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Twee keer geschilderd

SPUITEN ALS ONDERNEMERSCHAP
‘BIJ ELKE SPUITOPDRACHT EEN
ANDERE SAMENSTELLING’
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INNOVATIEVE VLOERCOATING
‘DIRECT BELASTBAAR
NA UV-BEHANDELING’
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Inschrijving Glas 
Award 2016 gestart  
DOETINCHEM - Voor de achtste 
maal wordt op woensdag 9 no-
vember, tijdens de SGA Vakdagen 
te Gorinchem, de tweejaarlijkse 
Glas Award uitgereikt. De Glas 
Award wordt toegekend aan een 
bijzondere toepassing van vlak-
glas, een innovatief product of 
een spraakmakend proces of initi-
atief in de vlakglassector. Inzen-
dingen moeten vóór 1 september 
2016 in het bezit zijn van de vak-
groep GBO. Het project, de toe-
passing of het initiatief moet na 1 
september 2014 uitgevoerd zijn. 
Meer info: www.gbo.nl.

Bladderproblemen 
kinderschilderwerk

WOERDEN – Er is iets goed misge-
gaan bij de beschildering van twee 
tunnels in Woerden, meldt die ge-
meente. De kunstzinnige schilde-
ringen, die door leerlingen van het 
Kalsbeek College en het Futura 
College op de wanden zijn aange-
bracht, zijn ernstig gaan bladderen. 
Naar de oorzaak van de verfproble-
men (het vochtgehalte in de muren, 
de coating zelf, de kwaliteit van de 
ondergrond) wordt onderzoek ge-
daan, onder andere met proefvlak-
ken. In mei of juni moet alles in ge-
reedheid zijn, want dan volgt een 
onthulling, compleet met een nieu-
we naamgeving voor de tunnels 
die door de leerlingen is bedacht.

Onderzoek niet-giftige
anti-fouling in Oman   
OMAN - De grootste jachthaven 
van Oman, Almouj Marin werkt 
samen met de Quaboos Universi-
ty (de openbare universiteit van 
Oman) aan een niet-giftige anti-
fouling. De eerste experimenten 
zijn gunstig verlopen. Er is een 
nanocoating ontwikkeld die zou 
zijn uitgeprobeerd op vissersnet-
ten en daar goede resultaten heb-
ben behaald. Er wordt nu opge-
schaald naar grotere experimen-
ten.

WOERDEN – FNVBouw roept 
haar leden in de schildersbran-
che op om zich aan te melden 
voor deelname aan acties voor 
de schilder-cao in april.
De onderhandelingen over de 
collectieve arbeidsovereenkomst 
(cao), die op 31 januari 2014 af-
liep, zijn in december vastgelo-
pen. De werkgevers (Onder-
houdNL) deden toen een zoge-
naamd ‘eindbod’. De beide 
vakbonden (CNV Vakmensen 
en FNV Bouw) hebben dit eind-
bod afgewezen. Hun achterban-

nen zien er te veel verslechterin-
gen in en te weinig verbeterin-
gen.
De situatie is nu onduidelijk. Ze-
ker is dat werkgevers en werk-
nemers sindsdien niet meer over 
de cao gesproken hebben
Peter Roos, cao-onderhandelaar 
bij FNV Bouw spreekt in een op-
roep op de FNV-site over een 
‘gebed zonder eind’: ‘Maar we 
laten het er niet bij zitten (…) als 
er geen opening komt van werk-
geverskant, wordt er medio 
april actie gevoerd.’

FNV: Acties 
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OLDENZAAL – Het begon met een geintje. ‘Als onze dochter geboren wordt, 
mag ons huis wel roze geschilderd worden’, riepen Mathieu Peterman en Susan 
Rödel. Dat hoefde je de kameraden van Peterman maar één keer te vertellen. Ze 
schakelden schilder Stefan Beuvink van het gelijknamige schildersbedrijf uit Ol-
denzaal in. De ouders en dochter Eline waren nog niet thuis uit het ziekenhuis of 
de voorgevel stond al in de roze verf. Dit tot ontsteltenis van een buurvrouw, die 
de welstandscommissie inschakelde. Bovendien kwam, omdat voorbijgangers 
voor de attractie op de rem trapten, ‘de verkeersveiligheid in gevaar’. Binnen 
twee weken moest de gevel weer oorspronkelijk wit geschilderd. Beuvink had het 
er maar druk mee. 

WOERDEN - Zelfstandigen Bouw heeft een nieuwe zwarte lijst 
opgesteld van ‘wanbetalers in de bouw’. Voor het eerst staan nu 
ook particulieren op de lijst.

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

Kritiek op WWZ
DEN HAAG – De wet Werk en Zekerheid (WWZ) heeft tot doel om 
het aantal flexcontracten tegen te gaan ten bate van vaste contracten. 
De wet is een uitvloeisel van het Sociaal Akkoord dat werkgevers en 
werknemers sloten. De werkgevers stellen dat de wet niet werkt. 

Zo sprak Michiel van Straalen, 
voorzitter werkgeversvereniging 
MKB, deze maand in een inter-
view in dagblad NRC over de 
transitievergoedingen in de nieu-
we wet, die voor mkb’ers te hoog 
zouden zijn om op te brengen. 
Daarnaast zou uitkeringsinstantie 
UWV te streng zijn in de beoorde-
ling van ontslagaanvragen. Het 
logische gevolg daarvan is dat 
werkgevers juist minder vaste ba-
nen aanbieden, maar voor flex-
werkers kiezen. Ook de combina-
tie van loondoorbetaling van twee 
jaar bij ziekte plús een transitie-
vergoeding bij ontslag gaat onder-
nemers veel te ver. 
Van Straalen in het interview: 
‘Vooral kleinere werkgevers kun-
nen de kosten en de risico’s niet 
dragen. Ze kiezen ervoor om 
mensen niet of minder vaak in 
dienst te nemen. Je ziet een enor-
me toename van flexibele contrac-
ten. We zien dat het tegenoverge-
stelde gebeurt van wat de bedoe-
ling was.’
Bovenop dit algemene protest van 
werkgevers luiden ondernemers 

in seizoensgevoelige sectoren ex-
tra de noodklok. Loondoorbeta-
ling voor seizoensgevoelige bran-
ches is onbetaalbaar en drijft 
werkgevers ertoe om meer pay-
rollconstructies aan te gaan dan 
voorheen, is de klacht.

Drie maanden
Voormalig FNV-voorzitter Lode-
wijk de Waal is door minister As-
scher (SZW) gevraagd een ver-
kennend onderzoek te doen naar 
de effecten van de WWZ. Werkge-
versorganisatie Onderhoud NL 
heeft laten weten in een gesprek 
met De Waal te hebben voorge-
steld om de periode van zes 
maanden die tussen twee opeen-
volgende contracten moet zitten 
om niet van een doorlopende ar-
beidsrelatie te spreken terug te 
brengen naar drie maanden voor 
de schildersbranche en andere sei-
zoensgevoelige branches.Voor sei-
zoensgerelateerde arbeid waar 
medewerkers één, twee dan wel 
drie maanden niet kunnen wer-
ken, is zes maanden geen werk-
bare situatie. 

Ook particulieren op zwarte lijst wanbetalers  

‘We zien de laatste tijd steeds va-
ker dat ook consumenten willens 
en wetens zzp’ers die voor hen 
hebben gewerkt, niet betalen. 
Daar willen wij onze leden tegen 
beschermen’, zegt Tieneke Os-
kam. Zij werkt als juriste bij be-
langenorganisatie Zelfstandigen 
Bouw.
Anderhalf jaar geleden stelde 
Zelfstandigen Bouw voor het 
eerst een zwarte lijst op van op-
drachtgevers met wie de leden 
beter geen zaken kunnen doen. 
Op die lijst wanbetalers prijkten 
vooral de namen van bv’s en an-
dere zakelijke opdrachtgevers die 
bij herhaling zzp’ers die voor hen 

hadden gewerkt niet uitbetaal-
den. Vaak wisten ze daar mee 
weg te komen door het geld weg 
te sluizen, zodat bij de bv die de 
zzp’ers had ingehuurd niets te ha-
len viel.
Op de nieuwe zwarte lijst staan 
de namen van mensen en bedrij-
ven waarvan juristen van Zelf-
standigen Bouw dossiers hebben 
behandeld en van wie ze hebben 
vastgesteld dat zij zeker in twee 
gevallen hebben geweigerd te be-
talen.  Alleen leden kunnen de 
lijst opvragen bij Zelfstandigen 
Bouw. ‘We kunnen de lijst niet 
voor iedereen toegankelijk ma-
ken. Dat mag niet van de wet.’

Binnenkort ook in Drachten

www.procoatings.nl
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Boobtaping met 
schilderstape

CALABASAS (VS) - Producen-
ten van schilderstape moeten re-
kening houden met een piek in 
hun productie. Dat komt wel-
licht door de onthulling van de 
Amerikaanse realityster Kim 
Kardashian. Zij heeft namelijk 
een van haar schoonheidsgehei-
men prijs gegeven. Om in blote 
jurken toch mooie stevige bor-
sten te kunnen laten zien, blijkt 
ze onder de spaarzame kleding 
haar borsten met schilderstape 
in de juiste vorm en geconditio-
neerde stevigheid te krijgen en 
te houden. Een kwestie van de 
natuur een handje helpen. Vol-
gens Kardashian ‘simpel en ab-
soluut doeltreffend’. 

Toegankelijk door 
verwarmd glas
RAVENSTEIN – Tien verwarm-
de glasplaten moeten ervoor zor-
gen dat de restanten van oude 
vestingwerken in het Noord-Bra-
bantse Ravenstein zichtbaar blij-
ven. De eigenaar van het terrein 
richtte de stichting Vestingwer-
ken Ravenstein op om, behalve 
een overheidssubsidie, voldoen-
de geld te hebben om de ruïnes 
van het oude bolwerk voor pu-
bliek toegankelijk te maken. Het 
Nijmeegse bedrijf High Tech 
Glas levert de speciale platen, die 
ook te vinden zijn in de piramide 
van het Louvre in Parijs en boven 
het Terracottaleger in China. 

Leerling-schilders
schilderen voor niets
BERGEN OP ZOOM – Een deel 
van basisschool De Aanloop in 
Bergen op Zoom is door stagi-
airs van het Markiezaat College 
netjes in de verf gezet. Voor de 
leerlingen was het een kennis-
making met het schildersvak. 
Initiatiefnemer van dit soort 
projecten is Sikkens Kleurinitia-
tief NL: Sikkens regelt de verf, 
geeft kleuradvies en coördineert 
de volledige uitvoering. Het 
schilderwerk wordt gedaan 
door leerlingen van de schil-
dersvakschool onder begelei-
ding van gepensioneerde mede-
werkers uit de schilderbranche.

Coating tegen 
smerig water
RIO DE JANEIRO (BR) – Je 
traint je het laplazerus en je 
wordt afgevaardigd voor het 
onderdeel zwemmen in open 
water ti jdens de komende 
Olympische Spelen in Rio de 
Janeiro. Reden voor een feestje. 
Of juist niet. Tegen het risico dat 
zwemmers ziektes oplopen bij 
het zwemmen in zwaar ver-
vuild water blijkt moeilijk weer-
stand te bieden. Preventief anti-
biotica slikken zou een manier 
kunnen zijn. En nagedacht 
wordt over het aanbrengen van 
een bacteriedodende coating op 
het lichaam. Je zou alle zwem-
mers een medaille gunnen.

P E R S O N E N  &  B E D R I J V E N
Veveo Coatings 
steunt goede doelen 

UITHOORN - Veveo Coatings 
koppelt een van haar topproduc-
ten aan het steunen van goede 
doelen. In de periode 1 februari 
tot 15 maart doneert Veveo één 
euro voor elke gekochte 10 liter-
verpakking Collix AC Plus aan 
een goed doel. De selectgrossier 
en schilder mag zelf bepalen waar 
het geld naartoe gaat, bijvoor-
beeld naar landelijke doelen zoals 
het Wereld Natuur Fonds of War 
Child, maar ook naar lokale goe-
de doelen. 

WSB importeert 
Euromair 
UTRECHT -  WSB Finishing 
Equipment (o.a. Wagner, Titan en 
Rupes) importeert voortaan het 
Franse merk spuitmachines Euro-
mair voor de Benelux. Euromair is 
een Franse fabrikant van spuitma-
chines die zich vooral richt op het 
verwerken van bitumen, plamu-
ren en poeder vulstoffen voor zo-
wel interieure als exterieure 
bouwtoepassingen. Omgekeerd is 
Euromair de distributeur gewor-

den van Wagner voor de bouw-
producten in Frankrijk.

In memoriam 
Geert Blekkink
EMMEN - Op 
11  f e b r u a r i 
2016 overleed 
d i r e c t e u r 
G e e r t  B l e k -
kink van Som-
mer Schilder-
werken in Emmen. Hij was slechts 
53 jaar. Op zijn rouwkaart stond: 
‘nog zoveel plannen, nog zoveel 
te doen’. Geert Blekkink trad op 
25 jarige leeftijd  in 1988 in dienst 
van Sommer Schilderwerken in 
de functie van calculator/werk-
voorbereider en groeide door tot 
bedrijfsleider. In 1998 werd Blek-
kink directeur-eigenaar van Som-
mer Schilderwerken. De harde re-
aliteit en de continuïteit vraagt 
echter om een snelle invulling 
voor de ontstane situatie. Daarom 
is Anne Helder (42) aangesteld als 
bedrijfsleider bij Sommer Schil-
derwerken. Helder is verantwoor-
delijk voor alle operationele za-
ken binnen het bedrijf. 

Saint-Gobain 
Top Employer 2016
DEVENTER - In 2016 behoort 
Saint-Gobain wereldwijd op-
nieuw tot de beste werkgevers. 

Ook de Nederlandse Saint-Go-
bain-vestigingen zijn onderschei-
den met het certificaat TOP Em-
ployer Nederland 2016. De basis 
voor de Top Employer-certifice-
ring is een jaarlijks wereldwijd 
onderzoek onder werkgevers, 
waarbij de bedrijven die zich con-
sequent en op lange termijn inzet-
ten voor de ontwikkeling van me-
dewerkers en voor goed werkge-
verschap.

Verfjob.nl: deel 
winst naar goed doel
MADE - Verfjob.nl uit het Brabant-
se Made, online speciaalzaak voor 
verf en verftoebehoren, schenkt 
een deel van de opbrengst aan het 
goede doel. Verfjob.nl wil namelijk 
2% van de winst doneren aan de 
Stichting Veilig Onderwijs (SVO). 
De werkzaamheden van SVO zijn 
erop gericht om de sociale veilig-
heid, zoals bestrijden en voorko-
men van pesten, in het onderwijs 
te bevorderen.

Alle bouwverven 
Copperant biobased
ETTEN-LEUR - Alle bouwverven 
van Copperant zijn biobased en 
gecertificeerd door de internatio-
naal erkende instanties Vinçotte en 
USDA. Paradepaardje Copperant 
Pura krijgt van het USDA instituut 
een bijzondere vermelding wegens 

het extreem hoge aandeel biobased 
grondstoffen. Naast het hoge bio-
based-gehalte is de Copperant Pu-
ra-lijn ook gecertificeerd met een 
A+ label voor uitstoot in de werk-/
leefomgeving en is deze lijn bewe-
zen veilig voor mens en milieu.

Drost bij Schilders-
centrum Tilburg  
TILBURG - Het dealernetwerk van 
Drost Coatings is uitgebreid. Sinds 
kort staat het assortiment ook bij 
Schilderscentrum Tilburg op de 
planken. De verfgroothandel voor 
de professionele schilder bestaat 
inmiddels meer dan 30 jaar in Mid-
den- en West-Brabant. Voor wie de 
weg nog niet heeft gevonden: 
Goirkekanaaldijk 26, Tilburg.

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.

 
De bank en u    JAN MAURITS SCHOUTEN

gende, ondergrond beoordelende, 
houtrotreparerende, met beleid 
schurende, goed besnijdende ro-
bot in elkaar geknutseld hebben, 
mag er nog heel wat bigdatapro-
cessing, battery-technology, light-
weight enginee-
ring en wat niet 
al ontwikkeld 
worden. En het 
is maar de vraag of dat ooit ge-
beurt, want de investering moet 
ook terugverdiend worden.
Een puntje is wel dat dit niet de 
eerste keer is dat een bank zo’n 

gratuit sectorverkenning in de 
lucht gooit. Met diezelfde ABN 
Amro heb ik een paar jaar geleden 
eens correspondentie gehad om-
dat ze bij de bank cijfers gebruik-
ten die volkomen verouderd wa-

ren uit bronnen 
die u en ik even 
makkelijk kon-
d e n  v i n d e n . 

Moesten ze wel toegeven, ja.
Zo doen de banken allemaal dik 
met hun ‘branchekennis’, maar 
moet je eens opletten als je met 
een investeringsvoorstel komt. 

Dan moet je winstverwachting 
op korte termijn toch een stuk 
safer zijn en veel meer geba-
seerd op oude economie, dan 
de toekomstvoorspelling in hun 
trendwatchrapporten.
Dát zou mooi zijn, als banken 
alleen nog maar trendrapporten 
zouden koppelen aan investe-
ringsvoornemens: ‘Wij denken 
dat de bouw gaat robotiseren, 
en daarom hebben we een 
fonds opgericht om dat te reali-
seren’, maar dat hoor je nooit…
                    j.schouten@eisma.nl

Hebt u ook zo gelachen om die 
‘sectoreconoom’ van ABN 
Amro die voorspelt dat de 
schilder snel zal verdwijnen als 

gevolg van roboti-
sering? Dat het 
m o g e l i j k  m o e t 
zijn weten we al-

lemaal wel. 
Maar voor-

dat we een 
snel zich 
over een 
s t e i g e r 
b e w e -

V O O R W E R K

gevolg van roboti-
sering? Dat het 
m o g e l i j k  m o e t 
zijn weten we al-

lemaal wel. 
Maar voor-

dat we een 

S J O N  GERALD JAGER
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uitzendkrachten kwetsbare 
groep bouwongevallen 

Jongeren in de leeftijd van 15 tot 
en met 24 jaar en uitzendkrachten 
krijgen vaker te maken met een 
ernstig arbeidsongeval, is een van 
de conclusies. Jaarlijks worden er 
ruim 2.000 arbeidsongevallen on-
derzocht door de Inspectie SZW. 
Arbeidsongevallen waarbij er 
sprake is van ziekenhuisopname, 
blijvend letsel of overlijden van 
het slachtoffer moeten gemeld 
worden bij de Inspectie SZW. 
Over de afgelopen jaren is het 
beeld van ernstige arbeidsonge-
vallen in Nederland vrij stabiel 
gebleven blijkt uit het rapport.
Uitzendkrachten vormen een 
kwetsbare groep, terwijl uit het 
rapport blijkt dat er geen grote 
verschillen zijn in oorzaken van 
arbeidsongevallen tussen uit-
zendkrachten en (vaste) werkne-

mers. Ook verschillen de oorza-
ken van arbeidsongevallen niet 
wezenlijk voor arbeidskrachten 
die korter of langer dan een half 
jaar in dienst zijn. 
Valgevaar is het risico dat leidt tot 
de meest ernstige ongevallen, ge-
volgd door contact met een bewe-
gend object, contact met bewe-
gende delen van een machine en 
aanrijdgevaar.
De arbeidsongevallen zelf vinden 
het vaakst plaats tussen 9 en 11 
uur en tussen 15 en 16 uur, en 
vooral in de maanden september, 
oktober en november. Het aantal 
dodelijke slachtoffers is de laatste 
vier jaar vrij constant en ligt rond 
de 60. Alleen in 2013 was dit aan-
tal naar verhouding hoog, te we-
ten 74. Een verklaring hiervoor is 
niet gevonden. 

ZAAn sCHiLDeRweRKen

K o R t
Polymeer als 
Zwitsers zakmes  

ZÜRICH (ZWI) - Wetenschappers 
van de universiteit van Zürich heb-
ben een bindmiddelmolecuul ont-
wikkeld dat zeer goed hecht op al-
lerlei ondergronden en tegelijk be-
paalde eigenschappen,  zoals 
antifouling, kan bezitten. Zoals 
PaintSquareNews het uitdrukt: ‘Zo 
veelzijdig als een Zwitsers zak-
mes.’ Het principe is een lang poly-
meer dat een ‘ruggengraat’ (‘back-
bone’) vormt dat de hechting ver-
zorgt. Aan dat basismolecuul 
worden polymeersliertjes vastge-
maakt die kunnen koppelen met 
de functionele moleculen. 

Duurzaam erfgoed 
Prijs uitgereikt 
AMSTERDAM - De Hermitage 
Amsterdam en de Hortus Botanicus 
hebben de eerste Duurzaam Erf-
goed Prijs van de provincie Noord-
Holland gewonnen. De prijs is een 
aanmoedigingsprijs van de provin-
cie Noord-Holland om eigenaren 
van monumenten te stimuleren om 
hun eigendom op een verantwoor-
de manier te verbouwen, aan te 
passen en zo klaar te maken voor 
een toekomst. Door een slimme op-
lossingen genieten de botanische 
kassen van de Hortus Botanicus, 
425 meter verderop, van een struc-
tureel overschot aan warmte van de 
Hermitage.

Hittereflecterende 
verf voor toyota 
TOKIO (JP) - Autobedrijf Toyota 
biedt sinds kort (voorlopig alleen 
in thuisland Japan) de hybride 
 Prius aan in een limoengroene 
kleur. De toegepaste verf weer-
kaatst meer hitte dan zilveren of 
witte auto’s en helpt zo te besparen 
op de inzet van airconditioning en 
daarmee op brandstof. De speciale 
werking van de coating komt door 
de toepassing van relatief grote ti-
taandioxine (TiO2)-deeltjes, in 
combinatie met carbon black (een 
residu van onvolledige verban-
ding). De verf heeft zich in een ver-
gelijkende test met een witte auto 
al bewezen.

’S-GRAVENDEEL - De Internatio-
nal Powered Access Federation 
(Ipaf) heeft de campagne ‘Andy 
Acces’ gelanceerd voor het pro-
moten van veilig gebruik van mo-
biele hoogwerkers. Verhuurbe-
drijven en eindgebruikers, zoals 
schilders, worden opgeroepen 
gratis posters te downloaden en 
deze bij hun dagelijkse werk-
zaamheden goed te lezen en dui-
delijk zichtbaar op te hangen. 
Elke poster illustreert een speci-
fiek veiligheidsaspect voor het 
juiste gebruik van hoogwerkers. 
Andy Access posters zijn beschik-
baar in verschillende talen en 
kunnen worden gedownload via 
www.ipaf.org/andyacces. Ipaf 
zet zich in voor het veilige ge-
bruik van hoogwerkers.

HEERENVEEN - Een mooi bin-
nenwerkje. Buiten is het koud, 
maar schilder Simon Hansma uit 
Oudeschoot staat behaagli jk 
warm achter het glas te  behan-
gen. Het Chinees specialiteiten-
restaurant ‘Rose Garden’ in Heer-
enveen krijgt drie soorten nieuw 
vliesbehang, uit de Trendline-se-
rie van Intervos in Steenwijk. Het 

oude textielbehang trekt Hansma 
zo van de muren af. De papieren 
onderlaag met lijm spuit hij eerst 
met behangweek en water in om 
de restanten vrij gemakkelijk te 
kunnen verwijderen. Hansma 
pakt de verschillende ruimten 
van het restaurant in etappes aan, 
zodat de klanten er geen hinder 
van ondervinden.

g e s t A R t
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Geen faillissement, geen winter-
werkloosheid, geen conflict, nee, 
Richard Haaker (28) wist altijd al 
dat hij zelfstandig ondernemer wilde 
worden. Alleen misschien niet vanaf het 
allereerste moment. Na een koksopleiding 
liet hij zich verleiden om een weekje 
met een kennis, schilder van beroep, 
mee te lopen. Dat werd een maand en 
toen meer. En dat beviel prima. Reden 
om als schilder te solliciteren en om 
aangenomen te worden. ‘En dat zonder 
diploma’s. Een beetje lef moet je hebben 
in het leven. Wel heb ik toen, al werkende, 
via Espeq al mijn diploma’s gehaald, ook  
mijn ondernemersdiploma.’
En ook daardoor voelde Haaker zich 
uitgedaagd om ooit zelfstandig te zijn. 
‘Ik had het prima naar mijn zin, had 
een goede verstandhouding met het 

schildersbedrijf, maar als je hogerop wil 
komen, moet je veranderen.’ 
Eind 2014 stapt Haaker naar de Kamer 
van Koophandel en schrijft zich in. 
Eind maart 2014 start hij als Zaan 
Schilderwerken in Zaandijk. Dat doet 
hij ongeveer tegelijkertijd met een 
collega waarmee hij nog steeds dagelijks 
samenwerkt, Rutger Rut van Rut 
Schilderwerken uit Krommenie. 
En zoals dat voor iedereen geldt 
die zelfstandig ondernemer wordt: 
ondernemer zijn gaat verder dan alleen 
de uitvoering. Daar vergist menig 
starter zich nog wel eens in: ‘Je bent 
drukker, je bent meer tijd kwijt. Dat is 
zeker waar, maar daar kies je voor. Dat 
heb ik van te voren wel goed ingeschat, 
blijkt. Allereerst leer je tijdens de 
ondernemersopleiding al wat er allemaal 

bij het ondernemerschap komt kijken. 
En bij mijn vorige werkgever liep 
ik ook al met een calculator mee en 
stuurde ik als voorman een team van 
tien schilders aan.’ 
Omdat Haaker bewust voor het 
zelfstandig ondernemerschap koos, 
had hij ook gericht gespaard voor het 
moment dat hij zijn schildersbedrijf 
zou starten. ‘Een belangrijke 
investering was mijn bus. Maar ook 
kleine investeringen zoals drukwerk, 
visitekaartjes en flyers.’ Die laatste 
gebruikt hij als werving: ‘Als ik 
ergens aan het werk ben doe ik die 
in de omgeving in de bus. Daar 
komt werk uit, maar zeker ook uit de 
netwerkbijeenkomsten die ik in de 
regio bezoek. Daar ben ik heel actief in, 
ja. Je moet wel op eigen benen staan.’  

DEN HAAG - Ernstige arbeidsongevallen vinden vooral plaats tussen 
9 en 11 uur en tussen 15 en 16 uur. In de afvalsector en de bouw vinden 
relatief de meeste ongevallen plaats, respectievelijk 168 en 142 per 
100.000 banen. Uitzendkrachten vormen daarbij een kwetsbare groep. 
Dit blijkt uit de ongevalsanalyse over de jaren 2011-2014 die de In-
spectie SZW heeft verricht.

Behaaglijk behangen

Veiligheidscampagne 
mobiele hoogwerkers

 

Hennep op de Farbe

MÜNCHEN (D) – Je kon er niet 
omheen, want je moest er wel om-
heen: de Tesla met een print van 
reuzengrote marihuanabladen 
stond midden in de centrale hal 
van de beurs Farbe, Ausbau und 
Fassade in München. Fabrikant 
Caparol maakt behalve verf sinds 
jaar en dag ook plaatmateriaal 
voor  gevelisolatie. Het nieuwste 
product: isolatieplaten van ge-

perste, in Oostenrijk geteelde 
hennepvezels. Dus van herwin-
bare grondstof en met een zeer 
lage CO2-footprint. Zelfs na ver-
branding. Een uitgebreid verslag 
van deze grootste verfbeurs ter 
wereld vindt u op pagina 8 van 
deze krant. Een nog uitgebreider 
verslag en fotoreportages vindt u 
op Schildersvak.nl, alleen voor 
abonnees (premium).

nooit te oud om te leren

ERMELO - Over een half jaar 
gaat schilder Jan Klaver van 
Schildersbedrijf Van Buuren uit 
Ermelo met pensioen, maar 
voor hem geen reden om niets 
nieuws meer te leren. Voor de 
afwerking van enkele eyecat-
chers in de winkel koos bloe-
menzaak Florado Bloemen in 
E r m e l o  v o o r  h e t  n i e u w e 
wandafwerkingsproduct Capa-
rol Calcino Romantico. In dit ge-

val met een, momenteel zo po-
pulaire, betonuitstraling. Direc-
teur Arie van Buuren: ‘Gezien 
het klimaat in de winkel lakken 
we de matte wandafwerking ter 
bescherming met een heel matte 
transparante laag af.’ De balie 
wordt in een bijpassende antra-
ciete interieurbeits gezet. Voor 
toekomstig pensionado Klaver 
die buiten de winkeltijden om 
werkt, een leerzaam werkje. 
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Het zijn niet alleen kinderhandjes!
Geen zorgen, dit wordt weer wit!

Easy Clean Wallpaint
Zeer goed reinigbare muurverf voor binnen!

Meer informatie: www.globalpaint.com

Een complete lijn naturel lakproducten 
voor de ultramatte afwerking van 

parket, houten vloeren en wanden

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

WWW.PARKETLAK.NL

MATTER DAN MAT!

• Ultramat
• Onzichtbare afwerking
• Behoud van natuurlijke uitstraling

• Slijt-, kras- en stootvast
• Minimaal onderhoud

             Op de

     vloer

Op de

    wand

NIEUW

Advertentie Naturellijn 185x257.indd   1 15/10/14   09:56

SchildersVakkrant
dé krant voor schilderend Nederland
 

Blijf eenvoudig op de hoogte van al het 

nieuws uit de schilder- en afbouwbranche.

 

✓ Praktische informatie en     

vaktechnische tips

✓  Productnieuws

✓  Laatste trends en ontwikkelingen

✓  Gratis wekelijkse nieuwsbrief

 

 

Ga naar: 

Schildersvak.nl/abonneren en kies het 

abonnement dat bij u past.

GOES – Een creatief initiatief is het van de Culturele Raad Goes om tien muren in het 

Zeeuwse Goes door internationaal befaamde kunstenaars om te laten toveren tot 

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

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

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

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

houdsbranche zoals deze trompe-l’oeil laat zien.

Directeuren en besturen van 

Schilder^sCool zijn geïnformeerd 

over de koepelplannen door Onder-

houdNL. Na onderling beraad be-

sloten ze een gezamenlijke brief te 

sturen aan OnderhoudNL waarin 

puntsgewijs een aantal positieve 

punten en een aantal kritiekpunten 

werden opgesomd. 

Positief staan de Schilder^sCools te-

genover het bundelen van krachten 

en het samenwerken met de andere 

samenwerkingsverbanden. Nega-

tiever is men er over dat dit bestuur-

lijk onder OnderhoudNL zou gaan 

vallen, en dat ook de financierings-

bijdrage, die nu nog uit het O&O-

fonds komt, dan door Onderhoud-

NL zou worden gegeven. Daarnaast 

is er veel geïnvesteerd in de naams-

bekendheid van Schilder^sCool en 

voelt men er weinig voor om een 

andere naam aan te nemen. 

Bij SchildersVakschool heerst een 

positievere stemming: het idee voor 

een koepelorganisatie voor alle sa-

menwerkingsverbanden onder re-

gie van OnderhoudNL is door deze 

organisatie zelf voorgesteld. Hoe het 

verder precies met naamstelling en 

financiering moet gaan, en of dat 

volgens het ‘Code Groen’-model 

van OnderhoudNL zou moeten 

gaan, is daar nog niet helemaal dui-

delijk. Bij SchildersVakschool staat 

bovenaan het wensenlijstje dat het 

allemaal voor de bedrijven niet 

duurder moet worden, eerder goed-

koper.
Een lastig punt bij het voorliggende 

plan is het ledenbestand van alle sa-

menwerkingsverbanden:  40 tot 50 

procent van de lidbedrijven van de 

vakscholen is geen OnderhoudNL-

lid. Vaak gaat het om zzp’ers die 

leerbedrijf zijn en met leerlingen 

werken.  Deze ondernemers worden 

steeds belangrijker om leerlingen te 

kunnen plaatsen, al zullen nu 80 tot 

90 procent van de leerlingen bij gro-

tere bedrijven werken. 

Verder is er bij veel scholen een 

voorkeur voor samenwerking met 

Savantis. Examens en leermiddelen 

moeten érgens worden afgenomen. 

In het OnderhoudNL-plan is geen 

plaats voor Savantis. Zorgen zijn er 

ook over de samenwerking met 

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

worden en kan allerlei vormen aan-

nemen. Die flexibiliteit moet blijven, 

vindt men.

WADDINXVEEN - 

De nieuwe naam, On-

derhoudNL Garantie, 

was eind mei al be-

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

nieuwe logo. Waar nu 

nog het predicaat AF-

Erkend mag worden 

gevoerd, prijkt met in-

gang van 1 januari 

2016 het logo van OnderhoudNL 

Garantie. Het zichtbare resultaat 

van de samenwerking tussen de 

erkenningsregeling 

en de ondernemers-

vereniging. In Eisma’s 

Schildersblad num-

mer 7-2015 een uitge-

breid interview over 

de nieuwe naam voor 

de erkenningsrege-

ling en de strategie 

die daarachter zit ; 

voor abonnees met een digitaal 

abonnement is dat interview ook 

te lezen op Schildersvak.nl.

Voorzichtigheid rond

vakschoolkoepel

OOG VOOR WINTERWERK

‘OOK WANNEER HET WARM IS TIJD 

VOOR WINTERACQUISITIE’ pag. 13
SAVANTIS: BLIK NAAR VOREN

‘SPECIFIEK WERKEN VANUIT DE 

PRAKTIJK VAN DE SCHILDER’ pag. 7
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Creatief sponsoren
Btw-verhoging 

van tafel

DENHAAG – Deze kabinetsperio-

de valt er geen algehele btw-verho-

ging te verwachten. Nadat overleg 

tussen de regeringspartijen en de 

oppositie over de btw-verhoging 

waren mislukt, hebben de rege-

ringspartners VVD en PvdA beslo-

ten verder overleg over de btw-ver-

hoging binnen de aanstaande belas-

tingherziening te staken. Wel ging 

per 1 juli de al aangekondigde btw-

verhoging door van het tijdelijke 

laag btw-tarief van 6% naar 21% op 

arbeidsloon bij verbouwing.

Schildersdag 

in Elburg

DOETINCHEM - De jaarlijkse lan-

delijke Schildersdag van Studie 

Club Schilders zal dit jaar op 10 ok-

tober in Elburg gehouden worden, 

en wel in partycentrum De Haas in 

Elburg. De organisatie biedt een 

gevarieerd middagprogramma 

aan. De all-in prijs voor belangstel-

lenden bedraagt 15 euro. Hoogte-

punt is natuurlijk de presentatie 

van de diverse vakwedstrijden. 

Daarvoor hebben de deelnemers 

hun inzendingen al voor 1 juni in-

gezonden. Voor meer info en aan-

melding voor de Schildersdag: 

www.studieclub-schilders.nl.

Zorgen om 

antifouling

DOETINCHEM – Een alarmerend 

artikel in het verenigingsblad 

Verf&Inkt van verffabrikantenver-

eniging VVVF over antifoulings. Er 

bestaan Europees toegelaten bioci-

den, maar om deze alg- en aangroei-

werende verf te mogen aanbrengen 

moet in elke lidstaat apart vergun-

ning worden aangevraagd. Wat niet 

altijd gebeurt. Gevreesd wordt dat 

scheepseigenaren voor onderhoud 

buiten Europa zullen kiezen.

DOETINCHEM – Het idee om alle samenwerkingsverbanden voor 

vakscholing van schilders in één koepel onder te brengen kent een 

gemengde ontvangst. De organisatie Dé SchildersVakschool is het 

positiefst, maar ook daar leven vragen.

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

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

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

werknemers in dit fonds het met elkaar oneens zijn.

O&O-fonds keert niet uit

De werkgevers hebben de zoge-

naamde ber-cao, waarin de af-

drachten aan het O&O-fonds zijn 

geregeld, per 1 januari 2016 opge-

zegd. Vanaf die tijd stroomt er geen 

nieuw geld meer in de spaarpot en 

houdt die feitelijk op te bestaan. 

Kenniscentrum Savantis, deels ge-

financierd uit het O&O-fonds, heeft 

op het stoppen van die geldstroom 

in 2016 geanticipeerd. Maar niet op 

het een jaar eerder opdrogen van 

de financiering. Savantis-directeur 

Ronald van Driel: ‘We ontvangen 

nu elke maand een briefje van het 

fonds dat er niet zal worden uitge-

keerd. Het gaat hier om geld dat al 

is toegezegd. Lopende uitgaven be-

talen we nu uit onze reserves. Dat 

is lastig, maar er is, ook onder ge-

raadpleegde juristen, geen enkele 

twijfel dat het O&O-fonds de toe-

gezegde gelden uiteindelijk zal uit-

keren.’ Lees over de nieuwe dienst-

OnderhoudNL Garantie presenteert logo

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
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Btw-verhoging 

van tafel

DENHAAG – Deze kabinetsperio-

de valt er geen algehele btw-verho-

ging te verwachten. Nadat overleg 

tussen de regeringspartijen en de 

oppositie over de btw-verhoging 

waren mislukt, hebben de rege-

ringspartners VVD en PvdA beslo-

ten verder overleg over de btw-ver-

hoging binnen de aanstaande belas-

tingherziening te staken. Wel ging 

per 1 juli de al aangekondigde btw-

verhoging door van het tijdelijke 

laag btw-tarief van 6% naar 21% op 

arbeidsloon bij verbouwing.

Schildersdag 

in Elburg

DOETINCHEM - De jaarlijkse lan-

delijke Schildersdag van Studie 

Club Schilders zal dit jaar op 10 ok-

tober in Elburg gehouden worden, 

en wel in partycentrum De Haas in 

Elburg. De organisatie biedt een 

gevarieerd middagprogramma 

aan. De all-in prijs voor belangstel-

lenden bedraagt 15 euro. Hoogte-

punt is natuurlijk de presentatie 

van de diverse vakwedstrijden. 

Daarvoor hebben de deelnemers 

hun inzendingen al voor 1 juni in-

gezonden. Voor meer info en aan-

melding voor de Schildersdag: 

www.studieclub-schilders.nl.

Zorgen om 

antifouling

DOETINCHEM – Een alarmerend 

artikel in het verenigingsblad 

Verf&Inkt van verffabrikantenver-

eniging VVVF over antifoulings. Er 

bestaan Europees toegelaten bioci-

den, maar om deze alg- en aangroei-

werende verf te mogen aanbrengen 

moet in elke lidstaat apart vergun-

ning worden aangevraagd. Wat niet 

altijd gebeurt. Gevreesd wordt dat 

scheepseigenaren voor onderhoud 

buiten Europa zullen kiezen.

SAVANTIS: BLIK NAAR VOREN

‘SPECIFIEK WERKEN VANUIT DE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

In de brief legt cao-delegatieleid-

ster Marjolein van Olst, tevens 

werkgeversvoorzitter van het 

O&O-fonds, namens het bestuur 

van OnderhoudNL tot in detail uit 

wat ‘de werkelijke ontwikkelingen 

zijn en waarom wij deze vernieu-

wingen (moeten) doorvoeren’.

In de brief noemt Van Olst twee 

strijdpunten in de cao-onderhan-

delingen: de seniorenregeling voor 

55 plussers, waar de werkgevers 

graag vanaf willen en de lonen van 

BBL-leerlingen waarvan de aan-

vangslonen verder omlaag moe-

ten. Verder gaat Van Olst in op de 

ontwikkelingen rond de zoge-

naamde ber-cao, waarin de af-

drachten van werkgevers en werk-

nemers aan het O&O-fonds zijn 

geregeld. Bekend is dat Onder-

houdN deze cao heeft opgezegd, 

waarmee het O&O-fonds feitelijk 

ophoudt te bestaan per 2016. Ook 

is bekend is de vakbonden hebben 

aangekondigd deze beslissing juri-

disch aan te vechten; Savantis 

krijgt al sinds januari geen geld 

meer uit het O&O-fonds terwijl 

dat wel is toegezegd. Savantis 

heeft nu  een rechtszaak tegen het 

O&O-fonds aangespannen om dat 

geld alsnog te ontvangen.

De brief bevat een fl inke uitval rich-

ting de werknemersvertegenwoor-

diger die namens het Savantis-be-

stuur deze rechtszaak voert en die 

tegelijk ook bestuurslid van het 

O&O-fonds is. Deze dubbelfunctie 

zou de kwestie ‘bemoeilijkt hebben’, 

staat in dezelfde brief. Zoals bekend 

heeft OnderhoudNL zich vorig jaar 

teruggetrokken uit het Savantis-be-

stuur omdat het dit instituut niet 

meer verder wilde bekostigen.

Over al deze ontwikkelingen heeft 

de vakpers geschreven en daarmee 

de sector op de hoogte gehouden. 

Opmerkelijk is dan ook dat de brief 

meerdere zinnen bevat waarin de 

vakpers wordt beschuldigd van het 

publiceren van informatie die ‘niet 

overeenkomt met de werkelijk-

heid’. Van Olst schrijft zelfs ‘dat   

opzettelijke informatie wordt gepu-

bliceerd om de noodzakelijke ver-

nieuwing te ondermijnen en On-

derhoudNL te beschadigen’. De 

vakpers - voor zover het Schilders-

Vakkrant, Eisma’s Schildersblad en 

Schildersvak.nl aangaat - herkent 

zich niet in deze uitspraken.

DEN HAAG - De binnenlandse 

verfomzet steeg in 2014 met 4% 

ten opzichte van 2013. ‘Dat kan 

niet anders betekenen dan dat de 

sector op het goede spoor zit’, al-

dus de VVVF (branchevereniging 

voor de Nederlandse verf- en 

drukinktindustrie) in haar jaar-

verslag over 2014. Ondanks het 

feit dat ook in 2014 de economi-

sche crisis aanhield, zijn er na 6 

jaar crisis, weer tekenen van her-

stel zichtbaar, aldus de VVVF, 

daarbij opgemerkt dat de binnen-

landse verfafzet in 2013 welis-

waar 8% lager is vergeleken met 

2008, maar dat de binnenlandse 

verfafzet in 2014 met 4% steeg ten 

opzichte van 2013. Alle reden 

voor een gematigd optimisme.

OnderhoudNL geeft

leden uitleg per brief

EEN ‘NIEUWE’ BEDRIJFSWAGEN

‘IK WIL EEN SCHILDERSBUS

DIE BIJ ME PAST’
pag. 13

KUBUSWONINGEN ORIGINEEL GEEL

‘DE ONDERGROND WAS TECHNISCH 
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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

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

Nu ook in Groningen, Leeuwarden 

en Emmen!

www.procoatings.nl
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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 

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 

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  
Nu ook online te lezen

De nieuwste bouwproducten ontdekken?
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‘Wij gaan er zeker mee door’
Prima Schilders overwint weerstanden tegen ‘stoomcursus’ schilderen

Toch zorgde jullie initiatief nogal 
voor, laten we zeggen, verwarring

Hidskes: ‘Ja, dat merkten we wel. 
De reguliere schildersopleidingen 
hier in het noorden begrepen niet 
meteen waar wij mee bezig zijn.’
Riewald: ‘Het beeld was: “Dat uit-
zendbureau helpt mensen makke-
lijk aan een soort papiertje om ze 
zo snel mogelijk als schilder te 
kunnen aanbieden”.’

Maar zo zit het niet…

Riewald: ‘Nee, we doen dit uit be-
trokkenheid bij de branche én om 
jongeren een kans te geven. Kijk, 
schilderen is seizoensarbeid. Ze-
ker hier in het noorden, waar de 
bedrijven in de winter te weinig 
binnenwerk hebben. En het flex-
werk neemt toe, ook door de 
nieuwe wet Werk en Zekerheid.’
Hidskes: ‘Het negatieve effect van 
die wet zien wij dagelijks. Schil-
dersbedrijven willen de transitie-
kosten voorkomen maar ook geen 
vaste contracten aanbieden. Door 
het zogenaamde fasesysteem vol-
gens de regeling van onze bran-
cheorganisatie NBBU, kan die-
zelfde man 5,5 jaar bij een bedrijf 

werken. Er komt steeds meer uit-
zendwerk in de schildersbranche, 
ten koste van vaste banen. Voor 
de groei van ons uitzendbureau is 
dat gunstig. Voor jonge mensen, 
in dit geval schilders, aan het be-
gin van hun carrière is het niet 
leuk.’
Riewald: ‘Veel schilders zijn dat 
seizoenswerk zat. Als ze ander 
werk kunnen krijgen of voor zich-
zelf beginnen doen ze het. Zo gaat 
veel vakmanschap voor de bedrij-
ven verloren.’

Dus de vraag naar schilders stijgt, 
maar het aanbod neemt af… 

Hidskes: ‘Daarbij, de schilders-
branche vergrijst. Een effect dat 

nog wat getemperd wordt door 
de premiekorting voor oudere 
werknemers. Schilders van 56 jaar 
en ouder zijn daardoor in te zet-
ten. Maar aan jonge aanwas ont-
breekt het. En al helemaal aan 
schilders waarvan je zeker weet 
dat ze ook langere tijd schilder 
willen blijven.’
Riewald: ‘Prima Personeel bestaat 
al sinds 1998, we zijn begonnen in 
de metaalsector en richten ons 
vanuit onze zes vestigingen op 
veel sectoren. Opleiding vinden 

we belangrijk. En ook de functie 
die ons werk kan hebben bij het 
perspectief bieden aan mensen 
met afstand tot de arbeidsmarkt. 
Zo kwamen we op het idee om 
werkloze jongeren de kans te bie-
den om een vak te leren.’
Hidskes: ‘Dat kunnen mensen 
zijn met een ingewikkeld verle-
den, maar ook mensen die zijn af-
gekeurd voor een ander beroep, 
in het leger, bijvoorbeeld, of die 
door een hardnekkige ziekte hun 
opleiding niet konden afmaken.’

Hoe vind je die mensen?

Hidskes: ‘Hier in Groningen heb-
ben we een samenwerking met de 
gemeente. Ze dragen mensen aan. 
Die kunnen de opleiding volgen 
met behoud van uitkering.’
Riewald: ‘Ik heb alle gemeenten 
van Friesland aangeschreven met 
een verzoek om namen van kan-

didaten. Sommige gemeenten rea-
geren, andere niet. Met de jongens 
die we aannemen gaan we kijken 
of de gemeente iets voor hen kan 
betekenen. Dit jaar had ik 25 kan-
didaten, daar zijn er drie van aan-
genomen.’
Hidskes: ‘We hebben ook leerlin-
gen die het helemaal op eigen 
kosten doen vanuit een uitke-

ringssituatie. Vanzelfsprekend ne-
men wij een aantal kosten voor 
onze rekening. Wij betalen de 
leermeester, de
kleding, de materialen, de verf.’
Want hoe zit die opleiding in elkaar?

Hidskes: ‘Drie maanden oplei-
ding hier intern in het hoofdkan-

toor in Groningen, in de eigen 
prakti jkruimte.  Daarna drie 
maanden op stage bij een schil-
dersbedrijf en dan een half jaar als 
schilder aan de slag waarbij we ze 
blijven begeleiden. Tijdens die 
door ons gegarandeerde zes 
maanden werk worden ze be-
loond volgens de leerlingschaal 
van de schilder-cao.’
Riewald: ‘Van de negen schilders 
die vorig jaar startten hebben er 
zeven de complete 12 maanden 
vol gemaakt. Van verschillende 
schilders weten we al dat ze aan 
het begin van het seizoen weer bij 
hun bedrijf kunnen terugkomen.’

Een officiële mbo-opleiding is dat 
niet…

Riewald: ‘Het is geen volwaardi-
ge schildersopleiding zoals op 
een roc of op de Schilder^sCool. 
We hebben het hier over ongeveer 
niveau 1, waar de vakscholen op 
niveau 2 of 3 opleiden. We doen 
gewoon heel wat anders.’
Hidskes: ‘Als we jongeren tegen-
k o m e n  d i e  v o o r  e e n 
Schilder^sCool in aanmerking 
komen raden we hen dat ook ze-
ker aan om voor een hoger niveau 
te kiezen. De doelgroep waar we 
het hier over hebben ziet deze op-
leiding als een laatste kans om iets 
van hun leven te maken, om een 
echt vak te leren.’
R i e w a l d :  ‘ We  z i j n  m e t  d e 
Schilder^sCools gaan praten. We 
zoeken stageplaatsen, ook bij 
schildersbedrijven die bij een sa-
menwerkingsverband zijn aange-
sloten. Gelukkig is de kou nu wel 
uit de lucht en zien ze ons niet 
meer als spelbrekers of concur-
renten. Zij kunnen nu ook naar 
ons doorverwijzen.’
Hidskes: ‘We gaan hier zeker mee 

door. Het is voor ons een investe-
ring die met maatschappelijk on-
dernemen te maken heeft. We be-
middelen ook in vakvolwassen 

schilders. Steeds meer, omdat we 
heel transparant zijn over tarie-
ven, ons aan de schilder-cao hou-
den, persoonlijk contact houden 
met zowel het bedrijf als de schil-
der. Als Prima Schilders willen we 
meer doen, deze groep mensen 
weer perspectief in hun leven bie-
den.’

Kaj Hidskes (links) en Harald Riewald met op de achtergrond leerlingen in het eigen praktijklokaal van Prima Schilders
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‘Gegarandeerd zes 

maanden werk’

‘Veel vakmanschap 

gaat verloren’

GRONINGEN – Nee, ze zijn er 
niet mee begonnen uit commer-
ciële overwegingen. Prima Schil-
ders, onderdeel van uitzendbu-
reau Prima Personeel, leidt nu 
voor het tweede jaar negen gemo-
tiveerde mensen ‘met afstand tot 
de arbeidsmarkt’ op voor het 
schildersvak. ‘Een volwaardige 
opleiding, als is het geen offi ciële 
mbo-opleiding’, zeggen de pro-
jectmanagers van Groningen, Kaj 
Hidskes, en Leeuwarden, Harald 
Riewald. 

Bekijk hier de nieuwe 
bedrijfsvideo

www.altrex.com

De nieuwe Altrex website!
Vernieuwend, gebruiksvriendelijk en compleet.
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De techniek ziet er bekend uit: 
met een uv- lamp ingebouwd in 
een wagentje, de Floormate, een 
product van Decorad, wordt de 
vloercoating aangestraald. Op het 
moment van aanstralen hardt de 
coating uit. Zoiets bestond al eer-
der en werd ook toegepast, maar 
dan op blanke lak op houten vloe-
ren. Bij het SolidLux-systeem gaat 
het om minerale ondergronden; 
afgewerkt met een topcoat in 10 
dekkende standaardkleuren, 
steeds binnen een paar seconden 
uitgehard dankzij de uv-lamp.
‘We zijn niet over één nacht ijs ge-
gaan, vertelt Gerjan van Laar, 
marketingmanager  van SolidLux. 
‘In de afgelopen twee jaar hebben 
we er bij een flink aantal projecten 
ervaring mee opgedaan.’ Ken-
merkend aan die projecten is dat 
de snelheid van de uitharding van 
groot belang moet zijn, omdat de 
watergedragen 1k-coating een 
flink stuk duurder is dan meer 
conventionele (2k)-vloercoatings, 

waar de afschrijving van de appa-
ratuur nog bijkomt. Zo’n Floor-
mate met toebehoren, zoals veilig-
heidsvoorzieningen en een hand-
lamp om moeilijke plekjes mee te 
bereiken, komt op circa 12.000 
euro. Wim Klock, oud salesleider 
van Wijzonol, nu salesmanager 
SolidLux: ‘Vergeleken met een 
flinke verfspuit is dat natuurlijk 
ook weer niet zo’n groot bedrag. 
Bovendien hebben we een soort 
leaseconstructie bedacht. Om het 
financieel aantrekkelijk te maken 
maar ook om de machines goed te 
onderhouden. Na 1500 branduren 
loopt de kracht van de uv-lamp 
namelijk terug en moet worden 
vervangen. Het is natuurlijk jam-
mer als hij op een belangrijk mo-
ment niet zijn beste prestatie le-
vert.’
Toepassingen voor de nieuwe 
techniek zijn er volop. Klock 
noemt als voorbeeld: ‘Vriescellen, 
waar het vaak min 20°C is. Die 
moeten helemaal leeg als de vloer 

moet worden aangepakt, boven-
dien moet de ruimte bij een tradi-
tionele behandeling eerst opwar-
men tot minstens 10°C. Een pro-
ces dat een week kan duren. Wij 
hebben met dit systeem de coa-
ting aangebracht terwijl het werk 
gewoon doorging.’ 
De droging is immers tempera-
tuuronafhankelijk. De verf droogt 
niet zonder uv-licht, maar droogt 
met uv-licht onmiddellijk. Dat is 

overigens de reden waarom de 
coating niet in de volle zon kan 
worden aangebracht: in natuurlijk 
uv vindt een oppervlaktedroging 
plaats. 
Als toepassing noemt Van Laar 
flatgalerijen. ‘Bij het opknappen 
van seniorenflats komt dit heel 
goed van pas. Met repareren, ega-
liseren, basecoaten en afwerken 
ben je al snel een week bezig, niet 
aan een stuk, maar juist vanwege 

die droogtijden. Om de flats toe-
gankelijk te houden moet je loop-
voorzieningen aanbrengen. Met 
SolidLux is dat niet meer nodig. 
We konden tegen een mevrouw 
die de deur uit wilde zeggen: wilt 
u alstublieft vijf minuten wach-
ten? Die tijd hadden we nodig om 
met de machine over de galerij te 
gaan. Toen was die beloopbaar. Je 
ziet de mensen voorzichtig één 
voet uitsteken, alsof het ijs is dat 
ze nog niet vertrouwen.’
Bij de lancering van SolidLux, op 
24 februari in Zwolle werd wel 
duidelijk dat dat wantrouwen 
nergens voor nodig is. Voor de 
ogen van Bouwend Nederland-
voorzitter Maxime Verhagen 
werd met een roller een streep op 
de vloer aangebracht waarna Ver-
hagen het Decorad-apparaat over 
de coating reed. Achter de machi-
ne was de coating meteen beloop-
baar. De oud-minister was nog 
niet klaar of oud-coureur Michael 
Bleekemolen kwam aanscheuren 
met een kart die hij vol over de 
streep liet slippen in een draai van 
180 graden. De kart liet banden-
sporen achter die makkelijk wa-
ren weg te poetsen; de coatinglaag 
was onaangetast.
Namens SolidLux reikte Verha-
gen even later certificaten uit aan 
een aantal gerenommeerde  on-
derhouds- en betonbedrijven die 
in de afgelopen tijd kennis hebben 
gemaakt met de nieuwe techniek. 
‘Klanten worden veeleisender en 
we hebben een 24-uurs-economie. 
Hoe langer je er over doordenkt, 
hoe meer toepassingen je be-
denkt’, zegt Van Laar. Klock: ‘Be-
lijningen in fabrieken hebben we 
ermee gecoat in de schaftpauze en 
tijdens shiftwissels. We hebben 
een vloer van een restaurantkeu-
ken gedaan die was afgekeurd 
door de inspectie. Anders was die 
een week dicht geweest. We be-
gonnen om 13:00 uur en om 15:00 
uur ging de keuken open.’ 

ZWOLLE – Wydo? SolidLux? Van Wijhe Verf heeft een nieuwe bv. Een 
bedrijf dat zich speciaal richt op innovaties. Voluit: Wydo NBD. Dat 
bedrijf heeft een ‘innovatie of twintig’ in ontwikkeling, waarvan 
 SolidLux eind februari als eerste gepresenteerd werd: een gepaten-
teerd, temperatuuronafhankelijk, seconden snel uithardend vloer-
coatingssysteem.

Wydo introduceert: SolidLux

De bedrijven die allemaal al projecten met SolidLux gedaan hebben kregen een cer-
tificaat van Maxim Verhagen (midden, met gele das)

De aanwezigen hadden behoefte om de 
coating nog even te bevoelen

Maxim Verhagen loopt over de lijn die 
vóór de Floormate nog nat is

Michael Bleekemolen in de kart waarmee hij zojuist een draai van 180 graden over 
de streep heen slipte

klant de schade, veroorzaakt door 
de slak, bij de verzekering indie-
nen.
Niet alleen slakken maar ook vo-
gels eten kit. Probeer eens Arteko 
Elastik. Een overschilderbare 
hoogpolymeer kit voor binnen en 
buiten.
•	 Ik	las	ergens	dat	vogels	juist	
weer alleen in stopverf pikken.
Slakken zijn bepaald niet kieskeu-
rig. Ze eten alle soorten glaskit, 
tot siliconenkit aan toe, voorna-
melijk in het voorjaar. Waarom 
weet geen mens.  
•	 Ik	had	er	nog	nooit	van	ge-
hoord, maar slakken verzuipen 
zich kennelijk graag in bier, een 
oplossing uit de koker van een 

Een onderwerp dat steeds weer 
ergens opduikt: slakken die (be-
glazings)kit opvreten. Wanneer 
doet het zich vooral voor? En... is 
er iets tegen te doen? Een handig 
middeltje of de ‘lekkere’ kit ver-
vangen voor een product dat ze 
niet lusten?

•	 Kopertape	zorgt	ervoor	dat	de	
slakken wegblijven. En het is nog 
diervriendelijk ook. Het is inder-
daad een probleem wat af en toe 
voorkomt. Vooral bij begroeiing 
dicht bij de kozijnen.
•	 Het	koper	veroorzaakt	een	lich-
te elektrische stroom bij de slak-
ken. Ze zullen meteen rechtsom-
keert maken. Een soort schrik-
draad dus.
•	 Het	 tras-/cementraam	 plus	
eventueel een stuk van de bestra-
ting besproeien met een azijn- en 
zoutoplossing, en het probleem is 
daadwerkelijk opgelost.
•	 Azijn-	en	zoutoplossingen	val-

bio-club op het internet. 
•	 Ik	sprak	laatst	een	mevrouw	
waar het verse schilderwerk ter 
waarde van een paar duizend 
euro fors was aangevreten. De 
schilder wuifde de problemen 
weg en vond het haar risico. De 
vrouw voelde zich door de 
schilder in de kou gezet. 
•	 Misschien	dit	‘probleem’	bij	
je klant al in een vroeg stadium 
(offerte) kenbaar maken.
In principe is het een schade die 
door iets wordt veroorzaakt 
waar je zelf niets aan kunt doen. 
•	 Een	klant	van	mij	heeft	het	
destijds vergoed gekregen. Mis-
schien een belletje naar de ver-
zekering doen. 

len onder de martelwerktuigen 
voor slakken, want het tast hun 
afweermechanisme aan en ze zul-
len langzaam wegteren. Rück-
sichtslos effectief, dat wel, maar 
vergelijkbaar met je douche of lig-
bad met een zoutzuuroplossing. 
Erg vriendelijk is het niet. 
•	 We	hebben	verschillende	kitten	
op een plankje gehad en twee 
maanden bij de klant neergelegd. 
Innotec TopGlass kwam als beste 
uit onze test. 
•	 Het	is	een	bekend	probleem.	
De schilder moet altijd vooraf on-
derzoeken of er risico is en dat ri-
sico al dan niet nemen in zijn pro-
ductkeuze.
•	 Inderdaad	een	probleem	waar	
ik ook regelmatig tegenaan loop. 
Een oplossing heb ik niet. Het valt 
me op dat er zo weinig over ge-
schreven is.
•	 Het	schijnt	dat	Sikaflex	84	uv	
goed werkt. Dat vinden slakken 
niet lekker. Bovendien kan de 

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: Marcel Postma, Hendrik . F . Veltman, Guy 
Marinus, Pullen Molenaar, Henry Kramer Jan Maurits Schouten, 
Fulco de Vente, Bas Burema, Johan de Jongh en Idsko de Vries.
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‘Elke pomp is weer anders’
Mark van Logten past de keuze voor de spuitinstallatie aan per opdracht

Voor Mark van Logten was het 
kiezen of delen: óf op school blij-
ven óf gaan werken. Vanwege een 
hoge mate van dyslectie was de 
keuze niet zo moeilijk. Van Log-
ten solliciteert bij een meubel-
spuiterij en leert daar de kneepjes 
van het vak. ‘Verf en het schil-
dersvak was me niet vreemd om-
dat mijn vader schilder was en ik 
als jongen in de vrije uren vaak 
met hem mee mocht op karwei. 
Nu hebben mijn ouders een verf-
behangspeciaalzaak (Decokay 
red.) in Drunen. Het eerste jaar in 
de spuiterij betekende vooral 
schuren, plamuren, schuren en af-
plakken; voorbewerken dus. Na 
enige tijd kreeg ik een spuit in de 

hand gedrukt en mijn interesse 
voor de techniek groeide met de 
dag. Er ontwikkelde zich zelfs een 
zekere gedrevenheid. Zo groei je 
door tot 2e spuiter van het bedrijf 
en neem je steeds meer verant-
woordelijkheden van de 1e spui-
ter over. Uiteindelijk realiseerde 
ik me na vier jaar dat ik daar niet 
veel verder zou kunnen komen.’
Nauwelijks 21 jaar oud en ge-
steund door zijn ouders kiest Van 
Logten voor het zelfstandig on-
dernemerschap. In 2006 start hij 
M. van Logten Schilder- en Spuit-
werk. ‘Met mijn vader bezocht ik 
de SGA-beurs in Gorinchem en 
met een lening van mijn ouders 
schafte ik mijn eerste pomp aan, 
een Wagner SF-27, een airless 
membraanpomp, en een kleine 
bestelauto. Om geleidelijk de 
klanten van mijn vader over te 
nemen. Niet door traditioneel te 
schilderen maar om juist spuit-
technieken toe te passen.’ Al snel 
realiseert Van Logten dat hij zich 
in de loop der jaren ongemerkt 
een serieus vak heeft aangeleerd. 
In de meubelspuiterij leerde hij 
dat een ondergrond voorbewer-
ken, spuitklaar maken, en afplak-
ken arbeidsintensief is. Het spui-

ten is in tijd slechts een fractie van 
die voorbewerking. ‘De ervaring 
is dat efficiënt werken en kwalita-
tief goed spuitwerk een goed en 
snel alternatief is voor traditio-
neel kwaliteitsschilderwerk. Bo-
vendien merkte ik dat ik, vergele-
ken met andere spuiters, minstens 
over een vergelijkbare professio-
nelere spuittechniek beschikte, 
met een fijne, technische slag met 
een zeer beperkte overspray.’ 
Van Logten schoolt zich verder in 
de techniek van spuittechnieken 
door technische trainingen over 
spuitapparatuur te volgen. ‘Als je 
namelijk je pomp kent, weet je 
hoe het moet, is mijn motto.’ 
Van Logten schaft een tweede 

pomp aan, een Graco Mark V, 
voor het zwaardere werk. ‘Zo’n 
membraanpomp van Wagner 
werkt rustiger, voor het meer ver-
fijnde werk in de particuliere sec-
tor, is wat beter inregelbaar, maar 
ook wat kwetsbaarder; de Graco, 

een plunjerpomp, is simpeler, 
maar erg sterk, beter voor het 
zwaardere werk in de bouw en 
voor hoogviskeuze coatings, kort-
om: lomper, maar sterker.’  
‘Toen er meer specifieke spuitlak-
ken kwamen, Sikkens en Caparol 
waren daar voorlopers in, zag je 
ontwikkelingen opkomen zoals 
verwarmde slangen en het lucht-
ondersteund verspuiten van wa-
tergedragen lakken. In die tijd 
waren er nog geen compactcom-
pressors, maar moest je apart een 
compressortje aanschaffen die 750 

liter lucht moest produceren. En 
airless lak verspuiten geeft niet 
het gewenste beeld. Voor het ver-
spuiten van lakken op locatie ge-
bruik ik nu een luchtondersteun-
de Wagner SF-32 met bijbehoren-
de slangen en compressor. Samen 
met de spuitlakken van Caparol, 
het Nespri-tec-spuitsysteem voor 
het nevelarm verspuiten van wa-
tergedragen lakken.’
Behalve het spuiten in de be-
woonde omgeving bij particulie-
ren, spuit Van Logten ook keu-
kens en deuren in de spuitcabine.  
Ook in opdracht van schildersbe-
drijven die niet over spuitappara-
tuur en een cabine beschikken, 
maar  wel voor hun opdrachtge-
vers een strak resultaat van syn-
thetische lakken willen voor deu-
ren, meubels of voor de keukenin-
richting.  ‘Hoewel  ik  vanuit 
milieuoogpunt zoveel mogelijk 

met watergedragen lakken werk. 
Op sommige houten ondergron-
den zet ik wel eerst een syntheti-
sche grondlak om eventueel uitre-
dende zuren van oud grenen of 
oud eiken af te stoppen. Voor dit 

soort spuitwerk heb ik speciale 
karren gemaakt voor het snel en 
seriematig spuiten, waarbij ik, in-

dien nodig, ook vlug van kleur 
kan wisselen.’
In zijn ondernemerschap is Van 
Logten steeds een stap verder ge-
gaan. Zo haalde hij zijn certifica-
ten voor het aanbrengen van 
brandwerende coatings. Deze ac-
tiviteit bracht hij onder in Van 
Logten Brandpreventie. ‘Niet al-
leen voor het spuitwerk, maar 
ook voor de bepaling van de juis-
te laagdikte van brandwerende 
coating en voor het vooraf bepa-
len van de brandwerendheid.’ 
Voor brandwerende coatings zet 
hij bijna uitsluitend Graco’s in. 
‘De Graco Mark V en de nog ster-
kere Mark X, beide plunjerpom-
pen, zijn geschikt voor de zware 
coatings. Wordt het echt zwaar, 
bijvoorbeeld bij koudere weers-
omstandigheden, dan heb je zo’n 
Mark X echt nodig. Bedenk dat je 
daarmee brandwerende coatings 

tot wel 1500 mu nat per laag kunt 
aanbrengen. De Mark II gebruik 
ik voor brandwerende topcoats.’
Wel gebruikt Van Logten ook een 
Wagner Heavy Coat (HC) 920, 
een hydraulisch aangestuurde 

plunjerpomp. ‘Deze is ook voor 
het zwaardere werk, vergelijkbaar 
qua kracht met de Mark V, maar 
de HC 920 heeft een dubbele 
plunjer waarmee je een rustiger 
spuitbeeld krijgt. Ook kun je er 
meerdere pistolen op aansluiten 
als je bijvoorbeeld met meerdere 
mensen tegelijk geprofileerde 
damwanden spuit. Je hoeft dan 
maar één keer verf aan te maken 
zodat je met dezelfde kleur en vis-
cositeit kunt werken. Bij een snel-
le droging kun je aanzetten voor-
komen wanneer de ene spuiter 
direct op het werk van de andere 
spuiter aan kan sluiten. Een kwes-
tie van goed plannen en de juiste 
steiger of hoogwerker kiezen.’
Afhankelijk van het door een ar-
chitect gekozen bestek of voorge-
schreven coating kiest Van Logten 
de juiste pomp en instelling. ‘Ook 
afhankelijk van de werkomstan-
digheden. Per karwei is dat ver-
schillend. Alles om een evenwich-
tige prijsvoorstel te kunnen doen. 
Elke pomp is weer anders.’
En voor wie het vermoeden heeft 
dat we hier met een 10-mansbe-
drijf van doen hebben: ja en nee. 
Formeel is M. van Logten Schil-
der- en Spuitwerk een eenmans-
zaak. Afhankelijk van de op-
drachten en het seizoen leent Van 
Logten op hoogtijmomenten tot 
wel 6 man in, bij voorkeur men-
sen die hij goed kent en die elkaar 
kennen. ‘Hoewel we ook regulier 
schilderwerk aannemen doe ik 
zelf in 99% van de gevallen spuit-
werk; bedrijfsmatig ligt die ver-
houding op 25% regulier schilder-
werk, 75% spuitwerk.’    
Voor één spuittechniek hoef je bij 
Van Logten niet aan te kloppen: 
spackspuiten. ‘Ik ben en blijf een 
verfman. In mijn ogen hoort 
spackspuiten bij het stukadoors-
vak. Ik houd het bij het verspui-
ten van coatings.’

DRUNEN – Het ondernemerschap van Mark van Logten uit Drunen 
bestaat voornamelijk uit het toepassen van verschillende spuittechnie-
ken. Aan elke opdracht, afhankelijk van bestek, werk- en weersom-
standigheden, past hij zijn spuitinstallatie aan.

Spuiten op locatie, in dit geval houten lambriseringen met een watergedragen lak 

Het aanbrengen van brandvertragende coatings vereist de 
nodige certificaten 

Na het spuitwerk in de spuitcabine drogen de objecten op en aan zelf geconstrueerde 
karren in een separate droogcabine

Mark van Logten: ‘Een membraanpomp werkt rustiger dan 
een plunjerpomp’

Spuiten van tex op locatie in een kerk. 
Het is zaak om kwetsbare delen goed 
af te schermen 
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‘Als je je pomp kent, weet je 

hoe het moet’

‘Ik ben en blijf een verfman. Ik houd het 

bij coatings’



Vertrouwen niet onvoorwaardelijk

SchildersVakkrant stelde deze 
vragen aan zowel kopers en huur-
ders van woningen. USP Marke-
ting Consultancy voerde het on-
derzoek uit. 
Op de vraag ‘denkt u dat u zelf 
kunt bepalen of een schilderbeurt 
aan uw woning nodig is?’ geeft 
ruim driekwart van de wooncon-
sumenten aan (76%) daar wel ver-
trouwen in te hebben. Gemiddeld 
39% is daar zeker van (huurders 
24%; kopers 51%) en gemiddeld 
37% zegt de staat van het onder-
houd grofweg zelf wel in te kun-
nen schatten (huurders 33%; ko-
pers 40%). Gemiddeld de rest 
(24%) vindt óf van niet (15%) óf 
weet dat niet (9%).
Maar hoe schat de particulier het 
schildersbedrijf in op dat vlak? 
Op de vraag ‘denkt u dat de 
meeste schildersbedrijven een 
goed advies kunnen geven over 
benodigd schilderwerk?’ scoort 
het schildersbedrijf best positief, 
maar de meningen zijn wel ietwat 
verdeeld. Een volmondig ja geeft 
gemiddeld slechts 17% als ant-
woord (huurders 15%; kopers 
19%). Gemiddeld 35%, dus ruim 
een derde van de woonconsu-
menten, antwoordt ook positief, 
maar merkt daar wel bij op dat 
schildersbedrijven hun advies 
wel naar zichzelf toe zullen reke-
nen (huurders 27%; kopers 41%). 
Gemiddeld drie op de tien parti-
culieren (30%) geven aan dat 

schilders dat advies vaak wel 
kunnen geven , maar ‘er zitten er 
ook tussen die het niet kunnen’ 
(zowel huurders als kopers 30%). 
Gelukkig geeft slechts 3% aan dat 
je schilders niet om een advies 
moet vragen. Een opvallend hoog 
percentage van gemiddeld 15%, 
toch ongeveer één op de zeven 
particulieren, geeft aan het niet te 
weten (huurders 24%; kopers 
9%).
Als dat vertrouwen in zichzelf 
dan niet maximaal is, hebben 
woonconsumenten er dan iets 
voor over om een onafhankelijk 
adviseur in te schakelen? Op de 
vraag ‘als u onafhankelijk advies 

over schilderwerk en onderhoud 
aan uw woning zou kunnen krij-
gen (dus niet door een schilders-
bedrijf dat er een eigen belang bij 
heeft), zou u er dan voor beta-
len?’, geeft bijna de helft van de 
particulieren (46%) aan daar on-
der voorwaarden geld voor over 
te hebben. Gemiddeld 16% geeft 
aan op voorwaarde én tegen een 
eerlijk bedrag (huurders 15%; ko-
pers 15%), en gemiddeld 31% 
wil,voor een onafhankelijk advies 
betalen bij een specifieke vraag 
(huurders 21%; kopers 38%). Ge-
middeld 34% heeft daar zeker 
geen geld voor over en 20% weet 
het niet.     

En uiteindelijk komt al dan niet 
de schilder opdraven. Hoe hoog 
is het vertrouwen dan dat de 
schilder doet wat hij behoort te 
doen? Op de vraag ‘heeft u de in-
druk dat schilders bij de uitvoe-
ring zich altijd aan hun bestek 
houden?’ blijkt slechts één op de 
twee schildersbedrijven een be-
paalde mate van vertrouwen te 
genieten van de woonconsument. 
Om precies te zijn, gemiddeld een 
karige 6% van de schildersbedrij-
ven geniet onvoorwaardelijk ver-
t ro u w e n :  ‘ j a ,  a l l e  v e r t ro u -
wen’(huurders 5%; kopers 8%). 
Gemiddeld 22% van de particu-
lieren spreken ook een ‘ja’ uit 

maar voegen eraan toe dat ‘we 
dat ook controleren’ (huurders 
16%; kopers 26%). Gemiddeld 
31% zegt ‘meestal wel’ de indruk 
te hebben dat schildersbedrijven 
zich aan het bestek houden, maar 
voegt daar aan toe : ‘soms niet’ 
(huurders 30%; kopers 32%). Ge-
middeld 7% vindt dat schilders-
bedrijven vaak minder doen dan 
beloofd. Daarentegen vindt 1% 
dat schildersbedrijven méér doen 
dan ze beloven, een compliment 
waard. Een naar verhouding 
groot aandeel (33%) geeft aan het 
niet te weten, en dat is zeker geen 
compliment (huurders 41%; ko-
pers 27%).  

ROTTERDAM - Hoe schatten 
particuliere opdrachtgevers hun 
eigen kennis in van de staat van 
het onderhoud aan hun wo-
ning? Hoe schatten ze die ken-
nis in bij het schildersbedrijf? 
En, bij twijfel, is de particuliere 
opdrachtgever dan bereid te be-
talen voor onafhankelijk ad-
vies? Uit onderzoek blijkt dat 
dit vertrouwen niet onvoor-
waardelijk is. Niet in zichzelf, 
maar ook niet in het schilders-
bedrijf.
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Duurzaamheid en efficiëncy
Vier hallen verf en afwerking op Farbe 2016

In de duurzaamheidstrend staat 
Auro sinds jaar en dag vooraan. 
Het Duitse ekomerk geldt als zeer 
streng over duurzaamheidsaspec-
ten van haar verf. Critici hebben 
wel eens wat aan te merken over 
zaken als dekkracht en schrob-
vastheid. Daar lijkt Auro met de 
‘wereldintroductie’ van haar 
muurverf Plantodecor een ant-
woord op gevonden te hebben. 
Een muurverf op basis van een 
nieuw bindmiddel dat, zo be-
zweert de fabrikant, even milieu-
vriendelijk is als de oude produc-
ten.

Twee noviteiten in één. De lak is 
van CWS (zustermerk CD Colours 
heeft er ook een). Bijzonder is dat 
deze watergedragen zijdeglanslak 
HVLP Duotop Aqua in principe 
zonder grondverf in één keer dek-
kend kan worden opgebracht met 
een lagedruk spuitsysteem. Zoals 
hier, met een Wagner-XVLP-sys-
teem waar tegenwoordig een stan-
daardblik niet meer in een speciale 
onderbeker hoeft te worden over-
gegoten.

Een telescooppaal met stofscher-
men, al dan niet met ritsen erin, dat 
kenden we al. Het bedrijf Fast Cap 
bedacht er iets nieuws bij: de scher-
men hoeven niet bevestigd te wor-
den met tape of klittenband, maar 
worden langs de palen vastgezet 
met rubberen magneetstrips.

Hier is zeker een bepaalde markt 
voor: behang met twinkelende led-
lichtjes. De Duitse behangreus 
Marburg brengt het onder de naam 
Art-Luminaire. De led-draadjes en 
de trafo zijn uiteraard om te laten 
zien hoe het werkt; die passen niet 
in het sfeertje dat hiermee gemaakt 
wordt.

Misschien bestond het al, we zagen 
zo’n product namelijk in verschillende 
varianten op deze Farbe, maar voor ons 
was het nieuw: een ‘omgebouwde kli-
ko’ om kwasten en rollers mee te spoe-
len. Bovenin zit een soort wasbakje. De 
slangen zijn bedoeld om het water mee 
rond te pompen. Dat vuile water wordt 
gereinigd met chemicaliën, het residu 
moet afgevoerd, het gereinigde water 
mag weggepompt. Vooral de no-non-
sense uitvoering die makkelijk te trans-
porteren is, valt op.

Alleen al om de naam 
een vermelding waard, 
maar de watergedragen 
houtwax Supi Saunava-
ha is ook nog eens het 
product waarmee in 
Finland de meeste sau-
na’s van binnen worden 
behandeld. Moederbe-
drijf Tikkurilla heeft 
duidelijk groeiambities. 
Met dit product en met 
het al even Finse hout-
beitsmerk Pigrol.

Oké, zo nieuw zijn ze misschien 
niet. Maar ze hebben zeker de 
spetterendste presentatie. Het 
Britse Big Wipes, ‘Grote Schoon-
maakdoekjes’ verkoopt:… u 
raadt het al. Maar wel professio-
nele: agressief tegen sterke verf 
en zacht voor huid en handen, 
met een ‘ingebouwde’ conditio-
ner. Het 4x van de formule staat 
voor ‘Better, Bigger, Thicker, 
Tougher’: de doekjes zijn aange-
past in formaat.

Je denkt eerst dat dit een bere-
kening is om de voortreffelijk-
heid van verfspuiten aan te prij-
zen. Maar daarvoor is dit eigen-
lijk te ‘eerlijk’: spuiten is wel 
goedkoper, maar niet zo veel en 
heeft ook nadelen. Om de hoek 
hangt de ‘aap uit de mouw’: 
SprayMax Lackspray: een pro-
fessionele lakverf uit een spuit-
bus. Ben je in 31 minuten voor 

31,80 euro klaar, droogt snel en dekt kennelijk goed. Met zo’n op kleur 
gemaakte lakverf in een spuitbus. Toch zal dat ook zijn nadelen hebben.

Verrassende introductie van Capa-
rol: CapaGeo. Het is een muurverf-
lijn, houtoliën plus een pu-alkyd-
lak op basis van een bindmiddel 
dat voor 100 procent uit herwinba-
re grondstof bestaat, te weten een 
door BASF ontwikkelde methode 
om van biomassa bindmiddel te 
maken. Daarnaast wordt binnen 
CapaGeo ernaar gestreefd om ook 
alle andere ingrediënten herwin-
baar te maken.

Dit plaatje moet maar even als 
voorbeeld dienen voor alle prach-
tige wandafwerkingstechnieken, 
veelal van Italiaanse oorsprong 
(maar ook weer niet allemaal) die 
er op de Farbe te zien waren. Deze 
is van Spiver Colorificio. Het pro-
duct is al mooi, maar hun vakman 
heeft er ook nog iets speciaals mee 
gedaan. Veel meer innovaties  van 
de Farbe op Schildersvak.nl (pre-
mium). 

Schilder Robin Taxacher is net een week voor 
de Farbe online met zijn onafhankelijke verf-
vergelijkingssite Farbencheck. Samen met za-
kenpartner Christian Husch bouwde hij een 
website waar je alle producten van alle fabri-
kanten kunt vinden, compleet met de advies-
prijs en ook alle groothandels waar de verven 
te verkrijgen zijn. Kun je checken of je nog 
steeds gunstig inkoopt. Gratis voor schilders; 
fabrikanten en groothandels betalen om hun 
profielen te verrijken.

Vanaf heden op de Nederlandse markt: 
de luchtondersteunde wormpomp-
technologie van het Franse Euromair.  
WSB Finishing Equipment importeert 
de machines. Deels voor traditionele 
spackspuiters, maar deze is ook zeker 
bedoeld voor de schilders. Dankzij uit-
gekiende techniek zijn hiermee dun-
pleisters tot een druk van 160 bar te 
verspuiten:. De pleister verwerkt zoals je verf verspuit met een airless, dik 
genoeg om in één arbeidsgang een gipswand egaal te krijgen.

Een interessante Nederlandse com-
binatie op de stand van Roll Roy. 
Het Amsterdamse non-paintbedrijf 
ontwikkelde een serie van pads 
voor het reinigen en oliën van hard-
houten tuinmeubelen en andere bui-
tenspullen . De pads worden samen 
aangeboden in combinatie met een 
vlak voor de beurs gereedgekomen 
schuurgel van Lacq, van het Tielse 
bedrijf Vliegenthart.

Helemaal nieuw is het niet, 
maar inventief is het: een 
verstelbare deurenhouder 
die bovendien de deur ook 
om zijn as kan laten draaien. 
Ook bij nadere beschouwing 
is dit product van Ankani ei-
genlijk wel een heel handig 
ding voor wie een flink aan-
tal deuren in de werkplaats 
of eventueel op locatie te be-
handelen heeft.
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MÜNCHEN (D) – Begin maart werd ’s werelds grootste verfvakbeurs, 
de Farbe, Ausbau & Fassade in München gehouden. SchildersVak-
krant was er op dag één. Er waren tal van innovaties, trends en onbe-
kende aanbieders te ontdekken. Centraal stonden allerhande vond-
sten en verbeteringen om het schilderen zelf makkelijker te maken en 
sneller te laten verlopen. Duurzaamheid was ook een thema. Leek dat 
op vorige edities meer een reclamekreet, nu is de industrie duidelijk 
bezig met een solide omschakeling naar duurzamer producten en 
werkwijzen. Op deze pagina een aantal highlights van de beurs. 
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TQC biedt met de ViscoThinner 
een viscositeitsmeter die de visco-
siteit van materialen meet tijdens 
de toevoeging van oplosmidde-

l e n .  H e t 
t a f e l m o -
del instru-
m e n t  i s 
d a n  o o k 
o n d e r 
meer ge-
s c h i k t 
voor toe-
passing in 
de  verf - , 

coating- en inktindustrie; zowel 
in ontwikkellaboratoria als bij de 
productie. De microprocessor ge-
stuurde meter biedt drie pro-
grammeerbare modi: continu me-
ting, maximum hold functie en 
time-to-reading functie. Daar-
naast zijn er drie spindels be-
schikbaar voor meetbereiken van 
respectievelijk 0 – 22 P, 0 – 75 P en 
0 – 350 P.

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

bouwproducten.nl: 250718

Viscositeitsmeter  

H E T  P R O D U C T

Spelingsvrij, dus sneller en exacter 

De MultiMaster van Fein is een 
universeel oscillerend gereed-
schap, uiterst handig bij verbou-
wingen en renovaties en een goe-
de bekende onder schilders. Af-
hankelijk van het gemonteerde 
accessoire kan de vakman ermee 
zagen, schuren, vijlen, polijsten, 
schrapen, schaven, slijpen, snij-
den en doorslijpen. Schilders ge-
bruiken het gereedschap voorna-
melijk bij houtrotrenovatie en 
glasherstel. 
Voor de MultiMaster heeft Fein 
nu een gepatenteerd kliksysteem 

geïntroduceerd waarmee acces-
soires sneller uitwisselbaar zijn én 
een beter zaagresultaat opleveren. 

Het systeem is gezamenlijk door 
Fein en Bosch ontwikkeld. ‘Bosch 
is wereldwijd de grootste leveran-
cier van elektrische apparatuur, 
en Fein is wereldmarktleider van 
oscillerende apparatuur. Het 

moet het standaardsysteem voor 
multitools worden’, aldus Van 
Herk. 
De nieuwe ‘sluiting’, de verbin-
ding van het zaagblad tussen ac-
cessoire en machine, is stervor-
mig. De 3D-sluiting lijkt op de 
stervorm van een kroonkurk, 
vandaar de naam Starlock. ‘De 
verbinding is 100% spelingsvrij. 

En dat wil je. De uitslag bij oscil-
leren is namelijk gering, ongeveer 
1,6°. Bij de minste speling heb je 
dus al zaagverlies. Dat krachts-
verlies wordt nu voorkomen. Ook 
al lubbert het materieel nu iets uit, 
de sluiting blijft spelingsvrij. Dat 
komt omdat het spanmechanisme 
de stervormige aansluiting door 
de conische vorm in een stervor-
mig conische as trekt. Voor de 
schilder die voor houtrotherstel 
aan een kozijn werkt is het van 
groot belang dat hij spelingsvrij 
kan werken.’ Van Herk: Het zaag-
blad krijgt daarmee een hogere 
stijfheid met als gevolg een strak-
ker zaagresultaat. Behalve nauw-
keuriger werk je met een volledi-
ge zaagslag ook sneller.’
Bovendien: binnen 3 seconden 
heb je een accessoire gewisseld. 
‘Dat lijkt misschien een onbenul-
lig detail, maar een schilder wis-
selt regelmatig van accessoire. Bij-
voorbeeld bij het schuren, maar 
zeker bij het zagen wordt regel-
matig gewisseld van breedte van 
het zaagblad. Dat gebeurde voor-
heen veel omslachtiger. Met het 
Starlock-systeem hoef je geen op-
spanbout meer los te draaien en 
eventueel te verliezen. En, niet 
onbelangrijk: zo’n zaagblad kan 
erg heet worden. Met dit snel-
spansysteem hoef je het zaagblad 
bij het verwijderen niet meer aan 
te raken en heb je hem in een paar 
seconden gewisseld voor een an-
der, zonder enig risico.’

ROTTERDAM – De Duitse machinefabrikant Fein, bekend van de 
 oscillerende (zaag)gereedschappen, introduceert Starlock. ‘Met dit sys-
teem duurt het wisselen van accessoires voor de MultiMaster niet al-
leen minder dan drie seconden, het werk zelf verloopt exacter en snel-
ler’, weet Johan van Herk, bedrijfsleider van importeur Rotterdams 
Handelshuis (RHH) in Ridderkerk.  

Johan van Herk laat de nieuwe Starlockverbinding van Fein zien

thermisch geharde glas aange-
bracht. Bovendien hebben de ra-
men een smalle omkadering 
waardoor de daglichtopening 
maximaal is.

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

bouwproducten.nl: 250674

Door speciale aluminium spon-
ningvormende profielen zijn 
Buva hardglas ramen nu ook in 
kunststof kozijnen te plaatsen. 
Het gaat daarbij om het Deceu-
ninck Zendow Royal, het Gealan 
NL Plus, het Profi ne K-Vision, het 
Schüco Corona CT 70 en het 
VEKA Softline SL82 profielsys-
teem. De aluminium profielen 
dragen bij aan een vlakke afwer-
king van de sponning en aanslui-
ting voor het hang- en sluitwerk. 
De hardglas draai-, uitzet- en val-
ramen kenmerken zich door een 
slanke en strakke vormgeving. 
Daarbij zijn de scharnieren en 
sluitingen rechtstreeks op het 

V A K M A N S C H A P

Onder de naam MagneetPleister 
in t roduceer t  MagPaint  een 
wandafwerking die even sterk is 
als drie lagen MagneetVerf. Het 
product is  gemaakt van een 
kunstharsdispersie met fi jne vul-
stof van metaalpoeder; het bevat 
geen weekmakers of vluchtige 

oplosmiddelen. Verder is het een-
voudig aan te brengen en over-
schilderbaar. De pleister biedt de 
mogelijkheid om snel presenta-
ties, decoraties of notities te be-
vestigen met behulp van een 
magneet. Met een nedodynium 
magneet van 29 mm zijn, afhan-
kelijk van de laagdikte, tot 28 pa-
gina’s A4 op te hangen. Toepas-
singen zijn te vinden in onder 
meer kantoren, klaslokalen, ge-
zondheidsinstellingen en verga-
derruimtes. 

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

bouwproducten.nl: 250672

Hardglas in kunststof kozijn  

Magnetische pleister
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De sluiting blijft 

spelingsvrij

Paniek!     RICHARD HOOGSTRATEN

Vorig jaar winter gebeurde het 
ook. Januari 2015. Ik had een 
mooie opdracht voor het bin-
nensch i lderwerk  aan  een 
nieuwbouwwoning. Deze wo-
ning werd voor een deel duur-
zaam gebouwd. Binnen werd 
veel hout gebruikt. De op-
drachtgeefster wilde graag een 
natuurverf als afwerking voor 

deze betimmerin-
gen. Alles bij el-
kaar zeker vier 
w e k e n  v o l o p 
werk. En later in 

het jaar de bui-
tenboel als 

b o n u s . 
M o o i e 

w e r k . 
A l s  j e 

deze betimmerin-
gen. Alles bij el-
kaar zeker vier 
w e k e n  v o l o p 
werk. En later in 

het jaar de bui-
tenboel als 

b o n u s . 
M o o i e 

W W W.FA BERPERSONEEL .NL 
033 4 89 23 8 0

ALS VAKMANSCHAP TELT

‘VERNIEUWDE ALASKA+’‘VERNIEUWDE ALASKA+’‘VERNIEUWDE ALASKA+’
Alaska, onze universele en breed inzetbare muurverf, is vernieuwd. Alaska, onze universele en breed inzetbare muurverf, is vernieuwd. Alaska, onze universele en breed inzetbare muurverf, is vernieuwd. 
De specialisten van ons verfl aboratorium hebben het kwaliteitsniveau De specialisten van ons verfl aboratorium hebben het kwaliteitsniveau De specialisten van ons verfl aboratorium hebben het kwaliteitsniveau 
van deze muurverf verder opgeschroefd. Met als resultaat een hoge van deze muurverf verder opgeschroefd. Met als resultaat een hoge van deze muurverf verder opgeschroefd. Met als resultaat een hoge 
schrob(vastheids)klasse, nog minder kans op baanvorming en een sterk schrob(vastheids)klasse, nog minder kans op baanvorming en een sterk schrob(vastheids)klasse, nog minder kans op baanvorming en een sterk 
verbeterde vloeiing, met name op glad stucwerk. verbeterde vloeiing, met name op glad stucwerk. verbeterde vloeiing, met name op glad stucwerk. 
Kijk voor verkrijgbaarheid en technische informatie:Kijk voor verkrijgbaarheid en technische informatie:Kijk voor verkrijgbaarheid en technische informatie:
www.drostcoatings.nlwww.drostcoatings.nlwww.drostcoatings.nl

drost drost drost vernieuwd
vernieuwd
vernieuwd
vernieuwd
vernieuwd
vernieuwd
vernieuwd
vernieuwd
vernieuwd

drost drost drost 
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Hoe lang laat de jaarrekening op 
zich wachten? In welke leeftijds-
categorieën bevindt het personeel 
zich? Wat is de juridische struc-
tuur van het bedrijf? Het zijn 
slechts drie vragen uit een lijst 
van ongeveer honderd die de 
schilderondernemer voorgescho-
t e l d  k r i j g t  w a n n e e r  h i j  d e 
quickscan van Olde Hartman Ad-
vies invult. Doel van die scan 
voor de ondernemer: een spiegel 
voorgehouden krijgen en concreet 
zien op welke onderdelen binnen 
het bedrijf verbetering mogelijk 
is. Er komt namelijk in de verre of 
nabije toekomst een moment 
waarop een schilderondernemer 
op zoek moet naar een opvolger 
of koper, en, dat weten Ben en Ri-
chard olde Hartman (bekend als 
blogger op Schildersvak.nl) als 
geen ander: ‘Gezonde bedrijven 
zijn beter verkoopbaar.’
Een complete doorlichting van 
een bedrijf kost volgens de be-
drijfsadviseurs al snel twee- tot 

drieduizend euro, maar deze scan 
is gratis. (Schilder)ondernemers 
moeten dan wel de moeite nemen 
om naar het kantoor in Amers-
foort te komen.
Het adviesbureau heeft de vragen 
geautomatiseerd. De honderd 
vragen zijn meerkeuze en gekop-
peld aan scores. Zo rolt er op 12 
bedrijfsonderdelen een cijfer uit. 
Een dikke 8 op het onderdeel cal-
culatie? Prima. Een mager zesje 
op het onderdeel juridische struc-

tuur? Dan is er wellicht op dat 
terrein werk aan de winkel. Ri-
chard olde Hartman: ‘Als je schil-
ders vraagt hoe hun bedrijf er-
voor staat, komen ze vaak met het 
antwoord dat het voor hun gevoel 
wel prima draait. Echt een vinger 
op de zere plek leggen kunnen ze 

niet. Een scan als deze verdeelt de 
onderneming in brokjes, zodat je 
beter inzicht krijgt.’
Om op het magere zesje voor de 
juridische structuur in te gaan: 
‘Als senior uit het bedrijf vertrekt, 
maar zijn pensioenvoorziening 
zit nog in de bv, dan is dat een ri-
sico waar je iets aan zou moeten 
doen. Dat is geen concreet ant-
woord dat direct uit de scan volgt, 
maar je krijgt wel inzicht in de be-
drijfsonderdelen die aandacht 
verdienen.’
Sociaal wenselijke antwoorden? 
Daar heeft een ondernemer zich-
zelf mee, zegt Ben olde Hartman. 
‘Het staat of valt met de eerlijk-
heid van degene die hem invult.’

De lijst is toegesneden op bedrij-
ven met een omzet tot 3 miljoen 
euro. ‘Een bedrijfsgrootte waarbij 
de dga zelf nog het overzicht 
heeft. Bij grotere organisaties is de 
afstand tussen directie en werk-
vloer al groter en vertroebelt het 
beeld’, weet Ben olde Hartman. 

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

De Makita excenter schuurmachi-
ne BO6050J voorziet in een varia-
bel toerental en twee schuurstan-
den waarmee de 150 mm machine 
geschikt is voor fi jnafwerking, grof 
schuren en polijsten. Het apparaat 
voor dagelijks gebruik bewerkt 
hout, metaal, kunststof en geschil-
derde ondergronden en heeft een 
hoge materiaalafname. Kenmer-
kend zijn verder de diverse ergo-
nomische kenmerken zoals een 
trillingsarme werking door toepas-
sing van een contragewicht, een 
verbeterde vormgeving en de ergo-
nomische handgreep met softgrip. 
Daarbij is de stofzuigeraansluiting 
midden achter op de machine aan-

gebracht waardoor beiden handen 
tijdens het schuren op de machine 
rusten. Tot slot is een uitgebreid as-
sortiment schuur- en polijstmateri-
alen beschikbaar.

info: (040) 206 40 40
www.makita.nl

bouwproducten.nl: 250730

Excenter schuurmachine

Spelingsvrij, dus sneller en exacter 

Quickscan voor schilderondernemers
AMERSFOORT - In twee uur tijd weten hoe je bedrijf ervoor staat? 
Daartoe heeft Olde Hartman Advies, adviesbureau in de bouw, een 
gratis quickscan met ongeveer 100 vragen ontwikkeld voor het geauto-
matiseerd doorlichten van (schilders)bedrijven met een omzet tot 3 
miljoen euro.

Ben (zittend) en Richard olde Hartman : ‘Gezonde bedrijven zijn beter verkoopbaar’

V A K M A N S C H A P

Met Jansen Edel-Roest introdu-
ceert Vista uit Nootdorp een 
roestverf waarmee ‘echte’ roest is 
te creëren. De verf is aan te bren-
gen op iedere ondergrond en ge-
schikt voor zowel binnen- als bui-
tentoepassingen. Zo is hij onder 
meer toe te passen op zuilen, pila-
ren, deuren en muren waar hij een 
vintagelook creëert alsof het op-
pervlak is gemaakt van Corten-
staal. Het roestachtige uiterlijk is 
onder meer te combineren met 
een betonlook of white-wash stei-
gerhout. Jan Edel-Roest is in twee 
fases op te brengen waarbij de ge-
bruiker start met het aanbrengen 
van Grondmateriaal en vervol-
gens de Aktivator. De roestverf is 

beschikbaar in diverse verpak-
kingsgroottes.

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

bouwproducten.nl: 250728

Roestverf 

‘Een spiegel voorgehouden 

krijgen’
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Paniek!     RICHARD HOOGSTRATEN

een beetje rustig aan doet, heb je 
als zelfstandige, met zo’n klus, je 
halve winterseizoen alweer voor 
elkaar. Totdat de opdrachtgever 
een week voor aanvang belt en je 
even ijskoud mededeelt dat de 
klus niet door-
gaat. Wat nu? 
Paniek!

Januari 2016. Prachtig binnen-
schilderwerk aan een oud hotel. 
Zeker vijf weken werk. Alle hotel-
kamers even flink opfrissen. In 
december al met zekerheid toege-
zegd. Direct na de jaarwisseling 
telefoon. Klus gaat niet door. Al-
thans, niet deze winter. Paniek! 
Wat nu?

Ja, wat nu? Meer dan een maand 

geen inkomen. Goede reden voor 
paniek! Uiteindelijk blijken deze 
twee, op dat moment zeer onwen-
selijke situaties een uitkomst. 
Door de combinatie van vrije tijd 
en geen inkomsten word ik zeer 

creatief.  Door 
deze creativiteit 
kan zo’n situa-
tie omgebogen 

worden in een kans. En dat ge-
beurde. Vorig jaar konden we pre-
cies in die tijd die vrijkwam een 
eigen kluswoning kopen. Hier 
kon ik mijn tijd zeer nuttig in be-
steden. Door het werk aan de wo-
ning ontstond meerwaarde en ik 
kon mijzelf een beetje loon beta-
len uit de kluspot. Deze ‘gedwon-
gen’ creativiteit pakte geweldig 
uit. We wonen heerlijk.

Deze winter liep het anders. Ik 
kwam in gesprek met de juiste 
persoon. Samen gaan we iets 
nieuws beginnen. Iets waar ik al 
een tijd mee liep. Waarmee ik 
een stuk onafhankelijker kan 
worden van het schilderen. Met 
de vrijgekomen uren kan ik 
mooi aan de slag met de voor-
bereidingen. Hiermee wil ik 
aantonen dat zakelijke tegensla-
gen die in eerste instantie een 
ramp lijken (paniek!) vaak een 
aanleiding zijn om zaken an-
ders te gaan bekijken. Net zoals 
een goede crisis een groot be-
drijf weer op het goede spoor 
kan zetten. Men komt er sterker 
uit. Ik doe niet meer aan paniek! 

 richard@blauwvlas.nl
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Glidden. Great Paint.

•  Groot in Amerika sinds 1875

•  Topkwaliteit voor
een perfecte prijs

•  Compleet assortiment voor
de veeleisende vakman

•  Meer informatie op
www.glidden.nl

NU BIJ AANKOOP VAN 
EEN MUURVERF, DE TWEEDE1 + 1

GRATIS!
Geldig van 1 t/m 31 maart. Alleen geldig voor combinaties van dezelfde producten.
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