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Molens Kinderdijk beschermd

VAKINFORMATIE
HET NIEUWS KOMT SNELLER EN
VIA MEERDERE KANALEN
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BEHEERSBAAR MAKEN’
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VRN: op naar
1 miljard kilo vlakglas  
ZOETERMEER - Sinds de start in 
2003 van de inzameling door Vlak-
glas Recycling Nederland (VRN) 
van vlakglasafval is de teller stevig 
gaan lopen. Al vanaf het begin 
bleek de inzameling een groot suc-
ces. In 2003 noteerde VRN 38.000 
ton, in het topjaar 2011 was de hoe-
veelheid zelfs gestegen tot ongeveer 
89.200 ton. De immense hoeveel-
heid van 1 miljard kilo ingezameld 
glas‘afval’wordt binnenkort ver-
wacht. De teller tot en met septem-
ber 2016 stond op 985.213. Nog een 
paar maanden en dan is het zover. 

Nog van de IBR
gebruik maken?
DOETINCHEM – IBR, kent u het 
nog, de Individuele Budget Rege-
ling, het individuele spaarpotje van 
schilders, bedoeld om een training 
of opleiding te volgen? De regeling 
is niet meer actief, dat wil zeggen, 
het spaarpotje bij het Opleidings & 
Ontwikkelingsfonds kan al lang 
niet meer groeien. Wie nog een on-
gebruikte individuele reserve heeft 
staan moet snel zijn. De gelegen-
heid om er nog gebruik van te ma-
ken vervalt per 31 december van dit 
jaar. De scholingskosten kan men 
tot die tijd bij het O&O-fonds decla-
reren.

Crowdfundingscan
voor bedrijven  
AMSTERDAM - Om ondernemers 
te helpen een inschatting te maken 
of crowdfunding bij hen past, lan-
ceert de Kamer van Koophandel in 
samenwerking met het gespeciali-
seerde bureau Douw&Koren de 
Crowdfunding Scan. Het ant-
woord op de vraag of de financie-
ringsmethode te gebruiken is blijkt 
voor ondernemers lastig te zijn. In 
slechts een paar stappen kunnen 
ondernemers met groeiambities 
voortaan online bepalen of crowd-
funding als alternatieve financie-
ringsvorm hen past.
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KINDERDIJK – Wie kent ze niet, de molens van Kinderdijk? Nederlandser kan 
Nederland nauwelijks zijn. De molens behoren dan ook tot het Unesco Werel-
derfgoed. Ze trekken jaarlijks zo’n 400.000 bezoekers uit de gehele wereld. Akzo-
Nobel Decorative Coatings ondersteunt de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk 
(Swek) de komende drie jaar. Sikkens levert de verf en toebehoren voor het onder-
houd van de molens. Voor dat onderhoud is Korteland Schilders, zelf ook spon-
sor, uit Nieuw-Lekkerland al enkele jaren mede verantwoordelijk. Het onderhoud 
zelf ligt nu stil en gaat in het voorjaar weer verder. Voor de gelegenheid wilde 
schilder Leendert Reijn van Korteland Schilders wel graag even poseren.

VeiligmetVerf.nl onder de aandacht  

SER: ‘Stop terugloop
in BBL-leerlingen’  
DEN HAAG - De SER (Sociaal-Economische Raad) wil een halt toe-
roepen aan de terugloop in het aantal leerlingen dat kiest voor de 
beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo. De Raad pleit in een 
advies over de toekomst van het beroepsonderwijs voor onder meer 
betere voorlichting, meer ruimte voor hybride vormen van beroeps-
onderwijs tussen bedrijven en scholen en betere regionale samenwer-
king tussen scholen.

AMERSFOORT - Bemiddelaars 
van zzp’ers kunnen zich voortaan 
met een keurmerk op kwaliteit 
onderscheiden. Dankzij het keur-
merk, ontwikkeld door branche-
vereniging NBBU (Nederlandse 
Bond van Bemiddelings- en Uit-
zendondernemingen), weten 
zzp’ers en opdrachtgevers bij wie 

ze terecht kunnen voor correcte 
zzp-bemiddeling. Het keurmerk 
is een garantie dat de dienstverle-
ning van zzp-bemiddelaars juist 
en betrouwbaar is, richting zelf-
standige én opdrachtgever, aldus 
de NBBU. Het keurmerk wordt 
toegekend door een geaccredi-
teerde controle-instelling. 

Kwaliteitskeurmerk 
voor zzp-bemiddeling

DEN HAAG - In het najaar gaan de brancheverenigingen VVVF, 
VVVH en OnderhoudNL het gebruik van VeiligmetVerf actief 
en extra onder de aandacht brengen bij schilders- en onder-
houdsbedrijven.

De SER stelt dat er een toenemen-
de behoefte is aan modern ge-
schoolde vakkrachten. Ook is de 
arbeidsmarkt steeds dynamischer, 
gegeven de digitalisering en an-
dere technologische ontwikkelin-
gen. Juist hier liggen kansen voor 
jongeren en de samenleving als 
geheel, aldus de Sociaal-Economi-
sche Raad (SER). De Raad roept 
-gegeven de urgentie- mbo-instel-
lingen, het Ministerie van OC-
enW, jongereninstellingen, bedrij-
ven en vakbonden op hiermee 
concreet aan de slag te gaan op 
alle niveaus.
Volgens de SER lopen werken en 
leren door de toenemende dyna-
miek op de arbeidsmarkt meer 
door elkaar heen. Praktijkleren 
speelt daardoor een cruciale rol in 
het beroepsonderwijs. Veel deel-
nemers ervaren praktijkgericht le-
ren als stimulerend en positief en 
het geeft een krachtige voorberei-
ding op de beroepspraktijk. Afge-
studeerden van een leerweg met 
een grote praktijkcomponent, de 
bbl, hebben dan ook een goede 

startpositie op de arbeidsmarkt, 
stelt de SER.
Om beter te kunnen meebewegen 
met de arbeidsmarkt is volgens de 
SER een uitstekende regionale sa-
menwerking tussen beroepson-
derwijs en bedrijfsleven nodig, 
waarbij de scholen eindverant-
woordelijk blijven voor het onder-
wijs. In de praktijk ontstaan inno-
vatieve vormen van publiek-pri-
vate  samenwerking waar in 
nieuwe vormen van praktijkleren 
tot ontwikkeling komen. Denk 
dan bijvoorbeeld aan een zoge-
noemde hybride leeromgeving 
waarin theorie en praktijk dichter 
bij elkaar komen, bijvoorbeeld 
door theorie op de werkplek te 
doceren. De SER doet een beroep 
op scholen en de Stichting Be-
roepsonderwijjs Bedrijfsleven 
(SBB) om dit najaar nog een match 
te regelen tussen het aanbod en de 
vraag van leerbanen. Er zijn meer 
dan 13.000 leerbanen op Stage-
markt.nl en 10.000 mbo-studenten 
zoeken een leerbaan, toch lukt die 
match niet altijd.

Met deze internetapplicatie kun-
nen alle partijen in de keten vol-
doen aan hun wettelijke verplich-
tingen. De promotiecampagne be-
gint op de Ondernemersdag van 
OnderhoudNL op 7 november 
2016 in Apeldoorn en gaat daarna 
verder op de SGA Vakdagen van 
8, 9 en 10 november 2016 in Go-
rinchem. Via www.veiligmetverf.
nl krijgen schilders de veiligheids-
informatiebladen toegestuurd die 

ze nodig hebben om hun werk 
veilig en gezond te uit te voeren. 
Tijdens de promotiecampagne 
kunnen schilders bij de informa-
tiebalie van VeiligmetVerf terecht 
voor advies en om gratis een ac-
count aan te laten maken. Na het 
aanmaken van een account ont-
vangen schilders een sticker, 
waarmee ze bekend kunnen ma-
ken dat ze gebruik maken van 
VeiligmetVerf.

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

Altijd in de buurt, 
altijd welkom!
www.procoatings.nl

Haarlem Oost is open
Gelegen op bedrijventerrein Waarderpolder
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Brutale inbraak 
schildersbedrijf  

EIBERGEN - In de nacht van za-
terdag 22 op zondag 23 oktober 
is op het industrieterrein De 
Kiefte aan de Ballastweg in Ei-
bergen ingebroken bij Schilders-
bedrijf Joop Borsboom. In het 
nieuwsprogramma Hart van 
Nederland  (SBS6) legt Bors-
boom uit dat hij voor 20.000 tot 
25.000 euro is gedupeerd. De 
schade betreft met name dure 
spuitinstallaties, een aggregaat 
en andere elektrische appara-
tuur. Collega’s hadden met 
Borsboom te doen en hebben 
hem voorlopig het een en ander 
geleend zodat hij vooruit kon.

De populairste 
autokleuren 2016 
PITTSBURGH (VS) - PPG (o.a. 
Sigma, Veveo, Boonstoppel en 
Glidden) heeft de resultaten van 
het jaarlijkse onderzoek naar po-
pulaire kleuren voor auto’s be-
kend gemaakt. En wat bleek? 
Meer dan 75% van alle in 2016 
geproduceerde auto’s zijn wit, 
zwart, grijs of zilverkleurig, 
waarbij wit met 38% wereldwijd 
de populairste kleur is (vorig jaar 
35%). Hoezo kleur? Zwart (16%), 
zilver (12%) en grijs (10%) waren 
daarna de populairste kleuren 
voor auto’s. En dat terwijl bijna 
60% van de Amerikaanse en Eu-
ropese consumenten kleur als be-
langrijke factor aanmerkt bij de 
keuze van een nieuwe auto.

Kerken en moskeeën
geel geschilderd
NAIROBI (KENIA) – Alle ge-
bedshuizen dezelfde kleur, dat 
is de basisgedachte van de Co-
lombiaanse kunstenaar Yazma-
ny Arboleda . Hij heeft inmid-
dels negen leiders van kerken en 
moskeeën in de Keniaanse 
hoofdstad  bereid gevonden hun 
gebedshuis geel te laten schilde-
ren: vijf kerken en vier moskee-
en. Dit om duidelijk te maken 
dat mensen van verschillende 
religies prima samen kunnen le-
ven in het Oost-Afrikaanse land. 
En waarom geel? ‘Geel is de 
kleur voor helderheid en warm-
te. We willen de eenheid en veel-
zijdigheid van religie uitstralen’, 
aldus Arboleda.

Gratis onderwijs voor 
A’damse zzp’ers
 AMSTERDAM -  Amsterdamse 
zzp’ers met een minimaal inko-
men kunnen bij de gemeente 
aankloppen om gratis scholing 
te krijgen. Dat moet er uiteinde-
lijk voor zorgen dat zij meer 
gaan verdienen, aldus een be-
richt in Het Parool. Het gaat om 
een experiment van de gemeen-
te Amsterdam en de Universiteit 
van Amsterdam (UvA), waarbij 
zzp’ers een scholingvoucher ter 
waarde van 1000 euro kunnen 
krijgen. Geïnteresseerde zzp’ers 
kunnen zich tot uiterlijk 1 maart 
2017 aanmelden.

P E R S O N E N  &  B E D R I J V E N
EnergiQ: beste
onderhoudsplan
voor 106 woningen
BEVERWIJK - Een consortium 
van de bedrijven Bonarius, Kop-
pes Bouwkunde, Patina Dakden-
kers en Logchies Renovatie en On-
derhoud, EnergiQ genaamd, heeft 
een ‘challenge’ van corporatie 
Rochdale gewonnen. Het consor-
tium presenteerde het beste plan 
voor 49 portiekwoningen plus 57 
vergelijkbare woningen. De chal-
lenge werd uitgeschreven door de 
Kamer van Koophandel in samen-
werking met Huren met Energie 
en Bouwketens.nl. De opdracht: 
de gemiddelde energie-index van 
2,91 naar minimaal 1,25, scena-
rio’s voor energetische verbeterin-
gen, woonlastenverlaging en be-
wonersbegeleiding tijdens het 
hele proces.

Scheuten start
Scheuten Academy 
VENLO - De Venlose glasfabri-
kant en -veredelaar Scheuten be-
gint een scholingsprogramma on-
der de naam Scheuten Academy. 
De workshops en lessen zijn voor 
iedereen toegankelijk en voor 
Scheuten Partners gratis.  De 
Scheuten Academy is een educa-

tief concept met meerdere functio-
nele modules in een trainingspro-
gramma, dat op verschillende lo-
caties in Nederland (Venlo en 
Hoorn), België (Diest) en Duits-
land (Heiden) wordt aangeboden. 
De interactieve cursussen zijn zo-
wel theoretisch als praktisch van 
aard.

Prijs voor Riwal 
DORDRECHT - Riwal, verkoper 
en verhuurder van hoogwerkers 
aan onder andere de schilders-
branche, is in de European Busi-
ness Awards (EBA) uitgeroepen 
tot Nederlands Nationaal Kampi-
oen voor bedrijven met een omzet 
boven de � 150 miljoen. Beoorde-
ling vond plaats aan de hand van 
de kernwaarden van de EBA: in-
novatie, ethiek en succes. De vol-
gende fase van de wedstrijd deel 
bestaat uit een publieke stem-
ronde en een video. EBA is de 
grootste zakelijke competitie in 
Europa. 

Nieuw fi liaal
ProCoatings  

HAARLEM – Ongeveer op het 
moment van verschijnen van deze 
uitgave opent de nieuwe vesti-
ging van verfgroothandel ProCoa-
tings in Haarlem Oost, op 7 no-
vember om precies te zijn. Het is 
inmiddels het 23e fi liaal van Pro-
Coatings aan de Mollerusweg 40-
42 in Haarlem Oost. De groothan-
delsketen heeft in de directe om-
geving ook vestigingen aan de 
Stephensonstraat in Haarlem en 
in Heemskerk.

Logchies voert
compleet VGO-keur  
BEVERWIJK - Met de hercertifice-
ring van het VGO-keurmerk voor 
Logchies Renovatie en Onderhoud 
heeft het bedrijf meteen het VGO-
keur voor alle onderhoudsdiscipli-
nes binnengehaald. Logchies voert 
al sinds 2006 het VGO-keur op het 
gebied van gevelonderhoud. De 
monitoring en certificering is nu 
uitgebreid naar alle vier de discipli-
nes: gevel, dak, interieur en instal-
latie.

Kors kiest voor 
duurzame verlichting
STEENWIJK - Een van de uit-
gangspunten bij de nieuwbouw 
van het bedrijfspand van Kors 
Hoogwerksystemen was duur-
zaamheid. Gekozen is om te in-
vesteren in duurzame led-verlich-
ting. Dat levert voor het nieuwe 
pand aan de Oostermeentherand 
12 langs A32 in de gemeente 
Steenwijk een aanzienlijke reduc-
tie op van energieverbruik, uit-
stoot van CO2 en zwavel. En niet 
in de laatste plaats aan energie-
kosten. Een goed voorbeeld van 
maatschappelijk verantwoord on-
dernemen.

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.

 
In het niemandsland    JAN MAURITS SCHOUTEN

Vakprijs. Die van de jury natuur-
lijk al helemaal, het zou ook wel 
gek zijn van niet, want ik ben er 
zelf de voorzitter van. En qua 
Klanttevredenheidspluim en qua 
Publieksprijs heb ik al een sterk 
vermoeden.
Ik ga het hier 
nog niet vertel-
l e n .  I n  d e z e 
krant nog een verslag van de laat-
ste jureringsdag, die ons naar Oos-
terhout en Cuijk bracht. Weer twee 
verrassende projecten met van 
trots stralende ondernemers met 

prachtige projecten. Voor de actue-
le uitslag raad ik u aan om op 2 no-
vember onze website (schilders-
vak.nl) te bezoeken, of ons twitter- 
o f  o n s  f a c e b o o k a c c o u n t  t e 
raadplegen, of de nieuwsbrief van 

3 november af te 
w a c h t e n .  D e 
k r a n t  i s  d a n 
maar eens een 

keer het medium van het ‘slow 
journalism’: het volgend nummer 
wordt een feestnummer.
Overigens, ik wil u wel altijd van 
alles vertellen, maar kan dat heus 

niet altijd. Mensen zijn nog ‘met 
elkaar in gesprek’. Het zijn soms 
‘broedende kippen’ die je niet 
mag storen. Vaak begrijpelijk ge-
noeg, al denk ik dat de vakjour-
nalistiek bij dat broeden soms 
kan helpen en heus niet altijd 
het nest verstoort.
Maar goed, uiteindelijk gaat het 
allemaal om het schilderen, en 
nergens anders om. Ik wens u 
veel kwaliteitsschilderwerk toe.

j.schouten@eisma.nl

Ik vertel u meestal alles. Echt 
waar. Dat is een eigenschap en 
hoort ook bij mijn vak: alles wat 
je weet omzetten in informatie 

waar een ander iets 
aan heeft.
Daarom voelt het een 
beetje raar dat als ik 

dit schrijf al bijna 
prec ies  weet 

w i e  a l l e 
awards win-
nen in  de 
Nat iona le 

S c h i l d e r s -

V O O R W E R K

waar een ander iets 
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Daarom voelt het een 
beetje raar dat als ik 

dit schrijf al bijna 
prec ies  weet 

w i e  a l l e 
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S J O N  GERALD JAGER
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Klusmarkt groeit explosief  

De Nederlandse woningmarkt 
breekt nieuwe records en dat is te-
rug te zien op de klusmarkt. Het 
aanbod van klussen laat daarmee 
een groei van 3,5 procent zien in 
vergelijking met dezelfde periode 
vorig jaar. Het komt neer op on-
geveer 474.000 klussen. In geld 
betekent het dat de klusmarkt het 
komend half jaar met ruim 1,3 
miljard euro groeit. Dat blijkt uit 
de Klusmonitor , uitgevoerd door 
bureau SAMR in opdracht van 
Werkspot, een online platform 
dat vakmannen en klussen bij el-

kaar brengt. Ronald Egas, ceo van 
Werkspot, licht toe: ‘De markt is 
sterk onderhevig aan seizoensin-
vloeden. In het voorjaar is de con-
sumentenvraag vaak groter dan 
het aanbod. In de winterperiode 
is dit andersom. Het is dus goed 
nieuws dat juist in deze periode 
de markt zo sterk groeit. Hier 
kunnen vakbedrijven optimaal 
van profiteren.’ Het onderzoek 
trof ook regionale verschillen aan. 
Zo blijken Groningers het meest 
en Drentenaren het minst aan het 
huis op te knappen.

Kopers en huurders van woningen 
schakelen lang niet altijd een be-
drijf in voor het onderhoud aan de 
woning. Vaak doen ze het zelf, voor 
zover mogelijk, of ze kennen ‘een 
mannetje’ die het voor hen doet. 
Maar wórdt er een bedrijf ingescha-
keld, wat voor soort bedrijf is het 
dan? USP Marketing Consultancy 
zocht het uit in opdracht voor Schil-
dersVakkrant.
Op de vraag ‘als u schilderwerk 
aan uw woning zou willen laten 
doen, wat voor soort bedrijf zou u 
dan zoeken?’ is het schildersbedrijf 
met afstand winnaar. Gemiddeld 
60% vindt dat (kopers 68%; huur-
ders 46%). Ook het klussenbedrijf 

scoort nog redelijk met gemiddeld 
11 % (kopers 10%; huurders 14%). 
Gemiddeld 5% schakelt een onder-
houdsbedrijf in; 2% een bouwbe-
drijf.
Die verhoudingen liggen heel an-
ders als antwoord op de vraag ‘als 
u denkt aan woningisolatie (dubbel 
glas, gevelisolatie), met wat voor 
soort bedrijf zoekt u dan contact?’. 
Dan winnen zowel het klussenbe-
drijf (18%) als het bouwbedrijf 
(18%), gevolgd door het bouwbe-
drijf (17%) en de aannemer (13%). 
Gemiddeld 6% van de woonconsu-
menten schakelt er een schildersbe-
drijf voor in. Nog eens 6% een ener-
gieleverancier.

ONDERHOUDSBEDRIJF KOSTER VAN GULIK

K O R T
Groene cijfers Akzo,
rode cijfers voor PPG

AMSTERDAM/PITTSBURGH – 
Zowel AkzoNobel als PPG hebben 
hun derde kwartaalcijfers bekend 
gemaakt. Akzo (o.a. Sikkens) ver-
koopt weliswaar meer verf, maar 
heeft last van moeilijke marktom-
standigheden en negatieve wissel-
koerseffecten. De omzet daalde. 
Onder de streep hield de multina-
tional 285 miljoen euro over. PPG 
Industries (o.a. Sigma) heeft in het 
derde kwartaal rode cijfers ge-
schreven, ondanks dat de omzet 
licht steeg. Ook hier zat de valuta-
markt tegen. Het nettoverlies van 
PPG bedroeg afgelopen kwartaal 
184 miljoen dollar.

1000 bruggen aan 
einde levensduur  
AMSTERDAM – ‘Problemen zoals 
bij de Merwedebrug gaan vaker 
voorkomen’, waarschuwt Martijn 
Smitt, directeur van BAM Infra en 
bestuurslid bij Bouwend Neder-
land, ‘Zo’n 1000 bruggen moeten 
of gerenoveerd of vervangen wor-
den.’ Haarscheurtjes in dragende 
delen van de Merwedebrug zor-
gen al geruime tijd voor files en 
andere overlast. ‘Veel bruggen zijn 
ontworpen voor een levensduur 
van vijftig jaar en voor een bepaal-
de verkeersintensiteit. Een aantal 
bruggen is door die levensduur 
heen en de verkeersdrukte is expo-
nentieel toegenomen in de afgelo-
pen jaren.’ 

Hempel: ontslagen 
wegens corruptie 
KONGENS LYNGBY (DE) - De 
Deense verffabrikant Hempel 
heeft vier Duitse medewerkers op 
staande voet ontslagen. Zij zouden 
betrokken zijn bij een omkopings-
zaak rond scheepsconserverings-
contracten. Daarbij zouden zowel 
interne regels van Hempel ge-
schonden zijn alsook (mogelijk) 
Duitse wetten. Hempel wachtte de 
conclusies van de autoriteiten niet 
af en zette vier medewerkers op 
non-actief. De Duitse autoriteiten 
stellen een onderzoek in naar waar 
de wet zou zijn overtreden. 

WOERDEN - FNV Bouw waar-
schuwt schilders om voorlopig 
geen nieuwe arbeidsovereen-
komst te tekenen als de werkgever 
die aanbiedt. De bond adviseert 
werknemers om die eerst door de 
bond te laten controleren en zich te 
laten adviseren over hun rechten.
Volgens de bond is het namelijk 
mogelijk dat feiten en omstandig-
heden van de nieuwe arbeidsover-
eenkomst en hoe de werkgever de 
afgelopen jaren met betrekking tot 
de cao heeft gehandeld, dusdanig 
zijn dat je als werknemer niet on-
der de nieuwe cao valt. Door een 
nieuw aangeboden arbeidsover-
eenkomst te ondertekenen ver-
speelt de werknemer dan mogelijk 
bestaande rechten.

G E S T A R T
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Ronald Koster van Gulik (44) draait al een 
geruime tijd mee in de schildersbranche. 
Vanaf zijn opleiding tot schilder en 
daarna bij verschillende werkgevers, 
maar ook als deelondernemer,  een van 
de drie leden van een vof. ‘Dat laatste 
is alweer even geleden. Ik runde dat 
bedrijf gedurende een jaar of vijf met 
twee familieleden, een oom en een neef. 
Daarna, in de economisch slechte periode, 
heb ik zo’n 2 ½ jaar in loondienst bij een 
klein schildersbedrijf gewerkt.’ Het was 
vanuit die situatie dat Koster van Gulik 
besloot om voor zichzelf te beginnen. De 
werkdruk werd er steeds groter, zodat de 
schilder zijn baas voor de keuze stelde: 
‘Óf ik krijg salarisverhoging, óf ik begin 
voor mezelf?’. Het werd het laatste. In 
september 2015 was Onderhoudsbedrijf 
Koster van Gulik in Alkmaar een feit.

De aanloop naar het zelfstandig 
ondernemerschap voelde niet erg 
onwennig. ‘Ik kreeg als lid van de vof 
destijds natuurlijk ook al het een en ander 
mee van het ondernemerschap. Het grote 
verschil is dat je er nu alleen voor staat.’ 

Terugkijkend schat Koster van Gulik het 
gunstig in om nu te starten: ‘Je neemt 
de ervaring mee van het werken in 
loondienst bij grote en kleine bedrijven, 
plus de ervaring als deelondernemer. Je 
leert van de goede voorbeelden én van 
de slechte voorbeelden. En dat laatste is 
minstens zo belangrijk.’ 

Bijzonder aan de allround eenmanszaak 
is dat, voor zover mogelijk, Koster 
van Gulik per fiets zijn opdrachten 
afgaat. ‘Enerzijds is dat puur praktisch, 

omdat mijn klanten meestal op 
een geringe afstand te vinden zijn, 
anderzijds omdat ik me zo prima kan 
onderscheiden. Klanten waarderen 
het. Overigens, wanneer ik groter 
materieel moet vervoeren, breng 
ik dat gewoon met de auto, hoor.’ 
Koster van Guliks klandizie is dan 
ook grotendeels te vinden in de 
particuliere markt. Grotere timmer- of 
glaswerkzaamheden besteedt hij uit 
als dat nodig is. ‘Omgekeerd weten 
die bedrijven mij ook te vinden.’ 

In de toekomst ziet Koster van Gulik 
zich samenwerken. ‘Met leerlingen, 
eventueel met een of meerdere van 
mijn vijf kinderen. Niet dat dat nu al 
aan de orde is. Het kan. Ik zou het wel 
leuk vinden. Alles mag, er hoeft niets.’ 

AMSTERDAM - In totaal 30% van de Nederlanders is van plan het 
komende halfjaar een vakman in te huren voor een klus. Dat zijn van 
oktober 2016 tot en met maart 2017 ruim 4 miljoen klussen. De klus-
markt zou volgens dit onderzoek het komend half jaar met ruim 1,3 
miljard euro groeien. Een en ander blijkt uit de Klusmonitor van 
Werkspot.

DOETINCHEM – Gaat het specifiek om schilderwerk en wil de 
woonconsument (koper en huurder) daar een bedrijf voor inschake-
len, dan weet men het schildersbedrijf al snel te vinden. Gaat het meer 
om bouwkundige zaken zoals woningisolatie dan zakt het schilders-
bedrijf al snel op het voorkeurslijstje. 

FNV Bouw-advies: 
‘Niet tekenen’  

Een schildersbedrijf schildert

Antigraffiti voor kunst

ARNHEM – Park Sonsbeek in Arn-
hem is al sinds 1949 een bekende 
locatie van terugkerende kunstten-
toonstellingen. Tegenwoordig 
heeft de tentoonstelling haar vleu-
gels tot ver buiten het park uitge-
strekt. Voor de editie van dit jaar, 
Sonsbeek 16 TransAction was Van 
Wijhe Verf/ Wijzonol een van de 
sponsoren. Met de verven van Wij-

zonol leverde dat enkele fraaie 
werken op, waarvan de Gemeente 
Arnhem heeft besloten om deze te 
behouden en te willen conserveren 
en beschermen tegen graffiti. Daar-
voor zet Wijzonol het nieuw ont-
wikkelde Wijzonol Antigraffiti 1k 
Transparant in. In de volgende 
SchildersVakkrant meer over deze 
vochtuithardende coating.

Plakactie bij werkgevers 

WADDINXVEEN - Een verras-
sing voor de medewerkers van 
werkgeversorganisatie Onder-
houdNL ruim twee weken gele-
den, op 19 oktober. Ramen en 
deuren van het kantoor in Wad-
dinxveen waren ’s ochtends 
vroeg beplakt met schildertape 
en actieposters door ontevre-
den schilders, die zich nog 
steeds verzetten tegen de nieu-
we cao. Afzender: FNV Bouw. 
Om hun eisen kracht bij te zet-

ten, stond de bond met een ei-
gen stand op de SGA Vakdagen 
in Hardenberg om werkgever-
sen werknemers te informeren. 
Dat gaat in Gorinchem ook ge-
beuren. Verder lopen er politie-
ke gesprekken om minister As-
scher te bewegen de nieuwe cao 
vooral niet algemeen verbin-
dend te laten verklaren. En de 
vakbond informeert nu ook op-
drachtgevers over de in hun 
ogen ‘zeer slechte cao’. 



Geen
zorgen.
Doekje erover. 
Klaar!

Sigmapearl Clean Matt. 
Dé reinigbare matte muurverf 
is nu nog matter.
Kijk op sigma.nl voor meer info.
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‘Duurzaam is geen kwestie meer’
Ernst de Nobel (Ecoschilderwerk) zet vaart achter Schilders van Nu

We staan hier voor een complex van 
33 woningen dat pas door u geschil-
derd is?

‘Ja, met behulp van vijf Schilders 
van Nu. Er stond een artikel over 
mijn bedrijf in het blad van de 
ASN Bank, dat heeft tot veel nieu-
we aanvragen uit het hele land ge-
leid. Verschillende daarvan heb ik 
doorgegeven aan Schilders van 
Nu in die regio. Dit project nam ik 
zelf graag aan. Een VvE en een 
aantal grondgebonden woningen 
met eigenaren. De VvE wilde 
graag een duurzaam verfsysteem, 
meerdere van de woningeige naren 
wilden dat ook. In dit geval is het 
de biobased verf van  Copperant 
geworden. Om het te schilderen 
huurde ik Schilders van Nu in. Die 
hebben affectie met dit soort werk 
en weten hoe ze met de verf moe-
ten schilderen.’
Is dat dan moeilijk?

‘Met dit soort gesynthetiseerde 
biobased verf is er al helemaal 
weinig verschil met meer door-
snee verven. Met lijnolieverf is 

het ook niet moeilijk, maar je 
moet je methodiek er wel op aan-
passen. Lijnolieverf droogt nu 
eenmaal langzamer, wat de fabri-
kant er ook over beweert. Dat is 
ook deels de charme van het pro-
duct. En je krijgt er een diepe in-
dringing en een mooie bolle glans 
voor terug. Vorig jaar had ik een 
gecompliceerd project in Leiden, 
een oud pand, met lijnolieverf 

van Aquamarijn. Ook daar heb ik 
met zo’n zes schilders van Schil-
ders van Nu geschilderd.’

Glans? Die neemt met lijnolieverf 
toch af?

‘Er bestaan nog altijd allerlei mis-
vattingen over duurzame verven. 
De aanvangsglans van lijnolie 
neemt, vergeleken met gesynthe-
t iseerde aardol ieverven in-
derdaad relatief snel af. Maar 

het diepe, bolle glanzen dat 
dan overblijft, vind ik in ieder 
 geva l  vee l  mooier  dan  dat 
 blinkende glimmen van de al-
kyds. We zijn in Nederland een 
beetje glimgek, maar ook dat ver-
andert.’

Want… er is belangstelling voor 
duurzaam schilderen?

‘Zeker, al moet je “duurzaam” 
dan wel eerst proberen te defi nië-
ren. Een van de initiatieven van 
Schilders van Nu is de oprichting 
van het Overleg Duurzame Verf, 
waar duurzame schilders en verf-

fabrikanten in zitten. Daar heb je 
ook die spraakverwarring. Duur-
zaam is natuurlijk ook langdurige 
bescherming, maar het is ook 
duurzaam geproduceerd, van 
herwinbare grondstoffen. Maar er 
is inderdaad interesse voor. Ik heb 
zelf drie jaar geleden een ecoschil-
dersbedrijf opgericht. Eerst naast 
mijn eigen, al bestaande schil-
dersbedrijf, maar het is het al snel 
gaan overvleugelen. Ik schilder 
denk ik in nog maar 10 à 15 pro-

cent van de gevallen met niet-
duurzame verf.’

U behoort wel tot de ‘rekkelijken’

‘Tja. Er zijn schilders die eigenlijk 
alleen met puur natuurproducten 
willen werken. Dat geeft wel dis-
cussie. Moet je bijvoorbeeld gere-
cyclede gesynthetiseerde muur-

verf, muurverf op basis van aard-
ol ie  die  hergebruikt  wordt , 
bijvoorbeeld een goede ontwikke-
ling vinden of niet? Is een bioba-
sed gesynthetiseerde verf beter of 
slechter dan een niet gesyntheti-
seerde biobased verf? En kun je 
verven die maar voor een klein 
percentage uit lijnolie bestaan wel 
duurzaam noemen? Mijn mening 
is dat zowel voor het een als voor 
het ander iets te zeggen is. Elke 
verf heeft zijn toepassing. Grap-
pig genoeg is een product als 
Keim, een silicaatverf, eigenlijk 
ook hartstikke duurzaam: oplos-
middelvrij en op basis van sili-
caat. Zo groot is het verschil tus-
sen duurzame verf en andere verf 
ook weer niet.’

U weet er nogal wat vanaf…

‘Ja. En dat terwijl ik geen offi ciële 
schilderopleiding heb gevolgd. 
Ik had eerst een onderhouds-
bedrijf, aannemerij, ben in die tijd 
steeds meer gaan schilderen en 
zo een schildersbedrijf begon -
nen. Mijn papieren heb ik via een 
EVC-traject gehaald, op basis 
van Eerder Verworven Compe-
tenties. Maar ik vind wel dat je 
als schilder inderdaad verder 
moet kijken dan wat je verfleve-
rancier je vertelt. Je moet je eigen 
keuzes maken, afhankelijk van de 
situatie. Grappig is dat jongere 
klanten eigenlijk helemaal niet zo 
in dat duurzaam geïnteresseerd 
zijn.’

Pardon?

‘Voor mijn generatie is duurzaam 
en circulair werken echt nog iets 
bijzonders. Ik kom veel klanten 
tegen die er gewoon van uitgaan 
dat je met duurzame producten 
werkt, die kunnen zich niet voor-
stellen dat het niet zo is. Wat dat 
betreft gaat het hard.’

En met Schilders van Nu?

‘Er gebeurt her en der veel in het 
land. In verschillende gemeenten 
worden “huizen van de toe-
komst” en “duurzame winkels” 
en zo gemaakt, waar ook vaak 
aandacht is voor verf. Veel Schil-
ders van Nu werken daar aan 

mee. Hier in Rotterdam gaan we 
een tentoonstelling maken over 
duurzame afwerking in de woon-
wijzerwinkel in het ICDuBo (In-
novatief Centrum Duurzaam 
Bouwen). En dan is er onze eigen 
website. Die heeft wat lang op 
zich laten wachten, maar nu is hij 
er dan en we merken dat de leden 
door de site ook aan concrete op-
drachten komen. Op de SGA Vak-
dagen in Gorinchem zijn we ook 
zeker weer van de partij. Bestuur-
lijk zijn er ook wat verschuivin-
gen geweest. Ik heb goede ver-
wachtingen dat we een krachtiger 
vereniging gaan worden, met als 
ultiem doel: onszelf overbodig 
maken, omdat iedereen dan duur-
zaam schildert.’

Ernst de Nobel voor het duurzaam geschilderde pand in Rotterdam
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‘Elke verf heeft 

zijn toepassing’

‘Ik vind de glans van 

lijnolieverf mooier’

ROTTERDAM – Na de SGA Vakdagen van vorig jaar werd het tame-
lijk stil rond Schilders van Nu, een groep van zo’n 40 schildersbedrij-
ven die zich groeperen rond een manifest waarin ze verklaren zo 
duurzaam mogelijk te willen werken. Als het aan Ernst de Nobel ligt, 
verandert dat.

Nieuw

NELFAPRE INDUSTRIEPRIMER &
NELFALITE INDUSTRIELAK 

Universeel inzetbare  industrieprimer en aflak voor alle 

metalen ondergronden met hoge roestwerende eigenschappen.
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‘eerst alles kaal maken’
Hagemans Vastgoedonderhoud en Baston Wonen gaan resultaatgericht samenwerken

‘Gezien de staat van het onderhoud 
moest dat ook wel’, legt Albert van 
Rangelrooy, opzichter Planmatig 
van woningcorporatie Baston Wo-
nen in Zevenaar, uit, ‘Dit project 
staat er nu sinds 1999. We moesten 
er te vaak terug komen. We willen 
dit beter onder controle krijgen. Re-
den om het, ook in overleg met de 
nieuwbouwarchitect, over een an-
dere boeg te gooien.’
Het bijzondere ontwerp van het 
appartementencomplex voor ou-
deren is van de hand van architect 
Frans van de Werf, voorstander 
van, zoals hij het zelf noemt, orga-
nisch bouwen. Het een en ander 
heeft geresulteerd in onder ande-
re een vegetatiedak, veel energie-

beheersing en de toepassing van 
natuurverven voor het complex, 
in dit geval een lijnolieverf en een 
kookverf. Wat de architect zich 
niet voldoende realiseerde was 
dat het toegepaste hout, ‘oregon 
pine’, en de natuurverven elkaar 
niet optimaal verdroegen. Van 
Rangelrooy: ‘Dit is onlangs door 
het Verf Advies Centrum vastge-

steld. Deze naaldhoutsoort is rela-
tief zacht, maar ook vetachtig.’ 
De corporatie loste de problemen 
tot voor kort op door het onder-
houd aan te besteden en te gun-
nen aan de laagste inschrijver. 
‘Het bleken tijdelijke oplossingen 
waardoor de kern van het pro-
bleem niet echt bereikt werd. De 
oude aanbestedingsprocedure 
werkte niet. Bovendien werk je 
met teveel onderhoudspartners, 
teveel verschillende merken met 
uiteenlopende garantievormen. 
De corporatie wilde meer centraal 
inkopen, meer regie krijgen. Daar-
door hebben we dat aantal terug 
gebracht naar zes onderhoudsbe-
drijven en kiezen we voor resul-

taatgericht samenwerken. We 
hebben daarvoor een handboek 
geschreven en in grote lijnen vast-
gelegd welk eindresultaat we 
voor welke prijs voor ogen heb-
ben’, aldus Van Rangelrooy. 
Voor dit project legde Baston Wo-
nen de bevindingen van het Verf 
Advies Centrum en die van Hage-
mans Vastgoedonderhoud uit Nij-

ZEVENAAR – Van probleemoplossend onderhoud naar resultaat ge-
richt samenwerken, dat is de nieuwe methodiek waar woningcorpora-
tie Baston Wonen voor kiest bij het onderhoud aan 169 zelfstandige 
wooneenheden voor ouderen aan het Masiusplein in Zevenaar. Het 
oude verfsysteem gaat er helemaal af. Een frissere start is nauwelijks 
voorstelbaar.

De groene kleur valt binnen Onder-
houdsklasse I

Op enkele lastige plekken na is het woningproject doorgaans 
prima bereikbaar

megen naast elkaar. Een viertal 
scenario’s is doorgerekend over 
een langere periode met een vaste 
onderhoudspartner tegen van te 
voren vastgestelde jaarlijks te in-
dexeren prijzen. 
Baston heeft uiteindelijk gekozen 
voor de variant om alle oude verf-
lagen van ramen, deuren en kozij-
nen eerst te verwijderen. Uitgangs-
punt is om, met de kennis van nu, 
een nieuw stabiel verfsysteem op 
het oregon pine-hout van ramen, 
deuren en kozijnen te zetten, zo-
wel aan de buiten- als aan de bin-
nenzijde van de trappenhuizen. 
Van Rangelrooy: ‘Hiermee leg je 
de verantwoordelijkheden van het 

schilderonderhoud neer bij je on-
derhoudspartner door middel van 
een prestatieovereenkomst en 
weet je tegelijk wat je op de lange 
termijn kwijt bent aan onderhoud. 
Dat betekent in de kern wat resul-
taatgericht samenwerken voor ons 
in moet houden.’
‘Praktisch vertaald betekent dit 
ook dat wij als onderhoudsbedrijf 
vrij zijn in het bepalen van het 
verfsysteem’, vertelt Jeroen Brin-
kerink van Hagemans Vast-
goedonderhoud, ‘Maar dat niet 
alleen. Wij waren er ook voorstan-
der van om de ondergronden 
eerst kaal te maken, maar daar-
mee is nog niet gezegd hóe we dat 
zouden gaan aanpakken. Reden 
om verschillende proeven te 
doen. Zo bleek schuren geen optie 
vanwege de detailleringen van de 
kozijnen én omdat het hout te 

zacht is. Uiteindelijk werd duide-
lijk dat afbranden de meest effi-
ciënte wijze was om de oude verf-
lagen te verwijderen.’ 
Complicerende factor was de ooit 
vastgestelde kleur. Die bevindt 

zich in onderhoudsklasse III. De 
architect heeft op aanvraag een 
tweetal nieuwe kleuren vastge-
steld die zich in onderhoudsklas-
se I bevinden, een lichtgroene en 
een meer lichtroze kleur, en deze 
aan de bewoners voorgelegd. De 
stemmen staakten bij een exact 
gelijke stand. Unaniem is vervol-
gens besloten om het houtwerk 
van ramen deuren en kozijnen 
aan de buitenzijde met lichtroze 
en het houtwerk aan de binnen-
tuinzijde in een lichtgroene kleur 
te schilderen.
Hagemans kiest voor Wijzonol. 
Bijleveld: ‘Als eerste grondlaag is 
dat LBH 4SO Grondlak, als twee-
de grondlaag de hoogvullende 
LBH Grondlak HV om vervol-
gens af te lakken met LBH SDT 
Hoogglanslak. Uitzondering 
daarop zijn de houten balustrade-
planken en boeidelen. Deze hoef-
den niet kaal gemaakt, maar zijn, 
gezien de bestaande staat van on-
derhoud, met een dampopen 
acrylaat geschilderd, Wijzonol 
Aqua Systeemverf.’ 
Voor Baston Wonen kristalliseert 

zich de nieuwe samenwerkings-
vorm langzaam uit. Van Rangel-
rooy: ‘In deze situatie heeft Hage-
mans dit woningencomplex hele-
maal in kaart gebracht, voor nu 
en voor toekomstig onderhoud, 

waarbij de prijzen vooraf zijn 
vastgelegd. De woningcorporatie 
komt zodoende niet voor verras-
singen te staan. Ook voor bewo-
ners een meer prettige situatie. 
Ook zij krijgen niet meer met wis-
selende partijen te maken, maar 
met één onderhoudspartner.’
Gedurende de samenwerking zijn 
tussentijdse checkpoints inge-
bouwd en zijn er afspraken over 
hoe de staat van onderhoud in de 
tijd te volgen en in te grijpen wan-
neer dat nodig is. Brinkerink: ‘Als 
je op deze manier werkt, word je 
onderhoud beheersbaar en kun je 
geen structurele problemen meer 
tegenkomen.’ 
Op het project werken gemiddeld 
14 medewerkers van Hagemans. 
Het werk is gestart in week 32; de 
oplevering staat gepland voor 
half januari van het volgend jaar, 
waarbij met het intreden van kou-
der en regenachtig weer rekening 
is gehouden. Brinkerink: ‘Be-
schutte delen en binnenschilder-
werk van de trappenhuizen be-
waren we natuurlijk voor de peri-
oden met minder goed weer.’

Duidelijk is te zien dat de architect van het project Masiusplein heeft gekozen 
voor organisch bouwen

Mede door deze detaillering is gekozen voor afbranden en niet 
voor schuren 

De kale ondergrond wordt mechanisch 
nagestuurd Branden bleek het meest efficiënt om de ondergrond volledig kaal te maken

Voor de praktische voortgang zijn deze 
drie mannen verantwoordelijk, v.l.n.r.: 
Jeroen Brinkerink (projectleider Hage-
mans), Frans Bijleveld (voorman Hage-
mans) en Albert van Rangelrooy (op-
zichter  Planmatig, Baston Wonen) 

‘We willen dit beter onder  

controle krijgen’

‘Niet meer voor  

verrassingen staan’
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NATIONALE SCHILDERSVAKPRIJS

‘De opdrachtgever afremmen’
Jurybezoeken Nationale SchildersVakrijs in Oosterhout en Cuijck

Het eerste genomineerde project 
is het zeventiende-eeuwse huis 
‘De Vrijheid’ aan een prachtig 
oud pleintje in Oosterhout. Niet 
alleen tegenwoordig een café-res-
taurant, maar dat is het ook altijd 
geweest. Gert-Jan Jansen, de di-
recteur van Huis in Stijl Schilder-
werken, en meesterschilder, be-
gon een paar jaar geleden zijn ei-
gen bedrijf. Huis in Stijl zit vooral 
in het mooie, particuliere werk. 
Dat blijkt ook wel uit het project 
De Vrijheid. Dat was alweer ne-
gen jaar geleden voor het laatst 

geschilderd en kampte met nogal 
wat houtrotschade en verfschade. 
De verfl aag heeft er mede vanwe-
ge de vochthuishouding veel te 
lijden. Het lijkt een bescheiden 
pandje, maar bij nadere beschou-
wing zijn het heel wat strekkende 
meters. En vooral de voorgevel 
heeft veel geveltimmerwerk met 
fi jn schrijnwerk en een voordeur 
die staat te glanzen. Jansen onder-
zocht de verflaag en hoewel die 
weinig  glans meer had, hechtte 
die op veel plaatsen nog goed. 
Daarom durfde de ondernemer 

een anderhalfbeurt aan. De hout-
rot werd uiteraard deskundig uit-
gefreesd waarna met epoxy gere-
pareerd werd. Verder werd er lak-
plamuur toegepast om het geheel 
strak te krijgen. Het resultaat is 
een pand waarvan je uiteraard 
kunt zien dat het al oud is, maar 
waarvan de verfl aag er toch glad 
en bolglanzend bijstaat.
Van West-Brabant ging het daar-
na naar het Oost-Brabantse Cuijk, 
onder de rook van Nijmegen. 
Daar staat een bijzonder nieuw-
bouwproject: een huis dat hele-
maal herbouwd is in de stijl van 
de huizen eromheen, begin ne-
gentiende-eeuws. Mark van Box-
tel van het gelijknamige Schilder-
werken uit Volkel heeft er vooral 
het binnenwerk gedaan. Voor het 
schilderwerk aan muren, pla-
fonds, kozijnen, betimmeringen 
koos hij voor een verfmerk dat er 
in gespecialiseerd is om de over-
eenstemming in kleur en glans-
graad tussen muurverf en lak zo 
klein mogelijk te maken. Boven-
dien is de pu-lak van dit merk 
enorm mat maar kan tegelijk ook 
tegen een stootje. Van Boxtel 
schilderde werkelijk overal: in de 
binnenkant van bergkastjes of bij-
voorbeeld in de technische ruim-
te, achter de warmtepompinstal-
latie. Daarnaast deed Van Boxtel 
ook het behangwerk. In veel 
ruimten plakte hij het prijzige 

 Arte-behang, dat bepaald niet 
eenvoudig te verwerken is, zo 
strak en naadloos mogelijk.
‘Ik heb hier maximale medewer-
king van de opdrachtgever gekre-
gen’, vertelt Van Boxtel. ‘Het is ie-
mand die in alles voor de beste 
kwaliteit gaat, ook voor schilder- 
en behangwerk. Op een gegeven 
moment moest ik hem zelfs af-
remmen. Als een werk zo strak als 
mogelijk is opgeleverd, dan moet 
je dat niet nog weer eens willen 
verbeteren.’
Omdat Van Boxtel dit project voor 
de Nationale SchildersVakprijs 
wilde aanmelden, moest de bui-
tenboel eigenlijk ook gedaan wor-

den. ‘Het schilderwerk was pas 
gedaan, door een ander bedrijf, en 
eerlijk gezegd niet zo heel strak. 
Dat doet af aan mijn werk. Geluk-
kig kreeg ik van de eigenaar in-
derdaad de opdracht om het bui-
tenschilderwerk over te doen.’ En 
dan hebben we het dus niet over 
een paar kozijntjes, maar over al 
het houtwerk en de gevelpanelen 
en overstekken, maar ook over de 
hele achterkant van het huis, 
waar een modern gebouw met 
een gestuukte gevel tegen het na-
gemaakte klassieke pand ge-
bouwd is.’ 
De jury liep het allemaal goed-
keurend te bekijken. 

Bichemie® Coatings BV
Postbus 2365, 8203 AH Lelystad
Tel.  +31(0)320 - 28 53 57,  Fax  +31(0)320 - 28 53 50
e-mail:advies@bichemie.nl

Geen kratervorming en visogen meer.

Dé oplossing voor siliconenproblemen!

Zonder Avis Anti-siliconen

Met Avis Anti-siliconen

Avis Anti-siliconenvloeistof, voor oplosmiddelhoudende lakken en 
vernissen, voorkomt kratervorming en visogen.  Voor watergedragen 
lakken en vernissen is er Avis Aqua Anti-siliconenvloeistof.

Beide worden geleverd in een handig doseerpompje.

Avis Siliconenverwijderaar voor het siliconenvrij maken van 
vele oppervlakken.

 www.bichemie.nl

GEURARM

Avis Anti-siliconenadvertentie 278x126 glow.indd   1 28-10-16   14:28

  De Nationale SchildersVakprijs 2016 wordt mede mogelijk gemaakt door:

Sikkens is ook sponsor van het 
Nationale Schildersvakprijs-diner

OOSTERHOUT/CUIJK – In de vorige SchildersVakkrant stond een 
verslag van de eerste bezoeken van de jury van de Nationale Schil-
dersVaprijs 2016. In twee dagen werden zeven genomineerde projec-
ten bezocht. Later volgden de laatste twee: van Huis in Stijl Schilder-
werken en Mark van Boxtel Schilderwerken.

Mirella Sibbing (links) en Randolph Algera (rechts) aan de zijkant van De Vrijheid. 
Gert Jan Jansen (midden) geeft uitleg

Mark van Boxtel (links) en Gert-Jan Lindhout (rechts) luisteren naar Johan 
Deunk. Dit is in de kelder van het nieuwbouwhuis in Cuijk
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 •  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

Kijk voor meer informatie op 

schildersvak.nl/videos.html

Video, dé manier om uw doelgroep 

kennis te laten maken met uw bedrijf, 

producten en projecten

UW EIGEN VIDEO: 

KRACHTIG EN 

DOELTREFFEND!
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Improviseren voor bereikbaarheid
Wits Noord neemt markant crackstate Heerenveen onder handen

Het zeventiende-eeuws rijksmo-
nument ademt geschiedenis. Ge-
bouwd als woonhuis van de griet-
man (Fries: hoofd van rechtspraak 
en bestuur), later gebruikt als ge-
rechtsgebouw en gevangenis, 
maar inmiddels het visitekaartje 
van de gemeente. Eens in de vijf 
jaar krijgt Crackstate een opknap-
beurt. ‘We hebben het koepelto-
rentje al eerder geverfd. We wis-
ten dus welke beperkingen er zijn 
met het oog op de bereikbaar-
heid’, legt projectcoördinator en 
werkvoorbereider Arnold Bolhuis 
van Wits Noord uit. 
Het koepeltje bovenop is rondom 
omsteigerd. Geen gemakkelijke 
klus. Gjaltema Steigers en Hoog-
werkers uit Groningen had uit-
eindelijk een week voor de op-
bouw nodig en nog eens een week 
om de constructie af te breken. 
Dat zou aanvankelijk tweemaal 
drie dagen duren. De geconstru-
eerde steigerconstructie is volle-
dig op papier uitgetekend en de 

windbelasting is berekend. 
‘Omdat het oude dak met origi-
nele Friese pannen vrij broos is, is 
de constructie gestempeld op de 
bovenste dakrand. Op drie plek-
ken zit de steiger aan het koepel-
tje vastgeklemd. Dat is ook onze 
eis met het oog op veiligheid.’ 
Rondom de steiger, die gelaagd is 

opgebouwd, hangt een groen net. 
‘Vooral om stof en verfresten op te 
vangen.’
De schilders bereiken het koepel-
tje langs de werkruimten van bur-
gemeester en wethouders en on-
gebruikte zolderruimten van het 
monumentale gebouw. Onder an-
dere via steile trappen langs het 
stokklavier, waarmee de 37 klok-
ken van het carillon worden be-
diend. 
Het werk in de koepel bestaat uit 
het herstellen van het hout. ‘Er 
zitten nog behoorlijk wat rotte 
plekken.’ Ook moeten er nieuwe 
stukken in de balustrades worden 
gelast en scheuren gedicht. De 
tienduizenden grasvliegjes, die 
steeds onder de koepel vandaan 
komen, zijn in principe geen pro-

bleem. ‘Een verdelger voor onge-
dierte is niet nodig. Weliswaar 
blijft een deel van de vliegen op 
de verf plakken, maar die kunnen 
we met een veger of doek eenvou-
dig verwijderen.’
Lang niet altijd kunnen  de schil-
ders tijdens de klus aan voorzijde 
van Crackstate terecht. Het karak-

teristieke gebouw is namelijk ook 
de plek waar veel stellen elkaar 
het ja-woord geven. ‘Op die mo-
menten moeten ook de hoogwer-
kers uit het zicht zijn. We moeten 
dus zo plannen dat we dan aan de 
zij- of achterkant aan de slag kun-
nen.’ 
Praktisch gezien ligt er meteen 
ook een obstakel bij de entree. ‘De 
enige manier om bij het pand te 
komen, is via een toegangspoort 
op de dam over de gracht. Niet ie-
dere hoogwerker kan er door-
heen. Dus hebben we gekozen 
voor een exemplaar met een klei-
ne spin en een maximale breedte 
van 1,60 meter.’ Slechts één rol-
steiger wordt er gebruikt voor de 
gevel aan begane grond. Voor het 
hogere werk komen twee hoog-
werkers in actie. 
De schoonmaakwerkzaamheden 
vooraf zijn met een schuursponsje 
uitgevoerd. ‘Soms huren we ook 
wel een gespecialiseerd schoon-
maakbedrijf in. Voor het reinigen 
van achthonderd vierkante meter 
fietstunnel bijvoorbeeld doen we 
een beroep op een bedrijf met de 
juiste mensen en materialen. Bij 
Crackstate is het voordeel dat de 
schilders direct zelf de gebreken 
zien als ze met een schuursponsje 
aan de slag zijn. Het stucwerk 
was overigens wel erg smerig, 

maar het is te riskant om de hoge-
drukspuit te pakken, vandaar dat 
we dit handmatig hebben schoon-
gemaakt.’
Het schilderen van een aantal 
klassieke onderdelen vroeg om 
een specifieke aanpak. De wind-
vaan is bijvoorbeeld in de werk-
plaats kaal geschuurd, in de pri-
mer gezet en verguld. ‘Vergulden 
is echt vakwerk.’ De bol tussen 
het windkruis en de uivormige 
spits bovenop het dak is een ver-
haal apart. ‘De schilders waren 

bezig met schrapen toen zij ver-
schillende oude verflagen tegen-
kwamen. De bol is wit, geel en 
zwart geweest. We hebben met de 
gemeente overlegd en besloten 
het bolletje, dat overigens bijna 
een halve meter in doorsnede is, 
weer geel te maken.’ Uit histo-
risch onderzoek is gebleken dat 
niet alleen de bol, maar het hele 
pand in de loop van de jaren ver-
schillende transformaties heeft 
ondergaan. ‘Metselwerk aan de 
voorgevel blijkt in het verleden te 
zijn gestuct. Die lagen zijn later 
verwijderd.’ 
Sigma Coatings gaf speciaal voor 
deze klus advies. In het verleden 
is wel vaker verf van deze fabri-
kant voor het pand gebruikt. Het 
houtwerk is grotendeels met Sig-
ma Allure Gloss afgewerkt. Voor 
het stucwerk is de Sigma Topcoat 
Siloxan mat gebruikt. Het hout-

herstel is met een twee compo-
nenten Flexidur ZK uitgevoerd. 
Voor de duurzame hoogglans is 
Sigma Gloss geadviseerd. 
‘Het houtwerk van de zeskanten 
staanders van de koepel is uitge-
voerd in hoogglans. De rest is zij-
deglans, anders wordt het wel 
heel erg glimmend.’ Alle verf 
wordt met de kwast aangebracht. 
De kleur van het houtwerk is 
RAL9010 , van de deur 3004, van 
de groene elementen NL 5310B en 
voor het stucwerk is de kleur 

FS168 met behulp van de compu-
ter samengesteld.
De aanpak van Crackstate duurt 
ongeveer zeven weken en maakt 
onderdeel uit van een grotere op-
dracht. Wits Vastgoedonderhoud 
schildert namelijk ook in op-
dracht van gemeente Heerenveen 
gymlokalen, klokkenstoelen, een 
crematorium en een begraaf-
plaats. Ook de monumentale 
Heerenveense School, waar nu 
een museum in zit, en vijftien 
bruggen met zowel stalen, houten 
als betonnen onderdelen worden 
onderhouden. ‘Wij zijn in de loop 
van de tijd steeds veelzijdiger ge-
worden. Daarom is de bedrijfs-
naam Wits Schilders in Wits Vast-
goedonderhoud Neder land 
 veranderd. Steeds meer op dracht-
gevers vragen om een complete 
aanpak, dus wordt ons takenpak-
ket ook steeds breder.’ 

HEERENVEEN – Het onderhoud 
aan één van de meest markante 
gebouwen in Friesland is voor 
Wits Noord uit Dokkum vooral 
vanuit het oogpunt van bereik-
baarheid een uitdaging. Vanwege 
het broze dak moest om het koe-
peltorentje een zwevende steiger 
komen. Van de veertien gemeen-
telijke objecten in Heerenveen, 
die het schildersbedrijf onder-
houdt, is het monumentale 
Crackstate het meest aanspreken-
de gebouw. 

De deuren naar de kelders van Crackstate en het rek over de traptoegang krijgen de-
zelfde groene donkergroene kleur als de kozijnen

Tijdens de schildersbeurt blijven de klokken in de carillontoren van gemeentehuis Crackstate in Heerenveen gewoon luiden. De 
schilders Harm de Vries (foto) en collega Jan Postma schrikken er niet meer van 

Tienduizenden grasvliegjes komen onder de koepel vandaan. Ze blijven op de natte 
verf plakken, maar schilder Jan Postma kan ze makkelijk wegvegen

Niet alleen het opbouwen van de steigers vereiste de nodige voorzichtigheid. Het 
zelfde gold voor het afbreken  

‘onderhoud mag op bepaalde dagen 

niet zichtbaar zijn’

‘Alles moet met schuursponsjes  

worden schoongemaakt’
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SchildersVakkrant dé krant 
voor schilderend Nederland
 

Blijf eenvoudig op de hoogte van al het nieuws uit de 

schilder- en afbouwbranche.
 

✓ Praktische informatie en vaktechnische tips

✓  Productnieuws

✓  Laatste trends en ontwikkelingen

✓  Gratis wekelijkse nieuwsbrief
 

Ga naar: Schildersvak.nl/abonneren en kies het abonnement 

dat bij u past.

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

Zeeuwse Goes door internationaal befaamde kunstenaars om te laten toveren tot 

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

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

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

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

houdsbranche zoals deze trompe-l’oeil laat zien.

Directeuren en besturen van 

Schilder^sCool zijn geïnformeerd 

over de koepelplannen door Onder-

houdNL. Na onderling beraad be-

sloten ze een gezamenlijke brief te 

sturen aan OnderhoudNL waarin 

puntsgewijs een aantal positieve 

punten en een aantal kritiekpunten 

werden opgesomd. 

Positief staan de Schilder^sCools te-

genover het bundelen van krachten 

en het samenwerken met de andere 

samenwerkingsverbanden. Nega-

tiever is men er over dat dit bestuur-

lijk onder OnderhoudNL zou gaan 

vallen, en dat ook de financierings-

bijdrage, die nu nog uit het O&O-

fonds komt, dan door Onderhoud-

NL zou worden gegeven. Daarnaast 

is er veel geïnvesteerd in de naams-

bekendheid van Schilder^sCool en 

voelt men er weinig voor om een 

andere naam aan te nemen. 

Bij SchildersVakschool heerst een 

positievere stemming: het idee voor 

een koepelorganisatie voor alle sa-

menwerkingsverbanden onder re-

gie van OnderhoudNL is door deze 

organisatie zelf voorgesteld. Hoe het 

verder precies met naamstelling en 

financiering moet gaan, en of dat 

volgens het ‘Code Groen’-model 

van OnderhoudNL zou moeten 

gaan, is daar nog niet helemaal dui-

delijk. Bij SchildersVakschool staat 

bovenaan het wensenlijstje dat het 

allemaal voor de bedrijven niet 

duurder moet worden, eerder goed-

koper.
Een lastig punt bij het voorliggende 

plan is het ledenbestand van alle sa-

menwerkingsverbanden:  40 tot 50 

procent van de lidbedrijven van de 

vakscholen is geen OnderhoudNL-

lid. Vaak gaat het om zzp’ers die 

leerbedrijf zijn en met leerlingen 

werken.  Deze ondernemers worden 

steeds belangrijker om leerlingen te 

kunnen plaatsen, al zullen nu 80 tot 

90 procent van de leerlingen bij gro-

tere bedrijven werken. 

Verder is er bij veel scholen een 

voorkeur voor samenwerking met 

Savantis. Examens en leermiddelen 

moeten érgens worden afgenomen. 

In het OnderhoudNL-plan is geen 

plaats voor Savantis. Zorgen zijn er 

ook over de samenwerking met 

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

worden en kan allerlei vormen aan-

nemen. Die flexibiliteit moet blijven, 

vindt men.

WADDINXVEEN - 

De nieuwe naam, On-

derhoudNL Garantie, 

was eind mei al be-

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

nieuwe logo. Waar nu 

nog het predicaat AF-

Erkend mag worden 

gevoerd, prijkt met in-

gang van 1 januari 

2016 het logo van OnderhoudNL 

Garantie. Het zichtbare resultaat 

van de samenwerking tussen de 

erkenningsregeling 

en de ondernemers-

vereniging. In Eisma’s 

Schildersblad num-

mer 7-2015 een uitge-

breid interview over 

de nieuwe naam voor 

de erkenningsrege-

ling en de strategie 

die daarachter zit ; 

voor abonnees met een digitaal 

abonnement is dat interview ook 

te lezen op Schildersvak.nl.

Voorzichtigheid rond

vakschoolkoepel

OOG VOOR WINTERWERK

‘OOK WANNEER HET WARM IS TIJD 

VOOR WINTERACQUISITIE’ pag. 13
SAVANTIS: BLIK NAAR VOREN

‘SPECIFIEK WERKEN VANUIT DE 

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

Creatief sponsoren
Btw-verhoging 

van tafel

DENHAAG – Deze kabinetsperio-

de valt er geen algehele btw-verho-

ging te verwachten. Nadat overleg 

tussen de regeringspartijen en de 

oppositie over de btw-verhoging 

waren mislukt, hebben de rege-

ringspartners VVD en PvdA beslo-

ten verder overleg over de btw-ver-

hoging binnen de aanstaande belas-

tingherziening te staken. Wel ging 

per 1 juli de al aangekondigde btw-

verhoging door van het tijdelijke 

laag btw-tarief van 6% naar 21% op 

arbeidsloon bij verbouwing.

Schildersdag 

in Elburg

DOETINCHEM - De jaarlijkse lan-

delijke Schildersdag van Studie 

Club Schilders zal dit jaar op 10 ok-

tober in Elburg gehouden worden, 

en wel in partycentrum De Haas in 

Elburg. De organisatie biedt een 

gevarieerd middagprogramma 

aan. De all-in prijs voor belangstel-

lenden bedraagt 15 euro. Hoogte-

punt is natuurlijk de presentatie 

van de diverse vakwedstrijden. 

Daarvoor hebben de deelnemers 

hun inzendingen al voor 1 juni in-

gezonden. Voor meer info en aan-

melding voor de Schildersdag: 

www.studieclub-schilders.nl.

Zorgen om 

antifouling

DOETINCHEM – Een alarmerend 

artikel in het verenigingsblad 

Verf&Inkt van verffabrikantenver-

eniging VVVF over antifoulings. Er 

bestaan Europees toegelaten bioci-

den, maar om deze alg- en aangroei-

werende verf te mogen aanbrengen 

moet in elke lidstaat apart vergun-

ning worden aangevraagd. Wat niet 

altijd gebeurt. Gevreesd wordt dat 

scheepseigenaren voor onderhoud 

buiten Europa zullen kiezen.

DOETINCHEM – Het idee om alle samenwerkingsverbanden voor 

vakscholing van schilders in één koepel onder te brengen kent een 

gemengde ontvangst. De organisatie Dé SchildersVakschool is het 

positiefst, maar ook daar leven vragen.

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

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

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

werknemers in dit fonds het met elkaar oneens zijn.

O&O-fonds keert niet uit

De werkgevers hebben de zoge-

naamde ber-cao, waarin de af-

drachten aan het O&O-fonds zijn 

geregeld, per 1 januari 2016 opge-

zegd. Vanaf die tijd stroomt er geen 

nieuw geld meer in de spaarpot en 

houdt die feitelijk op te bestaan. 

Kenniscentrum Savantis, deels ge-

financierd uit het O&O-fonds, heeft 

op het stoppen van die geldstroom 

in 2016 geanticipeerd. Maar niet op 

het een jaar eerder opdrogen van 

de financiering. Savantis-directeur 

Ronald van Driel: ‘We ontvangen 

nu elke maand een briefje van het 

fonds dat er niet zal worden uitge-

keerd. Het gaat hier om geld dat al 

is toegezegd. Lopende uitgaven be-

talen we nu uit onze reserves. Dat 

is lastig, maar er is, ook onder ge-

raadpleegde juristen, geen enkele 

twijfel dat het O&O-fonds de toe-

gezegde gelden uiteindelijk zal uit-

keren.’ Lees over de nieuwe dienst-

OnderhoudNL Garantie presenteert logo

de vervanger voor ammonia

Reinigt en ontvet 

schilderwerk en 

veel meer:

• Anti-statisch

• Niet nawassen

•  Biologisch 

afbreekbaar

• Laag schuimend

Meer informatie:  

www.universol.nl
In handige doekjes

Chemtec_ADV_Universol_DEF.indd   1

15-01-15   09:20

Glazol xtd
Hoogglanslak

Hoge, bolle glans

Gesiliconiseerd

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

Buitengewoon goed

bij koninklijke beschikking

hofleverancier
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DENHAAG – Deze kabinetsperio-

de valt er geen algehele btw-verho-

ging te verwachten. Nadat overleg 

tussen de regeringspartijen en de 

oppositie over de btw-verhoging 

waren mislukt, hebben de rege-

ringspartners VVD en PvdA beslo-

ten verder overleg over de btw-ver-

hoging binnen de aanstaande belas-

tingherziening te staken. Wel ging 

per 1 juli de al aangekondigde btw-

verhoging door van het tijdelijke 

laag btw-tarief van 6% naar 21% op 

arbeidsloon bij verbouwing.

Schildersdag 

in Elburg

DOETINCHEM - De jaarlijkse lan-

delijke Schildersdag van Studie 

Club Schilders zal dit jaar op 10 ok-

tober in Elburg gehouden worden, 

en wel in partycentrum De Haas in 

Elburg. De organisatie biedt een 

gevarieerd middagprogramma 

aan. De all-in prijs voor belangstel-

lenden bedraagt 15 euro. Hoogte-

punt is natuurlijk de presentatie 

van de diverse vakwedstrijden. 

Daarvoor hebben de deelnemers 

hun inzendingen al voor 1 juni in-

gezonden. Voor meer info en aan-

melding voor de Schildersdag: 

www.studieclub-schilders.nl.

Zorgen om 

antifouling

DOETINCHEM – Een alarmerend 

artikel in het verenigingsblad 

Verf&Inkt van verffabrikantenver-

eniging VVVF over antifoulings. Er 

bestaan Europees toegelaten bioci-

den, maar om deze alg- en aangroei-

werende verf te mogen aanbrengen 

moet in elke lidstaat apart vergun-

ning worden aangevraagd. Wat niet 

altijd gebeurt. Gevreesd wordt dat 

scheepseigenaren voor onderhoud 

buiten Europa zullen kiezen.

SAVANTIS: BLIK NAAR VOREN

‘SPECIFIEK WERKEN VANUIT DE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

In de brief legt cao-delegatieleid-

ster Marjolein van Olst, tevens 

werkgeversvoorzitter van het 

O&O-fonds, namens het bestuur 

van OnderhoudNL tot in detail uit 

wat ‘de werkelijke ontwikkelingen 

zijn en waarom wij deze vernieu-

wingen (moeten) doorvoeren’.

In de brief noemt Van Olst twee 

strijdpunten in de cao-onderhan-

delingen: de seniorenregeling voor 

55 plussers, waar de werkgevers 

graag vanaf willen en de lonen van 

BBL-leerlingen waarvan de aan-

vangslonen verder omlaag moe-

ten. Verder gaat Van Olst in op de 

ontwikkelingen rond de zoge-

naamde ber-cao, waarin de af-

drachten van werkgevers en werk-

nemers aan het O&O-fonds zijn 

geregeld. Bekend is dat Onder-

houdN deze cao heeft opgezegd, 

waarmee het O&O-fonds feitelijk 

ophoudt te bestaan per 2016. Ook 

is bekend is de vakbonden hebben 

aangekondigd deze beslissing juri-

disch aan te vechten; Savantis 

krijgt al sinds januari geen geld 

meer uit het O&O-fonds terwijl 

dat wel is toegezegd. Savantis 

heeft nu  een rechtszaak tegen het 

O&O-fonds aangespannen om dat 

geld alsnog te ontvangen.

De brief bevat een fl inke uitval rich-

ting de werknemersvertegenwoor-

diger die namens het Savantis-be-

stuur deze rechtszaak voert en die 

tegelijk ook bestuurslid van het 

O&O-fonds is. Deze dubbelfunctie 

zou de kwestie ‘bemoeilijkt hebben’, 

staat in dezelfde brief. Zoals bekend 

heeft OnderhoudNL zich vorig jaar 

teruggetrokken uit het Savantis-be-

stuur omdat het dit instituut niet 

meer verder wilde bekostigen.

Over al deze ontwikkelingen heeft 

de vakpers geschreven en daarmee 

de sector op de hoogte gehouden. 

Opmerkelijk is dan ook dat de brief 

meerdere zinnen bevat waarin de 

vakpers wordt beschuldigd van het 

publiceren van informatie die ‘niet 

overeenkomt met de werkelijk-

heid’. Van Olst schrijft zelfs ‘dat   

opzettelijke informatie wordt gepu-

bliceerd om de noodzakelijke ver-

nieuwing te ondermijnen en On-

derhoudNL te beschadigen’. De 

vakpers - voor zover het Schilders-

Vakkrant, Eisma’s Schildersblad en 

Schildersvak.nl aangaat - herkent 

zich niet in deze uitspraken.

DEN HAAG - De binnenlandse 

verfomzet steeg in 2014 met 4% 

ten opzichte van 2013. ‘Dat kan 

niet anders betekenen dan dat de 

sector op het goede spoor zit’, al-

dus de VVVF (branchevereniging 

voor de Nederlandse verf- en 

drukinktindustrie) in haar jaar-

verslag over 2014. Ondanks het 

feit dat ook in 2014 de economi-

sche crisis aanhield, zijn er na 6 

jaar crisis, weer tekenen van her-

stel zichtbaar, aldus de VVVF, 

daarbij opgemerkt dat de binnen-

landse verfafzet in 2013 welis-

waar 8% lager is vergeleken met 

2008, maar dat de binnenlandse 

verfafzet in 2014 met 4% steeg ten 

opzichte van 2013. Alle reden 

voor een gematigd optimisme.

OnderhoudNL geeft

leden uitleg per brief
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Klaar voor het bruidspaar
Bouw: explosieve 

stijging omzet  

DEN HAAG - De omzet van de 

bouw lag in juni 2015 bijna een 

kwart hoger dan in dezelfde maand 

een jaar eerder, zo meldt het Cen-

traal Bureau voor de Statistiek, de 

grootste stijging van de laatste tien 

jaar. De omzet van de bouwers van 

woningen en bedrijfsgebouwen 

steeg in juni bovengemiddeld met 

bijna 35%. De afwerkingsbedrijven 

zoals schilders-, stukadoors- en tim-

merbedrijven lieten zelfs een ge-

middelde omzetstijging van 37% 

zien.

Aantal starters daalt;

aantal zzp’ers stijgt

AMSTERDAM - Het aantal starters 

in het mkb is in juli 2015 11% lager 

dan in juli 2014. Gemiddeld was de 

groei in het eerste halfjaar van 2015 

2% lager ten opzichte van het eerste 

halfjaar 2014, blijkt uit cijfers van de 

Kamer van Koophandel. Daarte-

genover blijft het aantal startende 

zzp’ers groeien ten opzichte van de-

zelfde maand een jaar eerder. Dit 

wijst op de trend dat het gemakke-

lijker is om alleen te beginnen dan 

als ‘klassiek’ bedrijf met personeel 

en alle investeringen van dien.

Geld voor duurzame 

inzetbaarheid

DEN HAAG - Er komt ruim twintig 

miljoen euro extra beschikbaar voor 

‘duurzame inzetbaarheid’ om meer 

mensen langer en productief aan 

het werk te houden. Dat kan bij-

voorbeeld door werknemers te hel-

pen gezond te blijven of tijdig te la-

ten omscholen. Het geld is vrijge-

maakt uit het Europees Sociaal 

Fonds. Dat schrijft minister Asscher 

van Sociale Zaken en Werkgelegen-

heid aan de Tweede Kamer. Bedrij-

ven en instellingen kunnen van 19 

oktober tot en met 13 november 

2015 een aanvraag indienen bij het 

Agentschap SZW.

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

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

de consequenties daarvan voor Savantis en Arbouw. Omdat Onder-

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

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

meesloot bij haar relatiemagazine.

BREDA - Een kleine rechtszaak in Breda over werkvergunningen kan 

grote gevolgen hebben voor de staatskas. Een huiseigenaar hoeft van 

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

meense schilders.

Geen boete ‘illegaal’ schilderwerk

Het leek een kleine rechtszaak in 

juli, over twee Roemenen die in 

2013 in Roosendaal een huis schil-

derden zonder werkvergunning, 

maar de uitspraak van de recht-

bank in Breda kan grote gevolgen 

hebben. De huiseigenaar kreeg 

twee jaar geleden een boete van 

9.000 euro vanwege de illegale 

schilders, maar de rechter oordeelt 

nu dat de Roemenen, als inwoners 

van een EU-lidstaat helemaal geen 

werkvergunning nodig hadden. De 

uitspraak kan vergaande conse-

quenties hebben, aangezien het mi-

nisterie van Sociale Zaken en Werk-

gelegenheid (SZW) de afgelopen 

jaren om vergelijkbare redenen 

voor zo’n 150 tot 200 miljoen euro 

aan boetes heeft uitgedeeld aan 

meer dan tienduizend werkgevers. 

Verantwoordelijk minister Lode-

wijk Asscher heeft al aangekon-

digd in hoger beroep te gaan tegen 

het schrappen van de boete voor il-

legaal werk in Roosendaal.Verfafzet licht gestegen  
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SchildersVakkrant vroeg enkele 
ondernemers die regelmatig deel-
nemen aan discussies op de Lin-
kedIn-groep ‘Schilderwerk, On-
derhoud, Innovatie’ hoe zij om-
gaan met de stortvloed aan 
informatie.
Wim Zee van het gelijknamige 
Schilderwerken uit Emmeloord is 
serieus met zijn vak bezig en 
mengt zich graag in publieke dis-
cussies: ‘Ja, uit discussies op Lin-
kedIn haal ik best veel vakinfor-
matie. De weg via Twitter en Face-
book kies ik niet omdat het geheel 
daar nogal snel rommelig en ver-
vuild wordt met niet ter zake 
doende informatie. Ik merk dat 
jongeren daar meer gebruik van 
maken. Wellicht een leeftijdsver-
schil.’ De zelfstandig ondernemer 
wil wel graag op de hoogte blijven 
van de laatste ontwikkelingen en 
baalt er dan ook van wanneer hij 
over iets hoort dat al langer be-
kend is. ‘Het is dus zaak om alert 
te blijven op relevant nieuws. De 
productontwikkelingen, zowel 
paint als non-paint, volgen elkaar 
in een rap tempo op. Mijn verf-
groothandel beschouw ik daarbij 
als een serieuze informatiebron. 
Juist bij technisch inhoudelijke 
vragen is de vakhandel mijn 
vraagbaak. En natuurlijk de vak-
bladen en LinkedIn. En anders ga 
ik zelf op zoek door te googelen. 
De meeste bedrijven hebben zo-

veel zendingsdrang dat je de infor-
matie zo te pakken hebt.’ Natuur-
lijk moet er ook nog gewerkt wor-
den en een dag heeft maar 24 uur. 
‘Ik ben elke avond wel even bezig 
met dit soort dingen. Beurzen be-
zoek ik dan ook niet. Dat kost me 
alles bij elkaar teveel tijd.’  
Ook Kees Geervliet van C.P.J. 
Geervliet Schildersbedrijf uit 
Haarlem mengt zich graag in dis-
cussies: ‘Ja, heel leerzaam, en om-

gekeerd draag ik natuurlijk ook 
graag mijn steentje bij aan de dis-
cussie. Wie weet heeft iemand 
ook iets aan wat ik aan kennis of 
aan ideeën inbreng.’ Geervliet 
verzamelt de meeste informatie 
online: ‘Hoewel zo’n beurs als de 
SGA Vakdagen, binnenkort in Go-
rinchem, vaste prik voor me is. Je 
doet daar veel informatie op, 
meestel heel veel en heel snel. Zit-
ten daar zaken bij die voor me 
van belang zijn, dan zoek ik de 
avonden daarna verder door veel 
te googelen.’ Staat zelfstandig on-
dernemer Geervliet voor de aan-
schaf van iets groots dan spit hij 

alle informatie die hij daarover te 
pakken kan krijgen, helemaal uit. 
‘Aanbod, prijzen, acties; ik wil al-
les weten en ik heb ook het idee 
dat alles wel te vinden is.’ Op 
zoek naar suggesties van anderen 
gebruikt hij soms Twitter om iets 
te weten te komen of antwoordt 
hij anderen als ze iets vragen. 
‘Ondernemerszaken, zoals de 
ontwikkelingen over de conse-
quenties van de nieuwe Wet DBA 
volg ik graag via discussies op bij-
voorbeeld LinkedIn. Niet ieder-
een heeft de wijsheid in pacht, 
maar uit het geheel van opvattin-
gen kun je je toch een aardig beeld 

vormen. En vaktechnisch zeker 
ook. Ik vind het heel belangrijk 
wat mensen allemaal vertellen 
over kwasten, verven en over al-
lerlei machines.’ En de vakinfor-
matie uit de vakbladen, vraagt de 
redactie voorzichtig. ‘Natuurlijk . 
Die lees ik bij het Sikkens Center 
waar ik altijd kom. Daarnaast in-
formeert mijn verfgroothandel 
me overigens prima met de mees-
te recente veiligheidsinformatie-
bladen (vib’s) over de effecten 
van technische aanpassingen in 
de door mij gebruikte verven. Dat 
gaat allemaal automatisch. Goed 
geregeld.’

Ten grondslag aan deze ontwik-
kelingen liggen de digitale moge-
lijkheden. Wie maakte er tien jaar 
geleden gebruik van Twitter, 
Facebook, LinkedIn, blogs, vlogs, 
Snapchat, Whatsapp om er maar 
wat te noemen? De online tech-
nieken ontwikkelen zich in een 
dermate hoog tempo dat de stand 
van de techniek van vandaag 
over een jaar hopeloos verouderd 
kan zijn. Denk maar eens aan het 
ooit zo hippe Hyves. En wie weet 
sterft, volgens de jeugd, het al-
weer gedateerde Facebook uit 
met de komst van Snapchat. 
Het is niet eens lang geleden: de 
informatie over de nieuwe Euro-
pese richtlijn om vanaf het jaar 
2000 qua binnenschilderwerk 
over te schakelen naar waterge-
dragen verven, kwam tot ons via 
de traditionele kanalen zoals vak-
literatuur, de werkgeversvereni-
ging en verfproducenten. Dat is 
nog steeds zo, maar tegenwoor-

dig op een snellere en meer effi ci-
ente manier via websites, nieuws-
brieven. Ook werden tot voor 
kort, vooral themaconferenties en 
workshops georganiseerd om alle 
betrokkenen te informeren. Te-
genwoordig zijn dat vaker we-
binars. Deelnemers kunnen daar-
aan, al dan niet tegen betaling, 
online deelnemen en hoeven niet 
het hele land te doorkruisen om 
de informatie tot zich te nemen. 
Ander groot voordeel is dat de in-
formatie na een live-uitzending, 
achteraf bekeken kan worden. 
Tegenwoordig staat spraakma-
kend nieuws al een uur later, of 

nog eerder, met foto’s op een 
website. Denk aan stakingsacties, 
een spectaculaire opening, intro-
ductie of een prijsuitreiking. Ster-
ker nog, wedden dat de naam van 
de winnaar van de SchildersVak-
prijs op 1 november enkele secon-
den na de bekendmaking al door 
iemand van de aanwezigen is ge-
whatsapped of getwitterd? Niet 
in de laatste plaats omdat we alle-
maal over snelle smartphones be-
schikken. Het is ook het soort in-
formatie dat snel kan gaan. Het 
zijn gebeurtenissen die snel mee 
te delen en te delen zijn. Anders is 
het gesteld met opinies, die zich 

soms langzaam vormen bij men-
sen en bij organisaties. 
Als voorbeeld gaan we weer even 
terug naar die nieuwe wetgeving 
(in fasen) rond het werken met 
watergedragen verven. De effec-
ten daarvan hebben we allemaal 
meegekregen. De watergedragen 
verven kennen inmiddels meer-
dere generaties, de kwasten heb-
ben zich er op aangepast, Inspec-
tie SZW bemoeit zich ermee, en, 
niet onbelangrijk, iedereen heeft 
daar een mening over. Zo’n ont-
wikkeling in jaren laat zich niet 
vangen in korte, snelle berichten. 
Het gaat hier over een voortdu-
rend proces. In interviews in de 
media laten onder andere pro-
ductspecialisten, ondernemers, 
inspecteurs en gebruikers hun 
licht schijnen over de ontwikke-
lingen, kansen en bedreigingen. 
Vlak daarbij qua informatievoor-
ziening de opleidingen en de 
beurzen niet uit. Het zijn de plaat-
sen waar geleerd, gevoeld, gepro-
beerd, geïnformeerd en bekeken 
kan worden.  
Ook de verfgroothandel en verf-
producenten zijn daarbij dankba-
re informatiebronnen. De daar 
gebundelde praktijkervaring is 
voor schilders een bijna onuitput-
telijke informatiebron. Daar ko-
men ook vaak de verfbestekken 
vandaan. En ook zij weten zich 
gesteund door de snelle online 
mogelijkheden van vib’s en pro-

ductinformatie van hun verfpro-
ducenten.
Kanttekening hierbij blijft altijd 
de objectiviteit van de informatie. 
Verfgroothandel en verfprodu-
cent informeren doorgaans merk-
gebonden. Maar ook de media 
mag je kritisch onder de loep leg-
gen. Heeft de redactie de vrije 
keuze gehad om ergens onafhan-
kelijk over te publiceren? Staat 
boven een ogenschijnlijk redactio-
neel artikel ‘advertorial’ of ‘publi-
reportage’, al dan niet groot ge-
noeg geschreven, ga er dan vanuit 
dat het om een betaalde informa-
tie gaat. Dergelijke informatie is 
dan gestuurd door een fabrikant, 
wat niet uitsluit dat ook deze in-
houd een hoog informatief gehal-
te kan hebben.   
Niet te onderschatte informatie-
bronnen in de schildersbranche 
zijn ook het veel gebruikte Face-
book en Twitter. Hiermee wisse-
len schilders en schilderonderne-
mingen veel kennis en informatie 
uit. En wat te denken van de dis-
cussieplatforms, bijvoorbeeld het 
Forum van Schildersvak.nl en de 
LinkedIn-groep ‘schilderwerk, 
onderhoud, innovatie’, een niet te 
onderschatte informatiebron, zo-
als in het artikel hieronder valt te 
lezen. Het is aan de schilder en 
aan de schilderondernemer om 
voor zichzelf hier structuur in aan 
te brengen en de juiste keuzes te 
maken.

‘Veel informatie uit discussies’

Een fragment van het webinar Hechting van verf. Deelnemers volgens het vanuit 
huis of kantoor 

DOETINCHEM – Tot voor kort 
kwam de vakinformatie voor 
schilders en schilderonderne-
mers traditioneel uit een beperkt 
aantal bronnen: scholing, vak-
handel, beurzen, vakliteratuur en 
‘training-on-the-job’. Tegenwoor-
dig zijn niet zozeer deze bronnen 
veranderd, eerder de informatie-
dragers. Het nieuws komt tegen-
woordig sneller en via meerdere 
kanalen tegelijk op je af.

DOETINCHEM - Ja, branche-informatie komt op vele manieren en in 
vele gedaanten op ondernemers aangevlogen. Alles volgen is onbe-
gonnen werk. Hoe vis je de juiste informatie uit die enorme vijver aan 
product-, branche-, vak- en ondernemersinfo? 

Vakinfo uit vele richtingen

#scherpopjewebsite ALGER VAN MAAREN

soort lovende berichten altijd met 
een korrel zout. Zo ook deze: er is 
gebruik gemaakt van een online 
vragenlijst. Hierbij vindt dus al 
geen enkele controle plaats van de 
opgegeven cijfers. Nu zijn er nog 
een heleboel kanttekeningen te 
plaatsen, maar onderzoeken uit 
andere landen laten vergelijkbare 
conclusies zien. En ook mijn erva-
ring is dat een 
goede website 
geld oplevert. 
De meeste be-
drijven zien een website echter 
nog steeds als marketingkosten. 
Fiscaal zal dat correct zijn, de wer-
kelijkheid is dat zo’n benadering 
inderdaad leidt tot een website die 
vooral kosten draagt. Faalkosten 
wel te verstaan. Want, al zou de 

opbrengst de helft zijn, dan nog is 
de investering een fractie daarvan.
Rekenen maar even mee: u laat 
één keer per drie jaar uw website 
geheel aanpassen voor, zeg � 500, 
u bent maandelijks een uur (� 50?) 
bezig met updaten, u laat uw web-
site onderhouden voor � 100 per 
jaar en stel,de hosting kost � 200 
per jaar. Stel, een goede website 

gaat ongeveer 3 
jaar mee, dan 
kost een website 
u  j a a r l i j k s  � 

1.066 waarvan � 600 (12 x � 50) 
voor u als onderhouder. Stel dat de 
website vervolgens de helft ople-
vert van wat in het onderzoek 
staat, is dat al � 14.300. Met een 
branchegemiddelde van 10% mar-
ge, zou een investering van � 1.066 

dus leiden tot een marge van 
� 1.430!
Wat ik eigenlijk wil zeggen: als u 
deze SchildersVakkrant gelezen 
heeft, zet dan eens een kop kof-
fi e, open de laptop, schenk kof-
fi e in en kijk daarna eens rustig 
naar uw website. Staan er nog 
nieuwe projecten op? Werken 
alle knoppen nog? Voldoet de 
website nog aan de eisen van 
deze tijd? Zoals u de inspannin-
gen van een werknemer of die 
van u zelf af en toe tegen het 
licht houdt, zo moet dat met een 
website ook. Tips en tricks via de 
#hastag #scherpopjewebsite.

 alger@socialpaint.nl

#H A S H T A G

Voor mijn werk op het gebied 
van social media en online mar-
keting is één van de belangrijk-
ste zaken waar ik naar kijk, de 
website van een onderneming. 
De website is namelijk de ver-
binding tussen u en uw klanten. 
Het SIDN, de stichting die do-
meinnamen in Nederland be-
heert, kwam in september met 
een opmerkelijk bericht. Een 

website levert 
een bedri jf 
gemiddeld 
� 22.550 op! 

E n  i n  d e 
bouw ligt dit 

zelfs hoger, 
op � 28.600!
Nu neem 
i k  d i t 

een opmerkelijk bericht. Een 
website levert 
een bedri jf 
gemiddeld 
� 22.550 op! 

E n  i n  d e 
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op � 28.600!
Nu neem 
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Met de Nautiz X2 biedt Handheld 
Group in Zwolle een professione-
le handheld die een hoogwaardi-
ge scanner, camera en mobiele te-
lefoon (4G/LTE Android) samen-
brengt in een compact apparaat. 
Kenmerkend is onder meer de ro-
buuste uitvoering waardoor de 

mobiele computer geschikt is 
voor gebruik op praktisch iedere 
werkplek. De Nautiz X2 weegt 
230 gram. Verder voldoet hij aan 
de Ingress Protection-norm IP65 
en de militaire testnorm MIL-
STD-810G voor duurzaamheid en 
bestendigheid tegen vocht, schok-
ken, trillingen, vallen, zout en ex-
treme temperaturen. Het duurza-
me touchscreen is gemaakt van 
Gorilla Glass.

info: 085 877 1267
www.handheldbenelux.com

bouwproducten.nl: 251129

Robuuste handheld 

D e  W P B  3 6 
LTX BL 230 
haakse slijper 
v a n  M a k i t a 
heeft een ver-
m o g e n  v a n 
2.400 Watt en 
werkt op een 
36  V LiHD-
a c c u .  K e n -
merkend voor het gereedschap is 
de 230 mm schijfdiameter die in 
combinatie met het compacte ont-
werp een doorslijpdiepte van 77 
mm mogelijk maakt. De haakse 
slijper ligt veilig in de hand door 
de ergonomische greepvlakken 
en grote bedieningselementen die 
ook met handschoenen zijn te be-
dienen. Verder biedt de draaibare 
handgreep tussen de motor en het 
accu-pack maximale veiligheid en 

comfort in verschillende toepas-
singsposities. Voor veilige, snelle 
uitschakeling in gevaarlijke situa-
ties is de haakse slijper uitgerust 
met een dodemansknop en een 
elektronisch remsysteem met M14 
spanmoer.

info: (0346) 25 90 60
www.metabo.nl

bouwproducten.nl: 252049

H E T  P R O D U C T

‘Deze kwast heeft wat weg van een penseel’

‘En het zal heus niet bij deze in-
novatie blijven’, legt Erik Hoeve-
naars, commercieel manager Be-
nelux bij Anza Verimex, uit, ‘Moe-
derbedrijf Orkla, een typische 
merkeninvesteerder, voert ook 
het Britse professionele kwasten-
merk Hamilton en sinds kort het 
dhz-merk Harris, en is onder an-
dere ook eigenaar van tandenbor-
stelmerk Jordan. Door kruisbe-
stuiving kunnen we daardoor 
dankbaar van elkaars kennis en 
kunde gebruik maken.’

De nieuwe Anza-innovatie valt 
direct op door zijn vorm: deze 

kwast is driehoekig. Ook de zet-
ting van de vezels is driehoekig. 
Hoevenaars: ‘Waarmee direct de 
bedoeling van de kwast zichtbaar 
is: precisiewerk. Iedereen zal kun-
nen beamen dat je met deze kwast 

heel precies en strak in hoeken 
kunt besnijden. Anza heeft ook 
platte kwasten met een schuine 
zetting maar deze kwast voegt 
daar met de driehoeksvorm een 
extra dimensie aan toe.’ Die ve-
zels, dezelfde als van de Anza 
Platinum-kwasten, zijn geschikt 
voor alle soorten verf. En voor 
wie toch meer heeft met hout, is 

de professionele kwast behalve in 
een softgripvariant, ook met een 
houten steel verkrijgbaar. 
In beide gevallen is de driehoek-
vormige steel dusdanig ontwor-
pen dat de schilder er maximale 
controle over heeft. ‘De steel heeft 
meer weg van een artiestenpen-
seel. Door hem afwisselend hoger 
of lager vast te houden, verminder 
je mogelijke vibraties aan de tip. 
Het is een kwast die duidelijk de 
concurrentie aangaat met het ge-
bogen Lyonse penseel.’ Praktische 
bijkomstigheid is ook dat je de 
kwast neer kunt leggen zonder dat 
de vezels het oppervlak raken. 
Hoevenaars: ‘Deze kwast is ideaal 
voor in de hoeken bij ramen, ko-
zijnen en voor het schilderen van 
detailleringen. Want bij het ge-
bruik van ronde kwasten ga je bij 
het besnijden  drukken, wringen 
en draaien om in de hoeken te ko-
men. Daardoor druk je verf naar 
de zijkanten waardoor je verdik-
kingen krijgt. Die moet je verwij-
deren omdat de verdikte verf 
daar een verhoogde kans heeft op 
scheuring door spanningsver-
schillen. Deze driehoekige zetting 
van de vezels verdeelt de verf ge-
lijkmatiger en geeft die gelijkma-
tiger af zonder verdikkingen.’ 
Anza levert de kwast inclusief 
een beschermkap. ‘Een pauze, 
een langere onderbreking, het 
maakt niet uit. De vezels drogen 
tot 72 uur niet uit als je de be-
schermkap over de kwastvezels 
luchtdicht vastklikt.’

GILZE-RIJEN – Een traditionele houten ronde kwast, dat is waar de 
Nederlandse schilder het meest mee werkt. Gronden, lakken, besnij-
den, zeg het maar. En toch zou de schilder zichzelf met die traditionele 
opvatting wel eens tekort kunnen doen. Anza Verimex introduceert op 
de SGA Vakdagen in Gorinchem namelijk de Anza Precision Tritech, 
een driehoekvormige kwast waarmee het besnijden en precisiewerk 
sterk verbetert.  

Erik Hoevenaars laat de 15mm en 20mm-variant van de Anza Precision-kwast zien

de installatie van het bevesti-
gingspunt is een gereedschapslijn 
toe te passen om het gereedschap 
te bevestigen.

info: (015) 782 23 33
www.3msafety.nl

bouwproducten.nl: 252067

Met de DBI-SALA Python 
Safety biedt 3M een assorti-
ment valbeveiligingen dat 
speciaal bedoeld is voor ge-
reedschappen bij het werken 
op hoogte. De noodzaak 
hiervan legt het bedrijf uit 
via de eigen website. Het 
toont wat de impact is van 
een 3,6 kg zware moersleutel 
die van 60 m hoogte valt. De 
oplossing ligt in het veran-
keren van het gereedschap waar-
door het niet kan vallen. Daarbij 
voorziet het assortiment in beves-
tigingspunten waarmee vrijwel 
elk instrument is vast te maken 
zonder de uitrusting te beschadi-
gen of structureel te wijzigen. Na 

V A K M A N S C H A P

De GOP 55-36 is de krachtigste 
multicutter in het assortiment van 
Bosch Professional. Het is gereed-
schap van de categorie Starlock-
Max voor een extreme bewer-
kingssnelheid. Deze Multicutter 
is voorzien van het Snap In-sys-
teem, waarmee accessoires in drie 

seconden zijn te wisselen zonder 
gebruik van ander gereedschap. 
Het apparaat heeft een 3D-inter-
face voor vermogensoverdracht 
zonder veel verlies van machine 
naar accessoire. De multicutter 
heeft een metalen kap voor zeer 
robuust gebruik en heeft het 
Bosch Heavy Duty-kenmerk, 
waarmee het hoogste uithou-
dingsvermogen gegarandeerd 
wordt.  De softgrip rubberen anti-
slipvlakken maken dat het ge-
reedschap prettig vast te houden 
is.

info: (076) 579 54 54
www.bosch-pt.com

bouwproducten.nl: 252112

Haakse slijper

Multicutter
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‘De schilder heeft maximale controle 

over deze kwast’

Pierewaaien van de zaak EDWARD UITTENBROEK

Hoe kom je als schilder aan 
mooie klussen? Geef je mensen 
een opdrachtreflex en een uit-
gaansbudget. Binnenlopen!

Wat wil het geval? Onlangs be-
zocht ik de meest ideale visstei-
ger van het land: de Pier van 
S c h e - veningen. Als je 
m e t zó’n pier geen 

grote vis aan 
de  haak  kan 

slaan, dan weet 
ik het niet meer. 

Je kan immers 
gewoon naar 
binnen lopen 
e n  v r a g e n 
wat de pot 
schaft,  wat 
betreft onze 

Valbeveiliging

ger van het land: de Pier van 
S c h e - veningen. Als je 
m e t zó’n pier geen 

grote vis aan 
de  haak  kan 

slaan, dan weet 
ik het niet meer. 

Je kan immers 
gewoon naar 
binnen lopen 
e n  v r a g e n 
wat de pot 
schaft,  wat 
betreft onze 

STRAKKE EN PRECIEZE VERFLĲNEN
tesa 4333 Precision Sensitive  
■ voor gevoelige ondergronden
■ verwĳderbaar: tot 7 dagen

tesa 4344 Precision Standard  
■ precies schilderwerk binnen- en buitenshuis
■ verwĳderbaar: tot 3 maanden

www.tesa.nl
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Beltraco, oorspronkelijk een produ-
cent van lakken en beitsen en te-
vens verfgroothandel, specialiseer-
de zich eind jaren zestig in het (on-
zichtbaar) repareren van lastige 
oppervlakken. Denk aan onder an-
dere kunststof oppervlakken van 
HPL, PVC of melamine, vaak toe-
gepast in de bouw, maar ook aan 
massief hout, metaal, tegels en sa-
nitaire oppervlakken en toepassin-
gen in de jachtbouw. Het bedrijf 
maakt daarvoor gebruik van de 
producten van het Duitse Heinrich 
König & Co, producent van de re-
paratieproducten. Beltraco is de 
distributiepartner voor de Benelux.
‘Een professionele reparatieset be-
stellen zonder enige kennis, is niet 
aan te bevelen’, vertelt In ’t Veld, 
‘Wij repareren zelf of we trainen 
toekomstige gebruikers. In eerste 
instantie is dat een basistraining 
van een dag, waarna de cursist in 
staat is om een eenvoudige repara-
tie uit te voeren, vaak toegespitst 

op één soort reparatie, bijvoorbeeld 
die van kunststof kozijnen. Indien 
nodig en gewenst zijn vervolgtrai-
ningen te volgen.’ Daarbij bena-
drukt In ’t Veld dat het werken met 
deze producten niet voor iedereen 
is weggelegd. ‘Het gaat om ‘spot-
repair’ van beschadigingen, niet 
om grote oppervlakken dus. Schil-
derondernemers weten vaak niet 
dat het bestaat. Het is typisch iets 
voor perfectionistisch ingestelde 

mensen die secuur kunnen werken 
en de rust weten te bewaren. Dit is 
geen meterwerk. Je moet er echt de 
tijd voor nemen. Je hebt het in de 
regel over lelijke, in het oog sprin-
gende beschadigingen. Voor eige-
naren vaak emotioneel belastend. 
Het gaat om hun kostbaar bezit 

waarmee iets is gebeurd. Als repa-
rateur breng je dan niet alleen je 
technische expertise mee, maar je 
moet ook over een rustige, profes-
sionele uitstraling beschikken.’ 
Behalve veel reparaties bij particu-
lieren, vaak verzekeringswerk, 
komt dit soort reparaties ook voor 
bij renovaties. ‘Denk aan HPL-
deuren en -kozijnen (high pressure 
laminate). Die hoef je bij beschadi-
gingen heus niet te vervangen. En 
overschilderen is geen optie. Want 
ook hier kom je de melaminehar-
sen tegen, net als in laminaat, die 
prima te repareren zijn. Je moet al-
leen weten hoe.’ 
Er is geen verplichting om na de 
cursus producten af te nemen. ‘Die 

behoefte ontstaat automatisch 
wanneer de situatie zich aanbiedt. 
Is dat pas een jaar later aan de 
orde, dan merken we dat vanzelf. 
Ook kunnen cursisten en afnemers 
ons te allen tijde blijven contacten 
voor advies. Via whatsapp kun je 
snel communiceren.’

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

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

‘Deze kwast heeft wat weg van een penseel’

‘Je moet er echt de tijd voor nemen’
ROSMALEN - Schilders komen ze tegen: beschadigingen in kunststof 
kozijnen, keukenbladen, houten tafels, hpl-deuren, laminaat. Lang 
niet altijd is een lik plamuur en overschilderen de juiste oplossing. 
Wel de hulp van specialistische reparatiemiddelen. Ronald in ’t Veld, 
trainer, productspecialist, adviseur, en applicateur van Beltraco uit 
Rosmalen, legt uit hoe dat kan.

Ronald in ’t Veld tegen de achtergrond van verschillende reparatieko� ers van Beltraco

V A K M A N S C H A P

Onder de naam ThermoShield 
Lumen introduceert Coateq een 
generatie klimaatverf voor bin-
nentoepassingen. De verf combi-
neert een hoge lichtreflectie met 
een hoge lichtdiffusie wat bij-
draagt aan een lager energiever-
bruik en een hoger visueel com-
fort. Hiertoe maakt de matte verf 
gebruik van thermokeramische 
membraantechnologie waarin 
miljoenen microscopische geva-
cumeerde keramische belletjes 
een rol spelen. Verder bevat de 
dampopen verf op waterbasis 
geen weekmakers en vrijwel geen 
oplosmiddelen. Bovendien is hij 
in alle NCS-, Sikkens- en RAL-
kleuren verkrijgbaar voor toepas-

sing in onder meer kantoren, 
scholen, zorgcentra en andere 
commerciële omgevingen. De 
verlichtingsprestaties zijn geme-
ten in overeenstemming met de 
herziene NEN 1891.

info: (023) 532 65 63
www.coateq.nl

bouwproducten.nl: 252092

Klimaatverf voor binnen

‘Geen meterwerk, 

maar spot-repair’
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Pierewaaien van de zaak EDWARD UITTENBROEK

zilte zeevrindjes. Een potvis is 
dan al gauw geserveerd. Maar 
waarvan betaalt een eerzame, 
hardwerkende schilder deze 
schuif-maar-wat-tafels-aan-el-
kaar-maaltijd? 
Juist,  van een 
zojuist gescoor-
d e  o p d r a c h t . 
Mooie referentie, de Pier. En er is 
zat te doen.

Want wat wil het geval? Vroeger 
zaten er óók kindertjes met Lego 
te ravotten en liepen de gesprek-
ken aan diverse tafeltjes óók door 
elkaar heen. Maar je zat er lekker 
te genieten van het geheel. Nu 
stuiterden de decibellen mij om 
de oren, en leek ik in een soort be-
tonmolen van Lego-steentjes be-

land te zijn. De akoestiek was der-
mate achteruit gegaan, dat ik het 
serveermoppie de tip gaf haar 
manager erop aan te spreken. 
Want wij komen er graag, in dit 

geval op mijn 
verjaardag. Op 
het gevaar af, 
als prietpraten-

de pierlala afgeserveerd te wor-
den, deed ik de volgende sugges-
tie. Zou je niet een akoestisch 
dempende coating aanbrengen op 
alle metalen delen van deze con-
structie. Met wat afhangende kle-
den hier en daar maak je het dan 
af. Met ingehouden coatersver-
driet had ik namelijk al vastge-
steld dat de vellen erbij hingen en 
er sowiesó lakwerk aan te pas 
gaat komen.

Dus als je nou je medewerkers 
het hapje vergoedt, telkens als 
ze een dergelijk praatje-plaatje 
meenemen naar het werkover-
leg, moet het toch mogelijk zijn 
via een gericht vervolgbezoekje 
een contactpersoon te achterha-
len.

Ik doe een suggestie. Ik ga zelf 
niet in de managementboom 
klimmen en een visje uitwer-
pen, want ik heb zelf geen schil-
dersbedrijf. Maar als je een gro-
te vis wilt vangen, zul je een 
kleintje moeten uitwerpen. Uit-
gaansbudget. Het nieuwe schil-
deren!

 uittenbroek@coating
kennistransfer.com
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GROOT IN 
AMERIKA, 
NU IN 
NEDERLAND.

Groot in Amerika 
sinds 1875
Topkwaliteit voor 
een perfecte prijs
Compleet assortiment 
voor de veeleisende 
vakman
Meer informatie 
op www.glidden.nl

Glidden. Great Paint.
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