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‘Schijnzwembad’
wint Glas Award 

GORINCHEM - Het ‘schijn-zwem-
bad’ in Museum Voorlinden in 
Wassenaar is winnaar geworden 
van de Glas Award. De Innovatie 
Award ging naar de gevel van gla-
zen bakstenen van Crystal Houses 
in Amsterdam. De prijzen werden 
uitgereikt tijdens de SGA Vakdagen 
in Gorinchem, eerder deze maand. 
Het ‘schijn-zwembad’, een glazen 
kunstwerk van de Argentijnse kun-
stenaar Leandro Ehrlich, is uitge-
voerd door Glasimpex uit Schie-
dam. Dat bedrijf was verantwoor-
delijk voor de engineering, levering 
en montage van het glas en het rvs-
frame waarin de ruit is geplaatst. 
De Glas Award is een initiatief van 
de Glas Branche Organisatie, vak-
groep van Bouwend Nederland.
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UTRECHT – Daar staan ze dan, de blije winaars van de Nationale SchildersVakprijs 2016 in de verschillende categorieën. V.l.n.r. : Hans en Gert-Jan Wolters van Wolters BV uit Deventer. Zij wonnen de 
vakjuryprijs in de categorie Onderhoudsschilderwerk. Bovendien wist het bedrijf de Publieksprijs in de wacht te slepen. Daarnaast staat Mark van Boxtel van Mark van Boxtel Schilderwerken uit Volkel, 
winnaar van de vakjuryprijs in de categorie Nieuwbouwschilderwerk. Bovendien was de vakjury van mening dat Van Boxtel de Overallprijs mee naar huis mocht nemen, de prijs, dus, voor het beste schilder-
werk van Nederland. Zijn andere buurman is Ron Keppel van Keppel Schilders uit Warmenhuizen. Hij sleepte de Klanttevredenheidspluim in de wacht, de prijs, vastgesteld na gedegen onderzoek, voor het 
project met de meest tevreden opdrachtgever. Helemaal rechts staat Jojanneke Post van Davique Sierschilderwerken uit Moordrecht, winnaar van de vakjuryprijs in de categorie Decoratieschilderwerk. De zes 
prijzen werden op 1 november toegekend tijdens de feestelijke uitreiking van Nationale SchildersVakprijs 2016, in het hoofdkantoor van medesponsor Mercedes-Benz in Utrecht. Een impressie van deze prijs-
uitreiking is te zien en te lezen op pagina 8 en 9 van deze uitgave.

Nieuwe naam voor werkend-leren

GORINCHEM – Een bijzonder 
initiatief: een aantal ‘vrije’ groot-
handelaren is PIP begonnen: Part-
ners In Paint. ‘Een organisatie 
waar de zzp-schilder voor alles 
terecht kan, behalve voor verf of 
non-paint’, aldus een van de initi-
atiefnemers. Het plan werd gelan-
ceerd tijdens de Schilder Glas en 
Afbouwvakdagen in Gorinchem. 
Die groothandels, Bevela, Verf 
van der Feer, VVB Husan, Habe-
co, Simonis Verf, Dingemanse van 
der Ploeg en De Jonge Coatings, 
kennen elkaar via de Copagro-or-
ganisatie. Doel is om de onderne-
mer in alle facetten van het onder-
nemerschap te ondersteunen. ‘We 

krijgen vaak vragen aan de balie 
waar we niet direct antwoord op 
hebben. Nu kunnen we deelne-
mers van PIP doorverwijzen naar 
een aantal deskundige partners. 
Denk aan vragen en antwoorden 
op het gebied van verzekeren, 
kredietverlening, leasen, calcule-
ren, incassozaken, afvalverwer-
king en nog veel meer service en 
hulp. Ook kunnen PIP-leden pro-
motiemateriaal voor hun eigen 
bedrijf krijgen onder de naam Uw 
eigen schilder. ‘Bijzonder is dat 
ons initiatief merkonafhankelijk is 
en dat er geen commerciële af-
spraken bij horen.’ Meer info: 
www.partnersinpaint.nl.

Verfgroothandelaren starten
nieuw zzp-concept DOETINCHEM - Het is niet verplicht, maar naar alle waar-

schijnlijkheid zullen veel vestigingen van Schilders^Cool en 
Dé SchildersVakschool binnenkort hun naam veranderen in 
Schildersvakopleiding, gevolgd door de naam van de plaats 
waar de school gevestigd is.

De nieuwe naam van de opleidin-
gen is één van de vele punten 
waarover de twee scholingsorga-
nisaties voor werkend-leren in de 
schilderssector met elkaar in ge-
sprek zijn. In samenwerking met 
OnderhoudNL (binnen het kader 
van OnderhoudNL Opleidingen) 
wordt gezocht naar verdergaande 
samenwerking, met behoud van 
voldoende zelfstandigheid en re-
gionale uitstraling. Bert Hooijsma, 
voorzitter van de stuurgroep: ‘Het 
is best bijzonder dat nu voor het 
eerst alle opleidingsplaatsen on-

der een organisatie met elkaar sa-
menwerken. Ook in de tijd van de 
Spos’en, de voorlopers van de op-
leidingen, waren er ook altijd wel 
een paar opleidingen die niet 
meededen. We spreken over aller-
lei vormen van nadere samenwer-
king, bijvoorbeeld leerstofinhou-
delijk maar ook over administra-
t i e v e  k w e s t i e s .  M a a r  e e n 
gezamenlijke naamgeving was 
voor iedereen wel belangrijk. Die 
moet uitstraling in de regio heb-
ben en meteen duidelijk maken 
waar je voor staat.’

de vervanger voor ammonia

Reinigt en ontvet 
schilderwerk en 
veel meer:

• Anti-statisch
• Niet nawassen
•  Biologisch 

afbreekbaar
• Laag schuimend

Meer informatie:  
www.universol.nlIn handige doekjes

Chemtec_ADV_Universol_87x58_DEF.indd   1 07-04-16   12:16

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

Grond- en voorlak 

Uitstekende vloeiing

Glazol wpm
Multiprimer

Voor hout, kunststof en metaal

Corrosiewerend

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

Hecht en isoleert

bij koninklijke beschikking
hofleverancier
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Sikkens geprezen
en bekritiseerd

DEN HAAG - Sikkens heeft de 
verf geleverd voor de nieuwe 
tentoonstelling One Planet in 
het Museon in Den Haag. De 
tentoonstelling wil kinderen in-
zicht geven in de duurzame ont-
wikkelingsdoelstellingen. Sik-
kens leverde speciaal voor dat 
doel de duurzame watergedra-
gen verven. Ernst de Nobel van 
Schilders van Nu reageert op 
Schildersvak.nl: ‘Ridicuul. Er 
zijn kwalitatief hoogwaardige 
alternatieven op de markt die 
veel minder schadelijk zijn voor 
het milieu. Een gemiste kans 
voor Museon.’

Glasplaat ontploft
spontaan
ZOTTEGEM (B) – Gelukkig lag 
een stel uit het Vlaamse Zotte-
gem nog te slapen toen hun rust 
werd verstoord door een harde 
knal. Het glazen blad van hun 
Ikea-salontafel van het type Re-
gissör was spontaan uit elkaar 
gespat. De tafel was ongeveer an-
derhalf jaar geleden gekocht. Ex-
treme hitte kan de oorzaak niet 
zijn geweest. Na enig googelen 
blijkt dat het probleem zich al va-
ker heeft voorgedaan. Ikea is via 
de afdeling Klantenservice op de 
hoogte gesteld en zegt de kwes-
tie te onderzoeken. 

De steigers op 
voor mooi uitzicht
AMSTERDAM – Het blijft ver-
lokkelijk om steigers te beklim-
men. In dit geval door jongeren 
die, naar eigen zeggen, van het 
uitzicht wilden genieten en fo-
to’s wilden maken. Ze beklom-
men via de staketsels het dak 
van het voormalig Stadsarchief 
aan de Amsteldijk in Amster-
dam. Het gebouw staat ingestei-
gerd vanwege verbouwingen. 
De politie heeft de tieners van 
het dak gehaald. Voor alle zeker-
heid werd daarvoor een hon-
dengeleider met politiehond in-
gezet. Er bleek niets beschadigd. 
Wel moesten de jongelui een 
boete betalen.

Lagere scholen
versieren toiletten 
LEEUWARDEN – Het heeft wel 
iets weg van de Tronenwed-
strijd, de wedstrijd waarbij lage-
re schoolleerlingen onder bege-
leiding van een echte schilder 
zelf een troon beschilderden, 
een initiatief van Savantis dat 
helaas niet meer bestaat. Nu 
schreef Verno Materieel Verhuur 
uit Leeuwarden een wedstrijd 
uit waarbij scholieren van lagere 
scholen uit Leeuwarden een ont-
werp mochten maken voor hun 
mobiele toiletten. Ook dat werk-
te uitstekend. In dit geval moch-
ten de scholieren alleen een ont-
werp indienen. Als ze zelf had-
den mogen beschilderen was 
dat waarschijnlijk ook wel ge-
lukt. 

P E R S O N E N  &  B E D R I J V E N
Bevela 40 jaar jong
UTRECHT - Verfgroothandel Be-
vela bestaat 40 jaar. Meestal is dat 
een reden om cadeautjes te ont-
vangen, maar de jubilaris maakte 
van de gelegenheid gebruik om 
juist iets weg te geven, en niet zo-
maar iets.  Het van oorsprong 
Utrechtse familiebedrijf reikte na-
melijk op het feest een cheque uit 
van 25.000 euro aan prof. dr. Ca-
sper van Eijck van de stichting 
Support Casper die zich inzet 
voor onderzoek naar de behande-
ling van alvleesklierkanker. Op de 
foto v.l.n.r.: Dennis van Eijk, prof. 
dr. Casper van Eijck en Lex van 
Eijk.

Kamphuis investeert
in groen verhuren
ZUTPHEN - Kamphuis Hoogwer-
kers gaat door met het investeren 
in milieuvriendelijke hoogwerk-
oplossingen. Na de aanschaf van 
een speciale Ruthmann 720 meter 
autohoogwerker heeft men een 
speciale Ruthmann Steiger T400 
en een 33 meter Ruthmann Steiger 
T330 aangeschaft. Emiel Kamp-

huis: ‘We blijven investeren in hy-
bride of geheel elektrische hoog-
werkers. Met deze uitvoering be-
sparen we 75% dieselbrandstof 
per hoogwerker-draaiuur en is de 
milieubelasting ook veel minder. 
Ook de CO2-uitstoot wordt met 
75% gereduceerd.’

Venko conserveert
de Willemsbrug  
ROTTERDAM – Het Hoogeveen-
se schildersbedrijf Venko zal van-
af volgend jaar de iconische Rot-
terdamse Willemsbrug conserve-
ren. De brug wordt geschilderd in 
de oorspronkelijke rode kleur. De 
buiten- en binnenzijde van de py-
lonen en de zijkanten van de brug 
krijgen een nieuwe coating. Het 
werk neemt naar verwachting een 
jaar in beslag.

Logchies beperkt
uitvoeringstijd

AMSTERDAM - Logchies Reno-
vatie en Onderhoud gaat begin fe-
bruari van start met de renovatie 
van een complex met 388 eenhe-
den aan en rond het Columbus-
plein in Amsterdam. Bijzonder 
aan het project is dat Logchies in 
staat is de renovatie in 1,5 jaar uit 
te voeren, in plaats van de 2,5 jaar 
die woningstichting De Key ver-
wachtte. De werkzaamheden wor-
den uitgevoerd in bewoonde 
staat. 

PPG wil Roemeense 
verffabrikant kopen 

PITTSBURGH (VS) - De Ameri-
kaanse verfgigant PPG wil de Roe-
meense verffabrikant Deutek ko-
pen. Die intentie hebben de eige-
naar van het bedrijf, een private 
equity fonds, en PPG bekend ge-
maakt. Afhankelijk van toestem-

mingen kan de overname begin 
volgend jaar een feit zijn. Deutek SA 
zette in 2015 zo’n 30 miljoen euro 
om en maakt verven en coatings 
voor zowel de particuliere als de 
professionele markt. 

Debru kiest
voor Palfi nger
GRONINGEN - Zó hoog hoef je 
als schilder meestal niet te gaan. 
Toch komt een hoogwerker met 
een werkbereik van meer dan 60 
meter wel eens van pas. In dat ge-
val heeft het Groningse Debru 
Hoogwerk in Ter Apel twee Pal-
finger autohoogwerkers aan de 
huurvloot toegevoegd: de Palfi n-
ger WT610 en WT700 met een 
werkhoogte van respectievelijk 61 
en 70 meter en een zijdelings be-
reik tot 36 meter. 

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.

 
Andere Tijden   JAN MAURITS SCHOUTEN

dat je de onder de genomineerden 
en winnaars een algehele trend 
ziet: van de negen genomineerden 
waren er drie met eigen personeel 
in dienst, bij de winnaars is één be-
drijf met vast personeel, de andere 
winnaars zijn al-
lemaal zzp’ers.
Waarmee met-
een maar één 
vooroordeel over ‘alle’ zzp’ers uit 
de wereld is: dat het onderbetaal-
de, incapabele capaciteitsaanbie-
ders zijn. Ze voerden hun projec-
ten uit met anderen mede-zzp’ers, 

leerlingen en/of uitzendkrachten. 
Het tekent de huidige situatie in 
de branche. En het wordt tijd dat 
er van twee kanten van elkaar ge-
leerd wordt. Want meerdere van 
deze zzp’ers zouden best perso-

neel in dienst 
willen nemen, 
maar schrikken 
terug voor de ri-

sico’s en verantwoordelijkheden. 
En menig bedrijf met vast perso-
neel zou maar wat graag meer met 
medewerkers willen werken die 
net zo gemotiveerd en ijverig zijn 

als die inhuurkrachten van de 
zzp’ers. Bij die wensen en ver-
langens staan wetten en bezwa-
ren in de weg. Waarvan de hard-
nekkigste volgens mij het twee 
jaar doorbetalen bij ziekte is. Een 
regel waarvan ik de rechtvaardi-
ging niet meer begrijp (van veel 
andere lastige regels wel). Daar 
zouden verenigingen en bonden 
nu eens massaal en gezamenlijk 
iets tegen moeten doen. 

j.schouten@eisma.nl

Ja! Daar staan ze dan op de 
voorpagina! De winnaars van de 
Nationale SchildersVakprijs! En 
wat ben ik weer trots op de edi-

tie van dit jaar: gewel-
dige voorselectie, top-
genomineerden en 
zeer terechte win-

naars. Het lijkt 
wel alsof het ni-

veau elk jaar 
w e e r  e e n 
beetje beter 
wordt.Op-

v a l l e n d  i s 

V O O R W E R K

tie van dit jaar: gewel-
dige voorselectie, top-
genomineerden en 
zeer terechte win-

naars. Het lijkt 
wel alsof het ni-

veau elk jaar 

Haarlem Oost is open
Gelegen op bedrijventerrein Waarderpolder

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

S J O N  GERALD JAGER
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Aftrek voor monumenten 
blijft (voorlopig)  

De regering maakte het besluit 
om de fiscale aftrek te schrappen 
bekend op Prinsjesdag. Onder 
druk van de oppositiepartijen 
CDA, D66, ChristenUnie en SP, 
maar ook van de eigen coalitie-
partijen ziet Bussemaker van het 
voorgenomen plan af. De criticas-
ters vonden het plan van Busse-
maker om de monumentenaftrek 
te schrappen te onduidelijk en 
niet goed onderbouwd. 
In een antwoord op die opmer-
kingen antwoordt Bussemaker 
‘de Kamer te verzoeken de behan-
deling van het wetsvoorstel aan te 
houden’.

Nu de belastingaftrek voor het 
onderhoud van monumentale 
panden volgend jaar niet ver-
dwijnt, moet zij 25 miljoen euro 
op haar begroting zien te vinden. 
Dat bedrag kan nog hoger uitpak-
ken omdat Bussemaker vreest dat 
eigenaren van monumentenpan-
den onderhoudswerkzaamheden 
volgend jaar versneld uit gaan 
uitvoeren. Omdat Bussemaker 
vindt dat het huidige systeem ge-
voelig is voor fouten en onbe-
doeld gebruik, gaat ze de komen-
de tijd werken aan nieuwe voor-
stellen om de fiscale aftrekregeling 
alsnog te vervangen.

DOETINCHEM - Je moet even kij-
ken, maar hij staat er toch echt, de 
schilder die een dakkapel van de 
Sint Catharinakerk in Doetinchem 
aan het schilderen is. Nu kun je 
voor dit soort werk een peperdure 

hoogwerker huren, met deze be-
proefde methode kan het ook, mits 
goed aangelijnd. En last van hoog-
tevrees kun je volgens deze werk-
wijze als zeker niet gebruiken.

VAn ROTTeRDAM sCHiLDeRweRKen

K O R T
Handtekening tegen 
‘social dumping’

BRUSSEL (B) - Een FNV-delegatie 
heeft in Brussel de Europarlemen-
tariërs Agnes Jongerius en haar 
collega Elizabeth Morin-Chartier 
8.500 handtekeningen aangeboden 
als protest tegen ‘social dumping’. 
Men wil een betere, strengere De-
tacheringsrichtlijn die misbruik er-
van voorkomt. Het protest, aldus 
de FNV, komt voort uit de overtui-
ging dat de huidige Detacherings-
richtlijn in Nederland tot oneerlij-
ke concurrentie leidt met als ge-
volg  dat  mensen vervangen 
worden door nieuwe collega’s uit 
landen met goedkopere arbeids-
voorwaarden.

nieuw leven voor
Tronenwedstrijd  
ZWOLLE – De landelijke Tronen-
wedstrijd, ooit het initiatief van Sa-
vantis en gesponsord door Wijzo-
nol, bestaat al een tijdje niet meer. 
Van Wijhe Verf pakte het weer op. 
Vanwege het 100-jarig bestaan van 
het bedrijf konden Zwolse basis-
scholen zich opgeven. Leerlingen 
van groep 7 en/of 8 beschilderen 
een houten troon op een zo creatief  
mogelijke manier. Geheel volgens 
eigen ontwerp. De tronen worden 
eind maart beoordeeld door een 
vakjury. De mooiste drie tronen 
winnen een prijs.

Jongste monument

AMSTERDAM – Een monument 
hoeft niet altijd  ‘oud’ te zijn. Wat 
blijkt, het gebouw Oudhof aan het 
Rokin  op nummer 99 in Amster-
dam, is aangewezen tot gemeente-
lijk monument. Effectenkantoor 
Oudhof is in 1990 gebouwd naar 
ontwerp van architect Mart van 
Schijndel. Het gebouw heeft een 
opvallende, postmoderne gevel. 
De architect kreeg toentertijd de 
ruimte om bijzondere en uitge-
sproken moderne bouwtechnieken 
toe te passen. Het gebouw werd 
vanwege zijn opvallende architec-
tuur zeer gemengd ontvangen en 
behoort tot de meest besproken 
voorbeelden van moderne archi-
tectuur.

ZOETERMEER - Van de beloofde 
compensatie voor ondernemers 
rondom steden met milieuzones 
die door de invoering hiervan tot 
tienduizenden euro’s kwijt zijn 
aan nieuwe bestelauto’s, komt 
vooralsnog weinig terecht. Onder-
nemers uit omliggende gemeenten 
zouden van een compensatierege-
ling gebruik kunnen maken. Dit 
stellen ondernemersverenigingen 
EVO en Fenedex. Staatssecretaris 
Dijksma stelt nu voor om het be-
sluit over de uitvoering van deze 
regeling uit te stellen tot begin 
2017. Utrecht heeft al meer dan 
een jaar een milieuzone, Rotter-
dam sinds 1 januari van dit jaar en 
Amsterdam volgt op 1 januari 
2017. 

g e s T A R T
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Het is een soort van toeval, maar 
daarom niet minder bijzonder: 
Elroy van Rotterdam van Van 
Rotterdam Schilderwerken uit het 
Gelderse Hattemerbroek is aan het 
werk in Rotterdam als de redactie 
van SchildersVakkrant hem spreekt. 
‘Rotterdammers googelen voor 
schilderwerk en vanwege mijn 
achternaam komen ze dan bij mij uit. Zo 
kom ik aan deze opdracht. Grappig hè. 
Toegegeven, Rotterdam is niet naast de 
deur. Ik heb er een slaapadresje, dus komt 
het prima uit.’
Het typeert de jonge ondernemer (25). 
In loondienst kon Van Rotterdam 
zijn ei niet kwijt. ‘Ik kwam niet aan 
mijn kwaliteiten toe. Ik heb een mooi 
vak geleerd, maar ik kon in loondienst 
niet tevreden zijn met wat ik moest 

doen. Er zit gewoon meer in mij.’ Van 
Rotterdam bruist van de energie, is 
ambitieus en zocht een manier om aan de 
bestaande situatie te ontsnappen. Met als 
resultaat dat hij vorig jaar mei zijn eigen 
schildersbedrijf startte.
Nog zoiets. Een van de manieren om 
zich te onderscheiden is door zich als 
nachtschilder te profileren. ‘In loondienst 
heb ik dat al eens gedaan. Ik vond het 
heerlijk. En het werkt. Bedrijven zijn 
overdag open. Ben je er aan het werk, 
dan geeft dat overlast. Je loopt mensen in 
de weg, en zij jou. Na sluitingstijd kun 
je ongestoord werken, 100% efficiënt.’ 
Na deze opdracht kon Van Rotterdam bij 
de buren aan de slag, vervolgens bij de 
volgende buren…. enzovoorts.  
Meestal werkt de jonge ondernemer 
alleen, soms aangevuld met een collega-

zzp’er. ‘Je zit vast aan strakke 
planningen. Dan kun je wel eens een 
paar extra handjes gebruiken. Want 
dat is nog wel eens onwennig. Het 
zelfstandig ondernemerschap kost 
gruwelijk veel tijd. Daar moet je mee 
om weten te gaan. In loondienst teerde 
je onder tijdsdruk in op de kwaliteit, 
zelf wil ik dat absoluut niet. Ja, je komt 
wel eens lastige klanten tegen. Dan 
nóg wil ik ze tevreden stellen.’
Ook klantgesprekken kosten Van 
Rotterdam veel tijd. ‘Daar moet je het 
waarmaken, jezelf weten te verkopen, 
schermen met referenties. Die kant 
van het ondernemerschap kende ik 
nog niet. Er zit namelijk veel meer 
in het zelfstandig ondernemerschap 
dan alleen maar 8 uur een kwast 
vasthouden.’

DOETINCHEM – Meldden we enkele edities geleden nog dat particu-
liere bezitters van rijksmonumenten vanaf 1 januari 2017 onderhoud 
aan hun bezit niet meer fiscaal mogen aftrekken, nu heeft minister  
Jet Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) dit plan onder 
politiek druk (voorlopig) in de ijskast gezet.

‘Compensatie voor
milieuzones 
gebakken lucht’

Op eenzame hoogte

‘De groenste van nederland’ 

GORINCHEM - Als je iets stelt dan 
moet je dat ook niet onder stoelen 
of banken steken. Daar past geen 
bescheidenheid bij. Een grotere 
billboard kon verfproducent Baril 
Coatings, producent van de bioba-
sed verven van Copperant, niet 
huren om te laten weten dat ze 
toch echt de groenste verf van Ne-
derland produceren. De reclame-
uiting was te zien bij de afrit van de 
A15, vlakbij de Evenementenhal 

waar de SGA Vakdagen werden 
gehouden. Een behoorlijke claim: 
‘de groenste van Nederland’. ‘Als 
je zoiets claimt moet je het ook aan 
kunnen tonen’, vertelt directeur 
Geert Duijghuijsen, ‘Dat doen we 
met een aantal certificaten. Voor de 
Pura van Copperant hebben we 
bijvoorbeeld zojuist ook het EU 
Ecolabel binnengesleept. Dat is be-
paald niet het minste certificaat. 
Daar moet je veel voor doen.’

schildersVakTV op YouTube

DOETINCHEM/LEEUWAR-
DEN – Opeens waren ze er: 
Puck Roest en Myrthel van der 
Ploeg van ‘SchildersVakTV’. Ze 
maakten dagelijks een reporta-
ge van de SGA Vakdagen in Go-

rinchem. De filmpjes zijn te zien 
op de website SchildersVak.nl, 
maar ook op een eigen YouTu-
be-kanaal onder de naam Schil-
dersVakTV. Op dat kanaal de 
komende tijd meer films.
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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.



Uitzendbureaus die in zzp’ers bemid-
delen… inderdaad meteen al onduide-
lijk!

‘Dat kan ik me voorstellen. Uit-
zenden en bemiddelen zijn ver-
schillende dingen en juist daar 
gaat het wel eens mis. Daarom 
spreken we ook over “bemidde-
laars”. We hebben het hier over 
bedrijven die zzp’ers, bijvoor-
beeld schilders, en opdrachtge-
vers, bijvoorbeeld schildersbedrij-
ven, bij elkaar brengen. De zzp’er 
en de opdrachtgever gaan vervol-
gens een uitvoeringsovereen-
komst aan, dat zal meestal een 
modelovereenkomst zijn. De be-
middelaars kunnen eenmalig een 
betaling vragen, van een of van 
beide partijen. Maar soms laten 
de zzp’ers ook de facturering, de 
betaling of het debiteurenbeheer 
via de bemiddelaars lopen. Mak-
kelijk voor de opdrachtgevers, 
want die krijgen eenduidige en 
gecontroleerde facturen, wel 
steeds met het logo van de betref-

fende zzp’er er op. En ook makke-
lijk voor de zzp’er. Die weet dat 
zijn factuur verstuurd en bewaakt 
wordt. In sommige gevallen, als 
de opdrachtgever heel lange beta-
lingstermijnen hanteert, kunnen 
de bemiddelaars zelfs ook voorfi -
nancieren.’

Maar zijn die zzp’ers dan nog wel 
échte zelfstandigen?

‘Nou, precies daar gaat het keur-
merk over. In veel gevallen zijn 
die bemiddelaars daarnaast ook 
nog uitzendbureau. Dat kan tot 
verwarring leiden. Er zijn nog al-
tijd bemiddelaars die zzp’er uit-
zendcontracten aanbieden. Dat 
kan echt niet. Het risico dat de Be-
lastingdienst zal oordelen dat de 

zzp’er in werkelijkheid in loon-
dienst was, en dat er loon en loon-

belasting verschuldigd is, is dan 
levensgroot.’

Dat was met de VAR wel anders…

‘Ja, toen de Verklaring  arbeidsre-
latie  (VAR) er nog was, werd dat 
als een vrijwaring beschouwd: de 
zzp’er had een verklaring van de 
Belastingdienst dat hij zelfstandi-
ge was. Weliswaar kon toen, in 
theorie, ook door de fi scus gecon-
troleerd worden of dat wel echt 
zo was. Of de zzp’er niet eigenlijk 
onder leiding en toezicht werkte. 
Dat zijn twee belangrijke criteria. 
Maar dan moest er op de werk-
plek zelf naar de feitelijke situatie 
worden gekeken. Dat gebeurde 
vrijwel nooit. De Wet DBA heeft 
er veel meer een gedeelde verant-

woordelijkheid van gemaakt: 
men tekent samen een contract. 
Dat moet al kloppen. En vervol-
gens moet de praktijk ook over-
eenstemmen met het contract.’

Er zijn nog niet veel misstanden ge-
constateerd, zover wij weten

‘Klopt. Maar er geldt dan ook een 
overgangstermijn tot 1 mei 2017. 
Tot dan krijgen bedrijven de tijd 
om het allemaal goed te regelen. 
Daarna gaat de overheid handha-
ven, is gezegd. De bemiddelaars 
die nu dit keurmerk hebben, laten 
daarmee zien dat ze het nu al 
goed voor elkaar hebben.’

Wat houdt het keurmerk in?

‘Zekerheid dat de dienstverlening 
ook echt bemiddeling is. Wat heel 
belangrijk is, dat het allemaal op 
de juiste manier geadministreerd 
wordt en dat ook de geldstromen 
transparant zijn. Een van de be-
drijven die aan de pilot meedeed 
en nu ook een keurmerk heeft, is 

Prima ZZP. Dat is ook een uit-
zendbureau, maar voor zzp-be-
middeling is een aparte bv opge-
richt. Dat maakt meteen al duide-
lijk hoe je er in staat. Wat ook 
belangrijk is, de zzp’ers krijgen 
een bemiddelingsovereenkomst, 
volgens een model dat goedge-
keurd is door de Belastingdienst. 
De zzp’er sluit dus een mode-
lovereenkomst met zijn opdracht-
gever en een modelbemiddelings-
overeenkomst met de bemidde-
laar. Verder moet het steeds 

duidelijk zijn dat er individueel 
gefactureerd en uitbetaald wordt. 
Ook belangrijk, het uiteindelijke 
risico, het risico van niet-betalen 
door de opdrachtgever, moet bij 
de zzp’er liggen.

Het is dus een kwestie van de admi-
nistratie op orde hebben?

‘In wezen wel, want een groot 
deel van de dienstverlening be-
staat uit het regelen van papier-
werk. En hoe gecompliceerder de 
bemiddeling is hoe belangrijker 
dat is. Het heeft best een flinke 
tijd en veel overleg gekost om de 
juiste normen en voorwaarden 
vast te stellen. Onafhankelijke 
certificeerders kennen de erken-
ning toe. Er zijn zes bedrijven uit 
de pilot gekomen met een keur-
merk, nu volgen bureaus die het 
keurmerk ook willen gaan halen. 
Ik zie twee mogelijke ontwikke-
lingen: ofwel de branche voert 
deze manier van werken heel 
breed in en heeft dan eigenlijk 
geen behoefte meer aan een keur-
merk ofwel het blijft een manier 
om je te onderscheiden. Dan ma-
ken we er ook een onafhankelijke 
stichting van.’

Ja, want we hebben het hier niet over 
intermediairs, bedrijven die zelf 
zzp’ers contracteren en zelf werk 
aannemen...

‘Inderdaad.  “Tussenkomst” is 
ook nog een variant. De interme-
diair sluit dan de zelf de mode-
lovereenkomst af en de zzp’ers 
werken in diens opdracht. Ook 
die variant mag, daarvoor bestaat 
dan weer de SNA, de Stichting 
Normering Arbeid. Bureaus die 
die SNA-erkenning hebben, heb-
ben dat meestal goed geregeld.’

Een schilder en een schildersbedrijf 
gaat het al snel duizelen…

‘Begrijpelijk. En dan kun je als 
schilder natuurlijk ook nog op 
verschillende manieren achter el-
kaar werken: soms in dienstver-
band, soms als uitzendkracht en 
soms als zzp’er, al dan niet be-
middeld. Alleen niet steeds voor 
dezelfde opdrachtgever, dat geeft 
problemen. Als NBBU vinden we 

dat de overheid eigenlijk, van bo-
venaf, minder vast moet houden 
aan vast werk voor onbepaalde 
tijd als norm en al deze nieuwe en 
fl exibele manieren van werken op 
een gelijkwaardige manier zou 
moeten beoordelen. Maar voor 
we zover zijn zal het nog wel een 
tijd duren.’
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‘Onderscheiding voor koplopers’
Uitzendkoepel NBBU start met keurmerk voor zzp-bemiddelaars

Fariël Dilrosun: ‘Ofwel dit keurmerk is over een tijdje overbodig, ofwel het wordt iets permanents’
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‘Ook geldstromen moeten

 transparant zijn’

‘Een uitzendcontract voor een

 zzp’er kan niet’

AMERSFOORT- Uitzendbureaus 
die ook bemiddelen in zzp’ers, 
hoe moeten die handelen nu de 
Wet DBA de VAR-regeling heeft 
opgevolgd? Hoe voorkomen ze 
dat ze zelf, de opdrachtgevers of 
de zzp’ers zelf in de (belasting)
problemen komen? Uitzendkoe-
pel NBBU voert een keurmerk in. 
Fariël Dilrosun, hoofd Juridische 
zaken van NBBU, legt uit wat 
daarmee geregeld wordt.



Geen
zorgen.
Doekje erover. 
Klaar!

Sigmapearl Clean Matt. 
Dé reinigbare matte muurverf 
is nu nog matter.
Kijk op sigma.nl voor meer info.



Het Lumen-gebouw is in de ne-
gentiger jaren ontworpen en ge-
bouwd (1996) met als uitgangs-
punt; een licht, milieu- en mens-
vriendeli jk gebouw. Directe 
aanleiding voor het onderhoud 
aan de buitengevel is de sterk ver-
poederde oude verflaag op het ce-
mentgebonden plaatwerk. Ook 
de staat van onderhoud van ge-
veltimmerwerk, deuren , ramen 
en kozijnen was van dien aard dat 
regulier onderhoud nodig was.
Onder andere Drost Coatings 
werd gevraagd om een advies uit 
te brengen aan de afdeling Facili-
tair Bedrijf Vastgoed en Bouwza-
ken. Jan Eppink, verftechnisch 
adviseur bij Drost Coatings: ‘De 
universiteit heeft door het gehele 
land op meerdere locaties panden 
in beheer. Daar kennen we elkaar 
van. Op deze locatie tref je ver-
schillende soorten ondergrond 
aan. Natuurlijk het houtwerk, 
maar juist het cementgebonden 
plaatwerk vraagt om een gepaste 

aanpak. We dachten in eerste in-
stantie dat het deels om trespa-
plaatwerk ging, maar dat bleek 
niet zo te zijn. Mijn aandacht ging 
vooral uit naar de verschillende 
soorten ondergronden en de staat 
van de, al dan niet aanwezige, 
coatings. Op de ene kun je niet 
ongestraft een 2k-product zetten, 
op de andere weer wel. Zo is de 
achterzijde van het gebouw deels 
uitgevoerd met een gespoten sier-
pleister, en zijn de kozijnen in het 
recente verleden voorzien van 
Woodstone-vezelprofielen. Ge-
noeg ondergronden om naar een 
evenwichtig advies te zoeken. 
Geen standaard woning dus. Elk 
pand is hier uniek.’
Uit de aanbesteding komt Hoog-
vliet-Wageningen als beste uit de 
bus. Bij die bepaling is de prijs 
 belangrijk, maar niet leidend. 
 Roland Loois, medewerker van 
Hoogvliet-Wageningen: ‘Ook de 
bekendheid met de opdrachtge-
ver, met de gebouwen en de erva-

ring spelen daarbij een rol.’ Colle-
ga-schilder Elias van Bemmel vult 
aan: ‘De staat van het onderhoud 
die we aantroffen was redelijk tot 
goed. Links en rechts waren wat 
reparaties nodig die door de ei-
gen afdeling van de universiteit 
op afroep zijn uitgevoerd.’ Loois: 
‘Bijzonder zijn wel de in het verle-
den gerepareerde kozijnen met 
Woodstone-opzetprofielen. Je 
komt het niet vaak tegen. Na het 

uitrepareren van houtrot zijn daar 
destijds die steenvezel profielen 
opgezet.’ Ramen en kozijnen heb-
ben daarom niet dezelfde onder-
grond. Voor beide ondergronden 
zet Eppink de Devetaal SB HG in, 
een gesiliconiseerde hoogglans-
lak. ‘Bij wat koudere werkom-
standigheden kunnen we voor 
een beter droging direct uitwijken 
naar de Devetaal 4 SB HG die tot 
aan 0°C verwerkbaar is. De plan-

ning is om half november op te 
leveren.’
Op de cementgebonden gevelpla-
ten heeft Eppink de Devedur Me-
taalverf  WV geadviseerd: ‘De 
naam “metaal” kan verwarrend 
zijn, maar het gaat hier om de ei-
genschappen. Het is een 2k wa-
terverdunbare polyurethancoa-
ting. Die hecht enorm en is kras-
vast. Na reiniging en schuren 
volstaat één dekkende laag, met 
de roller aangebracht. Daar bereik 
je een lange levensduur mee ver-
geleken met een traditioneel 
muurverfsysteem. Het meer gro-
ve sierpleister vroeg weer om een 
andere benadering. Om vuilaan-
hechting zoveel mogelijk te voor-
komen hebben we hier gekozen 
voor een siloxaan, de Devesil FS.’ 
Het schilderwerk van de dakop-
bouw vraagt om een andere re-
den speciale aandacht. Loois: 
‘Weliswaar gewoon schilderwerk, 
rolapplicatie in dit geval, maar 
het buizenwerk op het dak vraagt 
om de nodige lenigheid. Je moet 
je soms in allerlei bochten wrin-
gen, boven- of onder de buizen 
door kruipen om er goed bij te 
kunnen.’ Deze minerale onder-
grond zetten de schilders eerst 
voor met Devecryl Nano Diep-
grond. Die laag werd afgewerkt 
met WallCoat PU/AC, een polyu-
rethan, dus een slijtvaste oplos-
middelvrije acrylaat muurverf. 
Van Bemmel: ‘Je moet bij het on-
derhoud aan dit pand sterk reke-
ning houden met de mensen die 
er werken en de omstandigheden. 
De jaloezieën gaan hier automa-
tisch open en dicht. Met de tech-
nisch gebouwbeheerder moet je 
dat goed coördineren. Daarbij 
komt dat zich aan de achterzijde 
van het pand laboratoria bevin-
den. Daar luistert de klimaatbe-
heersing erg nauw in verband 
met bepaalde proeven. Alle on-
derhoudsbewegingen gaan hier 
dus in overleg.’

WAGENINGEN – Het is regulier schilderwerk, maar ook weer niet, 
het onderhoud aan het Lumen-gebouw van de Wageningen Universi-
teit & Research. Veel verschillende soorten ondergronden, dat weer 
wel. En tijdens het werk draait het universitaire leven gewoon door. 
Overal waar en wanneer de schilders van Schilders-, Glas- en Afwer-
kingsbedrijf Hoogvliet-Wageningen aan het pand werken, gaat in 
overleg. 

‘Geen standaard woning’
Uiteenlopende soorten ondergronden Lumen-gebouw van de Wageningen Universiteit & Research

Het Lumen-gebouw van de Wageningen Universiteit & Research kent verschillende 
soorten ondergronden die ieder om hun eigen afwerking vragen   

Eén gevelplaat moet vervangen wor-
den. De andere zijn geschilderd

Elias van Bemmel, Roland Loois (beide 
Hoogvliet) en Jan Eppink (Drost)

Diverse ondergronden van het Lumen-gebouw dicht bij elkaar: sierpleister, 
steenvezel Woodstone-pro�elen en hout 
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 Nationale SchildersVakprijs 2016 geslaagd branche-evenement
 Vakmanschap voor het voetlicht tijdens uitreiking Nationale SchildersVakprijs 2016

UTRECHT – Alleen maar gelukkige winnaars en blije gezichten tij-
dens de feestelijke uitreiking van de Nationale SchildersVakprijs 
2016. Het branche-evenement, de negende editie alweer, vond plaats 
op dinsdag 1 november en was georganiseerd door de schildersvak-
pers (SchildersVakkrant, Eisma’s Schildersvakblad en Schildersvak.nl) 
en vond plaats in het hoofdkantoor van sponsor Mercedes-Benz in 
Utrecht.

  De Nationale SchildersVakprijs 2016 wordt mede mogelijk gemaakt door:

Sikkens is ook sponsor van het 
Nationale Schildersvakprijs-diner

Ontvangst van de gasten in het hoofdkantoor van sponsor Mercedes-Benz: natuurlijk de genomineerden, maar ook de be-
drijven die de Voorselectie hebben bereikt en kans maken op de Klanttevredenheidspluim, vanzelfsprekend de sponsoren 
en verder speciale gasten. In totaal om en nabij 135 feestvierders.

Eerst een rondje ‘voorstellen’. Op de foto een kort vraaggesprekje tussen presen-
tator Erwin van Aken en sponsor Frank Boersma van Faber Personeelszaken. Ook 
de sponsoren Festool, AGC, Bartels Datastore, Sikkens, USP Marketing Consul-
tancy  en Mercedes-Benz waren van de partij.

De prima catering werd verzorgd door Rosco Catering uit Utrecht. Geen gedrang 
want gefaseerd trokken de gasten langs een tweetal bu� etten. Sponsor van het 
driegangendiner, zoals ook voorgaande jaren, was Sikkens. 

Te laat. Door � le als gevolg van het slechte weer kwamen de mensen van spon-
sor Bartels Datastore ietsjes te laat binnen. Tja, dan ben je de klos, dacht presen-
tator Erwin van Aken. Geen probleem voor Anders Bartels. Hij wist de ‘aanval’ 
vakkundig te pareren.

Je weet pas één seconde dat je winnaar bent in de categorie Decoratieschilderwerk en dan 
krijgen de emoties de overhand. De fotograaf legt het � jntjes vast. Jojanneke Post van Davi-
que Sierschilderwerken laat er geen twijfel over bestaan, ze is er zo te zien heel, heel blij mee.

Hier ging het vooral om. De klei-
ne variant was gereserveerd 
voor de winnaar van de Pu-
blieksprijs. De grote ‘kwast’ was 
er voor de Overall Juryprijs. Aan 
het eind van de avond bleek die 
bestemd voor Mark van Boxtel 
Schilderwerken (zie voorpagina).

Aan tafel. Hét moment om nader met elkaar kennis te maken. Netwerken dus. De 
organisatie maakte het mogelijk dat verschillende disciplines uit de schilders-
branche elkaar tro� en en met elkaar in gesprek konden gaan. Aan elke tafel za-
ten ongeveer tien gasten.  
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In de juryrapporten, hoe kan het ook 
anders, louter loftuitingen op de pres-
taties van de winnaars. Over het werk 
van Davique Sierschilderwerken, 
winnaar in de categorie Decoratie-
schilderwerk met het project de Basi-
liek Sint Bavo in Haarlem, vermeldde 
het juryrapport onder andere: ‘Het 
schildersbedrijf heeft hier iets heeft 
toegevoegd dat er daarvoor nog niet 
was. (…) Daarbij kan worden opge-
teld de gebleken materialenkennis, 
de kennis van ondergronden en van 
bewerkingsmogelijkheden.’
Over het project Paleis Het Loo in de 
categorie Onderhoudsschilderwerk, 
uitgevoerd door van Wolters BV, was 
het juryrapport ook lovend: ‘Hier is 
niet alleen sprake van verschillende 
schildersvaardigheden en van een 
hoge kwaliteit, maar wordt die kwali-
teit ook over het hele project conse-
quent volgehouden. (….) Het bedrijf 
ontwikkelde, binnen die traditionele 
technieken ook nog een nieuwe werk-

Juryrapporten



 Nationale SchildersVakprijs 2016 geslaagd branche-evenement
 Vakmanschap voor het voetlicht tijdens uitreiking Nationale SchildersVakprijs 2016

  De Nationale SchildersVakprijs 2016 wordt mede mogelijk gemaakt door:

En bij een feestje hoort muziek. Dat werd verzorgd door de Nijmeegse band Pluto34 die, voorafgaande aan de prijsuitrei-
king, achtergrondmuziek ten gehore bracht in de ontvangsthal van Mercedes-Benz. Dat deden de muzikanten ook tijdens 
het diner en na a�oop van de prijsuitreiking.

Die zag Ron Keppel van Keppel Schilders niet aankomen, de Klanttevreden-
heidspluim, de prijs die wordt bepaald door de meest tevreden opdrachtgever, 
uitgereikt door Florens van er Gaag van USP Marketing Consultancy. Keppel 
mocht de prijs toch echt mee naar huis nemen.

‘Naborrelen’, met ko�e of fris. Ook weer een uitgelezen moment om de prijswin-
naars te feliciteren, nader kennis te maken of om de agenda te trekken voor een 
vervolgafspraak. Dit soort gelegenheden leent zich uitstekend om te netwerken.

Hans Wolters van Wolters BV, zowel winnaar in de categorie Onderhoudsschil-
derwerk met het onderhoudswerk aan Paleis Het Loo als winnaar van de Pu-
blieksprijs, ging al niet met lege handen naar huis, dan kan een goodybag er 
ook nog wel bij. 

Op het moment waarop Wolters BV de winst in de categorie Onderhoudsschil-
derwerk binnenhaalt, lijkt het of Hans Wolters zich verontschuldigt ten opzichte 
van zijn concurrenten, links en rechts van hem. Die kunnen de overwinning al-
leen maar waarderen. 

En als je dan toch sponsor bent en je stelt je ruimte beschikbaar voor de uitrei-
king van de Nationale SchildersVakprijs 2016 dan laat je het weten ook: Merce-
des-Benz viel voor het tweede achtereenvolgende jaar de titel Beste Bestelauto 
ten deel, een unicum.  

Je weet pas één seconde dat je winnaar bent in de categorie Decoratieschilderwerk en dan 
krijgen de emoties de overhand. De fotograaf legt het �jntjes vast. Jojanneke Post van Davi-
que Sierschilderwerken laat er geen twijfel over bestaan, ze is er zo te zien heel, heel blij mee.
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methode waardoor de beglazing nóg 
strakker aangestopt kon worden.’
Het juryrapport over het werk van 
Mark van Boxtel Schilderwerken in 
de categorie Nieuwbouwschilder-
werk met het schilderwerk aan een 
nieuwbouwvilla in Cuijk, liet er geen 
onduidelijkheid over bestaan: ‘Hier is 
strak werken en nauwgezet afwerken 
tot in het extreme doorgevoerd. We 
hebben het hier niet over zomaar uit-
stekend besnijwerk, maar over zó 
messcherp besnijwerk binnen, dat de 
buitenkozijnen over moesten omdat 
die anders zouden misstaan.’ Omdat 
Mark van Boxtel ook de Overall Jury-
prijs won, voegde dat juryrapport 
nog het volgende toe: ‘Deze winnaar 
had nog net dat tikje gedrevenheid, 
precisie, servicegerichtheid en mate-
riaalbeheersing extra. (….) Het draait 
bij de Nationale SchildersVakprijs om 
het belonen van kwaliteitsschilder-
werk en daarvan is dit project een ex-
ponent in de overtreffende trap.’

Juryrapporten

Mark van Boxtel Schilderwerken: categorie Onderhoudsschilderwerk 
+ Overall Jurypijs
Wolters BV: categorie Onderhoudsschilderwerk + Publieksprijs
Davique Sierschilderwerken: categorie Decoratieschilderwerk
Keppel Schilders: Klantentevredenheidspluim

Winnaars Nationale 
Schildersvakprijs 2016:



Venko Schilderwerken
Conserveren Kunstlichttoren, Breskens

Categoriewinnaars

Winnaar Klanttevredenheidspluim

Sponsoren:

Sponsor van het
Nationale SchildersVakprijs 

diner

Schildersblad
I N F O R M A T I E B R O N V O O R D E T O T A L E O N D E R H O U D S M A R K T

EISMA’s

Nationale SchildersVakprijs 2016 is een initiatief van SchildersVakkrant, Eisma’s Schildersblad en SchildersVak.nl

2016
SchildersVAKprijs
Nationale

NAMENS ALLE SPONSOREN
WINNAARS VAN HARTE GEFELICITEERD!

GEFELICITEERD!

Winnaar Juryprijs:
Mark van Boxtel Schilderwerken 

Woning, Cuijk

Winnaar Publieksprijs:
Schildersbedrijf Wolters, Deventer

Paleis het Loo, Apeldoorn

Winnaar categorie Onderhoudsschilderwerk
Schildersbedrijf Wolters

Paleis het Loo, Apeldoorn

Winnaar Klanttevredenheidspluim
Keppel Schilders
Woonboerderij, Groet

Winnaar categorie Decoratieschilderwerk
Davique Sierschilderwerken
Basiliek St. Bavo, Haarlem 

Winnaar categorie Nieuwbouwschilderwerk
Mark van Boxtel Schilderwerken

Woning, Cuijk
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‘We spreken best veel met de 
deelnemers aan het pensioen-
fonds’, vertelt Marlies van Loon. 
Zij is lid van het bestuur van het 
BedrijfstakPensioenFonds voor 
het Schilders-, Afwerkings- en 
Glaszetbedrijf (BPF). Ze is dat nu 
twee jaar, op voordracht van een 
aantal zzp-organisaties (Zelfstan-
digen Bouw, ZZP-Nederland, On-

derhoudNL Zelfstandigen en 
FNV Zelfstandigen). ‘We houden 
reguliere deelnemersavonden en 
spreekuuravonden,  zo’n 30 per 
jaar, door het hele land. Daar 
komt steeds een deelnemer of 
vijfentwintig, meestal heren van 
55 jaar of ouder, dus relatief dicht 
bij hun pensionering, samen met 
hun echtgenote. Dat zijn interes-
sante bijeenkomsten, we halen er 
als bestuur altijd wel weer dingen 
uit waardoor we iets aan de 
dienstverlening kunnen verande-
ren. En op die bijeenkomsten zijn 
ook onze pensioenadviseurs aan-
wezig om uitleg over de pensi-
oenregelingen te geven: wat ge-

beurt er als ik eerder stop, hoe zit 
het met het nabestaandenpensi-
oen, dergelijke dingen. En daar-
naast hebben we nog een digitaal 
klantenpanel, waar alle deelne-
mers aan kunnen meedoen, daar 
zitten nu 300 deelnemers in.’
Maar voor het bereiken van zzp-
schilders is dat allemaal, volgens 
het BPF, niet genoeg. ‘Zelfstandi-

gen hebben vaak andere vragen 
dan werknemers in loondienst’, 
legt Van Loon uit. ‘Ze hebben te 
maken met lastige bepalingen, zo-
als dat ze ons hun fiscale winst 
van drie jaar geleden moeten 
doorgeven. Gegevens die bekend 
zijn bij de Belastingdienst, maar 
die toch ook nog eens aan het BPF 
verstrekt moeten worden. We 
gaan overigens, samen met Zelf-
standigen Bouw, in gesprek met 
de Belastingdienst of dat niet een-
voudiger kan. Sommige zzp’ers 
lopen tegen het begrip ‘fiscaal bo-
venmatig’ aan: als ze meer voor 
hun pensioen opzij zetten dan is 
toegestaan, bijvoorbeeld via een 

lijfrente naast hun verplichte pen-
sioen, kunnen ze naheffingen krij-
gen. En er zijn zzp’ers die vragen 
hebben over de franchise: als je 
aantoonbaar, op basis van hele 
werkweken, minder dan 13.584 
(2015) euro op jaarbasis omzet, 
dan ben je vrijgesteld van premie-
plicht, maar bouw je ook geen 
pensioen op. En dan de verplicht-
stelling zelf: twee van de vier zzp-
verenigingen die ik vertegen-
woordig zijn daar principieel te-
genstander van. Het bestuur gaat 
nu onderzoeken of er vrijstelling 
kan worden verleend aan zzp-
schilders die kunnen aantonen 
dat ze minstens evenveel inleg-
gen bij een andere pensioenvoor-
ziening.’

De verplichtstelling voor zzp-
schilders om deel te nemen aan 
het BPF is onlangs nogmaals afge-
geven door het ministerie. ‘Maar 
het is maar de vraag of dat de vol-
gende keer, en het wordt elke 5 
jaar getoetst, nog zal blijven’, ver-
telt Van Loon. ‘Het gaat op basis 
van het aantal bij OnderhoudNL 
aangesloten bedrijven en het per-
soneel dat zij vertegenwoordigen, 
afgezet tegen het totaal aantal 
schildersbedrijven. Die verhou-
ding wordt steeds schever. Het 
was ook de afgelopen keer een 
dubbeltje op zijn kant. De kans 
dat de verplichtstelling vervalt is 
tamelijk groot.’
‘Terwijl’, verdedigt Van Loon met 
vuur, ‘je geen beter pensioen 

krijgt dan met een pensioenfonds. 
We sparen collectief, het kapitaal 
wordt beheerd door zeer ervaren 
deskundigen, die werken bij een 
van de grootste pensioenuitvoe-
ringsorganisaties van ons land, 
PGGM. Als je sparen bij een bank, 
in een oude sok, via een lijfrente 
of in een pensioenfonds met el-
kaar vergelijkt, dan rendeert het 
pensioenfonds altijd beter.’
Allemaal redenen voor BPF Schil-
ders om te proberen op een ande-
re manier met zzp’ers in contact 
te komen. ‘We hebben een eerste 
pilot gedaan, in Heemskerk. Daar 
merkten we dat zzp’ers het heel 
fijn vinden om met elkaar te net-
werken. Tegelijk werd duidelijk 
dat ze alléén voor een verhaal 
over pensioenen niet snel zullen 
komen. Daarom hebben we het 
idee van “Ondernemerscafés” be-
dacht: bijeenkomsten waar het 
een en ander over schilderen ver-
teld wordt. We hebben Sikkens 
bijvoorbeeld bereid gevonden om 
iets over hun nieuwste producten 
te vertellen, er is ruimte om elkaar 
informeel te ontmoeten, én we 
vertellen over het pensioen. Op 1 
december houden we het volgen-
de ondernemerscafé, in Aker-
sloot. Daarvoor kun je je aanmel-
den via de website of door de 
klantenservice te bellen. Aan de 
hand van de ervaringen gaan we 
er nog meer organiseren. We wil-
len graag in een rechtstreeks ge-
sprek met zzp’ers vertellen waar-
om je het beste bij je pensioen-
fonds pensioen kunt opbouwen.’ 

Voor de genodigden op het open-
bare gedeelte, dat werd gehouden 
na alle beraadslagingen door de 
sectoren en de Algemene Leden 
Vergadering (ALV), was vooral de 
toespraak van Ruud Maas, voor-
zitter van OnderhoudNL, inhou-
delijk interessant. Na hem volgde 
een flitsende presentatie van 
t re n d w a t c h e r  R i c h a rd  v a n 
Hooijdonk. Van Hooijdonk hoort 
tot de vrij grote groep sprekers 
die het publiek mee kan voeren in 
de wondere wereld der moderne 
techniek, benadrukt hoe snel die 

zich ontwikkelt en de mensen op 
het hart drukt om vooral mee te 
bewegen, omdat ‘disrupties’ en 
‘transities’ leiden tot het verdwij-
nen van businessmodellen en ba-
nen en leiden tot compleet nieu-
we bedrijven en compleet nieuwe 
banen. Van Hooijdonk gaat daar-
in misschien van al die trendwat-
chers het allerverst: hij liet een 
chip in zijn hand injecteren, waar-
mee hij nu deuren kan openen, 
zijn auto kan starten en allerlei 
andere dingen kan uithalen met 
spullen die verbonden zijn met 

‘het internet van de dingen.’
Maas, dan, schetste nog maar 
eens waar zijn organisatie sinds 
het vorige beleidsplan, in 2012, 
mee bezig is geweest: eerst intern 
zaken op orde stellen, zowel in de 
organisatie als in de kosten. Daar-
na ook in de branche kosten be-
sparen. Dit ingegeven door nood-
zaak: in korte tijd is het aantal 
schilders in loondienst gedaald 
van 30.000 naar tegenwoordig 
12.000. Daarmee namen ook de 
afdrachten en dus de inkomsten 
voor de branche af en werden in-
stituten als Savantis en Arbouw 
kostbaar. Maas stelde dat de be-
sturen van die instituten niet vol-
doende wilden veranderen in de 
door OnderhoudNL aangegeven 
richting. Maar hij gaf ook wel aan 
dat de wil van OnderhoudNL 
daartoe ook ontbrak. De vereni-
ging wil af van het polderen en de 
communiteiten en zelf onderwijs, 
arbouw, personeelszaken ter 
hand nemen.
Maas schetste hoe de vereniging 
van een werkgeversvereniging 
naar een branchevereniging 
groeide. Waarmee hij bedoelt dat 
OnderhoudNL nu veel van de 
branche-instituten in zich heeft 
opgenomen, met OnderhoudNL 
Personeel, OnderhoudNL Oplei-
dingen, OnderhoudNL Trainin-
gen, OnderhoudNL Garantie en-
zovoort. De bedoeling voor 2020 
is om dit voort te zetten en te wor-
den wat Maas noemt een ‘onder-

nemingsvereniging’. Een stippel-
lijntje op een sheet liet zien wat hij 
bedoelde: er zou ook een Onder-
houdNL Werknemers moeten ko-
men: de vakbond, in dit geval de 
LBV, zou moeten worden opgeno-
men in de vereniging, waarmee 
die er voor zowel werkgevers als 
werknemers zal zijn.
Die vereniging definieert vervol-
gens voor zichzelf ook een aantal 
trends waarmee het iets van 
doen heeft in de komende jaren. 
Zoals de duurzaamheidstrend, 
de trend van ‘zelforganisatie’ 
van zowel opdrachtgevers als 
opdrachtnemers ,  de  almaar 
doorgaande flexibilisering van 
arbeid en opdrachten, en de 

waarneming dat het ‘maatschap-
pel i jk  middenveld  scheurt ’ 
(‘Daar hebben we zelf stevig aan 
bijgedragen’ gaf Maas toe). Daar-
naast stelt de vereniging vast dat 
het imago van de onderhouds-
sector verbeterd kan worden en 
dat alle verschillende ‘sectoren’, 
divisies van de vereniging, zich 
sterker kunnen profileren, vooral 
naar potentiële klanten en stake-
holders toe.
Al met al schetste Maas een weg 
waarop al veel hobbels genomen 
zijn en een aantal nog moeten 
worden overwonnen, met daar-
na uitdagingen die de vereniging 
inderdaad de komende drie jaar 
wel stevig zullen bezighouden.  
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‘Een beter pensioen kan niet’
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Ruud Maas wijdde slechts een kort woordje aan de teleurgestelde vakbonden en 
 illustreerde dat met jankende honden.

Maas met trendwatcher Richard van Hooijdonk, die dankzij een implantaat deel uit-
maakt van het ‘internet of things’

Marlies van Loon: ‘De kans dat op den duur de verplichtstelling verdwijnt, is groot’

APELDOORN- Terwijl een handjevol FNV-leden buiten ‘zoethouder-
tjes’ uitdeelden aan de bezoekers van het Ondernemerscongres van 
OnderhoudNL, keurden binnen, in de warme grote zaal van Orpheus, 
de OnderhoudNL-leden het beleidsplan 2017-2020 goed. De vereni-
ging wil een ‘ondernemingsvereniging’ worden.

APELDOORN- Begin je met iemand die er verstand van heeft over je 
pensioen te praten, dan gaat het al snel twee kanten op: over abstracte 
begrippen als verplichtstelling, franchises en fiscale bovenmatigheid , 
of juist over iets heel specifieks: ‘Hoe staat het nu met mijn oudedags-
voorziening?’ Het BPF Schilders start met ondernemerscafés, om er 
met zzp’ers over door te praten.

OnderhoudNL blikt vooruit

‘Zzp’ers hebben heel andere vragen 

over hun pensioen’



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!

De nieuwste bouwproducten ontdekken?

Bouwproducten.nl is een activiteit van Eisma Bouwmedia BV.
Op Bouwproducten.nl vindt u snel en gemakkelijk informatie over de nieuwste producten voor de bouw.  

www.bouwproducten.nlwww.bouwproducten.nl
@Bouwproducten Bouwproducten.nl/nieuwsbriefBouwvideoFacebook.com/Bouwproducten 

 
o   foto’s & fi lms
o   informatie  opvragen

o   leveranciers gegevens

Het beste nu nóg beter!

Optimal Isolation

Meer informatie: www.globalpaint.com - Tel: 0487 - 595160 

Isolerend over de meest uiteenlopende vervuiling

Zeer prettig verwerkbaar

Geurarm

Extra wit
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Optimisme overheerst op SGA
Succesvolle Schilder Glas en Afbouw Vakdagen in Gorinchem

Van eigen bodem: voor het eerste 
op de SGA te zien, de 16 professi-
onele muurverven en 10 lakver-
ven van het merk Azet. Geprodu-
ceerd door Vink Verf in ‘s- Herto-
genbosch, naar eigen zeggen de 
enige verfgroothandel die zelf 
produceert. Prijstechnisch interes-
sant omdat de leverancier een 
schakel in de verfketen overslaat.

De beste geformuleerde leervraag, 
ingeleverd op de stand van Savan-
tis, maakte kans op een gratis ge-
heel verzorgde ‘training-on-the-
job’, laat bedrijfsadviseur en trainer  
(tevens blogger op Schildersvak.nl) 
Wilbert Teunissen zien. Nieuw in 
het trainingsaanbod is de ‘Master-
class Regisserend Opdrachtgever-
schap’.

Op de stand van Safety-Lift stond 
de nieuwe Light-Lift 15.70 van Hi-
nowa, de opvolger van de Goldlift 
14.70. Behalve een extra bereik van 
1 meter, is de draaibak van het 
nieuwe model noemenswaardig, 
evenals de continue belastbaarheid 
van 230 kg in het gehele werkbe-
reik. Door een nieuwe mastop-
bouw beweegt de bak altijd in een 
rechte lijn (langs een gevel) om-
hoog.

Nieuw bij Nelf zijn de metaallak-
ken: de Nelfapré, een sneldrogen-
de en roestwerende primer voor 
zowel nieuw als behandeld staal-
werk en Nelfalite, een hoogglans 
en zijdeglans aflak voor  toepassin-
gen op metalen zoals voor leidin-
gen en constructiewerk.

Een enthousiast verkoopteam 
brengt hier de professionele verflijn 
van Heerenlux onder de aandacht: 
hoog-en zijdeglanslakken, een sys-
teemverf en (snel)grond verf voor 
hout, kunststof en metalen. Een 
merk met geschiedenis. Het stamt 
namelijk uit 1935, met ooit 300 win-
kels, en ruim tien jaar geleden 
nieuw leven ingeblazen. Met recht 
dus een van de oudste Nederlandse 
verfmerken.

In toenemende mate is ‘duurzaam’ 
hét sleutelwoord. Op veel stands 
was dat duidelijk te zien. Zeker op 
de stand van Eco 100. Daar heeft 
men het ecologisch antwoord op 
vervuilend reinigen, ontvetten en 
afbijten. Hier geen ammonia, ter-
pentine, thinner en aceton , maar 
producten op basis van biologisch 
afbreekbare en herwinbare produc-
ten.

M i r k a ,  h e t  b e k e n d e 
schuurmaterialenmerk, 
vertegenwoordigd door 
Imbema Rhiwa, toonde 
de nieuwe Mirka Deros 
elektrische handpalm 
schuurmachine. Slechts  
1 kg weegt deze schuur-
machine die in combina-
tie met het juiste schuur-
middel voldoet aan de 
eisen van stofvrij schu-
ren.

Nieuw bij Zero: de Deco Style Tra-
vertin- & Betonlook, laat Harry 
Nijhuis, commercieel technisch ad-
viseur, hier zien. Ook voor de schil-
der. De beige en grijze decoratieve 
wandafwerkingsproducten op mi-
nerale basis zijn hoog dampdoorla-
tend en reukarm.  

Al een paar jaartjes op de markt, 
maar voor het eerst op de SGA-
beurs: Niels Scherrenberg toont 
Lacq, ambachtelijke houtbescher-
mingsproducten op lijnoliebasis 
voor rond het huis en voor de 
jachtbouw, en Fluxaf afbijt- en rei-
nigingsmiddelen, twee merken 
van Vliegenthart. 

Verfproducent De Vos Verf intro-
duceert de Glazol wsf Grondlak, 
een watergedragen grondlak die in 
lagen is aan te brengen van meer 
dan 100 mu per laag. Dat heeft di-
rect effect op de erna aan te bren-
gen laklaag. ‘Dat geeft een mooi 
vol eindresultaat’, legt directeur 
Paul de Vos uit. Een tweede grond-
laag versterkt dat effect alleen 
maar.  

En laten we onszelf, de stand 
van SchildersVakkrant, Eisma’s 
Schildersblad en Schildersvak.
nl niet vergeten. Daar konden 
beursbezoekers op de foto en 
werd hun afbeelding direct op 
de voorpagina van of Schilders-
Vakkrant of van Eisma’s Schil-
dersblad geprojecteerd, ook te 
zien op Schildersvak.nl onder 
sga-greenscreenactie. 

De meeste aandacht op de stand 
van Global Paint Products ging 
uit naar de nieuwe Globatex All-
in-1, een matte muurverf in een 
eenpotsysteem voor binnen. Het 
bedrijf benadrukt vooral de 
vloei van het product, vooral bij 
spuitapplicatie. Hoewel we hier 
nooit prijzen noemen, willen ze 
graag kwijt dat de prijs zeer on-
derscheidend is.

Rebels kun je het noemen, het 
nieuwe merk Rebel Paints van Van 
Wijhe Verf, op de beurs voor het 
eerst te zien bij Van Wijk Verf. Het 
is een ‘budgetmerk’ ook wel ‘no-
nonsense merk’, prijstechnisch dus 
interessant. Navraag op de stand 
van Wijzonol over de kwaliteit van 
de professionele verflijn leverde de 
volgende tegelwijsheid op : ‘Uit 
Zwolle komt geen rommel’.  

Connect Products levert, en pro-
duceert volgend jaar zelf, kitten, 
lijmen en pu-schuimen voor de 
glas- en verfhandel. Nieuw in het 
assortiment is een weekmaker-
vrije universeel toepasbare silico-
nenkit, de Seal-it 250 Silicon All, 
met een houdbaarheid van 18 
maanden in plaats van doorgaans 
12 maanden. Op de foto André 
Kouvelt (links) en Niels ter Horst 
van Connect Products.   
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GORINCHEM - Je kunt merken dat de schilder- glas en afbouwsector 
profiteert van de aantrekkende economie. Die positieve sfeer en het 
optimisme was duidelijk te zien en te horen tijdens de SGA Vakdagen 
in de Evenementenhal in Gorinchem. Er waren meer stands, waar-
onder ook stands van bedrijven die voor de eerste keer deelnamen.
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D e  t e x t u u r s p u i t a p p a r a t e n 
Texspray RTX 5500PI en RTX 
5500PX van Graco zijn speciaal 
ontwikkeld voor het verspuiten 
van moeilijke materialen binnen 
zowel grote als kleine klussen. De 
versie PI (Pro Interior) is bedoeld 
voor binnengebruik terwijl de PX 
(Pro Exterior) geconfigureerd is 
voor buitenprojecten. Beide ma-

chines zijn voorzien van 
een trechter met een ex-
tra grote capaciteit, een 
240 V borstelloze gelijk-
s troommotor  en een 
S m a r t S t a r t - s y s t e e m 
waarbi j  de pomp en 

compressor automatisch starten 
wanneer de gebruiker de hendel 
indrukt. Verder is de materiaal-
stroom instelbaar en voorzien de 
spuitapparaten in een pistool 
voor zwaar gebruik.

info: +32 89 770 700
www.graco.com

bouwproducten.nl: 252103

Textuurspuitapparatuur

H E T  P R O D U C T

‘De aandacht die het verdient’

De naam zegt het al, Montarent 
verhuurt glastilhulpen, én toren-
hijskranen. Die verhuurt men niet 
alleen, maar verkoopt die ook. 
Sterker nog, het bedrijf bouwt en 
assembleert kranen op klantvraag 
onder het merk Montalift voor 
binnen- en buitenland.  
Onze aandacht ging uit naar de 
op de SGA-beurs gedemonstreer-
de glastilinstallatie van Bohle. 
Daarnaast importeert het bedrijf 
de accu aangedreven Winlet glas-
robots van het Deense GMV. 
Koopmans: ‘Van die laatste heb-
ben we er 28 “lopen”. De Bohle 

Liftmaster B1 kwamen we pas ge-
leden tegen op de Glasstec in 
Düsseldorf. Jammer dat die niet 
de aandacht in Nederland krijgt 

die het verdient. Reden om het 
apparaat in ons assortiment op te 
nemen.’ 
De benaming glasrobot is te veel 
eer voor het apparaat omdat hier 
geen sprake is van een gemotori-

seerde machine. En de naam til-
hulp doet weer niet volledig recht 
aan de vele mogelijkheden die de 
machine biedt. ‘Het is geen kleine 
tilhulp en ook weer geen relatief 
grote glasrobot zoals de Winlet 
met een maximale hefcapaciteit 
tussen de 350-1000kg, afhankelijk 
van het type Winlet. De Bohle-
machine tilt maximaal 180 kg.’

De machine onderscheidt zich 
volgens Koopmans daarom voor-
al vanwege de hefcapaciteit van 
180 kg en het werkbereik vóór de 
voorste as: ‘Je kunt het te plaatsen 
glas dus naar voren kantelen. 
Heel praktisch bijvoorbeeld in 
een woning bij vensterbanken. 
Dat gaat dan wel iets ten koste 
van de hefcapaciteit.’ Als hulp 
voor de juiste inschatting staat 
een zestal werkconfiguraties op 
het apparaat vermeld. ‘Een prima 
hulpmiddel om bij het kantelen 
en het in hoogte verstellen de ver-
schuifbare contragewichten juist 
in te stellen.’  
Groot voordeel voor de schilder-
glaszetter is volgens Koopmans 
dat de machine eenvoudig is te 
demonteren en daarmee gemak-
kelijk te transporteren. ‘Bij een 
aanvoerroute met een ongelijke 
ondergrond is het glas te vervoe-
ren naar de locatie van plaatsing 
met een verrijdbare glasbok.’ 
De hefi nstallatie voor het glas van 
de Liftmaster beschikt over een 
handbediend dubbel-vacuümsys-
teem met 4 zuigers en is continu 
360° roteerbaar. Bovendien is het 
vacuümsysteem los te koppelen 
en voor zover nodig of wenselijk 
aan een andere kraan te hangen.’ 
Zoals gezegd, de glasrobots zijn 
te koop én te huur. Vanuit de loca-
tie van Montarent in Beverwijk 
beperkt? Koopmans: ‘Nee hoor. 
Als partner van Boels Verhuur 
voor glasrobots kun je gewoon in 
de buurt terecht.’

GORINCHEM – De Arbowet stelt regels aan het veilig tillen van on-
der andere glas. Daar zijn meerdere tilinstallaties voor ontwikkeld. 
Op de SGA Vakdagen kwam de redactie een nieuwe glasrobot tegen 
van Bohle op de stand van Montarent. Directeur Cor Koopmans legt 
uit waarom hij er zo enthousiast over is. 

Cor Koopmans (met bril) demonstreert de Bohle Liftmaster B1 op de SGA-beurs

dag is op te zetten. Hiermee is het 
niet nodig om loopvoorzieningen 
te plaatsen en wordt de overlast 
voor bewoners tot een minimum 
beperkt. 

info: (033) 247 50 00
www.dawcoatings.nl

bouwproducten.nl: 252122

Het Disbon-vloerassortiment van 
Caparol,vertegenwoordigd door 
DWA Coatings, is uitgebreid met 
een pakket coatingsystemen dat 
balkons en galerijen een optimale 
bescherming biedt. De belangrijk-
ste standaard systemen, geba-
seerd op diverse situaties en on-
dergronden, zijn opgenomen in 
een brochure die de eigenschap-
pen en pluspunten beschrijft. Zo 
is hierin te lezen dat de vloercoat-
systemen onder andere econo-
misch, licht flexibel en scheu-
roverbruggend zijn. Verder be-
s c h r i j f t  h e t  d o c u m e n t  e e n 
sneldrogend systeem dat in één 

V A K M A N S C H A P

De éénhand-vlakschuurmachines 
uit de GSS serie van Bosch omvat 
drie kabelgebonden machines: de 
GSS 140-1 A Professional, GSS 
160-1 A Professional en GSS 160 
Multi Professional. De 18 V ma-
chines zijn ontwikkeld voor vak-
mensen uit de houtverwerkende 
industrie evenals schilders en lak-
kers. Kenmerkend zijn onder 

meer de drie verschillende voet-
platen (vierkant, rechthoekig en 
driehoekig) waarmee de vlak-
schuurmachine eenvoudig is af te 
stemmen op de betreffende werk-
situatie. Het schuurpapier wordt 
afhankelijk van voetplaat vastge-
zet met het ‘Easy Fit’-spansys-
teem of via microklithechting 
(Velcro). De machines wegen tus-
sen 1,1 - 1,5 kg en zijn door een 
ergonomische knop met softgrip 
goed in verschillende posities te 
bedienen.

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

bouwproducten.nl: 252105

Vlakschuurmachines
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‘Een werkbereik vóór 

de voorste as’

Verandering   RICHARD HOOGSTRATEN

Ik spreek veel met collega-schil-
ders over verandering van op 
fossiel gebaseerde verf naar 
biobased producten. Het valt 
mij op dat de eerste reactie op 
een verandering bijna altijd ne-
gatief is. Nu ben ik hier eens op 
gaan letten. En in het algemeen 
durf ik de stelling aan dat een 
(harde) verandering meteen 

een soort nee-refl ex 
oproept. Waarom 
is dat? Ik herinner 
mij nog de veran-
dering van oplos-

m i d d e l h o u -
d e n d  n a a r 

w a t e r g e -
d r a g e n 
v o o r 
binnen. 

een soort nee-refl ex 
oproept. Waarom 
is dat? Ik herinner 
mij nog de veran-
dering van oplos-

m i d d e l h o u -
d e n d  n a a r 

w a t e r g e -
d r a g e n 

   

4 in 1 verf 

• Voorstrijk // Afwerking
• Binnen // Buiten
• Muren // Houtwerk 
• 1L 3L 10L 
• Oneindig aanbod aan kleuren.
• Schrobvastheidsklasse 1
• Isolerend
• Hechting op de meeste ondergronden 

tollens.nl

Voorstrijk // Afwerking

Muren // Houtwerk 

Oneindig aanbod aan kleuren.
Schrobvastheidsklasse 1

Hechting op de meeste ondergronden Hechting op de meeste ondergronden 

Oneindig aanbod aan kleuren.

Hechting op de meeste ondergronden Hechting op de meeste ondergronden 

Vloercoating
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Inmiddels bedient het bedrijf ver-
schillende doelgroepen, maar bij 
schilderondernemers begon het al-
lemaal. De ontwikkelaars hebben 
de software dusdanig aangepast 
en de processen zo vereenvoudigd 
dat zowel offertes maken als factu-
reren als calculeren met een paar 
kliks is gefi xt.
Hoe dat werkt maakt CannonBill 
aan de hand van een stripfi lm on-
line duidelijk. Klok: ‘We brengen 
een serieus product op een luchtige 
manier. De geïnstalleerde app op je 
smartphone speelt daarbij een cru-
ciale rol in het proces. De opname 
van het werk gaat ter plekke met je 
mobiel en je duim. Dat wordt ver-
taald naar een offerte die je digitaal 
direct naar de opdrachtgever kan 
sturen. Een geretourneerde op-
drachtbevestiging is het startpunt 
van het werk.’ Van den Brink : Je 
smartphone is je pc. Er gaat niets 
meer per post. Gaat de klant uitein-

delijke ook akkoord met de opleve-
ring, dan stuur je met één klik de 
factuur digitaal naar de klant. Zo 
nodig kun je herinneringen sturen. 
Het debiteurenbeheer kun je live 
via de app volgen. Zo simpel is het 
en moet het ook zijn.’ 
Een eigentijdse aanpak in een tra-
ditionele markt die volop in bewe-
ging is. Klok: ‘Wij kiezen en facili-

teren bewust die doelgroep die 
open staat voor dit soort ontwik-
kelingen. Bijna iedereen heeft een 
smartphone. Het gebruik neemt 
alleen maar toe. Aan ons om een-
voudige, veilige, snelle en ook leu-
ke software te ontwikkelen. Het 
basispakket bestaat uit de moge-
lijkheid om offertes en facturen te 

versturen en het accorderings- en 
betalingsproces te volgen. Puur 
om het gemakkelijker en sneller 
voor de schilder te maken. Vervol-
gens kun je er naar wens een een-
voudig of meer uitgebreid calcula-
tieprogramma aan koppelen. Want 
niet elke schilder wil ongevraagd 
eerst een calculatieprogramma 
doorploeteren.’
Van den Brink: ‘We hebben het 
goed onderzocht: de traditionele 
manier van offertes maken op de 
pc, rekeningen sturen en debiteu-
renafhandeling, afgezet tegen de 
CannonBill-wijze van werken. 
Hoeveel tijd ben je kwijt met het 
maken van een offerte, een factuur, 

een herinnering, opslaan en ver-
zenden? Uitgaande van gemid-
deld 43 opdrachten per jaar en ge-
middeld twee facturen per klus, 
waarvan je ongeveer de helft moet 
“reminden”, kost je dat op de tra-
ditionele wijze netto 17 werkda-
gen meer per jaar, of omgekeerd, 
dat kan het je ook opleveren.’

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

In samenwerking met haar keten-
partner Mill Panel ontwikkelde 
Verweij Houttechniek uit Woer-
den de zogenaamde EPA-deur die 
zich kenmerkt door een u-waarde 

van 2.0. Deze deuren zijn onder 
meer gebruikt als vervanging van 
de balkondeuren in een groot-
scheeps renovatie- en duurzaam-
heidsproject in Woerden. De EPA-
deur is 39 mm dik en heeft door 
de speciale details de uitstraling 
van een traditionele stapeldorpel-
deur (die echter een u-waarde 
heeft van 3.5). Door de goede iso-
lerende eigenschappen heeft de 
deur bijgedragen in het streven 
naar een energie-index van 1,2-1,4 
voor deze woningen. 

info: (0348) 68 82 82
www.verweij-ht.nl

bouwproducten.nl: 252104

EPA-stapeldorpeldeur

‘De aandacht die het verdient’

‘Een smartphone en je duim is voldoende’
ASSEN – Een gewaagde metamorfose: de softwarepakketten van In-
triSys gaan vernieuwd verder als CannonBill. Hoofdrol bij deze tran-
sitie speelt een stripfi guurtje: de ondernemer (Cannon)Bill. ‘Inder-
daad, we gaan het nogal anders aanpakken’, leggen Arjen Klok en Ivo 
van den Brink uit, respectievelijk technisch- en marketingmanager 
van het softwarebedrijf. ‘Alles moet toegankelijker, sneller en gemak-
kelijker zijn.’ 

Arjen Klok (links) en Ivo van den Brink met links in beeld strip� guur CannonBill  

V A K M A N S C H A P

Om een kleur te va-
lideren óf wanneer 
er sprake is van een 
kleine klus, is ge-
bruik te maken van 
de 250 ml testpotjes 
muurverf of aflak 
van Global Paint. 
De producten op 
w a t e r b a s i s  z i j n 
aankleurbaar op het CMS-sys-
teem van het bedrijf en geven de 
gebruiker een indruk van de 
kleur en glansgraad. De 250 ml 
verpakkingen zijn beschikbaar 
voor Globatex Color en PU Top 
Satin in Wit/basis 1, basis 3 en ba-
sis 7. Globatex Color is een matte 
watergedragen muurverf voor 

binnen die zich kenmerkt door 
een lange open tijd. PU Top Satin 
is een oplosmiddelarme, huidvet 
resistente aflak voor binnen en 
buiten. 

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

bouwproducten.nl: 252113

Aankleurbare testpotjes

‘Een serieus product op een luchtige 

manier brengen’
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Verandering   RICHARD HOOGSTRATEN

Dat is niet zonder slag of stoot ge-
gaan. Men vond lekker werken op 
dat moment belangrijker dan de 
eigen gezondheid. En nog steeds 
wordt er veel oplosmiddelhou-
dende verf voor binnen gebruikt. 
Terwijl de wa-
tergedragen al-
ternatieven al-
lang minimaal 
gelijkwaardig zijn. Zo ook de in-
troductie van minder oplosmid-
del in 2010. Deze verandering zet-
te veel kwaad bloed bij de gebrui-
kers. En dat terwijl de verandering 
om goede reden werd doorge-
voerd. Beter voor mens en milieu, 
wie kan daar tegen zijn? En on-
danks dat bedrijven die verande-
ringen snel doorvoeren, vaak veel 
beter presteren, blijft het meren-

deel angstig voor zulke verande-
ringen.  Zeker in de schilders-
branche. Zou dat de reden zijn dat 
Sikkens zijn verpakkingen 26 jaar 
hetzelfde heeft gehouden? Ik 
denk het wel! Slim eigenlijk, dan 

weet je precies 
hoe de gemid-
delde schilder 
denkt.  De in-

houd trouwens niet, die is geen 
jaar hetzelfde geweest. Al wordt 
dat om dezelfde reden niet ge-
communiceerd. Maar door de 
buitenkant zo lang ongewijzigd te 
houden, vallen andere verande-
ringen minder op. En met de slo-
gan ‘nieuwe verpakking, ver-
trouwde kwaliteit’ komt dit nog-
maals naar voren: ‘vertrouwde 
kwaliteit: er is niets veranderd 

hoor, geen zorgen!’.  En dat 
vindt de schilder fi jn. We zullen 
er een harde dobber aan krijgen 
om de gehele branche naar bio-
based producten te krijgen. 
Toch is het onvermijdelijk. Eens 
is de olie op of te duur en dan 
moet er een alternatief klaar 
staan. En eigenlijk is het alterna-
tief er al en ook de grote che-
mieconcerns zijn al een heel 
eind op weg met biobased toe-
passingen. Ik denk dat de groot-
ste drempel de schilder zelf is. 
Ook al is de nieuwe verf beter 
voor klant, milieu en schilder. 
De schilder wil blijkbaar geen 
verandering. Maar waarom 
niet? Ik heb nog steeds geen 
idee.
 richard@blauwvlas.nl
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Perfecte lakken voor een 
perfect resultaat

Glans
Vloei
Duurzaamheid

Werk het hele jaar met 1 lak, 
met behoud van topkwaliteit

+ GRATIS 
2,5 L PERMALINE 
GRONDLAK NAAR 

KEUZE
Vraag het je grossier, of kijk op

trimetal.nl/4SO

PERMALINE
SILICON 4SO

KEUZE
Vraag het je grossier, of kijk op

trimetal.nl/4SO
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