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AANNEMER DIE SCHILDERT
‘FLEXIBELER MET
EIGEN SCHILDERS’
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Oldambt test
nanocoatings
WINSCHOTEN - De gemeente 
Oldambt gaat onderzoeken of 
medewerkers van werkvoorzie-
ningschap Synergon aan de slag 
kunnen met nanocoatings. De on-
derhoudskosten van gemeentege-
bouwen zouden daarmee omlaag 
kunnen. De gemeente zet een 
proef op samen met Bionic Tech-
nology, gevestigd in Winschoten 
en gespecialiseerd in nanocoa-
tings. Bionic Technology gaat 
schilders van Synergon speciaal 
voor dat doel opleiden.

Chinees-Nederlands
erfgoedforum 
HAARLEM - In de nabije toekomst 
kunnen Nederlandse restauratie-
schilders en bouwrestauratiebedrij-
ven wellicht aan de slag op projec-
ten in China. Nederland heeft in 
China een goede naam waar het 
monumentenzorg betreft.  Met de 
organisatie van het eerste Chinees-
Nederlandse erfgoedforum wil het 
Instituut Voor Erfgoed en Marke-
ting de deur tussen beide landen 
openzetten. Een eerste restauratie-
forum vindt plaats op 22 april. 
Meer info: www.ivem.nl.

Minder huur voor
huurders door RGS
DEN HAAG - Die claim legt cor-
poratie Woonkracht10 neer in het 
magazine van de verenigde wo-
ningcorporaties, Aedes. Onder 
andere. Woonkracht10 kiest dui-
delijk voor de strategie om via 
kostenrationalisaties de huurver-
hoging naast de inflatiecorrectie 
voor haar huurders zoveel moge-
lijk te beperken. Een van de pijlers 
voor dat beleid is de keuze voor-
resultaatgericht samenwerken 
(RGS). ‘We kiezen voor resultaat-
gericht samenwerken om zo effi -
ciënter om te gaan met de onder-
houdskosten’, aldus Wim van den 
Herik, manager Vastgoed van 
Woonkracht10. 

HEERLEN - 44% van de mensen 
die in 2007 van een vaste baan 
naar uitzendwerk gingen zat 5 
jaar later in een uitkeringssituatie 
óf was uit de statistieken ver-
dwenen; 8% werkte na 5 jaar nog 
steeds als uitzendkracht. Dat 
meldt het CBS na onderzoek naar 
de 794.000 werknemers die in 

2007 gingen fl exwerken. 40% zit 
maximaal 5 jaar in de uitzend-
baan. De helft daarvan niet meer 
dan één jaar.  Na 5 jaar werkte 
nog 8% als flexwerker, 41% had 
inmiddels vast werk, 22% een 
uitkering en 22% had noch werk 
noch een uitkering; 6% was zelf-
standig ondernemer.

Veel fl exwerkers in uitkering
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GOOR – Altijd weer een bijzonder moment: de eerste buitenklus. Eric Vrielink 
van Vrielink Schilders- en Glasbedrijf staat hier met plezier te werken aan een 
particuliere woning met veel houtwerk dat een reguliere onderhoudsbeurt, met 
Herfst & Helder-verf, goed kon gebruiken. De hoogwerker is van het bedrijf zelf, 
vertelt echtgenote en mede-eigenaar van het twee man personeel sterke schilders-
bedrijf, Caecilia Vrielink. ‘Die hoogwerker hebben we al een tijdje. Het werkt 
stukken sneller dan met zijn tweeën een rolsteiger tot helemaal aan de punt op-
bouwen.’ De grasmat heeft na vertrek alle tijd om er deze zomer weer mooi bij te 
liggen.

AMERSFOORT - Met het verdwijnen van de VAR-verklaring 
ontstaat er een andere verhouding tussen zzp’ers en bureaus die 
voor hen bemiddelen. Uitzendkoepel NBBU heeft hiervoor nu 
een door de Belastingdienst goedgekeurd modelcontract.

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

Pensioenenquête 
onder zzp’ers
WOERDEN – Belangenorganisatie Zelfstandigen Bouw is een 
enquête actie begonnen onder zzp’ers over het (verplichte) schilder-
pensioenfonds. ‘Wij krijgen veel klachten, terwijl het fonds beweert 
dat de zzp’ers juist heel tevreden zijn.’

Alle zzp’ers in de schilderssector 
ontvingen een briefkaart met de 
oproep om hun mening te geven 
over het Pensioenfonds Schilders 
(op www.schilders-pensioen.
nl). De oproep komt van Zelfstan-
digen Bouw, die geen neutrale po-
sitie inneemt, getuige de slogan 
‘Stop de wurggreep’. 
Charles Verhoef, voorzitter van 
Zelfstandigen Bouw, licht toe: ‘Vo-
rig jaar hebben we geprobeerd om 
de wettelijke verplichting voor 
zzp’ers om af te dragen aan het 
Bedrijfstak Pensioen Fonds (BPF) 
ongedaan te maken. Zonder resul-
taat. Terwijl het fonds voor zzp’ers 
onrechtvaardige regels hanteert.’ 
Zoals het recht op vroegpensioen 
voor zzp’ers die daarvoor in loon-
dienst spaarden. ‘We hebben be-
reikt dat schilders die na 1 januari 
2014 voor zichzelf begonnen wél 
vroegpensioen kunnen krijgen. 
Maar voor duizenden schilders 
die daarvóór zzp’er werden, is 
niets geregeld.’
Voor zzp’ers die arbeidsonge-
schikt raken is er een verslechte-
ring bij de vrijstelling van premie-
afdracht. Verhoef: ‘De zzp’er moet 
nu elk jaar twee keuringen laten 
doen, op eigen kosten. Die kosten 

samen 770 euro, een groot bedrag 
als je arbeidsongeschikt bent. 
Daarnaast is de premievrijstel-
lingsperiode beperkt tot 3 jaar, on-
geacht of je dan weer beter bent of 
niet.’
Verhoef zegt honderden klachten 
van schilder-zzp’ers over het 
fonds te kennen. Toch zegt het 
BPF op basis van eigen onderzoek 
dat de zzp’ers tevreden zijn. ‘De 
gegevens van die enquête worden 
geheim gehouden. Maar er schij-
nen zo weinig zzp’ers te zijn geïn-
terviewd dat je daar geen conclu-
sies aan kunt verbinden. We wil-
len nu weten wat de zzp’ers echt 
vinden.’
Het BPF heeft al sinds 2008 de 
pensioenen niet  meer  geïn-
dexeerd, wat volgens Zelfstandi-
gen Bouw neerkomt op een koop-
krachtverlies van 9,82 procent. Per 
1 januari 2017 dreigt er een kor-
ting op de pensioenuitkeringen.
Wel heeft het BPF-bestuur, het 
gaat in totaal om zo’n twaalf men-
sen, zich allerlei vergoedingen 
toebedeeld, onder andere voor het 
bijwonen van de vergaderingen. 
Verhoef: ‘Met dat geld kun je de 
pensioenen niet redden, maar mo-
reel is het niet netjes.’

Modelcontract voor zzp-bureaus

De VAR-verklaring verdwijnt per 
1 mei en wordt vervangen door 
modelcontracten waaruit blijkt 
dat er van zelfstandig onderne-
merschap sprake is. Tal van bran-
che- en belangenorganisaties heb-
ben hiervoor inmiddels een mo-
delovereenkomst opgesteld en 
door de Belastingdienst laten 
goedkeuren. Dergelijke contrac-
ten zijn er vooral voor opdracht-
gevers en opdrachtnemers. Daar-
tussen zitten ook in veel gevallen 
werkbemiddelaars: grote op-
drachtgevers doen vaak uitslui-

tend zaken via dat soort bureaus. 
In veel gevallen gaat het om uit-
zendbureaus die naast in werk 
voor uitzendkrachten ook bemid-
delen voor zzp’ers. Door het weg-
vallen van de VAR-verklaring 
moeten die bureaus helder kun-
nen maken wat voor soort relatie 
de flexwerker met het bureau 
heeft. Daarom heeft de NBBU nu 
een door de Belastingdienst goed-
gekeurde modelovereenkomst 
die de afspraken en de werkver-
houding vastlegt tussen de werk-
bemiddelaar en de zzp’er.

Bekijk hier de nieuwe 
bedrijfsvideo

www.altrex.com

De nieuwe Altrex website!
Vernieuwend, gebruiksvriendelijk en compleet.
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Aldi verandert
naam verf 

COVENTRY (UK) - Supermarkt-
gigant Aldi zal de naam van een 
blik verf aanpassen na een 
klacht van een misbruikslachtof-
fer. De vrouw ontdekte in een 
Britse vestiging een pot verf met 
de naam ‘rape yellow’ (rape = 
aanranding). Ze was onthutst. 
Wat blijkt: ‘rapeseed’ is Engels 
voor koolzaad. En vanwege de 
gele kleur van de bloeiende 
koolzaadplant was de naam zo 
gekozen en verkort tot ‘rape yel-
low. De supermarktgigant zegt 
erbij dat online de naam wel cor-
rect staat: Rapeseed Yellow. De 
kleur stond bekend als ‘RAL 
1021 Rape Yellow’. Aldi ziet de 
fout in, is gevoelig voor de reac-
tie en past de naam aan.

Kansloze diefstal

HAARLEM –  E ind  vor ige 
maand heeft de politie ’s nachts 
op de Rijksstraatweg in Haar-
lem een 43-jarige Haarlemmer 
aangehouden. Dit na een mel-
ding dat er een aanhangwagen 
van een bouwplaats op de PC 
Boutenstraat werd gestolen. 
Agenten zagen een busje rijden 
met aanhangwagen met daarop 
een aggregaat. Opvallend was 
dat de combinatie niet ver was 
gekomen. Het busje leek zonder 
benzine te staan en de aanhang-
wagen had een lekke band. Bij 
een nadere controle van de ge-
gevens van de verdachte bleek 
hij niet in het bezit van een gel-
dig rijbewijs. Alle reden voor 
een aanhouding.
 

Uniek glaswerk
van glasschilder  
SNEEK - Dankzij een ruimharti-
ge schenking is het Fries Scheep-
vaart Museum in Sneek in het 
bezit gekomen van een uniek 
werk van Eyse Ates Ruytenbach, 
vermaarde Sneker glasschilder. 
Ruytenbach schilderde zijn 
schilderij (hij was tevens kunst-
schilder) ‘Landschap met her-
berg’ in 1680. Nederlandse bezit 
aan gebrandschilderd glas is ten 
opzichte van andere Europese 
landen zeer beperkt. In de loop 
van de zestiende eeuw werden 
veel kostbare kerkramen ver-
nield tijdens oorlogen en gods-
diensttwisten.

Ook duurzaam

GROENLO - Leerlingen elektri-
citeitshuisjes laten schilderen 
om duurzaamheid aan te tonen. 
Dat zal wel met duurzame verf 
gedaan zijn. Daar zegt het pers-
bericht op de website van De 
Gelderlander echter niets over. 
Wel dat leerlingen van de basis-
school in Groenlo onder begelei-
ding van kunstenaars dat doen 
in opdracht van energiemaat-
schappij Liander. Het project is 
een idee ontwikkeld samen met 
Slim Opgewekt. Het schilder-
project laat zo de hele buurt zien 
dat ze duurzaam bezig zijn.

P E R S O N E N  &  B E D R I J V E N
100 jaar van Wijhe
ZWOLLE – Nee, geen grap, op 1 
april vierde de Zwolse verfprodu-
cent Van Wijhe Verf (Wijzonol, 
Ralston, Oer en Marlise) het 
100-jarig bestaan. Als zelfstandig 
familiebedrijf is Van Wijhe Verf 
een opvallende speler in de verf-
branche, die sterk gedomineerd 
wordt door beursgenoteerde mul-
tinationals. Het bedrijf inclusief 
de productie- en laboratoriumfa-
ciliteiten is nog altijd gevestigd in 
Zwolle. Tot de Van Wijhe Groep 
behoort verder een landelijke 
verfgroothandel met 11 vestigin-
gen en een steeds groter worden-
de export onder de naam Ralston 
Colour & Coatings.

Record omzet en 
winst voor Soudal 

TURNHOUT (B) - Lijm-, silico-
nen- en pu-schuimfabrikant 
Soudal heeft een uitstekend 2015 
achter de rug. Het bedrijf boekte 
een nieuw record in zowel omzet 
als nettoresultaat. Met een gecon-
solideerde omzetgroei van 12% 
zet Soudal haar groeistrategie 
voort. Het nettoresultaat steeg in 

2015 tot € 23 miljoen. In 2015 
steeg de totale omzet van Soudal 
met niet minder dan € 65 miljoen 
tot een nieuw record van € 630 
miljoen. De laatste 5 jaar groeide 
Soudal met € 300 miljoen. In juni 
2015 werd het Letse Tenachem 
aan het Soudal netwerk toege-
voegd, wat een uitbreiding van 
het productenportfolio voor de 
kitproductie voor dubbel glas be-
tekent.

Wits Noord Repair 
Care-gecertifi ceerd
D R A C H -
TEN - Vast-
goedonder-
houdsbedrijf 
Wits Noord 
uit Drachten 
h e e f t  h e t 
D.O.E.- certi-
f i c a a t  v a n 
Repair Care ontvangen. Het be-
drijf mag zich nu Duurzaam On-
derhoud Expert noemen. Direc-
teur Nico van Asten van Wits 
Noord ontving het certificaat uit 
handen van Gert Jansen, account 
manager bij Repair Care. De ont-
vangst van het certifi caat betekent 
dat er binnen het bedrijf niet al-
leen voldoende mensen zijn opge-
leid door Repair Care op Niveau 
1, 2 en 3, maar ook dat in de prak-
tijk is aangetoond dat er op een 
hoog kwalitatief niveau gewerkt 
wordt.

Anker Stuy fi nalist
Ondernemingsprijs  

TERWISPEL - Verffabrikant An-
ker Stuy uit Terwispel is in de race 
voor de prijs van ‘Friese Onderne-
ming van het Jaar’. Het is een van 
de drie finalisten voor deze jaar-
lijkse prijs van Stichting Verkie-
zing Friese Onderneming van het 
Jaar. Uit 200 kandidaten koos de 
jury zes genomineerden. Zij wer-
den met een scan van Deloitte en 
Rabobank getoetst op bedrijfsvoe-
ring, innovatie en fi nanciële resul-
taten. Op de foto de drie de fi na-
listen met in het midden Janne-
marij Noordmans van Anker Stuy 
Verven.

Smits heeft meest
tevreden werknemers  
ROTTERDAM - Voor het zevende 
jaar op rij heeft Integron, onder-
zoeks- en adviesbureau op het ge-
bied van klant-, medewerker- en 
intern klantonderzoek, de Bele-
ving Awards uitgereikt aan orga-
nisaties die het beste presteren op 
het gebied van klant-, medewer-

ker- en facility beleving. Smits 
Vastgoedzorg uit Rotterdam bleek 
het hoogst te scoren op medewer-
kerstevredenheid.

Sherwin-Williams 
koopt Valspar 
CLEVELAND (VS) - Met de over-
name van de Amerikaanse verf- en 
coatinggigant Valspar wil de even-
eens Amerikaanse verf- en coa-
tingfabrikant Sherwin-Williams in 
één klap ’s werelds grootste wor-
den. Met een gecombineerde om-
zet van 15,6 miljard dollar haalt het 
bedrijf PPG en AkzoNobel in. Met 
de overname zou 11,3 miljard euro 
gemoeid zijn (ruim 10 miljard 
euro), meldt PaintSquareNews. 
Beide bedrijven hebben verklaard 
deze overname in het vierde kwar-
taal van 2016 af te ronden. 

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.

VOOR VAKKRACHTEN 

DE SPECIALIST

 
Even zonder reaguurder     JAN MAURITS SCHOUTEN

iets te melden heeft dat een 
plaatsje in de krant verdient.
Over het algemeen weet u ons 
overigens best aardig te vinden 
met tips, verhalen en nieuwtjes. 
Wij varen op stromen die voort-
komen uit bron-
n e n .  E n  é é n 
zo’n bron dat 
bent  u .  Maar 
speciaal over het stukje dat ik hier 
schrijf mailt u mij zelden, al krijg 
ik wel eens complimentjes in een 
direct gesprek. Kritiek is er vast 
ook, maar die spreekt niemand te-

gen me uit. U weet mogelijk dat 
wij ook een website hebben, Schil-
dersvak.nl (ik hoop het maar, 
want als u op SchildersVakkrant 
geabonneerd bent hebt u zelfs 
gratis toegang tot het besloten ge-

deelte daarvan). 
Daar schrijf ik 
wekeli jks een 
‘blog’, ook zo’n 

stukje zoals hier. Daar kun je 
rechtstreeks op reageren, zodat ie-
dereen jouw reactie dan weer kan 
lezen. Dat is een fi jne functie van 
het internet: zo kan een zinvolle 

dialoog ontstaan, waar de blog-
ger soms alleen maar de aanlei-
ding van is. Ik ben een groot 
voorstander van dergelijke de-
batten. Maar… je hebt er ook 
van die reaguurders. Mensen 
die op ‘zenden’ staan, en niet 
op ontvangen, een hele pop-
penkast optuigen waar ze dan 
in hun eentje Jan Klaasen in 
gaan spelen. Dat lijkt wel ver-
makelijk, maar is uiteindelijk 
zinloos. Laat mij dan maar in 
alle rust dit stukje schrijven.                       

j.schouten@eisma.nl

Onder deze column staat mijn 
mailadres. Dat mag u naar har-
tenlust gebruiken. Bijvoorbeeld 
om te reageren op wat ik heb 

geschreven. Maar 
u kunt het ook ge-
bruiken om met 
mij persoonlijk of 

met de redac-
tie in con-

tact te ko-
men. Bij-
v o o r -
b e e l d 
omdat u 

V O O R W E R K

geschreven. Maar 
u kunt het ook ge-
bruiken om met 
mij persoonlijk of 

met de redac-
tie in con-

tact te ko-

S J O N  GERALD JAGER
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uitzend-cao algemeen 
verbindend verklaard

De CAO voor Uitzendkrachten is 
afgesloten door de uitzendkoepel 
ABU (Algemene  Bond Ui t -
zendondernemingen) en de vak-
bonden FNV Flex, CNV Vakmen-
sen, De Unie en LBV. Het gaat op 
jaarbasis om ruim 700.000 uit-
zendkrachten. De ABU verenigt 
een groot aantal grote uitzendbu-
reaus. Kleinere uitzendbureaus 
zijn aangesloten bij de NBBU. 
Voor die bureaus geldt de avv 
niet. Zes onafhankelijke werkbe-
middelingsbureaus hebben een 
verzoek tot dispensatie ingediend 
bij de minister. Zij wilden afwij-
kende arbeidsvoorwaarden kun-
nen afspreken. De minister heeft 
al deze verzoeken afgewezen. De 
ABU laat in een reactie weten blij 

te zijn met de algemeenverbin-
dendverklaring. Jurriën Koops, 
directeur van de ABU: ‘Met deze 
avv ontstaat een gelijk speelveld. 
Het zorgt ervoor dat de arbeids-
voorwaarden, arbeidsomstandig-
heden en de naleving van de 
CAO voor Uitzendkrachten goed 
zijn geregeld. De periode van al-
gemeenverbindendverklaring 
gaat in op 25 maart 2016 en loopt 
door tot en met 4 november 2017. 
Zoals bij elke avv geldt dat uit-
zendbureaus aanvullende afspra-
ken met hun werknemers of met 
branchepartijen mogen maken, 
zolang dit maar duidelijke aan-
vullingen zijn bovenop de basis-
arbeidsvoorwaarden van de alge-
meen verbindend verklaarde cao.

MenGeR sCHiLDeRsBeDRiJF

k o R t
samen eruit komen
DEN HAAG – Hebt u wel eens 
moeite om er achter te komen wie 
er verantwoordelijk is voor het on-
derhoud aan schoolgebouwen? 
Dat kan kloppen want daarover 
bestaat, mede voor veranderde 
wetgeving, veel verwarring. Ad-
viesbureau Berenschot en ICS Ad-
viseurs hebben nu het zogenoem-
de afwegingskader ‘Onderwijslo-
kaal’ ontwikkeld in opdracht van 
de VO-raad, PO-Raad, VNG en 
OCW, tools voor gemeenten en 
schoolbesturen om de verantwoor-
delijkheden stap voor stap vorm te 
geven. Het afwegingskader werd 
nadrukkelijk samen met vertegen-
woordigers uit het veld van onder-
wijshuisvesting ontwikkeld. Meer 
info: www.onderwijslokaal.nl.

BAsF: 100%
biobindmiddel 
LUDWIGSHAFEN - Ook bindmid-
delleverancier BASF introduceert 
een 100 procent herwinbaar, dus 
biobased bindmiddel. De bindmid-
delen die BASF produceert onder 
de naam Acronal, zijn in hun for-
mulering en hun kwaliteit identiek 
met bindmiddelen die van aardolie 
gemaakt worden, claimt de bind-
middelproducent. BASF ontwik-
kelde de techniek in samenwer-
king met de TÜV SÜD-inspectie. 
Het 100 procent hernieuwbare 
bindmiddel is ook voor andere 
verffabrikanten verkrijgbaar.

slachtofferhulp bij 
bedrijfsongevallen
ALBLASSERDAM – Er is een 
Stichting Arbeidsongevallen opge-
richt die mensen bijstaat die een 
bedrijfsongeval is overkomen. Er 
bestond al een Stichting Slachtof-
ferhulp voor misdaad- en verkeers-
slachtoffers, maar niet voor deze 
mensen. Terwijl er wel heel veel op 
hen of hun nabestaanden afkomt: 
onderzoeken van de Inspectie 
SZW, bedrijfsartsen, verzekeraars, 
bedrijfsleiding, UWV of de moge-
lijkheid om eventueel schade te 
claimen. Slachtoffers weten vaak 
niet tot wie ze zich moeten richten. 
Meer info:  www.stichtingarbeids-
ongevallen.nl.

SURREY (GB) - Britse weten-
schappers hebben vastgesteld dat 
tijdens het drogen kleinere parti-
kels in vloeistoffen de grotere ver-
dringen, waardoor in een laag 
meerdere partikellagen ontstaan. 
De wetenschappers concludeer-
den dat tijdens het drogen de 
deeltjes zich schikken volgens het 
natuurkundige principe van de 
osmotische druk. Als voorbeeld 
noemen de wetenschappers zon-
nebrandcrème, die aan het opper-
vlak zonwerende partikels zou 
hebben en aan de huidkant huid-
verzorgende partikels. De veron-
derstelling is dat door het varië-
ren in die druk de laagjesvorming 
beïnvloed kan worden. Daardoor 
kunnen coatings meerdere func-
tielagen krijgen. Toepassingen in 
verf zijn denkbaar.
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Tot september van dit jaar zit zijn agenda 
bommetje vol. Thijs Menger (26): ‘Ik 
werk de hele week, inclusief het weekend 
als het moet.’ Niet veel schildersbedrijven, 
ook zzp’ers, doen hem dit na. ‘Ik begon 
vorig jaar in een straat aan een woning, 
inmiddels ben ik met het vijfde huis bezig 
in diezelfde straat’, vertelt Menger met 
gepaste trots. 
Menger startte in juni 2015 Menger 
Schildersbedrijf in Utrecht. En dat in 
een lastig economische periode. ‘Voordat 
ik voor mezelf begon, werkte ik in 
loondienst bij een groot schildersbedrijf. 
Ik was daar uitvoerder en had soms een 
ploeg van 10 uitzendkrachten voor me 
werken.’ Het is ook de tijd dat Menger 
veel vragen van klanten krijgt om voor 
hen schilderklussen te doen. Tegelijk 
realiseert de schilder zich dat hij een 

andere richting op wil. ‘Ik had altijd al 
sterk het gevoel om mijn eigen zaken 
te willen regelen en zelf beslissingen 
te willen nemen. Daarom ben ik voor 
mezelf begonnen.’ 
Menger is een allrounder met alle 
diploma’s op zak, inclusief die van de 
Kader Ondernemersopleiding. ‘Voor 
timmerwerk en stucwerk heb ik mijn 
contacten. Glaszetten doe ik samen met 
een andere schilder-glaszetter. We doen 
geregeld klussen samen.’
De zaken verlopen dusdanig voorspoedig 
dat Menger langzaam in de situatie 
terechtkomt om ‘nee’ te moeten verkopen, 
een ongekende luxe. ‘Dat doet een 
schilder natuurlijk niet graag. Ik neem 
dan bijvoorbeeld wel het werk op en stel 
voor om alleen die onderdelen in orde te 
maken die het hardst nodig zijn, om het 

werk in dan een later stadium weer op 
te pakken.’ 
Menger had zich financieel al 
voorbereid op het ondernemerschap 
en geld gespaard. ‘Voor een bus, 
voor een steiger en een steigerwagen, 
om goed beslagen ten ijs aan het 
ondernemerschap te beginnen.’ Op 
het moment dat de redactie van 
SchildersVakkrant belt, is hij net druk 
met het ophangen van een nieuw 
aangeschaft steigerdoek. 
Er is best een kans dat Menger straks 
geen zzp’er meer zal zijn. ‘Je weet 
nooit hoe het zich ontwikkelt. Ik 
kies voor een goed contact met mijn 
klanten, dus kleinschalig zal het altijd 
blijven. En dan samenwerken met 
mensen die ik goed ken, uit mijn eigen 
netwerk.’ 

LIJNDEN - De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft 
de CAO voor Uitzendkrachten 2012- 2017 algemeen verbindend ver-
klaard. Dit betekent dat alle uitzendkrachten die in Nederland wer-
ken recht hebben op dezelfde arbeidsvoorwaarden. Al gelden voor de 
NBBU andere regels.

WESTKAPELLE - Mede omdat 
hij ooit de Nationale Schilders-
Vakprijs won (die van 2009) werd 
Eric Grim benaderd om als des-
kundige iets te vertellen in het 
SBS 6-programma ‘Alles over wo-
nen’. Het (korte) item wordt uit-
gezonden op eerste Paasdag om 
15:30 uur.‘Het programma wilde 
iets over schilderonderhoud bren-
gen’, vertelt Eric Grim van het ge-

lijknamige schildersbedrijf in het 
Zeeuwse Westkapelle.  Grim 
mocht zelf een project aandragen 
voor het item. ‘Ik koos voor een 
mooie Zeeuwse boerderij waar ik 
een grote klus aan gehad heb: 
houtrotreparaties en een com-
pleet nieuw verfsysteem.’ Op de 
foto links presentator Jeroen 
Smits van het SBS6-programma, 
rechts Eric Grim. 

schilder eric Grim op televisie  

Laagvorming in verf

wolters in landelijke reclame  

DEVENTER – Het zal niet veel 
mensen zijn ontgaan. Vorige 
maand was Schildersbedrijf Wol-
ters regelmatig op de nationale 
televisie te zien. Namelijk in een 
lange flitsende commercial, een 
reclame van drukwerk- en print-
bedrijf Drukwerkdeal. Het film-
pje, waar een presentator van het 
Drukwerkdeal laat zien dat be-
drukking van bedrijfskleding, 

steigerdoeken, emmers, vlaggen 
en visitekaartjes je bedrijf een 
‘boost’ kan geven. Model stond 
het Schildersbedrijf Wolters, een 
goede bekende van het eveneens 
Deventer drukwerkbedrijf. 
Wolters maakte acht medewer-
kers vrij om aan de opnames mee 
te doen. De locatie, een karakte-
ristieke rietgedekte villa, was 
door het reclamebureau gehuurd.

Rekers opnieuw schilderkampioen  
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AMSTERDAM – Nederlands 
kampioen schilderen is al een 
geweldige prestatie op zich. 
Maar  Rick Rekers, leerling op 
het ROC van Twente (Henge-
lo), is zelfs voor de tweede keer 
op rij Nederlands kampioen 
schilderen geworden. Dat 
kwam hem niet aanwaaien. 
Rekers heeft namelijk hard ge-
traind voor de prolongatie van 
het kampioenschap, zoals 
Schilder^sCool Hengelo, waar 
hi j  zi jn prakti jkonderwijs 

krijgt, in en twitterbericht laat 
weten. Nummer 2 werd Jeroen 
Bestebreur van het Da Vinci-
college (Dordrecht), derde 
werd Jeroen van Doorn van 
ROC ter AA in Helmond. Be-
gin december zijn er Europese 
kampioenschappen, in Göten-
borg, Zweden. Het is nog niet 
helemaal duidelijk of er een 
schilderafvaardiging naartoe 
gaat. Dat Rekers dan grote 
kans maakt mee te gaan staat 
buiten kijf.



Daarom introduceert Wijzonol de meest 
weerbestendige lak.
Glansrijk de beste!

Daarom introduceert Wijzonol de meest 
weerbestendige lak.
Glansrijk de beste!
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‘Wij hoeven minder te weten’
Corporatie Domijn besteedt gevelonderhoud uit aan corporatie Exterio

Schildersbedrijven laten samenwer-
ken in plaats van uit elkaar spelen, 
hoe kóm je er op?

Strikker: ‘We zijn bij Domijn zo’n 
zes jaar geleden begonnen om he-
lemaal opnieuw naar het onder-
houd aan onze 16500 wooneenhe-
den te kijken. Waarom zouden we 
steeds zelf constateren wat er aan 
onderhoud nodig is, vragen en 
klachten behandelen en alles con-

troleren? Kon dat niet slimmer en 
goedkoper? We zijn begonnen 
met de ruim 14000 cv-ketels die 
we hebben staan. Daarvan heb-
ben we het onderhoud uitbesteed 
aan een vaste partner. We hebben 
functionele eisen en eenheidsprij-
zen afgesproken. Wat blijkt? De 
installateurs gaan veel gerichter 

en preventiever onderhoud ple-
gen, ze zijn gaan innoveren, ze 
volgen de ketels nu van afstand 
en komen al voor het onderhoud 
langs nog voor er klachten zijn. Er 
wordt daardoor bespaard op on-
derhoudskosten en de klanttevre-
denheid neemt toe. Toen dat een 
succes was dachten we: dat moet 
met ander onderhoud ook kun-
nen.’

Ja, cv-ketels, lekker makkelijk. Gevel-
onderhoud, dat is een stuk com-
plexer

Van der Geest: ‘Voor de opdracht-
gever uiteindelijk niet. Hoe we 
steeds meer zijn gaan rekenen is 
in kosten per verhuureenheid 
(VEH). Als je die kosten in de tijd 

volgt, zie je dat je daar een be-
paald gemiddelde in kunt afspre-
ken.’
Strikker: ‘We werken met zo’n 
tien schildersbedrijven voor ons 
vastgoedonderhoud. We hebben 
een aantal benaderd met de vraag 
wie er mee wilde denken over een 
andere manier van samenwerken. 
Daar hebben ze allemaal positief 
op gereageerd. Die vormen nu 
Exterio. Het zijn: De Hemink 
Groep, Lenferink, SW Vastgoed-
verbetering, Van Heek Schilder-
werken en dus Gebroeders van 
der Geest. Met de andere schil-
dersbedrijven doen we nog steeds 
zaken voor de rest van ons vast-
goed, het vastgoed dat nog niet 
resultaatgericht wordt uitbe-
steed.’

En dat Exterio is dus een corporatie 
van schildersbedrijven, waar is dat 
goed voor?

Van der Geest: ‘We pakken geza-
menlijk de complexen via de 
RVO-manier aan: nul-metingen, 
opstellen van onderhoudsplan-
nen voor 25 jaar. Vanaf het begin 
zijn onze bedrijfsbureaumensen 
die opnames samen gaan doen, 
dus van de verschillende schil-

dersbedrijven samen. Dat heeft 
geleid tot een eenduidige manier 
van opstellen van de onderhouds-
scenario’s. Alleen daarbij al heb-
ben we heel veel geleerd.’
Strikker: ‘Wij willen eigenlijk zo 
min mogelijk te maken hebben 
met de dingen waar de schilders-

bedrijven goed in zijn. We hoeven 
steeds minder te weten over be-
handelmethodes, verfsystemen 
enzovoorts. Als we aan de voor-
kant maar goede afspraken kun-
nen maken en goede controleaf-
spraken. Klanttevredenheid is 
daar een heel belangrijke in, en 
natuurlijk voeren we ook onze ei-
gen technische inspecties uit. Ver-
der willen wijzelf één aanspreek-
punt, één facturatieadres. En dat 
willen we ook voor de bewoners. 
Ze moeten niet ons bellen met een 
vraag over het gevelonderhoud. 
Daarvoor moeten ze bij Exterio 
zijn.’
Van der Geest: ‘We hebben een 
website (exterio-vp.nl) waar be-
woners van alles te weten kunnen 

komen over het onderhoud en 
waar ze ook per mail of per tele-
foon vragen kunnen stellen. Exte-
rio is de contractpartner van Do-
mijn. De corporatie maakt de af-
spraak over de functionele eisen, 
legt de onderhoudsplanning voor 
aan Domijn en stuurt de factuur. 
De verdeling van de werken doen 
we onderling, op basis van gelijk-
waardigheid. Dat geeft enorme 
rust en ook de mogelijkheid om 
het werk goed te spreiden. Onze 
bedrijfsbureaus zijn nu aan het re-
kenen aan de werkplanning van 
2017. Die denken we in april klaar 
te hebben.’

Enne… dat werkt ook kostenbespa-
rend?

Strikker: ‘Het pakte meteen al 
goed uit. Op de meerjarenbegro-
ting die we met elkaar afgespro-
ken hadden, toen zo’n 4,5 miljoen 
euro, bleek Exterio al snel een 
paar ton te kunnen besparen. Ook 
in de toekomst denken we, met 
voortschrijdend inzicht, besparin-
gen te kunnen realiseren. Omdat 
we die prikkel inbouwen. We wil-
len naar het betalen van een vast 
bedrag per wooneenheid. Wat Ex-
terio weet te besparen is voor hen 
gunstig.’
Van der Geest: ‘Door de samen-
werking, ook met vaste comakers, 
zoals voegbedrijven en dergelijke, 
is meteen al winst te halen, bij-
voorbeeld in de logistiek. We le-
ren daarin ook van elkaar; het ene 
bedrijf doet de dingen weer net 

anders dan het andere. Als het om 
verduurzaming of duurzaamheid 
gaat in plaats van een eenmalige 
klus kijk je soms heel anders naar 
bepaalde methodieken. Is het bij-
voorbeeld soms gunstiger om een 
iets duurder product of ingrijpen-
der methode toe te passen, omdat 
je daar op de lange duur meer 
voordeel van hebt. Maar het gaat 
verder: we hebben een virtueel in-
novatielab opgericht. Daarin pra-
ten we met fabrikanten van bij-
voorbeeld kit of van verf. We da-
gen ze uit om met duurzame 
oplossingen te komen. Samen 
vertegenwoordigen we iets. We 
komen veel sneller veel verder 
dan we als individueel bedrijf 
ooit zouden komen.’

Dick van der Geest (links) en Dennis Strikker: ‘Elkaar stimuleren om te innoveren is stukken leuker dan aanbesteden’ 
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ZUSEX ALL-ROUND REPAIR, 
DÉ OPLOSSING VOOR DE MEEST 
UITEENLOPENDE REPARATIES

‘We rekenen nu aan de planning

 voor 2017’

‘Met de andere schilders doen we ook 

nog wel zaken’

ENSCHEDE- Over honderdzevenentwintig wooncomplexen van Do-
mijn voert Exterio langjarig gevelonderhoud uit. En daar komen er elk 
jaar ettelijke bij. Exterio is een corporatie van vijf schildersbedrijven. 
Dick van der Geest (directeur bij Gebroeders Van der Geest) en Den-
nis Strikker, teamleider Vastgoedbeheer bij Domijn, leggen uit hoe 
dat zit.
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‘Aan de voorkant goed geregeld’
Grobbee schildert de Dalfse Trefkoele+

‘We waren min of meer de huis-
schilder van de ‘oude’ Trefkoele’, 
vertelt Tonnie Reimert, directeur 
van Grobbee Schilderwerken en 
Totaalonderhoud uit Dalfsen. ‘We 
hadden geen vast contract maar 
werden meestal wel benaderd 
voor onderhoudsschilderwerk of 
glasklussen. Al dertig jaar gele-
den hebben we de oorspronkelij-
ke sporthal al eens geschilderd.’
Toen dus in 2014 het gebouw 
deels werd afgebroken, deels ge-
renoveerd en deels met nieuw-

bouw werd uitgebreid tot het 
grootste culturele centrum van 
Overijssel, met een vloeropper-
vlak van 7700 vierkante meter, 
wilde Grobbee het ook graag 
schilderen. ‘Dat is vrij soepel ge-
gaan’, herinnert Reimert zich. ‘We 
werkten in onderaanneming van 
aannemer Hegeman uit Nijver-

dal. We hebben het werk voor hen 
uitgerekend en gekregen. Bij het 
project behoorde ook het plaatsen 
van glas en dat doen wij ook. Zo 
konden we alles in één hand hou-
den.’

Het ontwerp van het gerenoveer-
de en nieuwgebouwde gebouw, 
dat eigendom is van een stichting 
waarin de gemeente Dalfsen een 
sterke invloed heeft, werd na een 
aanbesteding in 2012 aan twee ar-
chitecten gegund: Alfons Hams 
van Spring Architecten en Erik 
Moederscheim van Moeder-

DALFSEN – Het is de thuisbasis 
van de vijfvoudige landskampi-
oen dameshandbal. En het cen-
trum van het sportieve en centra-
le leven in het Overijsselse Dalf-
sen: de Trefkoele+. Alweer enige 
tijd geleden werd het centrum 
onder architectuur herbouwd en 
uitgebouwd. Dat leverde 5000 
vierkante meter glasvlies- en 
schilderwerk op.

De architecten kozen in sommige ruimten voor extreme kleuren. Met de juiste primerkleur voerde Grobbee Schilderwerken die 
dekkend uit

scheimMoonen Architects.
Aan de buitenkant worden alle 
verschillende ruimten en bouw-
delen omvat door een golvende 
gevel die voor eenheid zorgt, met 
veel glas, die de relatie tussen de 
activiteiten die zich binnen afspe-
len en de gemeenschap er om-
heen, duidelijk wil maken. Bin-
nen in het nieuwe gebouw speelt 
de bibliotheek een centrale rol. Je 
komt er door binnen en het ge-
bouwdeel verbindt de andere de-
len met elkaar in de vorm van een 
‘+’-teken. Vandaar ook de ‘plus’ 
die achter de naam van de ver-
nieuwde Trefkoele geplaatst 
werd. Een ander opvallend ele-
ment is de grote sporthal, waar de 
dames van SercoDak hun thuis-
wedstrijden spelen. Ze doen dat 
op topklasseniveau en werden al 
vijf keer Nederlands kampioen. 
Tribunes voor het massaal toe-
stromende publiek zijn dan ook 
essentieel. De zaal kan dan ook 
snel worden omgebouwd tot een 
middelgrote theaterzaal of opge-
deeld in aparte sporthallen. 
‘We hebben veel overleg met de 
bouwdirectie gehad’, vertelt Rei-
mert. ‘Onder andere over de 
wandafwerking. We hebben het 
hele project met Brillux-produc-
ten gedaan. De 5000 vierkante 
meter wandoppervlak hebben we 
met glasvlies, met Creaglas Ge-

webe 2718, afgewerkt en daarna 
geschilderd met Sensocryl ELF 
266-muurverf. Er zijn in de diver-
se ruimten nogal verschillende, 

vaak vrij sterke kleuren gebruikt. 
Daarvoor hebben we goed over-
leg gehad met Brillux. Een kwes-
tie van in de juiste kleur voorrol-
len om dan in de goede kleur dek-
k e n d  a f  t e  s c h i l d e re n .  D e 
muurverf hebben we, op ons aan-
raden, afgewerkt met een trans-
parante lak, Vreaglas 2k-Acryl 
3471, die de muurverf tegen me-
chanische beschadiging en vui-
laanhechting beschermt. Er is een 
aantal andere producten op de 
markt dat hetzelfde kan, maar we 
wilden dit project graag helemaal 
met Brillux schilderen en boven-
dien was er ook een prijsvoor-
deel.’ Ook de kozijnen schilderde 
Grobbee met lakken van Brillux, 
met name de Hydro-PU-Tec Sei-
denmattlack 2088. ‘De Brillux-lak-
ken hebben een kwaliteit, daar 
kan menig Nederlands verfmerk 
nog wat van leren’, aldus de schil-
derdirecteur, die overigens net zo 
lief met andere verfmerken werkt, 
‘Wat dat betreft zitten we niet aan 
een leverancier gebakken. Bij dit 
project hebben we van Brillux wel 
perfecte begeleiding, service en 
belevering gehad.’
Het schilderen zelf was verder, 

volgens Reimert, niet bijster inge-
wikkeld. ‘Wat je ziet is dat met dit 
soort projecten alles steeds meer 
om de onderlinge communicatie 

gaat. Bij een centrum als dit zijn er 
heel veel partijen die meekijken. 
Je bent aan hun ruimtes bezig. 
Dat geldt voor de handbalvereni-
ging en het geldt net zo goed voor 
de historische vereniging. We wa-
ren ons ook van het begin af aan 
bewust dat we hier zeker niet met 
een zesje of een zeventje moesten 
proberen weg te komen, het 
moest echt goed zijn. Gelukkig 
hebben we met de aannemer aan 
de voorkant meteen goede afspra-
ken kunnen maken. Als je dat 
lukt, dan hoef je later in het pro-
ces niet aan crisismanagement te 
doen. Dat was hier dan ook niet 
het geval. We hebben er met ge-
middeld zo’n zes mensen in vol-
doende tijd aan kunnen werken 
en er een werk gemaakt waar we 
met trots naar kunnen kijken.’
De Trefkoele+ kreeg een eervolle 
vermelding bij de uitreiking van 
de prijs voor ‘Het beste gebouw 
van Nederland’ door architecten-
vereniging NBA . Het werd ge-
prezen vanwege het hoge niveau 
in de categorie levenskwaliteit en 
de mate waarin het gebouw bij-
draagt aan de sociale binding van 
Dalfsen en wijde omgeving.

De Bibliotheek is de verbindende schakel tussen de verschillende bouwdelen van het 
gebouw

De ‘plus’ van het gebouw komt overal terug, tot in de naamgeving aan toe 

De golvende gevel verbindt nieuwbouw en oudbouw met elkaar

Het gebouw won een prijs voor de 

bevordering van sociale binding

Bij dit soort projecten gaat het steeds 

meer om de communicatie
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In het historische jaar waarin de 
Nederlandse handbaldames 
voor het eerst in de geschiedenis 
naar de Olympische Spelen gaan, 
dreigde het doek te vallen voor 
het damestophandbalteam van 
SercoDak, de vast bespeler van 
de Trefkoele+ (en gesponsord 
door een bedrijf dat integrale on-
derhoudscontracten van daken 
aanbiedt). De sportvereniging 

had de financiën niet op orde. De 
Stichting Regio Zwolle United, 
opgericht en gefinancierd door 
voetbalvereniging PEC Zwolle, 
schoot eind februari van dit jaar 
te hulp, waardoor de Stichting 
Tophandbal Dalfsen gered werd. 
De club zal nu meer aan jeugd-
opleiding gaan doen en actief 
promotie voor Zwolle en Overijs-
sel gaan bedrijven. 

SercoDak gered
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Techniekcollege van start
Mbo-scholen verloren massaal bbl-leerlingen

Zadkine en het Albeda College, 
de twee grootste mbo-instellingen 
van Rotterdam, kunnen met 
40.000 leerlingen voetbalstadion 
De Kuip bijna helemaal vullen. 
Toch zien we dan in de loop der 
jaren steeds meer lege stoeltjes, en 
dat komt vooral doordat er min-
der gekozen wordt voor techni-
sche studies. Het aantal leerlingen 
op de technische richtingen van 
Zadkine en Albeda daalde tussen 
2011 en 2015 van 8.349 naar 7.174. 
Vooral de studierichting Bouwen 

& Wonen ging zwaar gebukt on-
der gebrek aan belangstelling.  
Andrea Kaim, directeur Zadkine 
Techniek: ‘De studierichting Bou-
wen & Wonen heeft veel last ge-
had van de crisis. Tussen 2011 en 
2015 daalde het aantal leerlingen 
met 30 procent, van 2.950 naar 
1.941. Het aantal bol-leerlingen 
bleef ongeveer gelijk, daar zat het 
probleem niet. Het aantal bbl-
leerlingen daalde van 1.889 naar 
910. Dramatisch! Dat heeft na-
tuurlijk alles te maken met de fail-
lissementsgolf onder technische 
bedrijven in de regio. Degene die 
overbleven, konden vaak geen 
leerwerkplek aanbieden.’  

Om de herkenbaarheid van het 
techniekonderwijs bij ouders, 
leerlingen en bedrijven in de stad 
te vergroten, hebben Albeda en 
Zadkine nu de handen ineen ge-
slagen. Per 1 augustus 2016 gaan 
de mbo-scholen samen onderwijs 
verzorgen voor zo’n 7.000 tech-
niekstudenten. Namens het be-
drijfsleven staan het Havenbedrijf 
Rotterdam, Deltalinqs, DINL, Ko-
ninklijke Metaalunie, Bovag, 
FME, Bouwend Nederland en 
Uneto-VNI achter de samenwer-

king. Zij verwelkomen het Tech-
niek College Rotterdam als ge-
sprekspartner en aanspreekpunt.
Bouwen & Wonen is een van de 
zes ‘werelden’ die op het Tech-
niek College Rotterdam zijn ver-
tegenwoordigd. De anderen zijn 
IT & Online, Lab & Research, Pro-
ces & Maintenance, Maakindus-
trie en Mobiliteit. In de wereld 
van Bouwen & Wonen zitten zo’n 
beetje alle technische vakken die 
er vandaag de dag toe doen, van 
stukadoor tot schilder, van all-
round waterbouwer tot aanko-
mend glasvezelmonteur, van 
balkman tot allround vakkracht 
onderhoud- en klussenbedrijf. In 

ROTTERDAM - Toekomstige schilders, stukadoors en timmerman-
nen in Rotterdam kunnen vanaf 1 augustus 2016 bij het Techniek Col-
lege Rotterdam terecht. Daartoe ondertekenden Zadkine en het Albe-
da College eind maart een samenwerkingsovereenkomst. 
Schilder^sCool Rotterdam, Dordrecht, Geldermalsen en Amersfoort 
gaan na hun fusie bij Techniek College Rotterdam opleidingsruimte 
huren. 

Herman Klop, links, Albeda College en Andrea Kaim van Zadkine halen het technisch onderwijs nadrukkelijk naar het mbo terug

totaal 115 opleidingen (niveau 2, 3 
en 4) bieden jonge ‘techies’ in de 
Maasstad de kans om de wereld 
van techniek te ontdekken. 
De samenwerking tussen Zadki-
ne en Albeda staat niet op zich-
zelf. Herman Klop, directeur Al-
beda Techniek, schetst de precaire 
situatie: ‘De ontwikkelingen 
dwongen ons om kostenefficiën-
ter te worden. De gekozen aanpak 
heeft veel schaalvoordelen. Onze 
gezamenlijke techniekopleidin-
gen zitten nu op 13 locaties. Bin-
nen vier jaar willen we naar vier 
grote en vier kleine locaties ge-
richt op techniek, verspreid over 

de regio.’
Zouden technische opleidingen 
zonder de samenwerking ver-
dwenen zijn? Klop: ‘Er zaten er 
een paar bij die vanwege de te-
ruglopende aantallen leerlingen 
onbetaalbaar zouden zijn gewor-
den.’ Kaim vult aan: ‘Als we deze 
beweging niet hadden gemaakt, 
zouden we niet alleen met zwaar 
noodlijdende afdelingen te ma-
ken krijgen maar ook met onte-
vreden bedrijven. Die gaan we nu 
een sterkere stem geven in de on-
derwijsprogramma’s, met meer 
gastlessen, docentenstages en 
leerlingenstages. Bedrijven ver-
wachten meer en betere leerlin-
gen van ons en wij denken dat dit 
de juiste weg is.’
De directeuren staan voor de uit-
daging staan om betere èn meer 
leerlingen af te leveren. Kaim: 
‘Hogere aantallen is lastig ge-
noeg, want jongeren denken niet 
in de eerste plaats aan techniek 

als ze gaan studeren. Maar het zal 
wel nodig zijn. De regionale ar-
beidsmarkt vraagt het van ons. 
Gelukkig zit er weer een lichte 
stijging in de aanmeldingen. Jon-
geren snappen ook wel dat hier 
prima kansen liggen voor een 
mooie loopbaan. Onze prognose 
is dat het aantal leerlingen zal stij-
gen. We zijn voorzichtig met het 
noemen van cijfers maar zien ze-
ker mogelijkheden. Wat werving 
betreft gebruiken we het bèta-
mentality-model.’
Volgens het bètamentality-model 
kiest nog geen 20 procent van de 
Nederlandse jongeren voor een 
toekomst in de techniek. Organi-
saties en instellingen kunnen het 
model inzetten om meer jongeren 
te interesseren in de periferie van 
techniek: naast concrete bèta’s 

zijn er carrièregerichte bèta’s, 
mensgerichte bèta’s en non-bè-
ta’s. Ook in deze drie aangrenzen-
de doelgroepen zitten potentiële 
leerlingen. De campagne waar 
Techniek College Rotterdam ze 
mee gaat binnenhengelen heet 
‘De Helden van Techniek’. Het 
hele palet aan wervingsmethodes 
wordt ingezet: open dagen, info-
dagen, beroepenmarkten, proef-
studeren, rolmodellen en Girls-
day. De crux voor Albeda en Zad-
kine is samen optrekken. Elkaar 
niet in de wielen rijden maar aan-
vullen, versterken en verrijken 
met (arbeidsmarkt)kennis. 
Interessant. Toch is het de vraag 
of de nieuwe opleiding de regio-
nale bedrijven echt gaat bieden 
wat zij nodig hebben. Kaim: ‘Dat 
is lastig concreet te maken want 
elk bedrijf wil iets anders. Het ene 
bedrijf wil specialisten, het andere 
juist generalisten. En wij moeten 
die gulden middenweg zien te 

vinden. In z’n algemeenheid den-
ken wij mensen te gaan afleveren 
die enerzijds het ambacht beheer-
sen en anderzijds kunnen antici-
peren op de snelle veranderingen 
om ons heen.’
Klop: ‘Wat we niet willen is mee-
waaien met iedere trend. We heb-
ben ook een maatschappelijke 
functie: jongeren opleiden als bur-
gers. Dat vinden we belangrijk, 
daar staan we voor. Als we niet 
oppassen, wordt straks alles ver-
taald naar commercieel gewin. 
Wij willen jongeren leren dat ze 
niet elke innovatie klakkeloos 
moeten accepteren maar juist kri-
tisch moeten zijn en voor- en na-
delen afwegen. Zelf verstandige 
keuzes maken voor een waarde-
volle bijdrage aan de samenle-
ving; ook dat is goed onderwijs.’ 

‘De gekozen samenwerking biedt veel 

schaalvoordelen’

‘Onze prognose is dat het aantal  

leerlingen gaat stijgen’

Fo
to

: T
ec

nh
ie

k 
Co

lle
ge

Van der Geest: ‘Albeda huurde 
opleidingsruimte bij ons. Straks 
krijgen we de omgekeerde situa-
tie. Waarschijnlijk gaan we vanaf 
augustus 2017 opleidingsruimte 
huren bij het Techniek College 
Rotterdam. Een jaar later pas. We 
zitten in een fusieproces met de 
vestigingen van Schilder^sCool 
in Dordrecht, Geldermalsen en 
Amersfoort. Alles zou dan naar 
Rotterdam gaan.’
De schildersbranche ging de af-
gelopen jaren mee in de krediet-
crisis en de tanende populariteit 
van techniek. Ook Schilder^sCool 
Rotterdam werd zwaar getroffen. 
In 2006 had het opleidingsbedrijf 

een kleine honderd bbl-leerlingen 
in dienst die werden gedeta-
cheerd bij schildersbedrijven in 
de regio. In 2015 waren het er nog 
maar 25. Gelukkig is het aantal 
weer gestegen naar zo’n 45 bbl-
leerlingen in 2016.
De ambities en doelstellingen van 
Schilder^sCool Rotterdam veran-
deren niet. Van der Geest: ‘Met 
ons concept ontzorgen we zo’n 
zestig schildersbedrijven in de re-
gio. We blijven bbl-leerlingen 
zoeken, selecteren, opleiden en 
uitlenen. Hun houding en gedrag 
vormen de basis. Leerlingen 
moeten gemotiveerd en betrouw-
baar zijn, met klanten kunnen 

omgaan, een net uiterlijk hebben, 
afspraken nakomen en een ple-
zierige collega zijn. Als ze van 
goede wil zijn, komt het meestal 
wel goed. De snelheid en vaar-
digheid komen in de praktijk 
wel. De enkeling die toch elke 
dag te laat komt, de steiger niet 
op durft vanwege hoogtevrees of 
het besnijden maar niet onder de 
knie krijgt, daarvan nemen we af-
scheid. De bedrijven lopen dus 
geen enkel risico.’
Van der Geest ziet in ‘kruisbestui-
ving’ het grote voordeel van clus-
tering van een klein aantal tech-
niekopleidingen in het Techniek 
College Rotterdam. De lijnen zijn 
kort tussen schilders en aanpa-
lende beroepen als stukadoor, te-
gelzetter of specialist in vast-
goedonderhoud, disciplines 
waarmee je de samenwerking 
niet vroeg genoeg kunt beginnen. 

Schilder^sCool gaat mee in vernieuwing
Vestigingsdirecteur Ad van der Geest van Schilder^sCool Rotter-
dam staat achter het nieuwe initiatief. Schilder^sCool Rotterdam 
werkte altijd intensief samen met het Albeda College. Ook na de 
start van het Techniek College Rotterdam zal dat zo blijven, hoewel 
de praktische invulling verandert. 



De bodyguard voor gevels 
Evocryl 200

De nieuwe 100 % gevelverf op zuivere acrylaatbasis heeft dankzij de unieke Evoflex-
technologie een bijzonder geringe neiging tot vervuiling. 

En dankzij de fotokatalytische werking en de hoge kleurvastheid ontstaan zo bijzonder 
duurzame gevelafwerkingen. 

www.brillux.nl/evocryl



8 april 2016 11p r o j e c t

Monumentaal en veelzijdig
Schilders van aannemingsbedrijf in Den Helder renoveren voormalige marinewerf 

De voormalige marinewerf krijgt 
steeds meer allure. De gebouwen 
krijgen een herbestemming als 
schouwburg, horecavoorziening 
of een werkplaats voor oude am-
bachten, vooral met een nautische 
invulling. Het schilderwerk is be-
langrijk voor de uitstraling van 
het historische havengebied en is 
aan een opknapbeurt toe. ‘De op-
dracht is om de monumentale 
panden wind- en waterdicht te 
maken’, legt bedrijfsleider Robert 
Hulzebos van aannemingsbedrijf 
L. van der Wal en Zn. te Den Hel-
der uit.
Het bedrijf is de huisschilder van 

ontwikkelings- en exploitatie-
maatschappij Willemsoord. De 
werknemers van L. van der Wal 
en Zn. komen regelmatig over de 
vloer voor klein onderhouds-
werk. De renovatie is een grote 
klus. Naast het schilderwerk wor-
den aan de historische muren 
voegen, stucwerk en krimpscheu-
ren hersteld. ‘Het gaat om twaalf 
tot dertien gebouwen’, vertelt 
Hulzebos, ‘We hebben zelf een 
rolsteiger, die we verplaatsen op 
de locatie. Afhankelijk van de 
weersomstandigheden brengen 
we afdekkappen aan, zodat het 
werk zo lang als mogelijk door 
kan gaan. Daarnaast mogen we 
gebruik maken van de schaar-
hoogwerker van Willemsoord, als 
die beschikbaar is”. 
Het eerste gebouw dat de schil-
ders onder handen nemen is een 
losstaand pand waar een kapper 
en de sanitaire voorzieningen van 
de jachthaven in zijn gehuisvest. 
‘Buitenom hebben we alles op-
nieuw in de verf gezet’, legt schil-
der Michel Kooijman uit, ‘Houten 
ramen, kozijnen, deuren en dak-
goten en de stalen ornamenten 
worden geschilderd, nadat alles 
grondig is schoongemaakt. De 

verf, die loslaat, tollen we er af en 
schuren we op. De goede lagen 
worden geborgd, scheuren uitge-
freesd en gerepareerd. Vervolgens 
wordt alles in de grondverf gezet 
en afgelakt.’ 
De oude elementen in de monu-
mentale pandjes laten allemaal 
dezelfde gebreken zien. Houtrot 
komt op veel plekken voor. Bo-
vendien laat de stopverf  los en 
moet die met speciale stopverfkit 
worden afgestopt. ‘De ramen zijn 
voorzien van enkel glas, dus we 
moeten extra voorzichtig zijn. Na-
tuurlijk sneuvelt er wel eens een 
ruit. Communicatie met de glas-

zetter is van groot belang. Hij 
moet weten dat de ramen niet in 
de stopverf worden gezet, maar 
dat we het afkitten.’ Lekkende go-
ten is een ander probleem dat veel 
voorkomt. ‘Met vochtmeters hou-
den we het vochtpercentage in de 
gaten. Het hout moet droog zijn 
voor we het behandelen. Bij slecht 
weer dekken we de regenluwe 
kant af. We moeten de problemen 
niet opzoeken.’ 

Na een dikke week werk verhui-
zen de schilders hun spullen naar 
Gebouw 66. Een groot pand waar 
vroeger een werkplaats met een 
touwslagerij was, maar die mo-
menteel als evenementenhal in 
gebruik is. Een maand lang zijn 
de vakmensen van L. van der Wal 
en Zn. bezig met de vele boog-
raampjes en de vele houten en be-
tonnen elementen die door rot 
zijn aangetast. 
Het honderden meter lange smal-
le gebouw dat van noord tot zuid 
langs de gracht loopt, springt op 
de Rijkswerf het meest in het oog. 
Repeterende elementen zoals 
dakkappelen, goten en boogra-

men blijken een grote veelzijdig-
heid aan werkzaamheden te be-
vatten. ‘Geen kozijn is hetzelfde. 
De één is van hout, de ander van 
staal. Bovendien zijn er veel be-
tonnen elementen.’
Michel Kooijman geniet van het 
werk. Samen met zijn collega’s 
Coen Bot, Michael Luedicke en 
Joury de Tyssonsk stort hij zich 
vol passie op de taken. ‘Met het 
schuren staan we geruime tijd sa-
men op de steiger. Omdat er veel 
stof bij vrijkomt, hebben we vol 
gelaatpakken aan en kapjes met 
stoffilters. Met een grote stofzui-
ger zuigen alles weg. De stopverf 
is vaak compleet verbrokkeld en 
ligt zowat los op de ondergrond. 
Op een gegeven moment zie je 
het kozijn opknappen. Ten op-
zichte van nieuwbouw haal je zo-
veel eer uit dit werk.’ Goten en 
deuren worden op dezelfde wijze 
onder handen genomen. 

Het overleg met de beheerders en 
gebruikers van de panden is bij 
het werk een belangrijk uitgangs-
punt. ‘Vooraf melden we waar rot 
zit of waar ramen niet goed slui-
ten omdat er te weinig speling in 
de sponningen is. In overleg laten 

we dan onze timmermannen ko-
men.’ Met mooi weer gaan boven-
dien de terrassen open. ‘Dan wil 
je natuurlijk niet dat er schilders 
staan te schuren en te slijpen’, legt 

bedrijfsleider Robert Hulzebos 
uit. 
Ook het afstemmen van de rou-
ting komt erg nauw. ‘Kleurver-
schillen willen we voorkomen, 
dus moet je niet de hele dag in de 
zon staan te schilderen. Bij het ge-
bouw “Boerenverdriet” was bij-
voorbeeld het schilderwerk mat 
geslagen, nadat de schoonmakers 
er mee aan de slag waren gegaan. 
Dat moest worden hersteld. Daar 
leer je van.’ Een bezoek van de 
Koning en Koningin aan Willems-
oord vroeg ook om nadere af-
stemming. ‘Alles moet er dan na-
tuurlijk netjes en opgeruimd zijn. 
Er moeten dan even geen steigers 
op de werf staan. Bovendien 
wordt alles op veiligheid ge-
checkt’, glimlacht hij, ‘Daar heb-
ben we wel wat extra werk van 
gehad.’
De kleuren die op de panden 
worden aangebracht zijn vooraf 

bepaald door Monumentenzorg. 
Sigma is voor het onderhouds-
werk voorgeschreven. De verffa-
brikant heeft een verftechnisch 
advies uitgebracht met alle daar-
bij bijbehorende productbladen. 
Voor het houtwerk worden een 

S2U Primer en een S2U Gloss ge-
bruikt. Het metaal wordt voor-
zien van Sigma Multiprimer en 
S2U Gloss voor de afwerking. 
Steenachtige ondergronden zoals 
het metselwerk en het beton zijn 
voorzien van een Sigma Façade 
Topcoat HP Matt, na voorstrijk 
met een Sigmafix Universal. Voor 
de reparatiestukken is Toupret 
Murex voorgeschreven, voor het 
freeswerk Flexidur. De dakgoten 
en het kozijnwerk krijgen een 
mergelwitte kleur (GO0585). Ver-
schillende ramen en kozijnen heb-
ben Q0510 als kleur gekregen. 
Daarnaast komt antraciet (7016) 
veel terug. Het staalwerk is voor-
zien van de kleur 7022. ‘Kleuren 
en verven die passen bij de histo-
rische uitstraling van de Rijks-
werf.’  
De schilders werken in treintjes 
met de schoonmakers en timmer-
lieden. Allemaal zijn ze afkomstig 
van hetzelfde aannemingsbedrijf. 
‘Vroeger hadden veel bouwbe-
drijven hun eigen metselaars, 
schilders, stukadoors en timmer-
mannen in dienst’, verklaart Hul-
zebos, ‘Met eigen werkschilders 
zijn we veel flexibeler. Ons bedrijf 
heeft een eigen beheersmaat-
schappij. We bouwen dus regel-
matig in eigen beheer. Ook bij 
derden groeit de vraag naar de 
meerdere disciplines. Laatst heb-
ben we werkzaamheden verricht 
aan een separeerruimte van een 
geestelijke gezondheidsdienst. 
Onze schilders hebben een twee 
componentenverf op de vloer en 
wanden aangebracht.’ De werk-
nemers delen onderling ook de 
kennis. ‘Timmertechnisch is ons 
bijvoorbeeld uitgelegd hoe je 
glaslatten vervangt. Wij hebben 
onze timmercollega’s weer bijge-
bracht hoe je houtrot het beste 
kunt behandelen’, legt schilder 
Michel Kooijman uit. 

DEN HELDER – De monumentale panden in de voormalige marine-
werf Willemsoord in Den Helder zijn het afgelopen anderhalf jaar 
door de schilderafdeling van aannemingsbedrijf L. van der Wal en Zn 
onder handen genomen. Stalen, betonnen en houten delen zijn her-
steld en in de oorspronkelijke kleuren geschilderd. ‘Met de renovatie 
konden we ons flink uitleven. Je hebt echt eer van je werk als je het 
eindresultaat ziet.’

Het historisch pompgebouw aan de oprit van het voormalige marineterrein in Den 
Helder 

Terwijl aan de binnenkant van de houten kozijnen niks wordt 
gedaan, schildert Michel Kooijman wel de buitenkant 

Werkoverleg op de werkplek met van links naar rechts Michel Kooijman, Coen Bot en 
bedrijfsleider Robert Hulzebos

Michael Luedicke neemt de stalen boogramen onder handen 
vanaf een overkapte steiger

Met een staalbikhamer wordt het ijzer, 
terwijl met een staalborstel en slijptol 
het overtollige roest wordt wegge-
haald

‘ons bedrijf heeft een eigen  

beheersmaatschappij’

Monumentale panden wind- en 

waterdicht maken
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Onderscheid tussen de sexen

Vorige maand stond op Schilders-
vak.nl een onderzoeksresultaat 
van de Klusmonitor (een initiatief 
van klusmarktplaats Werkspot), 
uitgevoerd door marktonder-
zoekbureau SAMR: consumenten 
zouden liever een vrouw als schil-
der en behanger over de vloer 
willen hebben. Er reageerden 
nogal wat mensen op onze web-
site die het onderzoek maar niets 
vonden: ‘een onderzoek onder 
Werkspot? Laat maar, een niets-
zeggend onderzoek dus, want 

echte vaklui zijn daar niet te vin-
den’, en ‘dit onderzoek zegt totaal 
niets, zonder enige onderbou-
wing’. Maar ook: ‘ik ben een 
vrouwelijke schilder en bemerk 
ook bij mijn klanten dat zij een 
voorkeur voor een vrouw hebben 
die komt behangen of schilderen’.
Nu is algemeen bekend dat het 
schildersvak een overwegend 
mannenberoep is. Dat laat onver-
let dat particuliere opdrachtge-
vers, ook woonconsumenten ge-
noemd, best een voorkeur voor 
vrouwen uit mogen spreken on-
danks het gegeven dat ze niet of 
nauwelijks in de sector werkzaam 
zijn. Het Klusmonitoronderzoek 
gaf inderdaad een hoog percenta-
ge ‘voorkeur voor vrouwelijke 
schilders/behangers’ aan, echter 
alleen voor die respondenten die 
zich daar duidelijk over uitspra-
ken. Hoe hoog het percentage 
klanten was dat het niet uitmaakt 
of de schilder/behanger een man 
of vrouw is, daar liet het onder-

zoek zich niet over uit. 
Reden voor SchildersVakkrant 
om duidelijkheid te scheppen. In 
dit geval voerde USP Marketing 
Consultancy het onderzoek voor 
ons uit. Het een en ander blijkt 
wat genuanceerder te liggen. Op 
de algemene vraag aan huurders 
en aan woningeigenaren ‘als u 
een klus in huis laat uitvoeren, 
maakt het voor u dan uit of dit 
door een mannelijke of vrouwelij-
ke professional wordt gedaan?’, 
maakt het gemiddeld 78% niet 

uit, gemiddeld 20% ziet liever een 
man verschijnen en slechts 1% 
een vrouw. Vragen we specifiek 
door naar de aard van het werk, 
dan ontstaan er stevige verschil-
len. Gaat het om loodgieters, stu-
kadoors, elektriciens, timmerlie-
den, metselaars en dakdekkers, 
dan krijgt de vouw nauwelijks de 
voorkeur, in deze gevallen slechts 
1% tegen mannelijke percentages 
variërend van 40 tot bijna 60% bij 
deze disciplines. In andere secto-
ren zie je de voorkeuren signifi-
cant wijzigen: verhuizen (4%), 
schilderen (8%), tuinieren (15%), 
behangen (17%); woning inrich-
ten (49%) en, het is niet anders, 
schoonmaken (48%). 
Bij schilderen geeft gemiddeld 
74% van de woonconsumenten 
aan het niet van belang te vinden 
of een man dan wel een vrouw 
het werk uitvoert. Huurders en 
kopers ontlopen elkaar niet. Ge-
middeld 18% ziet liever een man 
verschijnen en 8% een vrouw. 

Ook hier ontlopen mannen (9%) 
en vrouwen (8%) elkaar onder-
ling nauwelijks in hun oordeel. Bij 
behangen liggen de verhoudin-
gen weer anders. Daar winnen de 
vrouwen (17% voorkeur) het van 
de mannen (12%); gemiddeld 71% 
maakt het niet uit. Bestaat de klus 
hoofdzakelijk uit ‘woning inrich-
ten’ dan heeft de man het nakij-
ken (2%); gemiddeld 49% geeft de 

voorkeur aan een vrouw en ge-
middeld 49% spreekt geen voor-
keur uit. Ook hier ontlopen huur-
ders en kopers elkaar nauwelijks.
We gingen nog een stapje verder 
in het onderzoek. Op de vraag 
‘als u een klus te doen hebt, kiest 

u 

dan wel eens een professional 
(mede) vanwege zijn of haar ge-
slacht?’, spreken gemiddeld 4 op 
de 5 woonconsumenten zich niet 
uit over een voorkeur. Gemiddeld 
2% let daar heel specifiek op en 
gemiddeld 9% soms. Ook hier 
zijn weer geen significante ver-
schillen tussen kopers, huurders , 
mannen of vrouwen te bespeuren. 
Een ander gevoelig onderwerp op 

Schildersvak.nl bleek de eerste 
Syrische vluchteling te zijn waar-
van bekend werd dat die voor een 
werkstage bij Achterberg Schil-
ders in Ede aan de slag ging. De 
reacties op onze website op dat 
nieuwsbericht waren soms wat 

cynisch: ‘ach , wat lief’, soms ver-
beten: ‘het steekt aardig dat ie-
mand die hier nog geen jaar is ge-
lijk aan een baan wordt gehol-
pen’, maar ook meelevend: ‘die 
jongen is gevlucht voor de oorlog 
en heeft dingen meegemaakt 
waar jouw werkeloosheid bij in 
het niet valt’. 
Op de vraag ‘stel, een bedrijf zou 
u laten weten te werken met Syri-
sche vluchtelingen (in opleiding). 
Wat vindt u daarvan?’, geeft ge-
middeld de helft van huurders en 
kopers (50%) aan dat niet van be-
lang te vinden. Gemiddeld 13% 
(huurders 11%; kopers 14%) geeft 
aan het een reden te vinden om 
het bedrijf de opdracht juist wél te 
gunnen. Iets meer woonconsu-
menten, gemiddeld 16%, vinden 
het een reden om het bedrijf de 
opdracht om die rede niet te gun-
nen (huurders 17%; kopers 15%). 

Meestal geen voorkeur voor een man of 

een vrouw

 Soms wel, soms juist niet gecharmeerd 

van een vluchteling als schilder

DOETINCHEM – Wat maakt het nu uit wie er komt schilderen of 
behangen? Als het werk maar door goede vakmensen wordt uitge-
voerd. Zo zou het horen. De werkelijkheid ligt anders. Of het nu 
onwenselijk is of niet, opdrachtgevers spreken hun voorkeur uit op 
grond van geslacht en herkomst. 
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Kwaliteit door procesbeheersing
Smolders SSO tilt staalmedewerkers naar Norsok-niveau

De Norsok M501 is zowel een 
standaard als een specificatie. Er 
worden (coating)systemen voor-
geschreven, eisen gesteld aan 
deze systemen en aan het perso-
neel, zowel aan de straler als aan 
applicateur en aan de gecertifi-
ceerd inspecteur.
Als onafhankelijk inspectiebu-
reau krijgt Smolders SSO uit 
Made regelmatig de vraag om te 

inspecteren op Norsok M501- 
projecten. Een van de eisen is een 
CPT (coating procedure test). In 
deze test moet het bedrijf aanto-
nen dat het de coatingprocedure 
beheerst.

Dit lijkt een eenvoudige klus, 
maar dat valt in de praktijk wel 
eens tegen. De CPT is een van de 
moeilijkste onderdelen van Nor-
sok. In de CPT moet namelijk al-
les aangetoond worden en ge-
daan worden volgens de proce-
dure, en dat dient door het bedrijf 
zelf te worden vastgelegd. Het 
probleem is vaak dat de papieren 
en procedures binnen een bedrijf 

niet 100% in orde zijn. Men voert 
de werkzaamheden wel goed uit 
maar het proces is niet vastge-
legd. Er wordt dus een goed eind-
product geleverd maar het proces 
is niet geborgd.

MADE - In de olie- en gaswin-
ningsindustrie en offshore wor-
den hoge eisen gesteld aan een 
lange levensduur, dus aan de coa-
tingsystemen. Hoewel eigenaren 
van dit soort installaties vaak ei-
gen standaarden en projectgere-
lateerde specificaties hanteren, is 
enkele jaren geleden door een 
groep Noorse olie- en gasgigan-
ten een gezamenlijke specificatie 
opgesteld: Norsok M501, waar-
van inmiddels Revisie 6 beschik-
baar is.

Controleren van het straalwerk van een van de stralers

De firma Gacon uit Nijmegen is 
een bedrijf waar de kwaliteit hoog 
in het vaandel staat. Smolders 
SSO is gevraagd om naast het af-
nemen van een CTP ook een cur-
sus te verzorgen om de betreffen-
de medewerkers naar een Nor-
sok-niveau te tillen.
De wens van Gacon is om voor 
het zogenoemde systeem 1 en 
voor systeem 6C gekwalificeerd 
te worden. Systeem 1 is een coa-
tingsysteem voor koolstofstaal 
met een maximale operationele 
temperatuur van 120 graden. Dit 
kan zowel structural steel zijn, de 
staal dat gebruikt wordt voor dra-
gende constructies, als staal voor 
equipment en piping (niet geïso-
leerd). Vooraf moet door de fabri-
kant worden aangetoond dat het 
staal voldoet aan vooraf gestelde 
kwalificaties (tabel 1 van Norsok 
M501 rev6). Systeem 6 is een coa-
tingsysteem voor geïsoleerde pi-
ping en vaten met een tempera-
tuur  van onder de 150 graden 
Celsius, gemaakt van roestvast 
staal.
De 4-daagse cursus voor de stra-
lers en applicateurs is speciaal 
aangepast op de geselecteerde 
systemen. Tijdens de cursus wor-
den niet alleen de basisbeginselen 
van de corrosiebescherming, 
maar ook het doel van Norsok en 
alle rapportages en inspecties die 
nodig zijn, uitgelegd. De verschil-
lende straalmethodes wordt uit-
eengezet en hoe equipment en 
testmethodes uitgevoerd moeten 
worden.

Voorafgaande aan de cursus 
wordt er samen met het manage-
ment en de kwaliteitsafdeling een 
CPS (coating procedure specifica-
tion) opgesteld. De CPS moet mi-
nimaal de volgende onderdelen 
bevatten: stap-voor- stap infor-
matie over het proces, onder an-

dere over ontvangstcontrole, rei-
nigen, stralen, applicatie en de 
kwaliteitscontroles. Daarna een 
onderdeel over de identificatie 
van equipment voor voorbehan-
delen en applicatie. Vervolgens 
het leren lezen van informatie van 
de CSDS (coating system data 
sheet). Ook belangrijk: hoe per-
soonlijke beschermingsmiddelen 
gebruikt moeten worden in het 
gehele proces. Dan het kennen 
van de safety data sheets van alle 
producten, zowel verf, thinner en 
cleaner. En het lezen van product 
databladen van de fabrikant. Dan 
nog voorbeelden van coatingrap-
porten en iets over reparatiepro-
cedures.
In de CPS moet dus alle projectre-
levante informatie staan, zowel in 
de eerste taal van de straler en ap-
plicateur als in het Engels. Wan-
neer er dus een Nederlander en 
een Fransman aan het project 
werken, zal de CPS in het Neder-
lands, Frans en Engels opgesteld 
moeten worden. Ook de TDS 
(technische data bladen) en de 
MSDS (Material  safety data 
sheets) zullen in deze talen be-
schikbaar moeten zijn.
Voor elk coatingsysteem en ieder 

project moet een CPS worden op-
gesteld. Wanneer er vaker voor 
dezelfde opdrachtgever wordt ge-
werkt zal de CPS nagenoeg het-
zelfde zijn en hoeft deze alleen 
gecheckt te worden of, onder an-
dere, de juiste TDS- en MSDS-
sheets aanwezig zijn.

Deze CPS dient als basis voor de 
CPT die per medewerker per dis-
cipline uitgevoerd dient te wor-
den. Alle stralers zullen de werk-
zaamheden moeten verrichten 
zoals in de CPS omschreven is. 
Alle applicateurs zullen het sys-
teem aan moeten brengen zoals in 
de CPS omschreven is. Wanneer 
er op grote werken medewerkers 
alleen stripecoat aanbrengen, 
kunnen deze personen ook alleen 
voor stripecoat worden gekwalifi-
ceerd.
Gacon heeft ervoor gekozen om 
twee stralers en twee spuiters op 
te leiden voor zowel systeem 1 als 
voor systeem 6C, beide met een 
coatingsysteem van Carboline.
Tijdens de CPT is het gehele pro-
ces gecontroleerd door Smolders 
SSO, van de afwerking van de las-
sen en scherpe kanten tot het af-
plakken en de kwaliteitsinspec-
ties, alles volgens de vooraf vast-
gelegde procedures.
Ook het aanbrengen van de verf-
laag is stap voor stap gecontro-
leerd: het mengen van de verf, in-
ductietijd, voorzetten en eindcon-
trole, alle stappen zorgvuldig 
gecontroleerd of deze volgens de 
CPS zijn uitgevoerd.

Controle van het voorzetten van de tweede laag

Een gasproductieplatform op zee waarvoor vaak onderdelen worden besteld con-
form Norsok M501

Een van de onderdelen van de Cursus ruwheid meten met handschoenen om vervui-
ling te voorkomen 

 Offshore inspectie van Norsok-geconserveerde onderdelen 

Eisen stellen aan systemen en aan  

het personeel

Niet alleen een goed eindproduct  

leveren maar ook het proces borgen
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De vereniging voor ondernemers 
in de verf- en drukinktindustrie 
VVVF had dit keer voor een an-
dere opzet voor haar openbare 
jaarvergadering gekozen. Was dat 
traditioneel een ochtendprogram-
ma met sprekers voor de geno-
digden, gevolgd door een formele 
lunch, waarna de VVVF-leden 
zich terugtrokken voor het beslo-
ten vergadergedeelte, dit keer 
was het  een complete dag met 
alle genodigden, rond één thema, 
‘Leadership4Safety’. De vraag 
stond centraal hoe de veiligheid 
in de industrie kan worden bevor-
derd.
De keuze voor het onderwerp leg-
de Guus Duray in zijn jaarrede 
uit. Binnen de VVVF is een team 
onder de naam ‘Veiligheid Voor-
op’ met dit onderwerp bezig. Er 
wordt een zelfonderzoeksmodel 
ontwikkeld voor de leden om te 
checken hoe veilig er in de fabrie-
ken gewerkt wordt. Dit team stel-
de deze bijeenkomst samen, die 
werd gehouden in Plant One, een 
hal op het terrein van grondstof-

fenfabrikant Huntsman in het 
Rotterdamse Botlekgebied. 
Niet dat veiligheid een heel ur-
gent onderwerp is. Dagvoorzitter 
Jop Groeneweg, onderzoeker aan 
de Universiteit Leiden, gespeciali-
seerd in veiligheidsgedrag van 
mensen in organisaties, wees er 
op dat de VVVF-leden ‘slechts’ 
gemiddeld 1 procent arbeidsuit-
val door ongevallen kennen. Toch 
is dat op een bestand van enkele 
duizenden werknemers in de in-
dustrie nog veel leed en is elk on-
geval er één teveel. Zeker als je 
weet dat 90 procent van de onge-
vallen een zogenaamd ‘repetitive 
event’ is, een gebeurtenis die va-
ker voorkomt. Bijvoorbeeld het 
beklemd raken van de vingers bij 
het verrijden van ketels blijkt een 
veel voorkomend ongeluk in de 
verfindustrie te zijn.   
Doorheen de middag schemerde 
wel dat de verfindustrie, die tot 
de chemische industrie gerekend 
wordt, met zijn veiligheidsbe-
wustzijn ook aan het imago wil 
werken. Na de brand in Moerdijk 

en andere (bijna-)rampen staat 
dat imago onder druk. Een duide-
lijk voorbeeld van hoe structureel 
er aan veiligheid kan worden ge-
werkt, biedt de vereniging van 
Nederlandse Tankopslagbedrij-
ven Votob. De directeur daarvan, 
Sandra de Bont, legde uit hoe 
daar de veiligheidsverantwoorde-

lijken van alle leden regelmatig 
bij elkaar komen en open over 
procedures en maatregelen spre-
ken. Dat heeft geleid tot een Safe-
ty Monitoring Tool, een instru-
ment waarmee de bedrijven niet 
alleen zichzelf langs de meetlat 
leggen, maar  waarbij ook externe 
deskundigen het hele proces be-

kijken; de procedures kunnen vol-
gens het kantoor wel kloppen, 
maar ook de werknemer van de 
onderaannemer die op het terrein 
een tank staat de schilderen, moet 
veilig werken.
Met de verfindustrie gaat het on-
dertussen, getuige Duray’s jaarre-
de, behoorlijk goed. De timmerin-
dustrie, afnemer van veel verf, 
had het de afgelopen jaren slecht, 
maar daar trekken de opdrachten 
weer aan. In de bouw en dus ook 
in de schildersbranche staan de 
cijfers op groen: ‘Het Economisch 
Instituut van de Bouwnijverheid, 
het EIB, registreerde voor 2015 
een groei van maar liefst 24% ten 
opzichte van 2014. Voor de cate-
gorie Herstel- en Verbouwactivi-
teiten kwam het EIB uit op een 
groei van 17% in 2015. Dat zijn in-
drukwekkende cijfers na vele ma-
gere jaren.’ Ook in de staalconser-
vering gaat het beter. Uitdagingen 
zi jn er volgens Duray in de 
scheepsbouw, waar de lage olie-
prijs een negatieve invloed heeft 
op de offshore-industrie. 
Duray had een duurzaamheids-
nieuwtje voor de schilders: in sa-
menwerking met schilderonder-
nemersvereniging OnderhoudNL 
wordt gewerkt aan een vertaling 
van duurzaamheidsinformatie 
die al door de verffabrikanten 
verzameld is op Europees niveau. 
Van veel verfproducten is tot op 
behoorlijk diep niveau vastge-
steld wat de duurzaamheid is in 
het kader van een Life Cycle As-
sessment, dus waarbij wordt re-
kening gehouden met de duur-
zaamheid van de producten van-
af grondstof tot de restproducten. 
Het is nu de bedoeling van de 
VVVF en OnderhoudNL om die 
informatie te vertalen naar een 
‘softwaretool’ waarmee de schil-
der onderscheid kan maken tus-
sen meer en minder duurzame 
verf, en een meer en minder 
duurzame applicatie.

ROTTERDAM – Na jaren van teruggang breken er betere tijden aan 
voor de verf- en drukinktindustrie. Dat werd duidelijk uit de jaarrede 
van VVVF-voorzitter Guus Duray. Die ook een duurzaamheids‘tool’ 
aankondigde voor schilders.

Verffabrikanten optimistisch bijeen
Veiligheid kan ook in de verfindustrie nog beter

Gabriël Tschin, sitemanager van Plant One geeft de zaal een korte uitleg over waar 
men zich bevindt en over de veiligheidsprocedures in de Hunstman-fabriek

VVVF-voorzitter Guus Duray ziet de 
economische kansen voor de verffa-
brikanten toenemen

Sandra de Bont van tankopslagbedrij-
venvereniging Votob vertelde over het 
veiligheidsbeleid in haar sector

Peter Torbijn, directeur Veiligheid en Risico’s bij het ministerie van Infrastructuur 
en Milieu, lichtte tijdens de VVVF-jaarvergadering het overheidsbeleid ten aan-
zien van veiligheid toe

Fo
to

’s
: J

M
S

•	 Ook	ik	heb	er	geen	problemen	
mee. Bij ‘witte’ kleuren, eenmaal 
primer en eenmaal aflakken. En 
wil de klant echt het allermooiste 
resultaat dan nog eens aflakken. 
Bij donkere kleuren, gronden en 2 
maal aflakken. En inderdaad heel 
fijn (tussen) schuren. 
•	 Geen	problemen	mee.	Denk	
aan je temperatuur/luchtvochtig-
heid/soort kwasten/soort rolle-
tjes/fijn schuren/ontvetten.
Bij dekkingsproblemen, wellicht 
te dun opgezet. Schilderen met 
watergedragen verven vergt toch 
een iets andere techniek dan een 
alkyd. 
•	 In	de	tijd	dat	men	alkyd	binnen	

Er leven vragen en er zijn klach-
ten over de dekking van water-
gedragen binnenverven, ook na 
drie, vier keer overschilderen, 
met name RAL 9001. Vraag is: 
herkennen collega-schilders de 
klacht, en, belangrijker, wat doe 
je eraan?

•	 Dat	het	ene	 type	product	of	
kleur beter dekt dan de andere, is 
algemeen bekend;  ondergrond 
afhankelijk natuurlijk. Wanneer 
dit als een ‘probleem’’ ervaren 
wordt, dat is erg subjectief! Zelf 
herken ik het niet als ‘probleem’! 
•	 Wij	hebben	vrijwel	nooit	pro-
blemen met de dekking van verf. 
•	 Super	fijn	opschuren	en	zorgen	
dat scherpe kanten goed worden 
afgerond helpt daarbij enorm. 
Mochten wij kaal of donker hout 
hebben op de hoeken dan zetten 
wij die eerst voor met een unipri-
mer. Dat is een goed hechtende 

gebruikte kon men in 1 keer af-
lakken als er een oude laag in 
ongeveer dezelfde kleur erop 
zat en het verfwerk hoefde al-
leen maar te worden afgewas-
sen, geschuurd, gegrond en af-
gelakt. Met de verven van te-
g e n w o o rd i g  i s  h e t  a l t i j d 
verstandig om in dezelfde kleur 
helemaal te gronden, anders 
dekt deze verf niet over een 
oude ondergrond. 
•	 Ik	ken	dat	probleem	wel	ze-
ker van donker naar licht. Dek-
king van watergedragen is ge-
woon minder dan van alkyd 
lakken.

primer die vrij snel opdroogt. Je 
kan hem daarna erg mooi schuren 
en je schuurt er niet snel door-
heen. Daarna voorlakken met een 
normale primer en je hebt een 
mooie basis voor het aflakken. Ik 
denk dat een groot deel van de 
schilders nog te grof schuurt 
waardoor de verf daarin weg 
schiet en je geen laagdikte en dek-
king kan opbouwen.
•	 Het	niet	dekken	komt	doordat	
de brekingsindex van het opval-
lende licht door alle lagen ge-
handhaafd blijft, dus niet vol-
doende verstrooid wordt. Door 
nuanceverschil in de grondlagen 
aan te brengen, verkrijgt men een 
betere verspreiding van het licht 
en zal het als gedekt overkomen. 
•	 Probeer	maar	eens	oranje	over	
donker blauw te zetten, ook in al-
kyd geeft vele lagen onvoldoende 
effect. Een lichtgrijze tussenlaag 
bied ook hier uitkomst.  

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 wille-
keurige volgorde, bijdragen van: Hennie Kool, Idsko de Vries, Emi-
le Bourquin, Cliff Kroon, Dennis Hoeksema, Hugo Derksen, Wim 
Zee en Jan Trimpe.

DEKKINGSPROBLEEM WATERGEDRAGEN BINNEN
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Elke aanbieder een verhaal
Building Holland: meedenkende bedrijven en veel aandacht voor transitie 

Nee, de BouwRAI is allang de 
BouwRAI niet meer, de spullen-
beurs waar je naartoe ging voor 
gratis pennen, een pilsje en een 
gezellig gesprekje met je (verf) le-
verancier. Voor zover dat soort 
beurzen nog bestaat, zijn het óf-
wel de tweejaarlijkse BouwBeurs, 
in Utrecht, ófwel een scala aan 
kleinere vakdagen, bouwinfor-
matiedagen en andere ontmoe-
tingsevenementen tussen indus-
trie en bouwbedrijven.
Sinds een paar jaar wordt nu het 
Building Holland-concept in de 
RAI in Amsterdam neergezet. Een 
beurs die hoog in de boom zit, en 
zich richt op opdrachtgevers, ar-
chitecten en uitvoerende bouwbe-

drijven die verder kijken dan de 
gangbare methodieken en materi-
alen. Dat was ook sterk te merken 
aan de beursopzet, waar op de 
twee beursvloeren een aantal ‘be-
levingspaviljoens’ waren inge-
richt rond thema’s, zoals het VvE-
Paviljoen waaronder andere een 

stand van OnderhoudNL VvE 
Garantie te vinden was, maar ook 
een van de weinige aanwezige 
verfleveranciers, Drost Coatings. 
Het was druk in die paviljoens, 
waaronder ook een over duur-
zaam bouwen en een over inno-
vaties. Er was goede koffie te krij-
gen en een praatje was al snel 
aangeknoopt. Dat gold ook voor 
de ‘gewone’ beursvloer, waar op-
viel dat er maar weinig uitvoeren-
de bouwbedrijven onder de expo-
santen waren, geen onderhouds-
bedrijven en wel veel leveranciers. 
Die leveranciers tooien zich alle-
maal met mooie foto-impressies 
van gelukkige mensen in comfor-
tabele omgevingen en motto’s en 

slogans waarin innovaties, veran-
deringen, transities en duurzaam-
heid een grote rol spelen.
Op verschillende plekken direct 
aansluitend op de beursvloer, wa-
ren doorlopende programma’s te 
zien. Deels waren dat product- en 
bedrijfspresentaties, deels uitver-

AMSTERDAM – Op het eerste gezicht waren het twee hallen vol mee-
denkers en bedenkers van innovatieve concepten. In tweede instantie 
was het toch heus wel gewoon een beurs met bedrijven die producten 
te koop hebben. Op Building Holland is de invloed van het transitie-
denkers goed te voelen.

Veel individuele bedrijven, maar dit is een samenwerkings
concept, gesponsord met Europees geld: REnnovates concen
treert zich vooral op ‘smart energy’

kiezingen en awards (vooral veel 
prijzen voor duurzame produc-
ten, ontwerpen en projecten). 
Deels waren er ook ‘transitiespre-
kers’ uitgenodigd, waaronder Jan 
Rotmans (transitieprofessor, on-
langs nog tot twee keer spreker 
op een OnderhoudNL-bijeen-
komst), Jan Willem van de Groep 
(bouwinnovator, grondlegger van 
de Stroomversnelling, in de vori-
ge editie van SchildersVakkrant 
uitgebreid aan het woord over in-
dustrieel renoveren) en sterarchi-
tect Thomas Rau. Als er één ding 
is dat deze sprekers met elkaar 

gemeen hebben dan is het dat ze 
de bouw- en renovatiewereld ver-
wijten in oude patronen te den-
ken en hen oproepen om anders 
naar bouwen, wonen en werken 
te kijken. We leven in een tijd van 
disruptie en transitie waarna alles 
anders zal zijn. Alle drie werken 
ze ook aan daadwerkelijke reali-
satie van die doeleinden. Rau ver-
telde in zijn lezing bijvoorbeeld 
over zijn project voor het hoofd-
kantoor van Energiebedrijf Lian-
der in Duiven. Dat was gevestigd 
in een verzameling onooglijke en 
onbehaaglijke zeventigerjaren ge-
bouwen op een bedrijfsterrein. 
Rau koos er niet voor om die ge-
bouwen te slopen en iets nieuws 
neer te zetten, maar koos er voor, 
helemaal volgens zijn visie op ge-
bouwen als ‘catalogi van bouw-
materialen’ om circa 85 procent 
van de bouwstoffen van de oude 
gebouwen te hergebruiken in zijn 

nieuwe gebouw. De oude gebou-
wen bleven deels staan maar kre-
gen nieuwe indelingen en gevels, 
geïsoleerd met ingezamelde ge-

dragen kleding van de Liander-
medewerkers (in een fabriek in 
Frankrijk omgewerkt tot isolatie-
materiaal)  en overkapt met een 
indrukwekkende dakoverkap-
ping die hij liet ontwerpen door 
een fabrikant van achtbanen. ‘Een 
staalbouwer ontwerpt een dak 
waar zo veel mogelijk staal in zit, 
want dat is zijn businessmodel. 
Een attractiefabrikant denkt in 
licht materiaal dat makkelijk de-
monteerbaar. Zoek partners die 
meedenken naar de horizon waar 
je naar toe wilt, niet partners die 
denken vanuit de bedrijfsmodel-
len waar vanuit ze al werken’, 
hield Rau zijn toehoorders voor. 
Naast dat geweld staken veel van 
de stands dan toch ook wel weer 
traditioneel af. De verlijmbare 
baksteenfabrikant biedt nog 
steeds verlijmbare bakstenen aan, 
de leverancier van isolerende 
voorzetgevels levert nog steeds 
isolerende voorzetgevels. Waarbij 
we niet mogen vergeten dat dat 
een paar jaar geleden nog techni-

sche noviteiten waren. Want als je 
op dat niveau kijkt gaan de ont-
wikkelingen wel degelijk hard: in 
dakbedekking geïntegreerde zon-

nepanelen, kant-en klare douche-
vervangingsconcepten, energie-
opwekkende liftsystemen, water-
besparende installatiesystemen, 
warmtepompen met warmtete-
rugwinfaciliteiten, et cetera. 
Is Building Holland een beurs 
voor schilders om te bezoeken? 
SchildersVakkrant denkt van niet. 
Maar wie zich bezighoudt met 
energierenovaties en met ver-
duurzaming of in ieder geval de 
vinger aan de pols wil houden 
van de steeds sneller gaande ont-
wikkelingen op het gebied van 
bouwproducten op dit gebied 
was Building Holland zeker een 
aanrader. 
Wie het iets minder hoog van de 
toren wil horen, maar wel geïnte-
resseerd is in de voortgang van de 
bouw, met name de renovatiewe-
reld, raden we de komende Reno-
vatie &Transformatiebeurs aan, 
van 12 tot en met 14 april in Den 
Bosch. Daar zullen ook aanmer-
kelijk meer bouw- en onder-
houdsbedrijven te vinden zijn.

Architect Thomas Rau denkt, spreekt en handelt het liefst zo fundamenteel 
 mogelijk, om zo nieuwe manieren van bouwen te ontdekken, waarbij betrokken 
partners hun bedrijfsmodellen los moeten kunnen laten 

Er was ook een kleine versie van de Matria aanwezig: nieuwe 
bouwmaterialen. Bindmiddelfabrikant DSM laat er zien dat het 
biobased producten kan maken

Ook gewoon lekker gekke producten. Al 
nemen we deze lampen die naast licht 
ook schone lucht geven natuurlijk heel 
serieus

De stand van een van de weinige bouwbedrijven, Volker Wessels, met een wat ons 
 betreft voor deze beurs typerende slogan: Anders denken

Twee min of meer marktintroducties van Van Wijhe verf. De Solid Lux uvdrogende 
vloerenverf en (onder de groene doek) LBH SDT Ultra Hoogglanslak

‘Slogans waarin innovaties, transities en 

duurzaamheid een grote rol spelen’

‘Zoek geen partners die denken vanuit 

hun bedrijfsmodel’
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H i t a c h i  b i e d t  e e n  t w e e t a l 
b o o r - s c h r o e f m a c h i n e s 
( D S 1 4 D B L 2 W P e n  D V 1 4 D -
BL2WP) en twee klop-boor-
schroefmachines (DS18DBL2WP 
en DV18DBL2WP). Kenmerkend 
voor de ergonomische gereed-
schappen zijn de relatief hoge 
aandraaimomenten van respectie-

velijk 110 en 136 Nm. De vier ma-
chines zijn uitgerust met de RFC-
functie wat staat voor: Reactive 
Force Control. Deze veiligheids-
functie stopt direct de stroomtoe-
voer bij het ongewild vastlopen 
van de boor of schroefbit. Verder 
beschikken ze over de nieuwe ge-
neratie koolborstelloze motoren 

die minder slijten en hier-
mee minder onderhoud 
nodig hebben. De gereed-
schappen maken tot slot 
gebruik van lithium-ion 
slide batterijen.

Klop-boor-schroefmachines 

‘Passion’, een behangcollectie van 
het Zweedse Rebel Walls die be-
schikbaar is via Van Sand, is geba-
seerd op tien fictieve personen 
variërend van filosoof en muzi-
kant tot amateurfotograaf. Deze 
personen laten middels het be-
hang zien hoe zij hun werkruimte 
zouden inrichten conform hun ei-
gen wensen. De behangcollectie 
omvat 34 verschillende patronen 
die onder meer te vinden zijn op 
www.rebel-walls.nl. Met deze pa-
tronen is de functie of het uiterlijk 
van iedere ruimte een eigen ka-
rakter te geven. Een behang met 
een duidelijk patroon, een mooie 
structuur of een sterke uitstraling 

maakt het eenvoudig de ruimte 
verder in te richten waarmee de 
eigenaar zijn eigen interieurdeco-
rateur wordt.

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

bouwproducten.nl: 250737

H E T  P R O D U C T

Een multifunctioneel reparatiemiddel

Het reparatiemiddel-met-de-op-
vallende-naam, Zusex, bestaat al 
een jaar of dertig. Op basis van 
marktvragen in het productpak-
ket nu aangevuld. ‘Ik ben zelf 
schilder en houtrotsaneerder ge-
weest, ik weet waar je in de prak-
tijk behoefte aan hebt’, zegt Jonk-
man. ‘Met dit nieuwe product 
hoef je bijvoorbeeld niet meer te 
primeren. Gewoon het hout te-
rugfrezen tot alle rot weg is en 
dan Zusex Allround Repair aan-
brengen. Dat scheelt een aantal 
handelingen. Verder is deze 2k 
epoxy reparatiemassa een stuk 

beter te modelleren. Voor de men-
sen die al sinds jaar en dag onze 
Flexi Compound, Snel Com-

pound en Renovatie Compound 
gebruiken zal de Allround Repair 
even wennen zijn, want ze zijn 
gewend aan wat soepeler materi-
aal.’
Bijzonder aan het nieuwe repara-
tiemiddel is multifunctionaliteit: 

het product is op allerlei onder-
gronden in te zetten. ‘Hout, be-
ton, steen, kunststoffen, metalen 
en ook aluminium, dus’,  somt 
Jonkman op. En in alle gevallen in 
een laagdikte naar behoeven. ‘Het 
is een 2 k-product, dus hoe dikker 
de laag hoe meer de componen-
ten op elkaar kunnen reageren,’ 
aldus Jonkman. ‘Je zou er ook 

heel grote gaten mee kunnen vul-
len. Dat vinden wij niet erg, maar 
daar kun je meestal beter een 
deelvervanging toepassen. De 
droogtijd is circa vijf uur, daarna 
is hij schuurbaar en schilderbaar. 
Dat is bij de standaard meetwaar-
den van 20 graden en een relatie-
ve luchtvochtigheid van 65. Is de 
luchtvochtigheid hoger en de 
temperatuur ruim onder de 10 
graden, dan is de droogtijd uiter-
aard langer.’
De Zusex Allround Repair is 
transparant grenen van kleur, zo-
dat hij kan worden toegepast in 
gevels die transparant gelakt zijn. 
De reparatiemassa is prima over-
schilderbaar met Nelf-verven 
maar ook met alle andere profes-
sionele grond- en lakverven. 
Jonkman: ‘Dit product is geba-
seerd op een duurzame epoxysa-
menstelling die zijn flexibiliteit 
behoudt en met het hout mee kan 
bewegen. Op reparaties, aange-
bracht door Zusex-gecertifi ceerde 
bedrijven geven we 10 jaar garan-
tie.’
Het product is maar een paar 
dubbeltjes duurder dan al langer 
bestaande Zusex compoundpro-
ducten. ‘De oudere producten 
blijven gewoon verkrijgbaar. Daar 
werken heel veel mensen al de-
cennia naar tevredenheid mee. 
Wat wel verdwijnt zijn de produc-
ten Zusex Repair Lichtgewicht en 
Transparant, daarvoor is dit een 
veel betere vervanging.’

MARRUM – ‘Ik heb er al een aluminium propeller, die gebroken was, 
mee gerepareerd’, vertelt Martijn Jonkman, commercieel technisch ad-
viseur en houtrotspecialist bij Nelf Lakfabrieken. Niet dat daarmee 
een vliegtuig de lucht in gaat, maar hij bedoelt maar: met de nieuwe 
Zusex Allround Repair repareer je álles.

Martijn Jonkman: ‘Wie de oudere Zusex kent zal moeten wennen aan de stugheid’

end en Holy Granite. Alle motie-
ven zijn op maat te bestellen.

 info: (020) 241 05 70
www.photowall.nl

bouwproducten.nl: 250740

In samenwerking met het desig-
nerduo Nothing Can Go Wrng, 
ontwierp Photowall de behang-
collectie Less Is A Bore. De collec-
tie wordt vergeleken met een 
kleurenexplosie en loopt uiteen 
van klassieke terrazzopatronen 
tot handgeschilderde penseelstre-
ken, confettiglitter en trendy 
palmbladeren. Bij het ontwerpen 
hebben de ontwerpers zich laten 
inspireren door klassieke vormen 
en moderne patronen die zij com-
bineren tot speelse en wat gekke 
patronen vol kleur. Een tweetal 
voorbeelden van de zes ontwor-
pen motieven zijn Eternal Week-

V A K M A N S C H A P

D e  Z w a l u w 
Hybrif ix 302 
afdichtingskit 
en constructie- 
of montagelijm 
van Den Bra-
ven is ontwik-
keld voor het 
verlijmen van 
bouwmateria-
len; zowel ver-
ticaal, horizon-
taal als onder-
steboven. De 
universele kit 
hardt zonder 
primer op de 
meeste onder-

gronden uit tot een duurzaam 
elastisch blijvend rubber. Daarbij 
is hij krimp- en blaasvrij en be-
stand tegen uv-straling en vocht. 
Door toepassing van een pressu-
re-pack is de witte kit eenvoudig 
te gebruiken en aan te brengen. 
De dosering is exact en gecontro-
leerd en het materiaal in de pres-
sure-pack blijft beschermd tegen 
licht en lucht. Daarbij is de do-
seerspuit eenvoudig te gebruiken 
en schoon te maken.

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

bouwproducten.nl: 250798

Interieurdecoratie 

Behangcollectie

Afdichtingskit
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De droogtijd is vijf uur, hoe dikker de 

laag hoe beter hij droogt

Biobased toekomst     RICHARD HOOGSTRATEN

Het komt eraan. En het is 
groots. De vakmedia staan er 
vol mee. Het wordt de volgen-
de grote verandering in verf 
sinds de VOC 2010-regelge-
ving. En als het goed gaat, mer-
ken we er niets van: biobased 
verf. 
We zitten nu aan het begin van 
een transitie naar de biobased 
eco- nomy.  Biomassa 

gaat  de functie 
v a n  a a r d o l i e 
langzaam maar 
zeker overnemen. 

Verf gaat daar 
u i t e r a a r d 

o o k  d e e l 
van uit-

maken. 
H e t  i s 

eco- nomy.  Biomassa 
gaat  de functie 
v a n  a a r d o l i e 
langzaam maar 
zeker overnemen. 

Verf gaat daar 
u i t e r a a r d 

o o k  d e e l 
van uit-

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

bouwproducten.nl: 250777
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Welkom in de wereld van het 
‘freesribje’ en de ‘spoed’, termen 
die voor Karst Dûermeijer, die 
productrainingen geeft over 
schroeven, vertrouwd zijn. Bij zijn 
toehoorders is dat minder. ‘In de 
bouw schroeft iedereen zoals hij 
dat ooit geleerd heeft. Het is 
moeilijk om uit te leggen dat er 
innovaties zijn die beter werken. 
Het komt vaak voor dat mensen 
zeggen: “wat valt er nou over 
schroeven te vertellen?” ’
Heel wat, dus. Zoals over de He-
co-Unix-top, speciaal bedoeld 
voor glaslatmontage. Zeker met 
de zware ruiten van tegenwoor-
dig is spijkeren of nieten van glas-
latten uit den boze. Maar probeer 
maar eens een glaslat vast te zet-
ten met een ‘gewone’ schroef: tij-
dens het schroeven komt de lat 
iets omhoog. Dan moet je de 
schroef weer iets terugdraaien, de 
lat tegen het kozijn aandrukken 
en dan verder schroeven. Lastig. 
Reden voor mensen die veel glas-

latten monteren om het schroef-
gat voor te boren.
‘Met de Heco-Unix-top schroef 
ben je daar vanaf ’, legt Dûer-
meijer uit. ‘De spoed van de 
schroefdraad, de tussenruimte 
tussen de ribbeltjes, wordt op 
deze schroef naarmate hij de 
schroefkop nadert, steeds smaller. 
Daardoor trekt de schroef aan de 
bovenkant harder aan het hout 
dan aan de onderkant en trekt hij 
de glaslat in één keer strak op het 

kozijn. Je draait de glaslat ook 
vaster. Daardoor heb je minder 
schroeven nodig.’
Voor het snel doordringen in het 
hout is de spoed grover uitge-
voerd dan bij een spaanplaat-
schroef. De freesribben die in de 
lengterichting over de punt van 

de schroef lopen zorgen ervoor 
dat de glaslat minder snel splijt.
Dûermeijer: ’De schroef is pretti-
ger werken maar heeft ook voor-
delen voor de groothandel. Je 
hebt de deeldraadschroef, die min 
of meer hetzelfde doet, maar dan 
doordat de schroefdraad daar een 
stukje onder de kop ophoudt. En 
je hebt de voldraadschroef waar 
de schroefdraad doorloopt tot de 
kop. Daarbij komt het vast te 
schroeven hout dus omhoog. 
Groothandels houden van beide 
schroefsoorten voorraad. Nu, met 
deze Heco-Unix-top hoeven ze 
maar één soort schroef in te ko-
pen.’
Lowie & Zn importeert de schroe-

ven en verkoopt ze aan groothan-
dels in ijzerwaren. Dûermeijer 
vermoedt dat verfgroothandels 
bij die ijzerwarenhandelaren hun 
glaslatschroeven betrekken. ‘Wie 
deze schroeven wil hebben zal 
zich dus tot één van onze dealers 
moeten wenden.’

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

De ergonomische airless pistolen 
Vector Pro en Vector Grip van 
WSB Finishing Equipment zijn 
geschikt voor het aanbrengen van 
uiteenlopende lakken, dispersie- 
en muurverven. Het instapmodel 
Vector Pro is uitgerust met een 
lichte trekker. De trekkerbeveili-
ging is met één vinger te bedienen 
en verder voorzien van een geïn-
tegreerd gereedschap voor een 
eenvoudige fi lterwissel. De Vector 
Grip is ontwikkeld voor professi-
onals die hun airless apparaat da-
gelijks gebruiken. Deze variant 
heeft een lange levensduur en is 
beschikbaar met een verwisselba-
re ergonomische handgreep die 
beschikbaar is in drie verschillen-
de groottes. Verder zijn bij leve-

ring zowel een 4-vingertrekker als 
een 2-vingertrekker inbegrepen.

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

bouwproducten.nl: 250797

Airless pistolen 

Een multifunctioneel reparatiemiddel

‘Iedereen schroeft op zijn eigen manier’
SOEST – ‘Eigenlijk is het een schroef met de werking van een 
deeldraad en het uiterlijk van een voldraad’, zegt Karst Dûermeijer, 
technisch adviseur bij handelsagent Lowie & Zn, onder andere impor-
teur van de schroeven van Heco.  De nieuwe Heco-Unix schroef zet 
glaslatten sneller en beter  vast.

Karst Dêurmeijer: ‘De groothandel hoeft nog maar één soort schroef op voorraad te hebben’

V A K M A N S C H A P

Anza Verimex biedt met de Rytex 
muurverfrollen een oplossing 
voor het behandelen van medium 
grove ondergronden. De muur-
verf- en lakrollen zijn voorzien 

van een speciaal draaimechanis-
me waarmee zwarte uitloop 
wordt voorkomen. Bovendien 
ontstaat er geen baanvorming 
door de afgeronde zijkanten. Ver-
beteringen zijn terug te vinden in 
een verhoogde verfopname tot 
25%, minder spat en een fi jner re-
sultaat. Naast Rytex voor grove 
ondergronden biedt het bedrijf te-
vens de Antex voor gladde onder-
gronden en Micmex voor gladfi j-
ne ondergronden.

info: (+32 3) 32 73 346
www.anzaverimex.eu

bouwproducten.nl: 250800

Muurverfrollen

‘Tijdens het schroeven komt de glaslat 

iets omhoog. Lastig’
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Biobased toekomst     RICHARD HOOGSTRATEN

onvermijdelijk. En gelukkig maar, 
want er zit een hoop voordelen 
aan biobased grondstoffen. En het 
staat nu nog maar in de kinder-
schoenen, dus dat belooft wat.
Verf wordt nu nog van eindige 
fossiele grond-
s t o f f e n  g e -
maakt. Dat gaat 
anders worden. 
De grondstoffen gaan van het 
land komen. We gaan in de toe-
komst schilderen met plantjes.
De verfmakers en bindmiddel- 
producenten proberen de door 
ons veel gebruikte bindmiddelen 
uit plantaardige bouwsteentjes te 
maken, daar waar ze nu nog fos-
siele grondstoffen voor gebrui-
ken. Het eindproduct moet dan 
zo veel mogelijk hetzelfde zijn: 

een alkyd of een acrylaat. Dit gaat 
gelden voor zowel lakken als voor 
muurverven. Aangezien er nu al 
biobased muurverf bij de bouw-
markt staat, denk ik dat de muur-
verven het als eerste aan de beurt 

zijn.
Biobased verf 
moet je niet ver-
warren met na-

tuurverf. Natuurverf is wel bioba-
sed, maar biobased is geen na-
tuurver f .  Zo ,  dat  i s  l ekker 
duidelijk. Kort door de bocht ge-
nomen is een biobased bindmid-
del door een heel chemisch proces 
gegaan, het wordt gesyntheti-
seerd. En natuurverf niet of nau-
welijks. Denk aan lijnolie als bind-
middel, dat wordt alleen een keer 
verhit. En ook hier heb je natuur-

lijk allerlei tussenvormen en hy-
brides. Natuurverf zal een lang-
zaam groeiende niche blijven en 
biobased verf zal de grote tran-
sitie voor zijn rekening nemen. 
Professionele biobased verf be-
staat al. In mijn schildersbedrijf 
gebruik ik het volop, net als na-
tuurverf. Zelfs door elkaar. Ik 
kan er prima mee uit de voeten. 
Daarom denk ik dat deze over-
stap, hoewel verftechnisch 
enorm groot, voor de schilder 
niet zo lastig zal uitpakken. Te 
meer omdat het geleidelijk inge-
voerd wordt. En voor de conser-
vatieve schilder, wees maar niet 
bang, er verandert eigenlijk he-
lemaal niets! 

 richard@blauwvlas.nl
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