggen om elk risico uit te 
sluiten. Een zzp’er zou zo’n over-
eenkomst niet onvoorwaardelijk 
moeten tekenen, maar controle-
ren op de juiste inhoud. Overi-
gens mag een opdrachtgever niet 
eigenhandig aanvullende eisen 
aan de overeenkomst toevoegen 
zonder goedkeuring van de Be-
lastingdienst. Een algemeen toe-
gepaste overeenkomst voorkomt 
dit. Een wirwar aan verschillende 
modelovereenkomsten in één sec-
tor maakt het een stuk lastiger.’ 
Zo is het voor zzp’ers bijvoor-
beeld van belang in de overeen-
komst te lezen over welke certifi-
caten hij dient te beschikken en 
welke verzekeringen zijn vereist. 

De modelovereenkomst van Zelf-
standigen Bouw en ZZP Neder-
land zou op onderdelen zo maar 
af kunnen wijken van die van On-
derhoudNL. Puur formeel kun-
nen zelfs individuele zzp’ers een 
eigen overeenkomst ter goedkeu-
ring aan de Belastingdienst voor-
leggen. Spaninks: ‘In de regel zal 
de modelovereenkomst van de 
opdrachtgever het vanuit zijn 
machtspositie winnen. Met uit-
zondering misschien voor de 
zzp’er die een sterke economische 
positie heeft doordat hij een zeld-
zaam specialisme aanbiedt.’
Ook voor het werk in opdracht 
van particulieren is geen mode-
lovereenkomst nodig, alleen in si-
tuaties waar van een werkgevers- 
werknemersrelatie sprake zou 
kunnen zijn. Wel als je via een be-
middelaar werkt voor een parti-
culier; dan moet er een mode-
lovereenkomst getekend worden 

tussen de bemiddelaar en de zelf-
standige. Werk je voor een uit-
zendbureau, dan is geen mode-
lovereenkomst nodig, omdat je 
dan in loondienst bent bij het uit-
zendbureau, en dus werknemer. 
Een modelovereenkomst is weer 
wel nodig tussen zzp’ers onder-
ling, waarbij de een de ander in-
leent bij de uitvoering van een 
project.   
Spaninks raadt zzp’ers aan niet te 
lichtvaardig met deze materie om 
te gaan: ‘Als de Belastingdienst 
bepaalt dat er van de overeen-
komst is afgeweken, dan kan voor 
de zzp’er de urennorm van 1225 
uur in gevaar komen, die blijft na-
melijk gewoon gelden. Word je 
voor een langlopende klus niet als 
zelfstandige, maar als werknemer 
aangemerkt, dan kun je als zzp’er 
zomaar je zelfstandigenaftrek en 
eventuele startersaftrek verliezen 
en moet je die terug betalen. Een 
goed sluitende modelovereen-
komst is dus voor beide partijen 
van belang.’  
Het is volgens Spaninks maar de 
vraag of de nieuwe wet DBA be-

ter zal functioneren dan de VAR: 
‘De Belastingdienst lukt het nu al 
niet om het aantal voorgelegde 
modelovereenkomsten binnen de 
gestelde termijn te beoordelen. 
Met een handjevol ambtenaren 
moeten straks enorme hoeveelhe-
den zelfstandigen en opdrachtge-
vers gecontroleerd worden en 
waar nodig de wet gehandhaafd. 
Dat lijkt me een onmogelijke 
zaak.’  
Spaninks waarschuwt dat de Be-
lastingdienst al in de overgangs-
periode van 1 mei 2016 tot 1 mei 
2017 zal aankloppen bij de ‘bad 
guys’. ‘Daarmee bedoelen ze op-
drachtgevers waarvan ze weten 
dat het daar in het verleden nogal 
eens misliep. Ook in de bouw kan 
dat gebeuren. Helaas heeft Wie-
bes (staatssecretaris Financiën , 
red.) nog niet aangegeven hoe de 
Belastingdienst straks precies zal 
gaan handhaven.’
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Pierre Spaninks: ‘Een goed sluitende overeenkomst is zowel voor opdrachtgever als 
voor zzp’er van belang’

ZWOLLE – De Verklaring Ar-
beidsrelatie (VAR) verdwijnt per 
1 mei. Zzp’ers en hun opdracht-
gevers krijgen er de wet Deregu-
lering Beoordeling Arbeidsrela-
ties (DBA) voor in de plaats. ‘Of 
eenpitters daar nu blij mee moe-
ten zijn, is nog de vraag’, vertelt 
Pierre Spaninks, zzp-expert, 
voormalig journalist en als zelf-
standig ondernemer ook erva-
ringsdeskundige.

‘niet alle gevolgen doordacht’
nieuwe wet deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties vervangt VAr

‘ook in de bouw zal de Belastingdienst 

aankloppen’

een modelovereenkomst is  

niet verplicht

kere einde. Een van de keizers, 
Vespasianus, ging daar anders 
mee om. Tijdens zijn regeerperio-
de rond 75 na Chr. heeft hij in 
Rome veel tot stand gebracht. 
V e l e  n i e u w e 
bouwwerken ga-
ven de stad in rela-
tief korte tijd een 
ander aanzien. De 
bevolking was dit 
niet  gewend en 
keek meesmuilend 
toe en morde over het verhogen 
van de belastingen om al die 
bouwwerken te bekostigen. Ze-
ker toen ook nog belasting werd 
geheven over het gebruik van de 
openbare toiletten was de veront-

waardiging niet van de lucht. Ves-
pasianus pareerde de kritiek door 
de gevleugelde woorden: ‘pecu-
nia non olet’ oftewel, geld stinkt 
niet. Vespasianus bouwde voor 

een groot deel zijn 
macht  u i t  door 
veel voor de stad 
te doen in plaats 
van aan de lopen-
de band te doden 
en te moorden. 
Ik vertel u dit ver-

haal omdat het dus ook anders 
kan. Vespasianus is daarvoor een 
van de bewijzen. Ook vandaag 
nog kan het anders als het gaat 
om vastgoedonderhoud. Het zal 
ook anders moeten want de tijden 

veranderen. En dat proces lijkt 
sneller te gaan. Wat nodig is, is 
anders naar zaken kijken, luis-
teren naar klanten, even afstand 
nemen van de dagelijkse werk-
zaamheden. Out of the box den-
ken, heet dat tegenwoordig. 
Veranderingsprocessen zijn niet 
eenvoudig. Wat er voor nodig 
is, zijn impulsen en dingen in 
gang te zetten. Meestal lukt het 
niet de eerste keer, maar met 
hier en daar kleine aanpassin-
gen komt het ineens goed. Be-
langrijk is succes te oogsten en 
stoor u niet aan wat anderen 
denken, zoals Vespasianus. Pe-
cunia non olet.

k.kamsma@eisma.nl

Pecunia non olet koos kamsma

B e w e g i n g

Op het kastje naast mijn bed ligt 
steevast een boek. Vlak voor het 
slapen gaan lees ik tot mijn 
ogen dichtvallen. Meestal duurt 
dat geen 5 bladzijden, zodat ik 
de volgende avond bijna op-
nieuw kan beginnen. Een tijdje 
geleden lag daar een boek over 
de Romeinse keizers, die niet in 
bed zouden sterven. In bijna 
alle gevallen klopt dat ook want 
haat en nijd, moord en dood-
slag waren aan de orde van de 
dag. Er werd veel gedaan om 
als keizer in het zadel te blijven. 
Alles draaide om macht en al-
leen al de verdenking dat een 
senator of consul ontrouw zou 
kunnen zijn, betekende het ze-
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Onder de naam Hout Max biedt 
Bison Professional een sterke en 
100% oplosmiddel- en isocyanaat-
vrije houtconstructielijm voor het 
watervast verlijmen van uiteenlo-
pende materialen. De SMP-poly-
meer is geschikt voor binnen- en 
buitentoepassingen, voldoet aan 
de D4-normering en biedt een 

eindsterkte tot 110 kg per cm². 
Ook bij ruime passingen tot 4 mm 
behoudt de vullende lijm zijn 
kracht en is direct afmesbaar 
doordat de lijm niet (na)bruist. De 
constructielijm is geschikt voor 
het (vlak) verlijmen van praktisch 
alle geschaafde en ongeschaafde 
houtsoorten onderling. Daarnaast 
is hij in te zetten voor de verlij-
ming van bouwmaterialen zoals 
gips, (natuur)steen, (gas)beton, 
metaal, hardschuim en diverse 
kunststoffen.

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

bouwproducten.nl: 250599

Constructielijm   

H E T  P R O D U C T

‘Verven met iets speciaals’ 

‘Ik woon nog niet zo heel lang in 
Nederland’, glimlacht Maurizio 
Magnano ontwapenend. ‘Ik kom 
uit Turijn, Italië. De liefde heeft 
me naar Utrecht gebracht. Wat ik 
nu doe is verven uit Italië impor-
teren. Verven die ik deels zelf laat 
maken, samen met zakenpart-
ners, en verven die ik importeer. 
Mijn criterium is dat het verven 
met bijzondere eigenschappen 
moeten zijn, die oplossingen bie-
den die gewone verven niet heb-
ben.’
Zoals, met name, warmtewerende 
verf. ‘Die heeft warmtereflecte-
rende pigmenten. Met name de 

infraroodstraling van de zon hou-
den ze tegen. Dit soort verven 
hoeft niet meer wit of zilver te 
zijn, ik kan ze in tal van kleuren 

leveren. De techniek komt uit de 
scheepsbouw, waar het wordt 
toegepast om boten minder te la-
ten opwarmen in de zon. De verf 
kan worden aangebracht op da-
ken en op gevels en weerkaatst 
dan het zonlicht. Daardoor blijft 

het in huis koeler. Ook kan het op 
binnenmuren om warmte vast te 
houden. We hebben er al ervaring 
mee op flatgebouwen en be-
drijfspanden in Amerika, Italië en 
de Verenigde Staten. Er kan min-
stens 10 procent energie mee wor-
den bespaard.’
Magnano importeert producten 
van de Italiaanse verffabrikant 

Boero, in ons land enigszins be-
kend van zijn jachtlakken. Maar 
niet van het verfmerk Casasana, 
een muurverf waarin minuscule 
glazen bolletjes verwerkt zijn. 
Magnano: ‘Die verf heeft akoesti-
sche eigenschappen: het dempt 
geluid. Bovendien vindt door de 
bolletjes beter vochttransport 
door de muur plaats, waardoor 
het ook goed werkt tegen schim-
melvorming; de muren worden er 
droger van.’
Ook heeft Magnano de muurverf 
Ballarya van Boero in de aanbie-
ding, een goed reinigbare hypo-
allergene geurloze muurverf. 
Daarnaast handelt hij in een wa-
tergedragen nanocoating die door 
fotokatalyse luchtzuiverend 
werkt en tevens zelfreinigende en 
antibacteriële eigenschappen 
heeft. 
‘Bijzonder aan mijn bedrijf is dat 
ik alleen maar in verven met toe-
gevoegde waarde handel. Daarbij 
zijn mijn verven vaak afkomstig 
uit industriële toepassingen en 
hebben hun kwaliteiten daar be-
wezen.’
MCoating belandde vrij onver-
wacht op Gevel 2016. ‘Het inno-
vatieplatform van Neelie Smit 
Kroes hoorde over mijn bedrijf 
via het innovatienetwerk Startup-
bouw. Ze vroegen me om op deze 
beurs te exposeren. We zijn nog in 
een opbouwfase, zoeken nog we-
derverkopers en werken nog aan 
onze website. Maar voor onze 
producten en advies sta ik in.’

ROTTERDAM – En daar stond Maurizio Magnano met zijn bedrijf 
MCoating dan opeens op de beurs Gevel 2016 in Rotterdam. Gevraagd 
om te komen exposeren vanwege zijn innovatieve verven. Aan de 
website en de verkoopkanalen wordt nog gewerkt. Maar de producten 
zijn bijzonder.

Maurizio Magnano op zijn stand op Gevel 2016: ‘We zijn nog in de opbouwfase’

plexe vormen te zagen. Daarnaast 
is een 4-standen pendelslag be-
schikbaar evenals een ‘Power 
Lock System’ waarmee het zaag-
blad snel en zonder gereedschap 
is te verwisselen.

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

bouwproducten.nl: 250592

Hitachi introduceert twee 800 W 
decoupeerzaagmachines:  de 
CJ160V (beugelhandgreep) en de 
CJ160VA (handpalmgreep). De 
gereedschappen zijn uitgerust 
met een speciale zaagbladgelei-
ding waardoor de gebruiker 
nauwkeuriger kan zagen. Verder 
voorzien ze in een variabel instel-
baar toerental met automatische 
constante snelheidsregeling 
(ACS) en elektronische stuurscha-
keling tussen stille modus en po-
wer modus. De decoupeerzaag-
machines beschikken over een 
uitklapbare onderzool die het mo-
gelijk maakt om de meest com-

V A K M A N S C H A P

Als variant op de standaard Iso-
Stone onderdorpel introduceert 
Buva een uitvoering met het ui-
terlijk van natuursteen. Deze on-
derdorpel is beschikbaar voor zo-
wel kunststof (alle systeemhui-
zen) als houten kozijnen en net als 
de andere leden van deze serie 

vervaardigd van glasvezelver-
sterkte kunststof. Door toepassing 
van dit materiaal is de onderdor-
pel licht van gewicht en heeft een 
hoge sterkte en breukvastheid. 
Bovendien is de uitzettingscoëffi-
ciënt minimaal. Het profiel be-
staat hoofdzakelijk uit zuiver glas 
en heeft een gestructureerd op-
pervlak door een zwarte uv-be-
stendige coating met korund kor-
rels. De neuten zijn van polyethy-
leen.

info: (0180) 69 75 00
www.buva.nl

bouwproducten.nl: 250589

Kunststof onderdorpel 
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‘Ik handel alleen in verven met  

toegevoegde waarde’

DE BEMIDDELAAR  
VOOR ZZP’ERS  
IN DE BOUW!W W W.FA BERPERSONEEL .NL 

033 4 89 23 8 0

VAKMENSEN ZITTEN 
GOED BIJ  FABER

Hard werken en niet opgeven: 
de succesformule van een schil-
dersbedrijf dat opgericht is 
door een slechthorende. En dat 
alleen slechthorenden in dienst 
heeft. Gelezen in het Algemeen 
Dagblad van 23 januari. Briljan-
te slotzin: dat ze hun vak heel 
goed verstaan.
Wat heeft de klant dan aan een 
schilder die het allemaal niet zo 
goed kan horen? Wees niet bang 
dat de radio extra hard staat, er 
staat helemaal níéts op de stei-
ger te schallen. En naar elkaar 
schreeuwen heeft geen zin dus 
ze gebruiken een groeps-app, 
ze sms´en, gebruiken e-mail en 
gebarentaal.
Welke gebaren er gebruikt wor-
den? Laten we er even van uit-

Niet aan dovemansoren gericht  EDWARD UITTENBROEK

Decoupeerzagen 
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‘In mijn studietijd begon ik met 
schilderen. Eerst informeel. Na 
mijn studie heb ik bij een schil-
dersbedrijf gewerkt. Daarna be-
gon ik een eigen bedrijf, samen 
met een compagnon. We hadden 
op een gegeven moment drie  
man in dienst’, vertelt Alger van 
Maaren. ‘Mijn compagnon wilde 
kleiner, zelf meer op de steiger 
staan. Ik legde me juist meer toe 
op calculeren. Ik was een van de 
eerste schilders met een Disto A6, 
een lasermeetapparaatje met 
blue tooth, en las in een Excelsheet 
de meetstaten in. Daarom ben ik 
toen calculator geworden bij een 
schildersbedrijf in Zwijndrecht.’
En toen kreeg Van Maarens echt-
genote een goede baan in het 
mooie Limburg. ‘Ik heb nog een 
tijd vanuit Maastricht calculatie-
werk voor klanten in het Rotter-
damse gedaan. Nieuwbouw gaat 
wel, maar onderhoudswerk, dat 
kan eigenlijk alleen op maximaal 
een uur rijden. Je moet er even 
heen kunnen rijden voor een 

check.’ Dus begon Van Maaren 
een zelfstandig calculatie- en ad-
viesbureau, Calculare. ‘Volgens 
mij het enige in Zuid-Limburg.’ 
En ook het bedrijf ‘Social Paint’, 
dat schilders adviseert in het ge-
bruik van sociale media.
‘Daarin ben ik een generalist’,  
zegt Van Maaren. ‘Wil je heel 
diep, alles weten van facebook-
marketing, bijvoorbeeld, dan ver-
wijs ik je wel door. Maar een schil-
dersbedrijf heeft zoiets niet nodig. 
Heeft ook geen budgetten om op 

social media te gaan adverteren. 
Ik help bedrijven om zich juist in 
de breedte op de media te profile-
ren. Uit mijn onderzoek bleek dat 
de meeste schilders maar één me-
dium hebben, Facebook, Twitter 
of LinkedIn. Soms kun je dan be-
ter ook nog een ander medium 

kiezen. Corporatiemedewerkers 
vind je bijvoorbeeld meer op Lin-
kedIn. Maar juist combineren is 
zo interessant: iets dat je deelt op 
je website doorplaatsen op Twit-
ter, delen op Facebook en op Lin-
kedIn, iets ‘liken’ hier, een be-
dankje schrijven daar. Elk medi-
um heeft zijn mogelijkheden.’
Moet dat nou allemaal voor een 
schilder? ‘Als je er helemaal niets 
mee hebt dan moet je er vooral 
van wegblijven’, vindt Van Maa-
ren. ‘Maar het  levert klanten op. 
En het is niet moeilijk. Bijvoor-
beeld door slim te plannen. Be-
denk wat je in een jaar wilt delen: 
winteracties, jubilea, opleverin-
gen, en zet dat in je agenda. Schil-
ders zijn vaak bescheiden. Maar 

ze zijn wel enthousiast over hun 
vak. Breng dat enthousiasme naar 
buiten, laat zien dat je trots bent 
op een mooi stuk werk. En wees 
niet bang voor reacties.  De social 
media zijn grotendeels een heel 
positieve omgeving, vol met 
‘likes’ en complimentjes.’ 

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

Onder de naam SketchPaint Pro 
biedt MagPaint Europe een hoog-
waardige verf waarmee iedere 
muur is te transformeren in een 
glad whiteboard waarop met 
whiteboardmarkers is te schrijven 

en tekenen. De speciale samenstel-
ling van de verf draagt bij aan een 
glad en egaal wandoppervlak dat 
eenvoudig is te reinigen. De harde 
toplaag biedt een optimaal ge-
bruiksgemak. De muurverf is van-
uit het blik direct aan te brengen 
met een kortharige vachtroller en 
na 24 uur volledig uitgehard en be-
schrijfbaar. Na gebruik is de ver-
pakking weer te sluiten en te bewa-
ren voor een volgende keer. Naar 
wens is SketchPaint Pro te combi-
neren met het product Magneet-
Pleister waarmee de wand magne-
tisch is te maken.

info: (0315) 38 64 73
www.magpaint.com

bouwproducten.nl: 250678

Muur als whiteboard  

‘Verven met iets speciaals’ 

‘Breng je enthousiasme naar buiten’
MAASTRICHT – Schildersbedrijven doen allemaal wel ‘iets’ aan soci-
al media, ontdekte Alger van Maaren na een eigen onderzoek. Maar 
met relatief kleine ingrepen kunnen ze er veel meer uit halen, ook 
commercieel. De ondernemer, die de schilderswereld goed kent, advi-
seert daarover (en blogt op Schildersvak.nl).

Rotterdammer Alger van Maaren vestigde zijn calculatie- en social mediabedrijf in Zuid-Limburg

V a k M a n s c h a p

Het Fast Cover-assortiment van 
Wiltec biedt schilders en stuka-
doors een compleet assortiment 
afdekmaterialen en is onlangs uit-
gebreid met de combicover. Dit 
product is een combinatie van 
schuimfolie en papier dat een ex-
tra bescherming biedt bij het af-
dekken van trappen, vloeren en 
andere kwetsbare ondergronden. 
Door de schuimlaag biedt de 
stootvaste combicover antislip en 
geluidreducerende eigenschap-
pen. Daarbij is het materiaal 100% 
waterbestendig zodat gemorste 
vloeistoffen niet kunnen doorlek-
ken. Naast de combicover omvat 

het Fast Cover-pakket tevens pro-
ducten als stucloper, afdekvlies, 
carpet- en floorcovers.

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

bouwproducten.nl: 250459

afdekmateriaal

‘elk medium heeft eigen 

mogelijkheden’
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c o l o f o n

delijke lakwerk. Vrij naar ‘acht-
ung FLAK-feuer ’  (Flugzeug  
Abwehr Kanone: luchtafweerge-
schut) is het dan ‘Lack’ wat de 
klok slaat: Lackfeier (lakfeest). En 
die scherpschutter in de kerkto-
ren hoeft maar een onschuldig vo-

gelnestje te zijn, 
met zijn verwoes-
tende uitwerpse-
len. Het gaat hier 
om het idee.
Verder heb ik geen 
Tweede Wereld-
oorlog-verleden, 

hoor. Beetje gezonde interesse, 
da’s alles.
Dit bedrijf praat niet over Maat-
schappelijk Verantwoord Onder-
nemen, maar dóét dat gewoon. 
Wie het inhuurt, doet dat eigenlijk 

ook.
En dit alles begon omdat de 
slechthorende vader, een stuka-
door in Alkmaar, hem naar ver-
luidt een schop onder de kont 
gaf als hij dacht dat iets niet zou 
kunnen. Luister goed:  willen is 
kunnen. Of misschien dacht de 
vader wel ‘wie niet horen wil, 
moet maar voelen’. Maar hoe 
dan ook, dit zijn succesverhalen 
van doorzettingsvermogen en 
je terugknokken vanuit een ach-
terstandspositie.
En dan puntgaaf lakwerk afle-
veren, want ik kan we wel in-
denken dat deze mensen focus 
op hun werk hebben!

uittenbroek@coating
kennistransfer.com 

gaan dat het functionele en be-
roepsgerichte gebaren zijn. Een 
beetje als de Amerikaanse solda-
ten  in Spielbergs film Saving Pri-
vate Ryan: ‘daar zit een mitrail-
leursnest’, ‘er komt een tank aan’, 
‘scherpschutter in de kerktoren’, 
‘geef  dekkings-
vuur want we ste-
ken nu over’...  dát 
werk.
Ik zie het al voor 
m e :  ‘ g i v e  m e 
ammo’ (munitie 
d u s ) ,   v o o r  d e 
schilder die aan een nieuwe pot 
verf toe is. Subtiele vingergebaren 
zodat verderop het afplakwerk in 
gang gezet kan worden. En een 
genadeloze schuurpartij, als inlei-
dende beschieting op het uitein-

niet aan dovemansoren gericht  EDWARD UITTENBROEK

V o o r z e t



De CapaTex Kanjer komt eraan! Een onvervalste 
Winstverdubbelaar waar jij én je boekhouder blij van 
worden. En het mooie is dat je een 100% winkans 
hebt, wat je postcode, geboortedatum of mobiele 
nummer ook is. 
De komende weken krijg je bij alle deelnemende 
Caparol-groothandels twee dezelfde CapaTex-
pro ducten voor de prijs van één!* Zo verdubbel je 
in één klap het rendement op al je binnenklussen. 
Bovendien ben je verzekerd van tevreden klanten, 
want de kwaliteit en duurzaamheid van de muur-

verven van Caparol is al tientallen jaren superieur. 
Daar twijfelt geen vakman aan.
Met deze spectaculaire Jackpot-actie pak je  
iedere binnenklus vol verfvertrouwen aan. Want de 
actie geldt voor het héle CapaTex-assortiment*. Van 
uitmuntende voorstrijkmiddelen tot  zijdeglanzende, 
semi-matte en matte wand- en plafondafwerkingen. 
Haal die CapaTex-Jackpot vandaag nog binnen. 
Kijk voor de actievoorwaarden en de adressen 
van de deelnemende Caparol-groothandels op 
www.caparol.nl.

* Het aanbod van CapaTex-producten kan per groothandel verschillen.

Winnen doe je met CapaTex!

CapaTex:twee halen,één betalen*

Capatex ad 278x398.indd   1 17-2-2016   15:39:55
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