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Vuurwerk bij de schilders

GRENSOVERSCHRIJDEND WERKEN 
‘RISICO’S INDAMMEN IS HET EERSTE 
WAAR JE AAN DENKT’
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CONSERVERING OOSTERSCHELDEKERING
‘SCHILDERS MOETEN ZICH HOUDEN 
AAN IN TOTAAL 50.000 EISEN’
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Dag van de Isolatie   

VEENENDAAL - Nog nooit van de 
‘Dag van de Isolatie’ gehoord? Dat 
kan kloppen, want die wordt op 5 
november voor het eerst georgani-
seerd. Op deze dag isoleren specia-
listische bedrijven in heel Neder-
land meer dan honderd huizen en 
bieden op die manier huiseigenaren 
de mogelijkheid om met eigen ogen 
te zien wat dat in de praktijk bete-
kent. De Dag van de Isolatie is een 
initiatief van branchevereniging 
Venin, de Vereniging van Erkende 
Na-Isolatiebedrijven in Nederland. 
Meer info: www.dagvandeisolatie.
nl.

Contractmodellen
ketensamenwerking  
LOCHEM - Ketensamenwerking is 
een manier om vastgoedonderhoud 
en renovaties efficiënter, goedkoper 
en klantgerichter uit te voeren. Le-
den van de Netwerkgroep Contrac-
teren Ketensamenwerking (NCK) 
hebben zich verdiept in het formu-
leren van contractmodellen voor 
ketensamenwerking. Op 12 oktober 
a.s. worden deze nieuwe contract-
modellen gepresenteerd tijdens het 
symposium ‘Waarderend Contrac-
teren’ in Breukelen. Meer info: 
www.cksw.nl

‘Goedwillende’
zzp’er geen boete  
DEN HAAG – ‘Goedwillende on-
dernemers’ krijgen volgens staats-
secretaris Wiebes van Financiën 
volgend jaar geen boete als ze niet 
precies werken conform de model-
overeenkomsten die de nieuwe 
wet DBA heeft geïntroduceerd. Hij 
wil daarmee de vrees wegnemen 
dat er na 1 mei 2017 een toename 
aan boetes volgt. Zelfstandigen die 
in redelijkheid naar het oordeel 
van de Belastingdienst conform de 
bedoeling van de wet werken, heb-
ben niets te vrezen, schrijft Wiebes 
in de Eerste Voortgangsrapportage 
DBA die hij onlangs naar de Twee-
de Kamer stuurde.
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TILBURG - De herfst begon in de schildersbranche tamelijk heet. Niet alleen qua 
temperaturen maar ook wat betreft protesten van schilders tegen de afgesloten 
cao tussen werkgeversorganisatie OnderhoudNL en belangenvereniging LBV. 
En er werd vuurwerk beloofd op de landelijke protestdag op 6 oktober, een dag 
vóór de verschijndatum van deze SchildersVakkrant. Bij het ter perse gaan van 
deze uitgave is het de bedoeling dat die uitloopt in een manifestatie bij het kan-
toor van werkgeversorganisatie OnderhoudNL. Als voorproefje was er al vuur-
werk tijdens de acties van de afgelopen weken, zoals hier op de foto voor het be-
drijfspand van Maas Schilderwerken in Tilburg, het schildersbedrijf van Onder-
houdNL-voorzitter Ruud Maas. Overigens door schilders van elders, bij Maas 
werd niet gestaakt.

Zuinige reactie miljoenennota

Schildersacties rond 
de cao nemen toe 
DOETINCHEM – Sinds vrijdag 23 september zijn er op verschillende 
schilderprojecten en bij verschillende schildersbedrijven stakingen 
uitgebroken. Ook op daaropvolgende werkdagen is gestaakt en actie-
gevoerd. Een kort geding werd afgeblazen.

DEN HAAG- Er komt, in de 
week van 17 oktober, een elektro-
nisch meldpunt waar mensen 
‘onvoorziene en ongewenste ar-
beidsmarkteffecten’ van de Wet 
DBA kunnen melden. Dat schrijft 
Staatssecretaris Wiebes in een 
brief aan de Tweede Kamer. Het 
wordt een online formulier dat zo 
is ingericht dat de echtheid van 
de meldingen kan worden gecon-
troleerd. Het ministerie is ook van 

plan de meldingen na te trekken 
om aanvullende informatie te 
verzamelen. Het meldpunt komt 
er omdat er meerdere ‘signalen’ 
bij de staatssecretaris en bij de Be-
lastingdienst zijn binnengeko-
men dat de afschaffing van de 
VAR-verklaring en het invoeren 
van modelovereenkomsten er bij-
voorbeeld voor zorgt dat bedrij-
ven freelancers geen werk meer 
durven aanbieden.

Meldpunt over gevolgen DBA  

WADDINXVEEN - De economische groei van 1,7 procent die de 
regering voor dit jaar voorziet, had beter voor het bestaande MKB 
kunnen worden ingezet, vindt OnderhoudNL in een reactie op de 
miljoenennota van dit jaar. Verder pleit de ondernemersorganisa-
tie voor meer geld voor scholing, meer stimulerende energiemaat-
regelen en minder regeldruk.

Op 23 september liep het ultima-
tum af dat vakbond FNV Bouw 
aan werkgeversorganisatie On-
derhoudNL gesteld had. Woens-
dag 28 september liep een soort-
gelijk ultimatum van CNV Vak-
mensen af. Beide vakbonden zijn 
daarmee nu in volledig verzet te-
gen de arbeidsafspraken die On-
derhoudNL maakte met de ver-
eniging LBV. In de eerste dagen 
ging het om 100 schilders, per dag 
langzaam oplopend naar circa 
150. FNV Bouw verstrekt dage-
lijks gegevens over aantallen sta-
kers en locaties (te zien op www.
schildersvak.nl). De stakende 
schilders eisen dat OnderhoudNL 
weer met de reguliere vakbonden 
aan tafel gaat, dat het eindbod 
van tafel gaat en dat er opnieuw 
over de cao onderhandeld wordt. 
Ook stellen ze individuele werk-
gevers in de gelegenheid om, los 
van OnderhoudNL, een gunstige 
bedrijfs-cao af te spreken.
OnderhoudNL verstrekte teksten 
voor brieven en mails die de 
werkgevers aan hun medewer-
kers konden sturen waarin ge-

steld werd dat staken als een ‘on-
rechtmatige daad’ beschouwd zal 
worden en tot ontslag kan leiden. 
Dit wordt door de vakbonden be-
streden. Een door OnderhoudNL 
aangekondigd kort geding om de 
onrechtmatigheid van de actie 
aan te tonen werd door de werk-
gevers teruggetrokken, onder ar-
gument dat de stakingen te wei-
nig voorstellen en de moeite daar-
om niet lonen.
De nieuwste ontwikkeling is we-
derzijds gegoochel met cijfers. De 
vakbonden stelden vanaf het be-
gin dat werknemers in extreme 
gevallen 1800 euro per jaar min-
der zullen verdienen door de 
‘slechte’ cao. Dit werd door de di-
recteur van OnderhoudNL tegen-
over het Financieele Dagblad toe-
gegeven. Ruim een week later 
verspreidde OnderhoudNL pam-
fletten met rekenvoorbeelden die 
moesten aantonen dat sommige 
schilders door de ‘moderne’ cao 
er rond de 1000 euro op vooruit 
gaan. Iets dat de bonden onmid-
dellijk met tegenberekeningen 
trachtten tegen te spreken. 

Wat betreft die regeldruk toont de 
werkgeversorganisatie zich tevre-
den over de Omgevingswet, die 
in de maak is. Die beoogt om 26 
verschillende wetten op het ge-
bied van milieu, water, bouwen, 
ruimtelijke ordening en natuur te 
bundelen. Dat zal volgens de 
persverklaring een verlichting be-
tekenen voor de ‘bedrijfsbureaus’ 
van de OnderhoudNL-leden.
Minder blij is OnderhoudNL met 
de in haar ogen te weinig daad-
krachtige opvolging van het Ener-
gie-akkoord. De werkgevers plei-
ten bijvoorbeeld voor een btw-
verlaging op onderhoud waarbij 
labelverbeteringen worden gerea-
liseerd, en daar is in Den Haag tot 
op heden geen oor voor.

Ook ziet OnderhoudNL weinig 
vordering op de onderwerpen 
‘Aanbestedingswet’ en ‘Evaluatie-
wet Markt en Overheid inzake on-
eerlijke concurrentie van overhe-
den’, maatregelen die de vereni-
ging ziet als mogelijkheid om 
eerlijker concurrentie bij over-
heidsaanbestedingen en betere 
toegang van relatief kleine bedrij-
ven tot overheidsopdrachten te 
verkrijgen.
Tenslotte is er teleurstelling 
over de fiscale scholingsaftrek. 
Die wordt volgens de kabinets-
plannen per 2018 omgezet in een 
vouchersysteem, waarvoor in 
plaats van 200 miljoen euro nog 
maar 110 miljoen euro beschik-
baar is.

Lees nu deze krant én Eisma’s Schildersblad online
www.schildersvak.nl/vakblad (gratis voor abonnees)

Glazol xtd
Hoogglanslak

Hoge, bolle glans

Gesiliconiseerd

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

Buitengewoon goed

bij koninklijke beschikking
hofleverancier
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Schaapschilder
LAKE DISTRICT (UK) - Een 
nieuwe beroep gaat het echt niet 
worden, maar het klinkt wel lek-
ker: schaapschilder. Wie het wel 
even was, is de Britse schaapher-
der Pip Simpson. Hij  raakte de 
afgelopen jaren meer dan drie-
honderd dieren kwijt door dief-
stal, zo valt te lezen op de web-
site van het Reformatorisch 
Dagblad. Om het stelen tegen te 
gaan heeft hij zijn volledige kud-
de oranje geverfd. Waarom 
oranje en niet bijvoorbeeld 
blauw, daar is niets over bekend. 
Wel dat zijn maatregel lijkt te 
werken: er zijn sinds de meta-
morfose van de kudde geen 
schapen meer gestolen.

Verf veel te glad

WEELDE (B) - Voor Henk Huber 
uit Rotterdam was verf de directe 
aanleiding voor het ongeval 
waardoor hij in het ziekenhuis 
belandde. Dit meldt de Belgische 
website Het Laatste Nieuws. Hu-
ber kwam met zijn motor in het 
Belgische Weelde (vlak bij de 
grens onder Tilburg) ten val toen 
hij moest remmen. Volgens het 
politieverslag is Huber geslipt 
door de verf. Die zou een bepaal-
de stroefheid moeten hebben, 
maar de wegbeheerder heeft ge-
wone huis-, tuin- en keukenverf 
gebruikt. Veel te glad. Huber 
gaat de schade verhalen op het 
Agentschap Wegen en Verkeer. 

Schilders aan het
werk, deur open
DEN HAAG – De gelegenheid 
maakt nog steeds de dief. Natte 
verf en open ramen en deuren is 
als een snoeptrommel voor een 
klein kind. Bij een huis aan de 
Tweede Sweelinckstraat in Den 
Haag waren deze zomer schil-
ders aan het werk waardoor de 
deur regelmatig open stond. De 
gelegenheid maakte inderdaad 
de dief. De bewoonster zag een 
vreemde man uit huis komen. 
Een computer en portemonnee 
blijken te zijn gestolen. Met de 
bankpas is geprobeerd geld van 
haar rekening af te halen. Na 
drie mislukte pogingen werd de 
pas ingeslikt. Een geluk bij een 
ongeluk.

Verschuivende 
verfwerelden
AMSTERADM – Hopelijk hoe-
ven zo weinig mogelijk de ‘ver-
schuivende verfwerelden’ te 
zien krijgen. Het gaat namelijk 
over een kunstwerk van Jacco 
Olivier in de nieuwe Spoedei-
sende hulp van het AMC in Am-
sterdam. In dit geval een video-
kunstwerk van bijna dertig me-
ter . Op een muur van dertig 
meter lengte verschijnen lang-
zaam verschuivende ‘verfwerel-
den’, en dat in een ‘loop’ van 
bijna vijf uur. Dat wil je niet 
meemaken. En moet het toch, 
dan moet het kunstwerk bijdra-
gen aan het welbevinden van 
patiënten.

P E R S O N E N  &  B E D R I J V E N
Jan Keizer nieuwe 
directeur Atrex bv  
ZWOLLE - Jan Keizer is per 1 no-
vember de nieuwe algemeen di-
recteur van Altrex bv in Zwolle, 
fabrikant en distributeur van 
klimmaterieel. Hij volgt er Eugène 
Derksen op die op holdingniveau 
verantwoordelijk is voor het di-
recteurschap van de totale Altrex-
groep. Eugène Derksen blijft dus 
nauw betrokken bij de Altrex-or-
ganisatie. De holding bestaat 
naast Altrex bv in Zwolle onder 
andere uit Altrex België en Altrex 
Spanje.

Scheuten richt 
projectdivisie op
VENLO - Glasfabrikant Scheuten 
heeft een aantal onderdelen sa-
mengevoegd tot een nieuwe divi-
sie: Scheuten Projects. De bedoe-
ling is dat zo de projectenmarkt 
nog beter kan worden bediend. 
Het nieuwe Scheuten Projects be-
staat uit een nauwere samenwer-
king tussen Scheuten GGP Venlo 
met haar dochterondernemingen 
Bischoff Glastechnik AG (BGT) en 

SITEC Produktions GmbH. De af-
deling komt onder leiding van 
Heiko Probst, afkomstig van BGT.

Overname Hemink 
Servicecenter  
RIJSSEN - Per 1 oktober wordt 
Hemink Servicecenter in Rijssen, 
eigendom van Hemink Groep te 
Borne, overgenomen door Sikkens 
Verkoop. De groothandel voor 
verf en aanverwante artikelen 
heet vanaf dat moment Sikkens 
Center Rijssen. De commercieel 
medewerkers in de vestiging blij-
ven ook na de overname verbon-
den aan het ‘center’. Het assorti-
ment zal straks gelijk zijn aan de 
andere 53 Sikkens Centers in Ne-
derland.

Vestiging Koers Groep
in Waddinxveen  
WADDINXVEEN - Koers Groep, 
gespecialiseerd in vastgoedonder-
houd, renovatie en schadeherstel, 
opent een vestiging in Waddinx-
veen. Het bedrijf dat zijn hoofd-
vestiging in Rotterdam heeft, blijft 
zijn activiteiten gestaag uitbou-

wen in Nederland. De andere ves-
tigingen zijn te vinden in Amster-
dam, Utrecht en Leiden. Koers is 
onder andere actief voor beleg-
gers, beheerders, verzekeraars, 
zorginstellingen, onderwijsinstel-
lingen, woningbouwcorporaties 
en overheidsinstellingen. 

Nieuwe website 
VeiligmetVerf  
DEN HAAG - Het online distribu-
tiesysteem voor veiligheidsinfor-
matiebladen, VeiligmetVerf.nl, is in 
een nieuw jasje gestoken. De inde-
ling is eenvoudiger gemaakt en de 
website gebruikersvriendelijker. 
VeiligmetVerf.nl is nu direct te be-
naderen via de sites van de initia-
tiefnemers: Vereniging van Verf- en 
Drukinktfabrikanten (VVVF) en 
Vereniging van Verfgroothandela-
ren (VVVH). Aan www.veiligmet-
verf.nl is een distributiesysteem ge-
koppeld waarmee verfl everanciers 
veiligheidsinformatie door de hele 
keten sturen. Verffabrikanten, 
groothandelaren, professionele 
schilders en applicateurs, maar ook 
particulieren vinden er relevante 
veiligheidsinformatie.

Drywood verkocht
aan Teknos  
ENSCHEDE - De Enschedese 
verffabrikant Drywood is ver-
kocht aan de Finse verffabrikant 
Teknos. Alle activiteiten van Dry-
wood worden overgenomen, in-
clusief de fabriek. Eigenaar Gerrit 
Westera komt in dienst  van 
 Teknos, de andere eigenaar, Ben 
Berkel verlaat op termijn het be-
drijf. Tekna is een Fins familiebe-
drijf, opgericht in 1948 en sinds-
dien bestuurd door telgen van de 
familie Kiikkaa. Het bedrijf is met 
1200 personeelsleden actief in 
ruim 20 landen en heeft fabrieken 
in Zweden, Finland, Denemarken, 
Duitsland, Polen, Rusland en Chi-
na. De jaaromzet over 2015 be-
droeg zo’n 120 miljoen euro.

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.

 
Cijfermatig buitenspelen   JAN MAURITS SCHOUTEN

land werken tussen de 26.000 en 
de 30.000 mensen dagelijks als 
professioneel schilder (er is een 
schaduwgebied waar professione-
le schilders in werknemers van 
klusbedrijven en schoonmaakbe-
drijven verdwij-
nen, die laten 
we in principe 
buiten beschou-
wing). Tussen de 12.000 en de 
14.000 daarvan zijn schilders in 
loondienst. Er zijn tussen 7000 en 
9000 zzp’ers, dus moeten er zo 
rond de 10.000 schilders in het uit-

zendwerk zitten (waarbij we niet 
moeten vergeten dat sommige 
zzp’ers soms ook uitzendwerk 
doen).
Er zijn ca 11000 schildersbedrijven. 
Waarvan er dus 7000 tot 9000 zon-

der personeel. 
Daar zitten ove-
rigens heel wat 
schilders bij die 

zonder eigen personeel toch hele 
netwerken aan schilders aan het 
werk houden. Zo’n 2500 tot 3000 
bedrijven hebben wél personeel in 
vaste dienst. OnderhoudNL heeft 

naar eigen zeggen 2000 leden, 
daar zijn er een paar onder die 
niets met de schilder-cao te ma-
ken hebben. Installatiebedrijven 
of aannemers met onderhouds-
diensten immers, die sinds kort 
nadrukkelijk worden opgeroe-
pen lid te worden. De LBV had, 
zoals we allen weten, geen schil-
derleden toen het de cao teken-
de. Ik vraag me dan, na 235 
woorden, toch af: wie staat er nu 
eigenlijk buitenspel?

j.schouten@eisma.nl

U kent ze wel, van die tegeltjes 
voor aan de muur die uitreke-
nen dat uiteindelijk de enige 
mensen die in Nederland echt 

werken u en ik zijn. 
(zoveel bejaarden, zo-
veel zuigelingen, zo-
veel zieken, zoveel 

werklozen et ce-
tera). Amusant. 

Ik ga er ook 
een probe-
ren:

I n  N e d e r -

V O O R W E R K

werken u en ik zijn. 
(zoveel bejaarden, zo-
veel zuigelingen, zo-
veel zieken, zoveel 

werklozen et ce-
tera). Amusant. 

Ik ga er ook 

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

S J O N  GERALD JAGER
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CPB: vaste banen verdwij-
nen door kabinetsbeleid   

‘De toename van het flexcontract 
is geen internationale trend, dus 
het is niet iets onvermijdelijks’, 
zegt CPB-directeur Laura van 
Geest tegen de NOS, ‘Het is ook 
niet iets tijdelijks, of iets dat komt 
omdat flexwerkers zo dolgraag 
op een flexcontract werken. Daar-
mee is onze conclusie dat het 
komt door beleid.’ Voor werkge-
vers in Nederland is het in veel 
gevallen een stuk goedkoper om 
iemand een tijdelijk contract te 
geven of om een zelfstandige in te 
huren. ‘De trend slaat vooral neer 
bij mensen met een zwakke posi-
tie op de arbeidsmarkt. De vraag 

is of je dat echt wil’, zegt Van 
Geest. Veel kritiek krijgt de nieu-
we Wet Werk en Zekerheid die op 
sommige punten al is aangepast. 
De wet moet de rechtspositie van 
flexwerkers juist te versterken en 
zouden flexwerkers meer zeker-
heid moeten krijgen en eerder 
door kunnen stromen naar een 
vaste baan. 
‘Er is genoeg getobd over het on-
derwerp en er is ook al veel on-
derzoek naar gedaan. De feiten 
liggen er, de trend is er.’  Volgens 
het planbureau is dit het moment 
om er wat aan te doen met de ver-
kiezingen in het verschiet.

In opdracht van SchildersVakkrant 
vroeg onderzoeksbureau USP Mar-
keting Consultancy aan zowel 
huurders als kopers van woningen 
naar die bekendheid. Op de vraag 
‘van welke keurmerken in de schil-
dersector heeft u wel eens ge-
hoord?’, bleek meer dan de helft 
van de respondenten spontaan 
geen keurmerk te kunnen wijzen. 
Winnaar, als daar al sprake van kan 
zijn,is Keurschilder (13%) gevolgd 
door AF Garant (11%), diens opvol-
ger OnderhoudNL Garantie (6%), 
De Betere Schilder (6%), VGO-keur 
(5%), Planbuilding (3%). Op de 
vraag ‘is een keurmerk voor u van 

belang als u een schilder zoekt’ 
geeft gemiddeld 5% van zowel ko-
pers als huurders van woningen 
aan dat het altijd goed is ook al 
weet men niet wat het inhoudt (ko-
pers 5%; huurders 4%) en nog eens 
gemiddeld 23% vindt dat ook en 
zoekt dat wel eerst uit (kopers 21%; 
huurders 27%). De rest, gemiddeld 
72% vindt dit van geen belang, 
waarbij gemiddeld 29% aangeeft 
‘een schilder te nemen die ik ken’ 
(kopers 34%; huurders 19%). Ook 
vermoedt gemiddeld 8% dat het 
vast wel iets zal kosten en in de 
prijs verdisconteerd zit (kopers 
10%; huurders 6%). 

GJG GLAS- EN SCHILDERWERKEN

K O R T
Eco-steun voor
Stichting OPS

WIERUM - De organisatie van 
slachtoffers van oplosmiddelen 
Stichting OPS wordt de rest van 
dit jaar gesponsord door fabrikant 
Eco-Point. Dit bedrijf in Halsteren 
maakt reinigingsmiddelen zonder 
gevaarlijke vluchtige oplosmidde-
len (vos) en bestaat net als de 
Stichting OPS deze maand 25 jaar. 
Stichting OPS ontvangt voor elke 2 
verkochte liter vos-vrij of vos-arm 
reinigingsmiddel 25 cent. Oplos-
middelen in verf, lijm en reini-
gingsmiddelen kunnen ernstige 
schade toebrengen aan hersenen 
en zenuwstelsel. Sinds 1991 vecht 
de stichting OPS voor vervanging 
van deze stoffen en compensatie 
voor de slachtoffers.

Onderhoud Gouden 
Koets kost 1,2 miljoen
DEN HAAG - De kosten van het 
groot onderhoud aan de Gouden 
Koets worden geschat op zo’n 1,2 
miljoen euro. Het rijtuig dat op 
Prinsjesdag wordt gebruikt om het 
staatshoofd naar de Ridderzaal te 
rijden, is mogelijk zeven jaar uit de 
roulatie. De schatting is gebaseerd 
op de restauratiekosten van de 
Glazen Koets, de tijdelijke vervan-
ger van de Gouden Koets. Die res-
tauratie werd deels (schilderwerk) 
uitgevoerd door Meesterschilders 
Dick Pouwels, Juryprijswinnaar 
van de Nationale Schildersprijs 
2015. 

Plafondschildering  
Kasteel Arcen klaar
ARCEN - In de Kasteeltuinen Ar-
cen is na een ingrijpende restaura-
tie de waardevolle 18e eeuwse pla-
fondschildering van de Romeinse 
godin Flora opgeleverd. Tijdens de 
restauratie zijn bijzondere schil-
dertechnische vondsten gedaan. 
Zo is de schildering aangebracht 
op een kalkpleisterlaag en niet op 
doek en dat is uniek. Hoewel de 
schildering in zeer slechte staat 
was hebben de restauratoren van 
het Restauratieatelier Limburg 
(SRAL) de plafondschildering in 
oude glorie kunnen herstellen.

AA EN HUNZE – Een grappig 
idee dat best wel navolging zou 
mogen hebben. Op 8 oktober 
doen/deden vijftien bedrijven in 
de Drentse gemeente AA en Hun-
ze mee met het initiatief  ‘Jouw be-
drijf, Mijn bedrijf’. De opzet van 
de actie is dat ondernemers deze 
ochtend aan de slag gaan bij een 
collega-ondernemer. Op deze ma-
nier hopen ze veel tips & trucs uit 
te wisselen en van elkaar te leren. 
Al is het alleen maar dat ze elkaars 
assortiment kennen. Met die ken-
nis kunnen ze elkaar versterken en 
klanten in voorkomende gevallen 
doorverwijzen. Aan de actie doen 
onder andere een bakker, slager, 
tuinbedrijf, bloemist, klusbedrijf 
mee, én een schildersbedrijf: Schil-
dersbedrijf Reitsema uit het Drent-
se Annen. 
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Geert-Jan Gommers (49) is nog maar pas 
gestart. Om precies te zijn in februari van 
dit jaar als GJG Glas- en Schilderwerken 
in het Gelderse Winssen bij Nijmegen. 
Zo’n beetje zijn leven lang zit Gommers 
al in het schildersvak. ‘Niet helemaal. In 
eerste instantie 26 achtereenvolgende 
jaren bij een schildersbedrijf waarvan 
de laatste 13 jaar als projectuitvoerder. 
Maar toen sloeg ook bij het bedrijf waar 
ik toen werkte, de crisis om zich heen. En 
eindigde daar mijn dienstverband.’ 

Met een positieve instelling trekt 
Gommers zijn plan en wil zijn eigen 
schildersbedrijf starten. Daar was hij al 
aardig mee gevorderd toen hem een baan 
aan werd geboden in een productiebedrijf 
voor aluminiumcoatingtoepassingen. 
Hij werd er productiemanager. ‘Daar 

heb ik 2 ½ jaar gewerkt. Veel van mijn 
werk speelde zich af in het noorden van 
het land terwijl ik uit het Land van Maas 
en Waal kom. Dat wrong.’
Gommers hakt de knoop door, boort 
zijn oude netwerk aan en keert terug 
naar zijn oude beroep. ‘Tot mijn grote 
verbazing leek het alsof ik er niet uit 
was geweest. Maar ook nu geldt: je 
zet in op een zo langdurig mogelijke 
samenwerking. Over kwaliteit valt dan 
niet te onderhandelen. Je werkt in een 
regio waar mond-tot-mondreclame goud 
waard is. Berichten via social media gaan 
tegenwoordig erg snel. Slecht werk kun 
je je niet permitteren.’
Omdat Gommers als projectuitvoerder 
veel glasprojecten uitvoerderde, weet hij 
zich als bedrijf prima te onderscheiden 
door ook ‘glaswerken’ aan te nemen.  

Prettige bijkomstigheid daarbij voor 
Gommers, zijn broer Matthieu 
Gommers is ook schilder en 
startte enkele jaren geleden MG 
Schilderwerken in Malden bij 
Nijmegen. ‘We huren elkaar in 
voorkomende gevallen in. Dat is zeker 
handig bij het plaatsen van zwaar 
glas. Daarbij maken we natuurlijk ook 
gebruik van verreikers en professionele 
tilapparatuur, mocht dan nodig zijn.’

Hoe de toekomst er voor Gommers 
uitziet laat zich lastig voorspellen. ‘Ik 
ben pas net gestart. Ik sluit het niet uit 
dat straks personeel nodig zal zijn of 
dat ik leerlingen ga begeleiden. Ik ben 
het gewend om mensen aan te sturen 
en ik heb er de papieren voor. Daar zal 
het niet aan liggen.’ 

DEN HAAG - Het vaste contract is in Nederland op zijn retour door 
het beleid van de afgelopen kabinetten. Die conclusie trekt het Cen-
traal Planbureau. ‘Nederland is wereldwijd een buitenbeentje als het 
gaat om het groeiende aantal flexwerkers’.

DOETINCHEM – Keurmerken zij er te kust en te keur. Wil zo’n keur-
merk indruk maken bij de particuliere opdrachtgever dan past daar 
een hoge mate van bekendheid bij. Nou, daar wil het nog wel eens 
aan ontbreken.

Van elkaar leren

Keurmerken niet goed bekend

Kostenbesparend

SCHEVENINGEN – De architect 
zal de glasbewassingsvoorziening 
in eerste instantie niet bedacht heb-
ben voor schilderwerkzaamheden. 
In de praktijk blijkt de hangbak 
maar wat kostenbesparend te zijn 
bij het schilderwerk van een appar-
tementencomplex aan de strand-

weg in Scheveningen. De mannen 
van Bandel Schilders uit Den Haag 
zijn er aan het werk. ‘Het dak liet 
een hangbrug niet toe, vandaar dat 
we het hier mee moesten doen. De 
wat hoge dichte bak is niet hele-
maal ideaal , maar het is prima te 
doen’, vertelt Marcel Bandel. 

Cibap gaat voor prijzen

ZWOLLE  - Een stevig aantal 
studenten van het Cibap is ge-
nomineerd voor de vakwed-
strijd van de landelijke Studie 
Club Schilders (SCS). Om pre-
cies te zijn 7 studenten van de 
opleiding Specialist decoratie- 
en restauratieschilder: Gloria 
Juric, Alexa Wilders, Mayke 
Fritsma, Mathilde Spit, Jan Tas-
man, Annine van Eek en Kamil-

la van de Molen. De studenten 
deden mee aan de specialisten 
opdracht: een vrije techniek met 
het thema gevelreclame. In het 
weekend dat deze Schilders-
Vakkrant verschijnt, zal de jury 
op zaterdag 8 oktober tijdens de 
landelijke dag van SCS de win-
naars in de verschillende cate-
gorieën bekend maken. We 
houden u op de hoogte.

Fo
to

: C
ib

ap



Voor extreem gladde oppervlakken
Xtravlies 1725 en Sensocryl ELF

De beste combinatie voor een perfect oppervlak
Om de architectuur bijzonder goed tot uitdrukking te laten komen, worden materialen ge-
vraagd die dit ondersteunen. Het perfecte duo voor bijzonder gladde binnenmuren vormen 
het voorgecoat Xtravlies 1725 in combinatie met de hoogwaardige dispersie Sensocryl ELF 
in vier glansgraden van Stompmat tot Glanzend.

www.brillux.nl/sensocryl

BX05413_AZ-Sensocryl-Xtravlies-230x300_NL_Schilders-V.indd   1 06.09.16   08:41
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‘Werkgevers schofferen schilders’
FNV-actiecoördinator Dick Koerselman waarschuwt: langdurige arbeidsonrust

U bent in dienst van FNV Bouw, niet 
zelf schilder?

‘Dat klopt, in het gewone leven 
ben ik sectorhoofd van de bouw-
branche en aanverwante bran-
ches. Ik ben teamleider van de 
mensen van FNV Bouw in de re-
gio’s. Nu neem ik de actiecoördi-
natie op me. Ik heb daar veel er-
varing in uit andere branches, 
weet hoe processen lopen…’

Ja, want staken, dat is lang geleden 
voor de schildersbranche

‘Klopt. Dat merkten we ook wel 
toen er wilde stakingen dreigden 

uit te breken. Dan loop je als schil-
der een groot risico. Namelijk om 
wegens werkweigering op staan-
de voet ontslagen te worden. Er 
bestaat een recht op staken in Ne-
derland, maar dan moet je je wel 
aan de regels houden. Zoals een 
ultimatum stellen, waarmee je 
werkgever die je met de staking 
treft, de mogelijkheid geeft om 
zijn standpunt te veranderen. In 
dit geval: akkoord te gaan met de 
cao-voorstellen zoals FNV en 
CNV  die gedaan hebben. Is dat 
ultimatum verstreken, dan moet 
je je registreren als staker, dan is 
het een feit. Werknemers van klei-
ne bedrijven kunnen zich als  sta-
ker inschrijven op regionale regis-
tratieplaatsen of bij plekken waar 
al gestaakt wordt.’

En dan kan je lekker naar huis? 

‘In principe kan dat. Maar dat ge-
beurt weinig. Staken is niet leuk, 
het is iets serieus. De stakende 
schilders beleggen bijeenkomsten 
om te vergaderen over de situatie. 
En gebruiken de werktijd voor 
debatten over verdere actievor-
men.’  

Het even geduurd. De acties kwamen 
maar langzaam op gang...

‘Vind je dat? Na het niet-accepte-
ren van het eindbod door de 

werknemers, een eindbod met 
daarin zoveel verslechteringen 
dat ze konden weten dat de schil-
ders dat niet zouden accepteren, 
dreigde OnderhoudNL om een 
cao met “een andere partij” af te 
gaan sluiten. Nadat bekend werd 
dat ze dat inderdaad in principe 
gedaan hadden, hadden we twee-
enhalve week om schilders te in-
formeren over deze voor hen hele 
slechte deal. Dat zijn we ook gaan 
doen, bij bijeenkomsten overal in 
het land.’

En?

‘We kwamen vooral ongeloof te-

gen. Schilders hebben vaak een 
goede relatie met hun werkgever. 
Ze wilden niet geloven dat die 
niet gewoon zoals altijd een door 
de vakbonden geaccordeerde cao 
zou gaan invoeren, die ook nog 
eens zoveel verslechteringen in-
hield. Ze hadden iets van “jullie 
overdrijven, we gaan wel even 
horen wat er aan de hand is”, 
Langzaamaan werd de schilders 
duidelijk dat het echt waar was. 
Toen kwam de boosheid.’

Wat is het belangrijkste bezwaar te-
gen de afspraak tussen Onderhoud-
NL en de LBV?

‘Bijna teveel om op te noemen. 
Maar één ding baart de schilders 
zeker zorgen: deze afspraak gaat 
over drie jaar en bevat aan het be-
gin een loonsverhoging van ruim 
4,75%. Dat is nu, na twee jaar nul 
loonsverhoging en opgeteld met 
allerlei verslechteringen zoals in 
de reistijdenvergoeding wel het 
minste, meer een sigaar uit eigen 
doos. Maar over 2018 of 2019 staat 
niets. Dat wordt dus wéér twee 
jaar nul, terwijl alles wel duurder 
wordt.’

Het gaat om een modernisering, en 
de afspraak is een feit…

‘Modernisering, fl exibilisering… 
zodra ik werkgevers die woorden 

zie uitspreken, dan weet ik dat 
het de werknemers geld kost. Dat 
is werkgeverspraat. En dat ze 
deze weg proberen, met een ver-
eniging die ze zelf helemaal op-
tuigen en faciliteren… ze probe-

ren de toekomst van de werkne-
mers te bepalen. Ze denken dat 
zelf het beste te kunnen. Dat 
noem ik schofferen van je eigen 
werknemers.’

Maar ja, op zeker moment moet je je 
er toch bij neerleggen…

‘Geenszins. We vragen de werk-
gevers individueel én hun vereni-
ging om weer terug met de vak-
bonden te komen onderhandelen. 
Ook juridisch voeren we een 
strijd. Voorlopig erkennen we 

geen werking over de bestaande 
arbeidscontracten van deze slech-
te cao. Maar stél dat die cao gel-
dig is, en stél dat er een avv voor 
komt, dan nog zullen werkne-
mers aan hun werkgevers blijven 
vragen om aanvullende afspra-
ken, op bedrijfsniveau. Dat zullen 

we zeker stimuleren. Ik voorzie 
dan een lange periode van ar-
beidsonrust.’
  
Met als uitkomst?

‘Wat we in ieder geval willen 
voorkomen is de situatie zoals die 
tegenwoordig bestaat in de hore-
ca. Daar zetten de werkgevers de 
vakbonden een paar jaar geleden 
ook buitenspel met hulp van de 
LBV. Even later zetten ze de LBV 
ook buiten. Nu is daar geen cao 
meer, geen gedegen collectief 
pensioen, weinig vaste banen. 
Dat laten we in de schilderbran-
che toch met zijn allen, werkge-
vers en werknemers, niet gebeu-
ren?’

Dick Koerselman: ‘Zelfs als deze slechte cao er door komt, dan zullen schilders hun bedrijven om betere voorwaarden vragen’

‘Na de loonsverhoging weer 

twee jaar niks’

‘We kwamen bij schilders 

vooral ongeloof tegen’ 

AL VELE DECENNIA EUROPA’S STERKSTE 
WATERGEDRAGEN 2C COATING
DEKKEND EN TRANSPARANT
bewezen duurzaamheid op vele ondergronden binnen en buiten

Nylo Food & Protective Coatings B.V.   www.nylocoatings.nl | Nylo Topcoat PU/WV is food safe gecertificeerd.

AL VELE DECENNIA EUROPA’S STERKSTE 

UTRECHT – De avond voor de eerste ‘waarschuwingsstaking’ spre-
ken we Dick Koerselman, door FNV Bouw tot coördinator benoemd 
nu de stemming grimmiger wordt. Het kan zijn dat als u dit leest 
 OnderhoudNL en de vakbonden weer om de tafel zitten of de cao al 
rond hebben. Maar waarschijnlijk ligt het anders.



 •  NIEUW: Longlife stofopvangzak 
 voorzien van TNO-certificaat
 (past ook op de voorgaande modellen)

• NIEUW: Innovatieve Protectors 
 deze beschermen zowel het glas in 
 het kozijn als de schuurzool. 
 

 NIEUW  – RTS 400 R | DTS 400 R | ETS 125 R compacte schuurmachines

De beste schuurmachines 
nog verder verbeterd

25% sneller werken

• NIEUW: Voorzien van softgrip
 slechts 1,2 kg
 

Gereedschap voor het beste resultaat

15 dagen uitproberen
90% tevreden =
100% geld terug

*SERVICE all-inclusive geldig na registratie van de machine op www.festool.nl/service. www.festool.nl/oppervlak

De nieuwe standaard in professionele houtreparatie

De perfecte start voor een professioneel eindresultaat

Kijk voor de actievoorwaarden op www.polyfillapro.nl
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onderhoudsinterval verlengen
Mens-Zeist Vastgoedonderhoud lost hoge uv-belasting op met transparante uv-beschermer

De hierboven geschetste situatie 
betreft VvE Bijeberg aan het De 
Heus Plein in Barneveld. Mens-
Zeist Onderhoud is er druk met 
het schilderonderhoud aan de ko-
zijnen, met name de liggende de-
len. Het gaat om een zestal VvE’s, 
vertegenwoordigd door een over-
koepelende VvE.  
Hoewel de onderhoudstaat van 
het schilderwerk over het alge-
meen goed is, doet er zich een 
probleem voor op de liggende de-
len aan de zuidwestzijde van het 
complex. De meer hoogbelaste 
zonzijde laat een stevig kleur- en 
glansverlies zien. De verflaag op 
de liggende delen onthecht en 

vertoont bladders, scheuren en 
barsten. 
Bedrijfsleider Wim de Jongh: ‘We 
hebben het complex in onder-
houd. We beseffen dat dieprood 
een lastige kleur. En… de verfle-
verancier verzekerde ons destijds 
een langere onderhoudsinterval 

dan de realiteit laat zien. Die 
sprak in termen van 6 tot 8 jaar. 
Dat blijkt volstrekt onmogelijk. 
De eerste problemen diende zich 
al na 3 jaar aan. Vooral de span-
ning van de toplaag op de kanten 
leverde problemen op: barst- en 
scheurvorming.’ De bewoners 
roeren zich en spreken er het on-
derhoudsbedrijf op aan. ‘Wij zijn 
daarover met de verfleverancier 
en producent, overigens niet de 
minste, in gesprek gegaan, maar 
daar zijn we niet goed uit geko-
men. Reden om het over een an-
der boeg te gooien.’
Een belangrijke afweging bij het 
onderhoud aan het grote VvE-

complex is de bereikbaarheid. De-
len van het complex variëren van 
vier tot acht verdiepingen hoog. 
De kosten voor bereikbaarheid 
zijn hoog. De Jongh: ‘Even snel 
een “probleempje” oplossen is er 
hier niet bij. De buitengevels van 
het complex zijn relatief gemak-

BARNEVELD – De architect bepaalt een donkerrode kleur, de verf-
producent belooft een lang onderhoudsinterval en de bewoners be-
trekken in het volste vertrouwen hun appartementen. Dan is het een 
kwestie van enkele jaren tot het moment van inkeer volgt. De ooit toe-
gezegde onderhoudsinterval haalt het bij lange na niet. Mens-Zeist 
Vastgoedonderhoud heeft er een oplossing voor.

Overleg over de kleurverschillen, een lo-
gisch gevolg van het alleen schilderen 
van de liggende delen

Onder de parkeerplaats bevindt zich een parkeergarage. Het 
wegdek is dus beperkt belastbaar

kelijk te bereiken met een grote 
zelfrijder. Het binnenplein van 
het complex betreft echter deels 
het dak van de eronder liggende 
garage en begroeiing. Daar moet 
je relatief lichte spinhoogwerkers 
inzetten. Voor sommige lastig te 
bereiken plaatsen aan de binnen-
gevel is zelfs een torenkraan no-
dig. Vanaf de dakranden zijn de 
gevels namelijk niet toegankelijk.’
De Jongh komt in gesprek met 
Drost Coatings over het recent ge-
introduceerde Devetaal UV Pro-
tect. Deze transparante lak is juist 
ontwikkeld om lastige kleuren uit 
Onderhoudsklasse III op te waar-

deren tot Onderhoudsklasse I. La-
boratoriumonderzoek toonde aan 
dat uv-invloeden van buiten niet 
zozeer de lak aantast maar het on-
derliggende hout, waardoor ont-
hechting ontstaat. Ondanks dat 
de lak zelf van een uv-filter is 
voorzien, zetten we er met de 
transparante lak een extra uv-fil-
ter vóór. Daardoor bereikt de uv-
straling het hout niet of veel min-
der snel. 
Wel treedt er tijdens het onder-
houdswerk wat blaasvorming op. 
Blaasvorming die met het aan-
brengen van de transparante lak 
meestal opgeheven kan worden. 
Gertjan Wentink, salesmanager 
bij Drost Coatings: ‘Dat zie je va-
ker bij de verven van na 2010 op 
een meranti  ondergrond.  Je 
brengt de aflak relatief dun aan, 
niet in de laatste plaats voor een 
beter droging. De doordroging 
van deze moderne verven is wat 
trager. Lucht in de poriën van het 

merantihout, zeker bij warmer 
weer, drukken dan naar buiten en 
veroorzaken de blaasjes. Dat heb 
je alleen als de poriën bij onder-

houd vrij komen te liggen. Even 
nalopen en er licht over heen strij-
ken is meestal de oplossing. Al-
leen, je moet er later voor terug-
komen, vaak op lastig te bereiken 
plaatsen. Dat vertaalt zich direct 
naar extra hoge kosten.’ 
Over de verwerkbaarheid van de 
transparante lak zijn de schilders 
enthousiast, aldus Wentink: ‘De 
aflaklaag eerst licht opschuren 
met korrel 320 tot 500. Daar 
schrikken schilders wel eens van. 
Bij het schuren wordt de aflaklaag 
natuurlijk ietsjes dof. Geen enkel 
probleem. Breng je de transparan-
te Devetaal UV Protect vervol-
gens aan dan krijgt de aflak zijn 
hoogglans direct weer terug.’ 
In dit geval is er voor dit deel van 
het onderhoud geen sprake van 
een 2½-beurt maar van een 3½ 
-beurt. De Jongh: ‘Kale delen 
gronden met Devetaal HS Vul-
grond, voor- en aflakken met De-
vetaal SB Hoogglans en de liggen-
de delen voorzien van Devetaal 
UV Protect.’
Doel van de gehele operatie is om 

de onderhoudscyclus uiteindelijk 
te verlengen, mede in het licht 
van de hoge bereikbaarheidskos-
ten. Daar hebben de betrokken 

partijen alle vertrouwen in, hoe-
wel het nog lastig is om het huidi-
ge probleem en de oplossing 
daarvoor binnen de geadviseerde 
onderhoudcyclus te passen. Het 
glans- en kleurverlies betreft na-
melijk het gehéle schilderwerk 
aan de zuidwestzijde van het 
complex, terwijl er in eerste in-
stantie alleen opdracht is om de 
beschadigde liggende delen op-
nieuw te beschermen. Dat geeft 
kleurverschillen. Ook is de aan-
tasting van het plaatwerk en pos-
ten tussen de ramen in de gevel 
dusdanig dat ze waarschijnlijk 
binnen twee jaar vervangen zul-
len moeten worden. De Jongh: 
‘We zijn nu bezig met een tussen-
slag. Voor de opdrachtgever is het 
budgettair van belang om zoveel 
mogelijk geveldelen binnen één 
onderhoudsbeurt aan te pakken 
zodat ze straks zoveel mogelijk 
binnen dezelfde onderhoudscy-
clus passen. In gezamenlijkheid 
op termijn de onderhoudskosten 
proberen te drukken, daar gaan 
we voor.’

Complex Bijeberg bestaat uit een aantal VvE’s. De kwetsbare rode kleur vraagt 
om speciale aandacht bij het onderhoud 

De poriën in meranti en moderne alkydharsverven laten wel 
eens een blaasje zien 

Schilder Jasper van der Slik lakt de on-
derdorpel af. Alleen daar treedt ont-
hechting op 

De buitengevel is prima bereikbaar met een zelfrijder met een werkhoogte van 
32 meter

Links Wim de Jongh van Mens-Zeist 
Vastgoedonderhoud, rechts Gertjan 
Wentink van Drost Coatings

‘Het doel is om de onderhoudscyclus  

te verlengen’

‘De onderhoudsklasse van het  

rood opwaarderen’
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Tillen, verhullen, decoreren
Veel te zien op driejaarlijkse Glasstec 2016 in Düsseldorf

Het Deense Mountit, dat kenden 
we nog niet. Het blijkt een initia-
tief van de Deense vakbonden en 
Deense bouwbonden, om oplos-
singen te vinden voor de strenge 
arbovoorschriften in het Scandi-
navische land. Inmiddels heeft 
Mountit een heel assortiment hef- 
en tilgereedschappen. Voor rui-
ten, zoals deze Easymounter, 
maar ook voor (gevel) beplating.

Nee, wij weten ook niet waarom je 
dit zou willen. Leverancier Bohle  
heeft het ontwikkeld. Het is een 
stellage met een aan alle normen 
voldoende slingerproef om op lasti-
ge locaties de weerstand van bij-
voorbeeld balustrades of doucheca-
bines te testen. Voor heel strenge 
bouwopzichters?

Altijd veel ruimte voor 
toegepaste glaskunst. 
Dit werk, Sunflower 
2016 van de Duits Kleef-
se kunstenaar Wilfried 
Grootens, won een prijs 
van de vereniging van 
glasveredelaars. Het 
gaat om geschilderd 
glas, maar dan specta-
culair onzichtbaar gela-
mineerd.

Dat is nog eens een bin-
nenkomert je:  muziek 
met glas. De Eindho-
vense architect, uitvinder 
en performer Jan Doms 
voerde een concert uit 
door te ‘trommelen’ op 
grote glasplaten, verbon-
den aan luidsprekers. 
Dat leverde meditatieve 
klanken op.

Een leverancier met de prachtige 
naam Aardwolf levert dit handige 
karretje op, waarvan we meer vari-
anten zagen: zet de glasplaat er in, 
zet hem klemvast, maak er een 
zuignap of klem aan vast en je rijdt 
je glas naar de plaats waar je het 
hebben wil.

Overal op de beurs te vinden: glas 
met complete ‘televisiebeelden’ er 
in, zoals hier op de stand van NSG, 
het moederbedrijf van Pilkington. 
Het bewegende beeld is naar belie-
ven uit te schakelen en dan is het 
glas gewoon doorzichtig. 

Een wereldwijde beurs met we-
reldwijde aanbieders. Dit soort 
nep antieke decoratieve spiegels 
komen in ons marktgebeid traditi-
oneel uit Italië. Maar in China 
hebben ze de kunst ook ontwik-
keld,  en  dat  wi l  de  Foshan 
Sangruin Glass Company graag 
laten zien. De website blijkt overi-
gens niet goed aanvliegbaar.

Laat je de traditionele technieken 
links liggen en richt je je op ‘schil-
deren’ met lood en het toepassen 
van folies, dan kun je tot dit soort 
kunststukken komen, die de aller-
beste glazenier toch echt niet in 
lood gezet krijgt. 

Een wereldprimeur, maar vol-
gens Richard Brokker van het 
Nederlandse Montarent voorlo-
pig niet op de Nederlandse 
markt: Winlet glashefmachines 
die glasplaten tot 1000 kilo tot 
boven de 20 meter kunnen hef-
fen. In Nederland is vooral inte-
resse in de wat kleinere, lichtere 
glasrobots.

DÜSSELDORF – Er was weer heel veel te zien op de driejaarlijkse 
grootste glasbeurs ter wereld, de Glasstec 2016 in het Duitse Düssel-
dorf. Voor iedere professional was er wel iets van zijn of haar gading. 
Als we als redactie een paar trends mogen aanwijzen: A: het aantal en 
de soorten glashefapparaten is enorm toegenomen;  B: glas dat, het 
liefst op commando, juist wel of juist niet doorzichtig is;  en C: zoals
altijd, veel extreem gedecoreerd glas of glas als decoratie. Opvallend 
weinig op de voorgrond stond extreem isolerend glas. Kennelijk is 
drie- of vierdubbelglas niet bijzonder meer. Nog steeds in de kinder-
schoenen: glas met zonnecellen er in, er omheen of in de sponningen. 
Op deze en de volgende pagina een impressie.

Lees verder op pagina 11 >>

Een complete lijn naturel lakproducten voor de ultramatte 
afwerking van parket, houten vloeren en wanden

Bichemie® Coatings BV
Postbus 2365, 8203 AH Lelystad
Tel.  +31(0)320 - 28 53 57
advies@bichemie.nl
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Je schilderwerk is binnen 
twee uur regenvast.

Hoezo Veveo?

Het Rain Guard-systeem van Veveo is inmiddels een begrip. En dat is niet 
voor niks, want al je schilderwerk is binnen twee uur regenvast. Ideaal. 
Kiezen voor Rain Guard betekent lekker doorwerken en minder faalkosten. 
Bovendien kunnen ramen en deuren binnen twee uur dicht zonder te 
verkleven. Het Rain Guard-systeem bestaat uit een Hoogglans, een Satin 
én een Primer. Ga voor meer informatie over Rain Guard naar veveo.nl
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Mat, schakelbaar, beweging
Glas op Glasstec 2016 in Düsseldorf laat een hoge mate van creativiteit zien

Alweer een raam, dat naar belie-
ven, bijvoorbeeld voor de helft of 
voor een kwart, ondoorzichtig ge-
maakt kan worden of teksten en 
beelden kan vertonen. Dit bedrijf 
ziet vooral mogelijkheden in de 
retail: boodschappen op winkel-
deuren en etalages.

En dit was dus echt een primeur, 
en ze zoeken nog agenten in Ne-
derland. Het Israëlische bedrijf 
BCL (www.basiccl.com) laat in 
China extreem mat en tóch door-
zichtig glas maken. Het glas wordt 
licht geëtst en opgeschuurd. Voor-
stellingen achter het glas blijven 
heel goed zichtbaar. Naar ons idee een heel mooi product met heel veel 
toepassingen. Grappig genoeg bleek mijnheer Shuki Veenstra van BCL 
foutloos Nederlands te spreken.

Ook Pilkington heeft privacy-solu-
tions. Moeilijk te fotograferen. Het 
ene moment glashelder, het andere 
moment grijs als dicht mist.

Het bedrijf Poly-
tron houdt van be-
weging in glas. Of 
h e t  n u  h a l f 
doozichtig bewe-
gende patronen 
zijn of ledlampjes 
die voorbijtrekken-
de teksten afbeel-
den: zij proberen 
het vorm te geven. 
Ook weer slecht te 
fotograferen.

Dit is nu eens geen elektronisch 
vervagend glas, dit gaat om folies 
op het glas: afhankelijk van de 
hoek waarin je in het glas kijkt is 
het volkomen doorzichtig of vol-
komen ondoorzichtig. Een pro-
duct van het Japanse Wincos, dat 
er de ‘vision control’ films voor 
maakt. Er bestaan uitvoeringen 
voor verschillende kijkhoeken.

Het Britse Guardian Glass had een 
heel indrukwekkende stand met 
verschillende innovaties en een 
hele ontdekkingsroute. Wij kiezen 
deze eruit: doucheglas met een ge-
patenteerd filmlaagje dat ervoor 
zorgt dat het altijd, gegarandeerd, 
helder blijft. Wel benieuwd wie die 
garantie gaat tekenen...

En dit soort apparaatjes zie je dus 
ook in allerlei uitvoeringen. Zuig 
aan deze Uplifter een glasplaat 
vast (zuigers aan de rechterkant), 
draai het katrolletje manueel zodat 
je hem heft en op het plateautje 
kunt zetten, en vervoer het geheel 
met de duwstok als een karretje 
naar de locatie. We zagen wel tien 
soortgelijke oplossingen.

De oude rotten herin-
neren zich Dream-
glass als een van de 
eerste firma’s die met 
‘schakelbaar’ glas be-
gonnen. Ze kunnen 
nu  in  i eder  geva l 
enorme formaten aan, 
daar moet de concur-
rent  vaak nog aan 
werken.

Ja, en ook daar hebben de meeste 
van die liftkarretjes wel een voor-
ziening voor, zoals hier, bij TGT: 
dat je de glasplaat ook in de lengte 
van de looprichting kunt draaien, 
zodat je er een deur mee door kan.

Op de stand van AGC onder veel meer 
ook veel aandacht voor Lacobel, het 
decoratieve (hard) glas in allerlei ver-
schillende uitvoeringen en voor aller-
lei toepassingen.
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Laten we eerlijk zijn, de afgelopen jaren was het een beetje behelpen met de economie. De huizenmarkt lag zo goed 
als stil. Dus er was in de bouw ook minder werk. Maar die tijden liggen gelukkig achter ons. Er wordt weer druk 
verhuisd en verbouwd. Kortom, het is weer tijd voor het echte werk. Tijd dus ook voor een echte bus: De Toyota 
PROACE. De meest functionele bedrijfs-auto in zijn klasse. Zo beschikt hij over een laadvermogen tot 1.525 kg en 
6,6 m3 en is hij leverbaar vanaf € 16.995,-. Daarbij is hij nog superzuinig ook. Met een verbruik vanaf slechts 
5,1 l/100km. Bovendien krijgt u op dit betrouwbare werkpaard een garantie van 3 jaar, of tot 100.000 km. Genoeg 
reden om hem met eigen ogen te komen bewonderen in de showroom. U kunt ook direct een proefrit maken. 
De PROACE kan niet wachten! 

Brandstofverbruik (EC 2015/45X) 5,1-5,9 L/100km (16,9-19,6 km/L); CO2 133-155 gr/km.

Prijzen excl. BTW, BPM en excl. kosten rijklaar maken en recyclingbijdrage. Vraag naar de verkoopvoorwaarden of kijk op toyota.nl. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden • 
Afgebeeld is de PROACE Worker 1.6 D-4D 115pk Professional t.w.v. € 23.695,- excl. BTW en BPM. 

198_TO_adv_Proace_SchildersVakkrant_185x257.indd   1 31-08-16   15:15
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Grootste conserveringsklus ooit 
50.000 eisen aan de metaalconservering van de Oosterscheldekering

De opdracht is gestart in 2014 en 
eindigt op 31 december 2035. Het 
is daarmee de grootste conserve-
ringsopdracht die ooit in Neder-
land is uitgegeven. Bij de op-
dracht is een bedrag gemoeid van 
circa 45 miljoen euro. Arjen Jeras 
geeft als project- en contractma-
nager leiding aan de OSK Conser-
veringsgroep bv, waarin Van der 
Ende en GSB de krachten voor dit 
project gebundeld hebben. Hij 

licht de opdracht toe: ‘Rijkswater-
staat heeft een zogenaamd Geïn-
tegreerd Contract opgesteld, vol-
gens de UAV-gc 2005. In deze 
contractvorm wordt een heel sca-
la aan eisen en voorwaarden ge-

steld waaraan de aannemer bij 
oplevering aantoonbaar dient te 
voldoen. Dat zijn functionele ei-
sen maar, in dit geval, ook heel 
veel specifieke eisen. Alle stalen 

onderdelen van de Oosterschel-
dekering dienen zodanig behan-
deld te worden dat de (nieuwe) 
verflaag 20 jaar gegarandeerd is. 
Hoe de OSK Conserveringsgroep 
dat wil uitvoeren wordt in princi-

NEELTJE JANS – Alles is groot 
en indrukwekkend aan het con-
serveringswerk aan de Ooster-
scheldekering waar tot 2035 de 
bedrijven Van der Ende Steel 
Protectors Group en het Gelders 
Staalstraal- en Schildersbedrijf 
(GSB) werk aan hebben. De om-
zet en het aantal manuren bij-
voorbeeld, maar ook het aantal 
eisen dat opdrachtgever Rijkswa-
terstaat aan het werk stelt.

Zicht op het werk: één schuif is al helemaal klaar. Verderop is er één ‘ingepakt’ in een constructie

pe aan ons overgelaten. Al moet 
er bijvoorbeeld wel een onafhan-
kelijke Technisch Inspectie Speci-
alist aanwezig zijn die laagdikte 
en applicatie controleert (in dit 
geval is dat Serviel Smolders jr. 
van Smolders SSO, red). Die vrij-
heid lijkt op het eerste gezicht 
makkelijk, maar het brengt heel 
grote verantwoordelijkheden met 
zich mee. De aannemer moet na-
melijk zelf alles ontwerpen, tes-
ten, keuren en borgen op het ge-
bied van kwaliteit, veiligheid, mi-
lieu, verkeersdoorstroming, arbo, 
et cetera.’ 
De Oosterscheldekering is na de 
watersnoodramp van 1953 ge-
bouwd en maakt deel uit van het 
toen ontwikkelde Deltaplan. De 
kering bestaat uit 62 schuiven die 
bij dreigende overstroming kun-
nen worden neergelaten om Zee-
land en het verre achterland te 
beschermen. Ook is er een ver-
keersweg waaronder een brede 
verkeerskoker loopt (groot ge-
noeg om doorheen te lopen of te 
fietsen). Die biedt ruimte aan alle 
bekabelingen die naar de schui-
ven lopen. Via de verkeerskoker 
kan het onderhoudspersoneel ook 
de pijlers bereiken. Naast de ver-
keersweg en de verkeerskoker ligt 
een uitkragende ‘werkweg’, spe-
ciaal voor het werkverkeer, maar 
waar ook fietsers mogen rijden.
De conserveringsgroep moet, 
naast aan de reguliere wet- en re-
gelgeving, contractueel ook aan 

speciale voorschriften voldoen. 
Die zijn beschreven in het docu-
ment ‘Werken op de Oosterschel-
dekering’, speciaal voor bedrijven 
die aan de kering werken. Jeras: 
‘Dat zijn zo’n beetje 121 extra ei-
sen die voor elk onderdeel van de 

kering gelden. Ze gelden naast de 
technisch inhoudelijke eisen 
waaraan het nieuwe werk dient te 
voldoen. Wanneer je alle van toe-
passing zijnde eisen koppelt aan 
alle aanwezige objecten, kun je 
uitrekenen dat het aantal eisen 
waaraan de schilders zich dienen 
te houden voor het totaal van alle 
elementen van de Oosterschelde-
kering neerkomt op circa 50.000. 
Een enorme hoeveelheid.’ 
Als voorbeeld noemt hij het ton-
nage van een kraan: ‘Het gewicht 
dat de werkweg kan dragen is be-
perkt tot een bepaald maximum. 
Ook zijn er bepaalde vlakken 
waar de kranen mogen afstempe-
len. Dat betekent voor ons dat we 
niet alleen materieel met het juiste 
tonnage moeten bestellen, maar 
ook dat we controleren en achter-
af aantoonbaar maken dat de af-
gesproken kraan ook daadwerke-
lijk geleverd wordt. En op de juis-
te plek wordt gestempeld. We 
maken veel foto’s. In dit geval 
van het kenteken en van de ma-
chine zelf. Ook vinken de voor-
mannen elke dag lijsten af en vul-
len ze in. Deels met zaken die ze 

gewend zijn, zoals temperatuur 
en luchtvochtigheid, maar ook 
met tal van andere zaken die met 
veiligheid van doen hebben.’
Arjen Jeras, eigenaar van project-
adviesbureau Jeras in Middel-
burg,  had voorheen vooral erva-

ring in de infrastructuur. ‘Daar 
begeleiden we complexe projec-
ten zoals de aanleg van wegen en 
aqua- en viaducten. Het belang-
rijkste is dat je vanaf de start van 
het project alle eisen uitgebreid in 
kaart brengt en analyseert op 
haalbaarheid en aanpak. Denk 
aan milieuvergunningen. Of bij-
voorbeeld aan bepalingen over de 
verkeersdoorstroming. De eis is 
dat de op werkweg geparkeerde 
voertuigen en het geplaatste 
straalmaterieel een minimale 
doorgang van 130 cm voor het 
verkeer moeten vrijlaten. Als je 
lichtvaardig met dit soort dingen 
omgaat en denkt: “dat zien we 
dan wel weer” wordt het onher-
roepelijk een rommeltje en gaat 
het zeker een keer fout. En dan 
zijn de gevolgen niet te overzien. 
Zoiets lukt niet meer met een paar 
excellsheets, daar is het te gecom-
pliceerd voor. Wij gebruiken daar 
de systems-engineering tool Rela-
tics voor. In deze online database 
zijn alle eisen en objecten gekop-
peld en komen ook alle documen-
ten, ontwerpen, keuringen, ople-
ver- en afleverdossiers te staan.’

De OSK Conserveringsgroep ontwikkelde voor dit werk een kraan met een hangbak 
die te sturen is als een hoogwerker

Ook voor de pijlers werd een prefab constructie ontwikkeld om ze geconditioneerd 
te kunnen aanpakken

Arjen Jeras bij de ‘ingepakte’ schuif die kaal gestraald wordt en geschilderd

‘Die vrijheid betekent veel  

verantwoordelijkheid’

Alle eisen in kaart brengen en  

analyseren op haalbaarheid en aanpak

Fo
to

’s:
 JM

S

De Oosterscheldekering is be-
doeld om Zeeland te beschermen 
tegen overstroming. Wanneer het 
water in de Noordzee te hoog 
komt te staan (bijvoorbeeld door 
een combinatie van springtij en 
storm), sluiten de 62 schuiven en 
vormen zo een keermuur tegen 
het water. De Oosterscheldeke-
ring omvat de waterwegen 
Roompot, Hammen en Schaar. 
Van deze schuiven zijn 32 schui-
ven aan groot onderhoud toe. Ze 
worden kaal gestraald en voor-
zien van een drielaags (Jotun) 
verfsysteem. De rest van de 
schuiven krijgt een onderhouds-
beurt: schoonstralen met hoge 

druk, bijplekken en schilderen 
(met kwast, roller en waar moge-
lijk met de verfspuit). De schui-
ven mogen alleen tussen april en 
oktober uit bedrijf worden geno-
men, en slechts een beperkte to-
tale hoeveelheid vierkante me-
ters aan schuifoppervlak mag te-
gelijk buiten bedrijf zijn. Om de 
schuiven te kunnen conserveren, 
worden ze tot net boven het 
hoogste waterniveau opgetrok-
ken. Daaromheen komt een spe-
ciaal voor dit doel ontworpen 
hulpconstructie waarin de stei-
gers geplaatst worden. Zo kan 
onder geconditioneerde omstan-
digheden gewerkt worden. 

Waterkrachten
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Schilderen tussen de betonwagens
De alleskunners van Reukers Schilders zien brood in metaalconservering

‘We zijn al een jaar of veertig de 
huisschilder van de Rouwmaat 
Groep’, legt Reukers uit. ‘Het was 
één van de eerste klanten van 
mijn vader, die ons bedrijf in 1976 
begon. We hebben er altijd de 
kantoren en gebouwen en soms 
wat aan de loodsen geschilderd. 
Maar nooit de stalen silo’s.’
De Rouwmaat Groep houdt zich 
met veel verschillend advies- en 
verkoopwerk, voornamelijk voor 
de bouw en infra bezig. Maar het 
hart van het bedrijf is de beton-
centrale, waar in grote silo’s beton 
gemaakt, gemengd en naar beton-
vrachtwagens verpompt wordt. 
En daarnaast maakt Rouwmaat 
deel uit van de coöperatie Mega-

Mix. Dat is een formule waarbij 
kleinere mobiele silo’s met met-
selmortel worden afgevuld en 
naar de bouwplaats vervoerd. Via 
een carrouselsysteem worden de 
mobiele silo’s geplaatst onder 
grote mengsilo’s, waar ze afge-
vuld worden. Vrachtwagens rij-
den af en aan met lege en gevulde 
mobiele silo’s.
‘De installaties van Rouwmaat 
zijn de afgelopen 30 jaar drie keer 
onderhouden, en ze waren hard 
aan een opknapbeurt toe’,  vertelt 
Manfred Reukers. ‘Zeker als je 
weet dat Rouwmaat nogal hecht 
aan goed onderhoud en wil dat 
alles er netjes uitziet. Deze grote 
silo’s hebben veel te lijden. Door 
al het zand en cement dat er rond 

stuift. Maar ook door de omlig-
gende bedrijven op het industrie-
terrein waar ze staan,en door het 
verkeer op de doorgaande weg, 
de Twenteroute, die er vlak langs 
loopt. Allemaal niet bevorderlijk 

voor de verflaag. Ik had daar al 
jaren geleden eens een balletje 
over opgeworpen bij de directeur 
van Rouwmaat. Daar kwam hij 
eind vorig jaar op terug. Of we 
eens wilden bekijken wat er 
moest gebeuren en wat dat moest 
kosten.’
Reukers Schilders heeft een, zacht 
gezegd, breed dienstenpakket. 
‘We hebben de traditionele schil-
dersvaardigheden altijd in eigen 
huis gehouden’, vertelt de direc-
teur. ‘Behangplakken, glasplaat-
sen, stopverf aanstoppen, dat 
doen we allemaal zelf. En we heb-
ben een eigen timmerman in 
dienst, die veel meer doet dan 
wat houtreparatie. Een dakkapel 
plaatsen we ook, of een kleine 

GROENLO – Met glaszetten, be-
hangen, maar ook met klein aan-
nemerswerk en na-isolatie van 
woningen komt het 12 man ster-
ke Reukers Schilders in Groenlo 
door de crisis. Maar metaalcon-
serveren, dat was een nieuwe tak 
van sport. Directeur Manfred 
Reukers ziet er meteen markt in.

De silo’s werden gestraald, gereinigd en daarna gematteerd. Vervolgens bijgeplekt en overgeschilderd

aanbouw. Vorig jaar hebben we 
de na-islolatie van 160 woningen 
voor een woningcorporatie ver-
zorgd: dubbel glas, isoleren van 
de gevelbekleding, luchtroosters 
plaatsen. We werken op basis van 
vertrouwen. Als wij zeggen dat 
het goed komt en we noemen er 
een prijs bij, dan komt het ook 
goed, voor de afgesproken prijs.’
Wat niet wil zeggen dat de klus, 
het ging om in totaal zes grote si-
lo’s, compleet met bordessen, 
trappen, stuurkamers en dergelij-
ke, voor Reukers makkelijk was. 
‘Beide fabrieken, de betoncentrale 
en de MegaMix-mortelcentrale, 
moesten wel blijven doordraaien. 
Dus zijn we van te voren met 
Rouwmaat om de tafel gaan zit-
ten om alle veiligheidsrisico’s 
goed door te spreken. De schil-
ders liepen in gele hesjes en ston-
den aangelijnd op de hoogwer-
kers. Maar het belangrijkste was 
de communicatie met de fabriek. 
Ze gaven door wanneer er weer 
silo’s of vrachtwagens verwacht 
werden, wij pasten onze werk-
zaamheden op al die verplaatsin-
gen aan.’
Er werd gewerkt vanaf hoogwer-

kers, deels gehuurd, deels van 
Rouwmaat zelf. ‘Insteigeren en 
inpakken zou kostbaar zijn’, zegt 
Reukers. ‘En we zouden dan niet 
zo flexibel kunnen werken tussen 
de bedrijfsactiviteiten door.’ Het 
betekende wel dat er niet gespo-
ten kon worden. Ook al omdat 
vlakbij een grote slachterij ligt, die 
geen last van overspray mocht 
krijgen.
De mannen van Reukers (tussen 

mei en juli van dit jaar werkten er 
steeds twee tot drie schilders op 
dit project) straalden de silo’s 
eerst met water onder hoge druk 
schoon, reinigden ze daarna met 
de hand na met schuursponsen en 
een reinigingsmiddel. Daarna 
werden de silo’s gematteerd met 
oscillerende en roterende schuur-
machines van Festool. ‘Daar heb 
ik speciaal voor dit werk twee 
nieuwe van aangeschaft, com-
pleet met van die draagbare stof-
zuigers er op aangesloten’, aldus 
Reukers. Roestplekken werden 
kaal gemaakt met de staalborstel 
en daarna met Trimetal Steloxine 
Primer Thixo geplekt. Daarna 

werden de objecten geprimerd 
met Steloxine Primer Non-Ferro, 
waarbij voor het rode deel de grij-
ze primer gekozen werd en voor 
het witte deel de witte. De witte 
delen werden daarna nogmaals 
overgeschilderd met Steloxine 
Primer Non-Ferro en afgewerkt 
met Steloxine Decor Brillant. De 
rode delen werden afgewerkt met 
twee lagen Steloxine Decor Bril-
lant. Alles op uitgebreid besteks-

advies van Gerard Beusink, ac-
countmanager van Trimetal 
Bouwverven in de regio en bege-
leid door verfleverancier Roy Jor-
ritsma van verf- en glasgroothan-
del AGC.
Reukers: ‘Het was een intensief 
karwei, maar ook mooi werk. We 
zien hier meer mogelijkheden in. 
Hier in het oosten van het land 
zijn wel meer van dit soort fabrie-
ken die wel eens aan groot schil-
deronderhoud toe zijn. Die bedrij-
ven zijn we in kaart aan het bren-
gen en die proberen we nu met dit 
werk als voorbeeld te interesseren 
voor een onderhoudsbeurt aan 
hun installaties.’

De laatste onderhoudsbeurt was ruim tien jaar geleden en de omgeving is agressief 
voor een verfsysteem

Alles ging met de kwast en de roller. Op de scheiding tussen rood en wit moest er 
scherp besneden worden

V.l.n.r. Manfred Reukers, Roy Jorritsma (AGC) en Gerard Beusink (Trimetal) voor het 
opgeleverde project

‘Als wij zeggen dat het goed komt, dan 

komt het ook goed’

‘Het belangrijkste was de communicatie 

met de fabriek’
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Recent stonden er twee artikelen 
in SchildersVakkrant over onder-
houdsbedrijven die enkele schil-
ders aan het werk hadden in het 
buitenland: schilderwerk op Aru-
ba door Gebroeders van der Plas 
uit Rosmalen (SchildersVakkrant 
14) en schilderwerk aan een va-
kantieboerderij in Frankrijk door 
de Schildersbedrijf Dolf van 
Schaik uit Hilversum (Schilders-
vakkrant 11). 
John van Balkum, directeur van 
vastgoedonderhoudsbedrijf Ge-
broeders van der Plas: ‘Met enige 
regelmaat werken we voor een re-
tailketen die ook vestigingen 
heeft in België en Duitsland. Maar 
Aruba was apart voor ons, in dit 
geval voor opdrachtgever  De 
 Reclamemakelaar uit Tiel die 
al een paar jaar de styling van 
 Superfood Plaza verzorgt. 
Voor het onderhoud op het Cari-
bische eiland nam Van Balkum 
schildermateriaal en -materieel 
mee uit Nederland. ‘Dat was een 
groot verschil ten opzichte van 
grensoverschrijdend werk in de 
buurlanden. Dit regel je niet even 
in een weekje. Dit vergt vele we-
ken tot wel enkele maanden aan 
voorbereiding. In dit geval kon-
den we meeliften op de expertise 
van Van Keulen Interieurbouw 
die voor hetzelfde bedrijf werkt. 
De spullen moeten worden inge-
scheept en voorzien zijn van alle 
normen- en veiligheidsbladen. De 
formaliteiten en de betaling van 
in- en uitvoerrechten die bij het 
in- en uitklaren horen buiten de 
EU, kosten de benodigde tijd. Dat 
betekent automatisch dat we een 
0% BTW-factuur naar de op-

drachtgever sturen.’ Wel moest 
Van Balkum voor de schilders en 
voor zichzelf een aparte ongeval-
len- en aansprakelijkheidsverze-
kering afsluiten, voor eventuele 
repatriëring mocht dat nodig zijn, 
en een verklaring tekenen hoe 
lang en voor welke opdrachtge-
ver ze werken.  
Bij grensoverschrijdend werk bin-
nen de EU in Duitsland en België 
verloopt dat proces voor Van Bal-
kum een stuk gemakkelijker. Ook 
Wim Keet, directeur van Schil-
dersbedrijf Dolf van Schaik, er-
voer weinig problemen met 
werkzaamheden in Frankrijk. In 
een artikel in augustus stond het 
verhaal over het schilderwerk 

voor een Engels echtpaar uit Am-
sterdam. De tevredenheid over 
het schilderwerk aan hun VvE in 
Amsterdam was dusdanig dat 
twee medewerkers naar hun Nor-
mandische vakantieboerderij af-
reisden om daar het werk uit te 

voeren. Keet: ‘Risico’s indammen 
is het eerste waar je aan denkt. 
Het zal je maar gebeuren dat een 
medewerker iets overkomt. Je 
moet er niet aan denken. Daar-
voor heb ik mijn verzekeraar ge-
beld en doorgegeven wie, voor 

welke tijd en voor welk doel naar 
Frankrijk zouden gaan. Nu ging 
ik er al van uit dat voor onze be-
drijfswagens een Europadekking 
bestaat, maar voor alle zekerheid 
heb ik dat nog snel even ge-
checkt.’ Zoals al in het vorige arti-
kel stond te lezen was de opname 
en calculatie van het project op 
afstand lastig. Keet moest het 
doen met wat foto’s en wat hij te 
horen kreeg. ‘De klant wilde per 
se dat er Sigmaverf werd ge-
bruikt. Met een technische advi-
seur van Sigma hebben we alles 
goed bestudeerd en ruim inge-
schat. De schilders hebben we 
daarom voor alle zekerheid meer 
meegegeven dan ze waarschijn-
lijk nodig zouden hebben. ‘Alle 
spullen hebben we gewoon inge-
laden en naar Normandië ge-
bracht.’ En de factuur, die ging 
gewoon, inclusief BTW, naar de 
opdrachtgever in Nederland.

Voor schildersbedrijven in het 
grensgebied zal het vaker aan de 
orde zijn: grensoverschrijdend 
werk. We hebben het in de schil-
dersbranche dan niet over im-
port- of exportactiviteiten, ook 
niet over het voeren van een fi li-
aal in het buitenland, maar puur 
praktisch, over Nederlandse 
schilders die er tijdelijk aan op-
drachten werken. Vaak werk 
waarbij werknemers kort over de 
grens dagelijks heen en weer pen-
delen. Ook blijven medewerkers 
voor kortere dan wel langere tijd 
in het buitenland. 
Allereerst levert grensoverschrij-
dend werken belastingtechnisch 
nauwelijks problemen op. Met de 
om ons heen liggende, redelijke te 
bereiken landen zoals België, 
Duitsland en Frankrijk, zijn fi sca-

le verdragen gesloten. Dit om te 
voorkomen dat een werknemer 
twee keer belasting zou moten be-
talen: in het werkland (loon)be-
lasting en in het woonland in-
komstenbelasting. Voorwaarde is 
dat de medewerker niet langer 
dan 183 verblijfsdagen dagen bin-
nen een bepaalde periode in het 
werkland actief is. Ook weeken-
den en eventuele vakantiedagen 
tellen volgens deze 183-dagenre-
geling mee. Die periode verschilt 
overigens per land. Voor België en 
Duitsland betreft die periode 12 

maanden; let op, deze periode is 
niet altijd gelijk aan het kalender-
jaar; voor Frankrijk geldt als peri-
ode het belastingjaar. 
Een andere voorwaarde is dat de 
werkgever die het loon betaalt 
zelf niet gevestigd is in het werk-
land. Bovendien mag het loon 
ook niet betaald worden door of 
namens een werkgever in het 
werkland, de zogenoemde mate-
riële werkgever. Ook mag het 
loon niet ten laste vallen van de 
winst van een vaste inrichting 
van de werkgever in het werk-

land, bijvoorbeeld een vestiging 
in dat land.
Een ander aspect van grensover-
schrijdend werk om op te letten is 
de sociale verzekering. In princi-
pe zijn de medewerkers verze-
kerd in het EU-land waar wordt 
gewerkt. Niet schrikken. Ook hier 
is het zo geregeld dat als er sprake 
is van één werkgever, de mede-
werker verzekerd is in het land 
waar hij of zij woont, als die er ten 
minste 25% van de tijd werkt. 
Ook in het buitenland loopt een 
medewerker risico, niet alleen tij-
dens het werk, ook daarbuiten. 
Medewerkers goed verzekerd op 
stap laten gaan past bij verant-
woordeli jk werkgeverschap. 
Denk daarbij aan allerlei vormen 
van werkgerelateerde ongevallen, 
voor, tijdens en na het werk, en 
aan de schade bij inkomensverlies 
van werknemers. Kijk er daarom 
de ongevallenverzekering op na 
of medewerkers ook in het bui-
tenland verzekerd zijn. Het past 
binnen de zorgplicht van werkge-
vers voor hun medewerkers. 
Het meenemen van goederen, in 
dit geval de benodigde verven en 

werkmaterieel, is een lastige. Rijd 
je met je spullen de Duitse, Belgi-
sche of Franse grens over, geen 
haan die er naar kraait. Toch voer 
je feitelijk spullen in waarvoor 
douaneformaliteiten noodzakelijk 
zijn. Je kunt je zaakjes maar beter 
voor elkaar hebben. Met de hui-
dige ‘vliegende’ veiligheidscon-
troles weet je het maar nooit. 
Informeer daarom goed welke 
vrijstellingen er bestaan en aan 
welke vervoerseisen moet wor-
den voldaan: hoeveelheid, ver-
pakking en etikettering. Want 
werk je met vanuit Nederland in-
gevoerde materialen, dan zal de 
hoeveelheid zich in de regel niet 
beperken tot enkele verfblikken. 
Het gaat hier om het vervoer van 
(soms) brandbare oplosmiddel-
houdende materialen, epoxys, 
kitten en reinigingsmiddelen. En 
ze worden wel degelijk ingevoerd 
omdat ze niet retour genomen 
zullen worden maar in het land 
van bestemming aangebracht. De 
afhandeling van die formaliteiten 
zijn grotendeels online vooraf af 
te handelen bij de douane en de 
Kamer van Koophandel.
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Niet alleen Nederlanders werken in het buitenland, omgekeerd is dat ook het geval, 
zoals deze Duitse bedrijven hier op de foto in Nijmegen

Vakantiewerk? Zeker niet. Serieus werk voor de schilders van Schildersbedrijf Dolf 
van Schaik. Overigens heus niet met tegenzin 

DOETINCHEM – Een opdracht 
over de grens? Dat zal in de regel 
niet veel problemen opleveren. 
Toch is het zaak enkele details in 
de gaten te houden. Dit om er la-
ter geen nare (fi scale) consequen-
ties aan over te houden. 

DOETINCHEM – Werken over de grens, voor sommige schildersbe-
drijven vaste prik, voor ander een incidentele klus. De zorg voor de 
medewerkers staat daarbij voorop. Een kwestie van goed informeren 
hoe de medewerkers verzekerd zijn. Soms komt er heel wat bij kijken 
om spullen de grens over te nemen, of… is het een fl uitje van een cent.

Grensoverschrijdend? Niet lastig

Hoog opgeleid  HEIN VAN GENNIP

 gemiddelde schilderondernemer? 
Waarschijnlijk ook niet.
Even praktisch: hoe zou het in 
zijn werk gaan; moet je een diplo-
ma overleggen? ‘Vmbo, aspirant-
schilder, gezel-schilder? Oh, u 
rijdt in een RangeRover? Zo!! 
Nee, sorry, u bent te laag opge-
leid.’ Natuurlijk gaat het niet zo. 
Als je je aanmeldt, word je waar-
schi jnl i jk  on-
voorwaardelijk 
t o e g e l a t e n . 
Maar wie be-
denkt zoiets? Sterker nog, wie 
probeer je ermee te bereiken, of 
omgekeerd, wie stoot je af?
Ik vreet een schilderskwast op als 
deze onzin niet uit de verwron-
gen geesten van marketeers is 
ontsproten. Laten we het eens op 

de schildersbranche toepassen. 
Want met profileren is op zich 
niets mis. Je hebt specifieke on-
derhoudsschilders, decoratie-
schilders, nieuwbouwschilders. 
Er is een schildersbedrijf dat lou-
ter uit dove medewerkers bestaat. 
En wedden dat de klandizie van 
een Turkse schilderondernemer 
voor een groot gedeelte uit Turkse 

klanten bestaat? 
Dan heet het et-
nisch profi leren. 
Dat klinkt te-

genwoordig heel eng, maar dat is 
het in dit geval helemaal niet. 
En jazeker, ze bestaan, schilders-
bedrijven die zich richten op op-
drachtgevers met een hoog inko-
men. Dat zegt overigens niets 
over het opleidingsniveau van de 

schildersondernemer en de me-
dewerkers. Wel dat ze, willen 
ze zich in deze kringen bege-
ven, met de doelgroep om moe-
ten weten te gaan. En opgelet: 
het een hoeft het ander niet uit 
te sluiten, maar een hoog inko-
men en hoog opgeleid zijn niet 
synoniem. 
Belangrijker is te weten, dat 
deze schildersbedrijven zijn 
ontstáán, op grond van puur 
vakmanschap voor een doel-
groep die toevallig wat meer te 
besteden heeft en wellicht wat 
hogere eisen stelt aan vakman-
schap en omgangsvormen. Zo-
iets kun je pas afdwingen in de 
tijd, niet door iets te roepen.

               h.vangennip@eisma.nl 

Het kan op tv niemand zijn ont-
gaan: de commercials van Pro-
movendum, een autoverzeke-
ring voor hoogopgeleiden. Er 
schijnen ook zorgverzekeringen 
voor hoogopgeleiden te be-
staan. Dat lijkt me sterk want 
een zorgverzekeraar heeft toch 
een acceptatieplicht. Waar komt 
die onzin dan toch vandaan?
Laat het eens tot je doordrin-
gen. Behoort het gemiddelde 
o p l e i - dingsniveau 
v a n de schilder 
t o t deze catego-
r i e ? D a c h t  h e t 

niet.  Die 
van de 

C R A Q U E L Égen. Behoort het gemiddelde 
o p l e i - dingsniveau 
v a n de schilder 
t o t deze catego-
r i e ? D a c h t  h e t 

niet.  Die 
van de 
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Om scheuren op de aansluiting 
van stucwerknaden bij gipskarton 
of gipsplaten te voorkomen, ont-
wikkelde Deltec het product Tape 

Gaasband dat beschikbaar is via 
Wiltec. Dit gaasband rafelt niet, is 
stevig en biedt een goede hech-
ting zodat hij een wapening van 
voegen tijdens het stuken van na-
den biedt. Hierdoor is het stuc-
werk strakker aan te brengen en is 
de kans op inscheuren geminima-
liseerd. Deltec Tape Gaasband is 
ontwikkeld voor de professionele 
stukadoor en spackspuiter en ge-
schikt voor zowel renovatiewerk 
als nieuwbouw. De tape verkleurt 
bovendien niet en blijft 100% wit. 

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

bouwproducten.nl: 251194

Gaasband  

H E T  P R O D U C T

‘Schilders zijn heel enthousiast’

‘Het voordeel van deze trailer is 
duidelijk’, vindt Klein Legten-
berg. ‘Met onze Spider 15,75 Pro 
heb je bijvoorbeeld een combina-
tie die qua gewicht op 2,5 ton 
staat. Die combinatie kunnen heel 
veel bedrijfswagens gewoon trek-
ken. En je koppelt hem af, rijdt 
hem op zijn plaats en stempelt 
hem af. Doordat hij een groot zij-
delings bereik heeft, van maxi-
maal 8,5 meter, afhankelijk van de 
korfbelasting, kun je op die ma-
nier al heel veel van je werkzaam-
heden uitvoeren. Net als met een 
aanhanger-hoogwerker. Uiter-

aard kun je de hoogwerker ook 
gewoon van de aanhanger afrij-
den en dan op zijn plaats rijden. 
Je hebt dan de voordelen van een 

spinhoogwerker. Omdat je de af-
stand tussen de rupsbanden kunt 
instellen kan de machine door een 
standaarddeur.’
De aanhanger zit vol met kleine 
handigheidjes, zoals rijplaten, die 

met een schuifsysteem onder het 
chassis bevestigd waren, ogen 
voor spanbanden en een koffer 
voor los materieel. ‘Het voordeel 
is dat je er ook andere zware za-
ken op kunt vervoeren, je hebt er 
gewoon een aanhanger bij’, legt 
Klein Legtenberg uit.
Het is een heel complete hoog-
werker. Bijzonder is bijvoorbeeld 

dat de medewerker in de korf (of 
medewerkers, er kunnen twee 
personen in de hydraulisch 
zwenkbare korf) de beschikking 
hebben over een elektriciteitsaan-
sluiting. Als de machine (die of-
wel zelfstandig op een benzine-
motor ofwel via een stekker in het 
stopcontact werkt) op elektra 
werkt, is er bovenin ook 230V. 
Ook zijn er in de korf aansluitin-
gen op lucht én water. Een kwes-
tie van de eigen compressor bene-
den aansluiten op de leidingen 
die door de armen van de hoog-
werker naar boven lopen. In de 
korf kan de spuitlans of de lucht-
spuit op het betreffende tappunt 
worden aangesloten. Een Last 
Moment Beveiligingssysteem 
(LMB) maakt het product hele-
maal af. De machine controleert 
de positie, de werklast en de 
hoogte waarop de korf zich be-
vindt. Dreigt die in een gevaren-
zone te komen dan wordt de be-
weging begrensd.
De lijn met de Italiaanse fabrikant 
is kort. Die blijkt een zeer ruim 
aanbod van hoogwerkers te fabri-
ceren in allerhande uitvoeringen. 
De fabrikant maakt spinhoogwer-
kers tot wel 33,2 meter werkhoog-
te. ‘In principe kunnen we elke 
klantwens vervullen. Maar met 
de 15,75 en de 18,90 PRO in com-
binatie met de trailer hebben we 
wel een goede keus gemaakt voor 
de Nederlandse markt. De inte-
resse, zeker onder schilders, is 
heel groot.’

GORINCHEM – Al zo’n 2,5 jaar importeert Nijland Service in het 
Twentse Bentelo spinhoogwerkers van Platform Basket. Heel comple-
te machines, van Italiaanse makelij. Maar Nijland Service verzon er 
iets bij: een trailer waar vanaf de hoogwerker is af te stempelen. Vol-
gens verkoopadviseur Jasper Klein Legtenberg een goede vondst. 

Jasper Klein Legtenberg tijdens de Verticaaldagen Benelux voor de op de trailer afge-
stempelde spinhoogwerker

rende eigenschappen hebben van 
tunnelblokjes, maar tevens de ste-
vigheid van rasterblokjes.

info: (0162) 46 11 75
www.petertimmersho.nl

bouwproducten.nl: 252010

Met de Blokkendoos biedt de 
afdeling Glasproducten van 
Peter Timmers Handelsonder-
neming uit Oosterhout een af-
sluitbare kunststof box met 
verschillende maten kunststof 
stelblokjes. Elke box bevat van 
elke dikte maat 1- 6 millimeter 
honderd blokjes; de beschik-
bare breedtes zijn 20, 22, 24, 26 
en 30 mm. In totaal zitten er 
dus 600 blokjes in een box. Deze 
blokjes van polypropyleen zijn 
slagvast, ook bij lage temperatu-
ren, en universeel toepasbaar. De 
laatste eigenschap hangt samen 
met het feit dat de blokjes door de 
speciale vormgeving de ventile-

V A K M A N S C H A P

De Nova 2015 muur- en plafond-
verf van Global Paint Products is 
een watergedragen verf voor bin-
nentoepassingen. De verf is ge-
schikt voor zowel onderhoud- als 
renovatiewerkzaamheden en ken-

merkt zich 
door een 
goed iso-
l e r e n d 
v e r m o -
gen.  Het 
product is 
a a n  t e 
b r e n g e n 
over uit-

eenlopende en doorslaggevoelige 
verontreinigingen zoals brand-
schade, rook- en roetvlekken, ni-
cotine-aanslag, droge waterkrin-
gen, vetvlekken en bitumenver-
vuiling. Bovendien is de verf 
spanningsvrij en heeft een lange 
open tijd. Nova 2510 is beschik-
baar in wit/basis 1 en aan te kleu-
ren in lichte kleuren op het CMS-
kleurenmengsysteem van Global 
Paint Products.

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

bouwproducten.nl: 252015

Kunststof blokkendoos

Muur- en plafondverf 
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‘Alle voordelen van een 

spinhoogwerker’

Ober er ligt een vlieg in mijn verf   EDWARD UITTENBROEK

Juist als ik met een biertje in de 
achtertuin wil zitten, begint een 
mevrouw het houtwerk aan 
haar zes meter brede balkonhek 
machinaal te schuren. Vogeltjes 
geschrokken, bloemetjes klap-
pen dicht. Mijn bier slaat dood. 
Ik kon tot vergiffenis komen, 
d e e l s omdat ze me zo 
vaak inspireert voor 
e e n Vo o r z e t j e  i n 
u w vakkrant ,  en 
u i t w e l b e g re p e n 

huwelijksbelang 
d o e  i k  w a t 
water bij de 
wijn. 

Ik kon tot vergiffenis komen, 
d e e l s omdat ze me zo 
vaak inspireert voor 
e e n Vo o r z e t j e  i n 
u w vakkrant ,  en 
u i t w e l b e g re p e n 

huwelijksbelang 
d o e  i k  w a t 
water bij de 
wijn. 

VOOR VAKKRACHTEN 

DE SPECIALIST
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Het gaat goed met Triflex. Niet 
voor niets breidt het Duitse Foll-
mann Chemie, moederbedrijf van 
Triflex, de productiecapaciteit 
binnenkort uit van 17.000 tot 
45.000 ton per jaar.  Dat duurt nog 
wel even want de nieuwbouw 
voor de nieuwe productiefaciliteit 
zal in 2018 klaar zijn.
Triflex produceert vloeibare 
kunststoffen voor toepassingen 
voor onder andere in de bouw en 
in de industrie. Denk daarbij aan 
galerijen, balkons, vloeren en 
markeringen in garages en indus-
triële voorzieningen. ‘En ik kan 
het niet genoeg benadrukken’, 
vertelt Raymond Verhagen, com-
mercieel directeur van Trifl ex Ne-
derland, ‘We hebben het hier niet 
over een coating, maar over vloei-
bare kunststoffen. Onze produc-
ten beschermen niet alleen maar 
dichten vooral af. In de meeste si-
tuaties zijn dat betonnen onder-
gronden.’ 
Toepasbaar in de bouw, maar niet 

voor iedereen weggelegd om er-
mee aan de slag te gaan. ‘Inder-
daad, geen producten die je op 
elke hoek van de straat kunt ko-
pen. Onze systemen worden aan-
gebracht door gecertificeerde 
partners. Dat moet ook wel want 
de kwaliteit en duurzaamheid is 
in hoge mate afhankelijk van de 
manier waarop de systemen wor-
den aangebracht.’ 
‘Triflex profileert zich graag als 
kennispartner, als adviseur. We 
beloven onze opdrachtgevers een 

hoge kwaliteit en lange levens-
duur. Dan wil je je processen bor-
gen, vanaf de productie tot en met 
de applicatie. Een en ander ver-
taalt zich naar een garantie die 
past bij die lange levensduur. Het 
is niet voor niets dat we ons graag 

begeven in een omgeving met 
partners die affi niteit hebben met 
RGVO, een methodiek die aan-
sluit bij de werkwijze van resul-
taat gerichte vastgoedonder-
houdsbedrijven.’
Het bedrijf is dan ook het beste in 
beeld is bij de voorschrijvende 
markt. Verhagen: ‘Bijvoorbeeld 
architecten, gemeentes, parkeer-
exploitanten en woningcorpora-
ties. Zo organiseren we regelma-
tig excursies voor deze doelgroe-
pen om onze kennis te delen.
Zij zijn het die we graag willen 
overtuigen dat onze producten 
een extreem hoge levensduur 
hebben. Mits, en daar heb je het 
weer, op de juiste manier ver-
werkt en aangebracht door men-
sen die daarvoor speciaal zijn op-

geleid in het Trifl ex trainingscen-
trum in Zwolle. Daarnaast biedt 
Trifl ex ondersteuning bij de start 
van een project en adviseert ook 
tijdens het werk. De verwerkers 
moeten de kennis hebben om 
goed te weten wat ze doen.’ 

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

De PU-schuim Zwaluw Elast-O-
Foam van Den Braven is ontwik-
keld voor het thermisch isoleren 
en naadloos afdichten van voegen 
rondom raam- en deurkozijnen. 
Daarnaast is hij geschikt voor het 
maken van luchtdichte aanslui-
tingen tussen scheidingswanden, 
plafonds en vloeren, of bij het 

doorvoeren van leidingen en pij-
pen. Door de combinatie van een 
goede hechting, hoge luchtdicht-
heid en een dito isolatiewaarde, is 
het product te gebruiken bij het 
realiseren van energieneutrale of 
energieopwekkende gebouwen. 
Bovendien is het door de blijven-
de elasticiteit geschikt voor het 
afdichten van meer beweegbare 
voegen zoals plafondaansluitin-
gen. Zwaluw Elast-O-Foam is ge-
test op luchtverlies tot 1050 Pa en 
heeft een A+ label voor het VOC-
gehalte.

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

bouwproducten.nl: 252017

PU-schuim

‘Schilders zijn heel enthousiast’

‘Goed weten wat je doet’
ZWOLLE – Galerijvloeren van fl ats, een parkeerdek of- vloer afdich-
ten, het zal geen dagelijks werk zijn van het doorsnee vastgoedonder-
houdsbedrijf. Specialistisch werk met bijzondere producten is het in 
ieder geval. Trifl ex, producent en adviseur van vloeibare kunststoffen, 
waakt er daarom over dat alleen gecertifi ceerde partners met hun pro-
ducten kunnen en mogen werken. 

Raymond Verhagen: ‘Onze producten beschermen niet alleen, maar dichten vooral af’

V A K M A N S C H A P

De Wiltec Thermfl ow is een 
spuiterij-innovatie waar-
mee de lak of coating gelei-
deli jk in de spuitslang 
wordt verwarmd. Omdat 
hierdoor de viscositeit van 
het medium wordt geredu-
ceerd, is er minder oplos-
middel nodig en is de spuit-
druk tot 40% te verlagen. 
Dit leidt weer tot een sterke afna-
me van overspray (tot 80%) en 
hiermee een besparing van lak of 
coating. In tegenstelling tot con-
ventionele heaters wordt bij de 
Thermfl ow de temperatuur gelei-
delijk opgebouwd in de kern van 
de slang. Dit voorkomt lokale 

oververhitting en temperatuur-
schommelingen terwijl de Therm-
flow door dit concept een mini-
male impact heeft op de potlife.

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

bouwproducten.nl: 252012

Verwarmde spuitslang 

‘Geen producten die 

overal te koop zijn’
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Ober er ligt een vlieg in mijn verf   EDWARD UITTENBROEK

Maar dan de technische vraag van 
de week: stel je bier is in je verf ge-
vallen, kun je het dan nog oproe-
ren en gewoon verder gaan. Een 
goed vol blik watergedragen lak 
en een kleintje pils (geen extra 
zwaar bier of 
zo).  Verderop 
het antwoord.

Tijdens het klussen kom je vaak 
van alles tegen waar je niet op ge-
rekend had. Ineens prik je met je 
kwast door een bij nader inzien 
niet geheel topfi t stuk voormalig 
houtwerk. Of er is ineens bedra-
ding vastgetimmerd van een 
schotelantenne, en dan meteen 
maar iedere dertig centimeter 
bloedfanatiek vastgetimmerd. En 

ook gelijk maar drie draden ook. 
Wat voor fi lms zal die man kijken, 
vraag ik me dan af. Spijkerharde 
knokfi lms waar alles en iedereen 
in mekaar getimmerd wordt of in 
een houtgreep (ja,ja, in dit geval 

m e t  e e n  ‘ t ’ ) 
w o r d t  g e n o -
men? Langdra-
dige films met 

drie verhaallijnen? 

Nou, het zullen geen cursussen 
houtconservering zijn. Welke 
houtworm perforeert er nou een 
buitenschutting? Sterker nog: ach-
ter de draden was het hout aange-
tast en gebarsten; extra schuren 
en een extra voorzet kwamen er-
aan te pas. Dit ter illustratie.

Maar hoe te handelen bij een 
onbedoelde mix van waterlak 
en bier? Je kunt het nog oproe-
ren, maar ik waarschuw voors-
hands: het is niet meer te zui-
pen!

 uittenbroek@coating
 kennistransfer.com
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DENDERENDE KORTING + GAVE GIFTS!

Het is weer zover, de Denderende Deltec 
Dagen zijn aangebroken! Oftewel, hét moment 

voor u als professional om het beste merk tapes en 

schuurmaterialen te bestellen tegen de scherpste 

prijzen. Naast een enorm voordeel krijgt u tijdens deze  

actieperiode ook nog eens mooie gifts cadeau!

  Maakt het versc
hil!

Bij besteding vanaf 

€ 500,- Bij besteding vanaf 

€ 750,- 

OKTOBER 2016

Het is weer zover, de Denderende Deltec 
Oftewel, hét moment 

voor u als professional om het beste merk tapes en 

Het is weer zover, de Denderende Deltec 

OKTOBER 2016

Bij besteding vanaf 

WWW.DELTECTAPE.NL/DDD    |    T. 0413 - 24 44 82    |    INFO@DELTECTAPE.NL
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