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Flexibel op examen

CONTINUÏTEIT  WAARBORGEN
HOE TE HANDELEN 
BIJ OVERLIJDEN
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Blij met compensatie
bij langdurige ziekte 
WADDINXVEEN - Werkgeversver-
eniging OnderhoudNL is blij met 
de compensatie voor de transitie-
vergoeding bij langdurige ziekte 
van werknemers. Dat betekent dat 
werknemers die langdurig ziek zijn 
voortaan wel recht op een transitie-
vergoeding houden, maar de werk-
gever wordt gecompenseerd uit het 
Algemeen werkloosheidsfonds 
(Awf). Daar staat dan wel een ver-
hoging van de uniforme Awf-pre-
mie tegenover.

CBBS organiseert 
cursus schilders-cao 
RIJSWIJK - CBBS Salarisservice or-
ganiseert ook op 15 december een 
cursusdag over de nieuwe schil-
ders-cao die OnderhoudNL en vak-
bond LBV onlangs afsloten. On-
danks de kritiek op deze cao acht 
CBBS deze cursusdagen van belang 
omdat de nieuwe cao diverse grote 
wijzigingen met zich meebrengen 
ten opzichte van de vorige cao. 
Daarnaast zal een aantal jaarlijks te-
rugkerende onderwerpen worden 
behandeld, zoals de veranderingen 
in wet- en regelgeving. Meer info: 
zie www.cbbs.nl.

Hoge werkdruk bij 
2.700.000 werknemers
DEN HAAG - Bijna 2,7 miljoen 
werknemers in Nederland hebben 
te maken met een hoge werkdruk. 
Ongeveer een miljoen werknemers 
loopt het risico op een burn-out. 
Dat blijkt uit de Nationale Enquête 
Arbeidsomstandigheden. Vooral 
werknemers met een hoge werk-
druk en weinig steun van hun lei-
dinggevende hebben een hoog ri-
sico op een burn-out. Staatssecreta-
ris Jetta Klijnsma van Sociale zaken 
en Werkgelegenheid (SZW) stelt 
nu dertien miljoen euro subsidie 
beschikbaar voor onder meer de 
aanpak van werkstress, pesten en 
ander ongewenst gedrag op de 
werkvloer.
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ZUTPHEN – Vorige maand vonden er examens plaats op Schilder^sCool Zut-
phen, in dit geval voor leerlingen van niveau 2 en 3. ‘Vaste examenperioden wa-
ren voorheen mei/juni en september, maar als je tegenwoordig een groepje van 
minimaal 8 leerlingen hebt dat er klaar voor is, dan examineren we nu ook op 
andere tijdstippen. Heel flexibel en prettig’, vertelt praktijkinstructeur Martin 
Rondeel van Schilder^sCool Zutphen. Hij is zelf ook examinator. ‘Alleen niet 
voor de eigen jongens. Ik examineer in Zwolle.’ Op de foto beoordeelt Daan de 
Wit, secretaris en examinator van Savantis Wesley Feukkink, leerling niveau 3, 
tijdens de module spuitapplicatie. Resultaat: geslaagd. 

Meer nieuwbouw(schilderwerk)

Pas op de plaats 
voor Wet DBA 
DEN HAAG – De Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrela-
tie), per 1 mei van dit jaar de vervanger van de VAR, werkt niet zoals 
het hoort. Daarover zijn opdrachtgevers en zzp’ers het met elkaar 
eens. Staatssecretaris Wiebes (Financiën) heeft nu bepaald dat de 
strikte naleving van de nieuwe wet is opgeschort tot tenminste 2018. 
In de tussentijd werkt het kabinet aan maatregelen om de wet te 
 repareren.

VEENENDAAL – De Belasting-
dienst heeft bericht dat het aan-
brengen van giet- en coatingvloe-
ren en van flakes op trappen, ge-
zien moet  worden als  het 
aan brengen van een verfsysteem. 
Gietvloermortel en vloercoating 
hebben een vergelijkbare samen-

stelling als verfproducten, beoor-
deelt de Belastingdienst, waar-
door de fiscus ze voortaan als zo-
danig fiscaal behandelt. Dat 
betreft, net als schilderwerk voor 
binnen, voortaan voor woningen 
ouder dan 2 jaar. De lage btw 
geldt voor materiaal én arbeid.

6% btw op gietvloeren

DEN HAAG – In de schildersbranche vielen tijdens de economi-
sche crisis de grootste klappen is de sector nieuwbouwschilder-
werk. Tijden veranderen. Ditmaal ten goede. Het aantal nieuw-
bouwwoningen waarvoor een vergunning is afgegeven steeg in 
het derde kwartaal. 

Met de maatregel heeft staatsse-
cretaris Wiebes bepaald dat de Be-
lastingdienst zzp’ers en hun op-
drachtgevers niet af zal rekenen 
op hun onderlinge verhouding. 
Alleen degenen die er een potje 
van maken, met aan fraude gren-
zende praktijken, blijft Wiebes 
(ver)volgen.
De Wet DBA is bedoeld om beter 
onderscheid te maken tussen zelf-
standigen zonder personeel en 
mensen in loondienst én om 
schijnzelfstandigheid tegen te 
gaan. De Belastingdienst beoor-
deelde aan de hand van model-
contracten de arbeidsverhouding 
tussen zzp’er en opdrachtgever, 
zodat zelfstandigen of werkge-
vers niet konden worden verrast 
met naheffingen vanwege schijn-
zelfstandigheid. De praktijk wees 
uit dat de Wet DBA niet de ge-
wenste duidelijkheid verschaft 
voor opdrachtnemers en op-
drachtgevers Veel bedrijven be-
sloten niet langer opdrachten aan 
zzp’ers te geven om moeilijkhe-
den te voorkomen. Wiebes onder-
vond veel druk vanuit de Tweede 
Kamer en maatschappelijke orga-
nisaties.

Het stuklopen van de Wet DBA 
toont volgens de belangenorgani-
saties ZZP Nederland, Zelfstandi-
gen Bouw en MKB Belangen aan 
dat een fundamentele verande-
ring van de wetgeving nodig is. 
De VAR of de Wet DBA met haar 
modelovereenkomsten zouden 
niet meer volstaan. Ze stellen een 
eigen wettelijk kader voor zzp’ers 
voor. In een gezamenlijke brief 
aan de Tweede Kamer wijzen ze 
er op dat de arbeidsmarkt ‘niet 
meer het domein is van alleen 
werknemers en werkgevers’. Mo-
menteel staan in Nederland een 
miljoen zzp’ers geregistreerd. 
De organisaties pleiten voor een 
onderscheid tussen de werkne-
mer en twee types zelfstandigen. 
De twee groepen zelfstandigen 
onderscheiden zich dan vooral 
doordat de eerste groep zich ver-
huurt aan bedrijven, en de tweede 
groep zelf opdrachten zoekt. 
Staatssecretaris Wiebes gaat de 
komende periode de knelpunten 
van de wet oplossen. Intussen 
wordt de handhaving van de wet 
uitgesteld en deelt de Belasting-
dienst geen boetes uit en legt geen 
naheffingen op.

Het aantal afgegeven bouwver-
gunningen is doorgaans een goe-
de graadmeter voor de bouwsec-
tor. In het derde kwartaal steeg 
voor het eerst in een jaar tijd het 
aantal nieuwbouwwoningen 
waarvoor een vergunning is afge-
geven, meldt het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (CBS) in de 
Kwartaalmonitor Bouw. Voor bij-
na 14.000 nieuw te bouwen wo-
ningen werd een bouwvergun-
ning afgegeven, ruim 31% meer 

dan in dezelfde periode in 2015. 
Het dieptepunt in de vergunning-
verlening voor nieuwbouwwo-
ningen lag in 2013, toen per kwar-
taal gemiddeld slechts 6,5 dui-
zend woningen een vergunning 
werd verleend.
Het vertrouwen van ondernemers 
is zelfs groter dan ooit, schrijft het 
CBS. Ook zijn bouwondernemers  
positief over de werkgelegenheid 
in de bouw, die het afgelopen 
kwartaal al groeide.

Hecht waarde
aan hout.

RENOVAID

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

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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Advertentie leidt 
naar gestolen steiger

BUNSCHOTEN – Via een online 
advertentie herkende steiger-
bouwbedrijf De Spindel uit Bun-
schoten hun onlangs gestolen 
maar duidelijk gemarkeerde 
steigermaterieel. Omdat De 
Spindel deelneemt  aan het pro-
ject Preventie Diefstal Steiger-
materiaal van de branchevereni-
ging VSB, werd Hoffmann Be-
drijfsrecherche ingeschakeld. De 
aanbieder wist een factuur te 
overleggen en meende te goeder 
trouw eigenaar te zijn. Omdat 
het materieel zo duidelijk was 
gemarkeerd, werd dit argument 
terzijde geschoven. Uiteindelijk 
deed de aanbieder afstand van 
het materieel na bemiddeling 
van de politie.

Plafondschildering
diepgevroren
GRONINGEN - Een eeuwenou-
de plafondschildering die bij toe-
val is ontdekt in een pand aan de 
Herestraat in Groningen is met 
uiterste voorzichtigheid verwij-
derd door een team van restau-
ratiebedrijf Rescura uit Den 
Haag. De plafondschildering da-
teert uit 1637. Het werd tijdens 
sloopwerkzaamheden ontdekt 
en is beschilderd met sierlijke 
slingers, bloemen, vogeltjes en 
vruchten. De schildering is in de-
len ingevroren bij een tempera-
tuur van -25°C, dit om er voor te 
zorgen dat de knaagdiertjes die 
het hout hebben aangevreten ze-
ker dood zijn. 

Schilder schiet te 
hulp bij brand
LEIDEN – Bij een brand in een 
portiekwoning aan de Sweelin-
cklaan in Leiden raakte gelukkig 
niemand gewond, mede dankzij 
een passerende schilder die de 
bewoonster met behulp van een 
ladder naar beneden kon hel-
pen. Ook twee buurmannen 
schoten te hulp en hebben twee 
kinderen in veiligheid gebracht, 
aldus een politiebericht van de 
veiligheidsregio Hollands Mid-
den. Uiteindelijk raakte nie-
mand gewond. De brandweer 
had het vuur vrij snel onder con-
trole. Hoe de brand is ontstaan 
is niet bekend.

Het ene roze is 
het andere niet
GRONINGEN - Een beeldbepa-
lend kantoorpand aan de Grote 
Markt in Groningen is knalroze 
geschilderd. Door de gemeente 
zelf nota bene, wiens welstands-
commissie onlangs een kun-
stenares beboette wegens het 
blauwroze schilderen van haar 
galerie. De gemeentelijke poli-
tiek vroeg zich dan ook af waar-
om de gemeente een ander be-
rispt en zichzelf geen belemme-
ring oplegt. Het antwoord was 
simpel: ‘Omdat dit tijdelijk is. 
Het pand gaat volgend voorjaar 
tegen de vlakte.’ 

P E R S O N E N  &  B E D R I J V E N
Hendriks SGR:
viervoudig VGO-keur  
BERGHEM - Vastgoedonder-
houdsbedrijf Hendriks SGR be-
haalde het VGO-keur in vier disci-
plines: gevel, dak, interieur en in-
stallatie. Daarmee behoort het 
bedrijf, naar eigen zeggen, tot de 
top-20 van Nederlandse onder-
houdsbedrijven. Het VGO-keur 
biedt vastgoedbeheerders zeker-
heid over de kwaliteit en stabili-
teit van een onderhoudsbedrijf. 
Daarnaast garandeert het keur-
merk dat het bedrijf het volledige 
traject beheerst: van advisering en 
uitvoering tot en met beheer. Op 
de foto de trotse directie van Hen-
driks SGR, v.l.n.r.: Maarten Aarts, 
Marith Bloem en Wichert Span-
jers.

Achterberg sponsort 
goede doelen  
EDE - Door mee te doen aan een 
actie van Achterberg Schilders 
ontvingen Dierenkamp Dragon-
der in Veenendaal , Kinderboerde-
rij Proosdij in Ede en de kinderaf-
deling van Ziekenhuis Gelderse 
Vallei in Ede een geldbedrag van 

het Edese Achterberg Schilders. 
Ze deden mee aan een actie van 
het schildersbedrijf op Facebook. 
Achterberg Schilders publiceerde 
drie berichten op Facebook. Eén 
per deelnemend doel. Afhankelijk 
van het aantal ‘likes’ werd respec-
tievelijk 500, 1000 dan wel 1500 
euro aan de goede doelen uitge-
reikt.

Rick Rekers 
naar EuroSkills 
WA D D I N X -
VEEN - Rick 
Rekers, natio-
naal  kampi-
oen Schilde-
ren, vertegen-
woordigt op 
het  moment 
van verschij-
nen van deze uitgave Nederland 
tijdens EuroSkills, het ‘EK beroe-
pen’, in de categorie Schilderen en 
Decoreren. Het evenement vindt 
plaats van 1 t/m 3 december in 
het Zweedse Gotenburg. Rick Re-
kers, leerling op het ROC Twente 
en Schilder^sCool Hengelo, is een 
ervaringsdeskundige. Voor de 
tweede keer op rij is hij nationaal 

kampioen Schilderen. Vorig jaar 
nam hij daarom al mee aan de 
WorldSkills in Brazilië. Die voor-
sprong heeft hij alvast op zijn con-
currentie.

Vernieuwde 
 Flexpocket

DEN HAAG – Tijdens het Natio-
nale Arbeidsmarktdebat, vorige 
maand, heeft de Algemene Bond 
van Uitzendondernemingen 
(ABU) de eerste exemplaren van 
de vernieuwde Flexpocket uitge-
reikt aan een aantal kamerleden. 
De Flexpocket is een uitgave met 
feiten en cijfers over negen flexi-
bele vormen van arbeid en dienst-
verlening. Omdat met de verkie-
zingen in het vizier de discussie 
over vast en fl ex weer op zal laai-
en vindt de ABU het belangrijk 
dat deze discussie wordt gevoerd 
op basis van feiten. De Flexpocket 
voorziet hierin.Op de foto na de 
overhandiging van de Flexpocket 
door Jurriën Koops (directeur 
ABU) in het midden aan: v.l.n.r., 
Pieter Heerma (CDA), Bas van 
Wout (VVD), Paul Ulenbelt (SP), 

Linda Voortman (GroenLinks), 
John Kerstens (PvdA) en Wouter 
Koolmees (D66).

Coldec opent 
winkels in China
VAASSEN – 
Voor Coldec, 
ontwikkelaar en 
leverancier van 
decoratieve verf-
producten, is het 
werkgebied wat 
groter geworden. 
Onlangs heeft 
het bedrijf een 
derde winkel in China geopend. 
En daar zal het niet bij blijven. 
Het franchiseconcept zal moeten 
gaan leiden tot een totaal van 200 
speciaalzaken in heel China. In de 
zogenoemde Taller’s winkels zijn 
decoratieve verfproducten van 
uiteenlopende aard verkrijgbaar: 
muurverven, luchtzuiverend of 
juist makkelijk reinigbaar, maar 
ook diverse specialties waaronder 
whiteboard- , magneet- en school-
bordverf en diverse multicolour 
producten.

2 N I E U W S
G E M E N G D

Ook iets te vieren of te melden: 
een jubileum, verhuizing, perso-
neelsmutatie, open dag of een 
vernieuwde website? Laat het 
weten. Stuur tekst en beeldmate-
riaal zowel naar schildersvak-
krant@eisma.nl als naar schil-
dersblad@eisma.nl. Aan plaat-
sing zijn geen kosten verbonden.

 
De DBA-dab    JAN MAURITS SCHOUTEN

miljoen zzp’ers in ons land en hun 
opdrachtgevers, dus eigenlijk heel 
modern werkend Nederland. 
Want de VAR-verklaring is afge-
schaft, de Wet DBA heeft verwar-
ring gesticht en die wordt nu op de 
lange baan ge-
schoven.
Wie daar in ie-
der geval garen 
bij spinnen zijn de uitzendbureaus. 
Die hebben kundig aan de boom 
der onrust geschud. De zzp’ers die 
loslaten en klaar zijn voor een de-
tacherings- of uitzendconstructie 

vallen hen als rijp fruit in de 
schoot. 
Want als de regering verwacht dat 
de ontstane situatie zal leiden tot 
meer vaste contracten: vergeet het 
maar. Dan moet toch eerst dat 

doorbetalen bij 
ziekte van tafel. 
De gemiddelde 
personeelvrije 

ondernemer begint daar gewoon 
niet aan.
Zzp’er en écht een eigen toko? Je 
hebt geen probleem. Ook niet als je 
wel eens voor een ander werkt. 

Zzp’er maar meestal met klus-
sen bezig voor anderen? Praat er 
eens over of je gewoon met je ei-
gen spullen mag komen werken 
en stuur steeds een nette factuur. 
Er uitgegooid maar terug als 
‘zelfstandige’ schilder? Je hebt 
een probleem, maar ook weer 
niet: de economie trekt aan. Ga 
eens echt ondernemen, of klop 
aan bij een uitzendbureau. Bij 
zo’n chef wil je toch niet blijven? 
Do the dap!

j.schouten@eisma.nl

Ja, die dansmove, de dab, dat is 
de zzp’er van het moment. Het 
is een trots gebaar: je steekt je 
hand zegevierend op, maar ook 

een beschaamd ge-
baar: je verbergt je ge-
zicht achter je andere 
arm. (Niet bekend? 

Dan hebt u geen 
schoolgaande 

kinderen).
Ze zitten in 
e e n  c o m -
pleet vacu-

um, de 1,5 

V O O R W E R K

een beschaamd ge-
baar: je verbergt je ge-
zicht achter je andere 
arm. (Niet bekend? 

Dan hebt u geen 
schoolgaande 

kinderen).

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

S J O N  GERALD JAGER
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CPB: flexwerk nadelig
voor laagbetaalden  

Daarmee geeft het CPB aan dat 
nieuwe wetten om het aantal flex-
banen en schijnzelfstandigheid 
terug te dringen vooralsnog niet 
helpen. ‘We moeten niet te veel 
verwachten van de wet Werk en 
zekerheid van minister Asscher 
en de Wet DBA van staatssecreta-
ris Wiebes’, zegt Daniel van Vuu-
ren van het CPB. Beide wetten 
kwamen er, respectievelijk in 2015 
en 2016, om de positie van flex-
werkers te versterken. ‘Deze re-
gels zijn een begin, maar pakken 
het probleem niet fundamenteel 
aan.’
In Nederland hebben vier van de 
tien werkenden geen vast con-
tract, en dat zijn vooral laagopge-
leiden, aldus de gegevens in het 
rapport. Het CPB komt met aan-

bevelingen aan de politiek om dit 
groeiende probleem aan te pak-
ken. Zo noemt Van Vuuren de in-
voering van een arbeidsonge-
schiktheidsregeling voor alle zelf-
standigen. Ook zou het volgens 
hem helpen als het vaste contract 
wordt versoberd, zodat het mak-
kelijker wordt om iemand te ont-
slaan. Daarmee herverdeel je vol-
gens hem de risico’s, zodat niet 
alleen maar laag opgeleiden de 
dupe zijn.
‘Het CPB helpt effectief de mythe 
om zeep dat flexibilisering op de 
Nederlandse arbeidsmarkt een 
soort economische natuurwet is 
waar niet aan valt te ontkomen’, 
reageert vakbondsvoorzitter 
Maurice Limmen van CNV op het 
rapport van het CPB.

ROTTERDAM - Rotterdam is lid 
van het wereldwijde netwerk ‘100 
Resilient Cities’, een initiatief dat 
tot doel heeft om de weerbaarheid 
en veerkracht van steden te verster-
ken. Ook AkzoNobel heeft zich, 
met vele andere bedrijven, bij dit 
wereldwijde netwerk aangesloten. 
Vorige maand vond de kick-off 
plaats op de Valentijnschool in het 
stadsdeel Delfshaven (op de foto 
Arnoud Molenaar van de gemeen-
te Rotterdam en Annemieke Kievit 

van AkzoNobel). In totaal staan 
schilderbeurten voor vier basis-
scholen in de Rotterdamse wijk Bo-
spolder/Tussendijken op de rol, 
plus nog een aantal andere projec-
ten. De schilderbeurten worden ge-
daan door het Sikkens Kleurinitia-
tief NL waarbij leerling-schilders 
onder leiding van een gepensio-
neerd Sikkens-medewerker letter-
lijk kleur brengen de klas. Hieron-
der nog een initiatief om Rotterdam 
netjes te houden.

JAn VAn VLieT sCHiLDeRweRKen

K o R T
Klaas Knot (DnB)
naar Logchies 

AMSTERDAM – Wel zo handig , 
wanneer bewindsvoerders die 
over ondernemen gaan eens een 
‘snuffelstage’ houden. Om die re-
den riep MKB-Nederland 18 no-
vember uit tot ‘Dag van de Onder-
nemer’, een initiatief dat de vol-
gende jaren vervolg zal krijgen als 
het aan de werkgeversorganisatie 
ligt. Ook OnderhoudNL deed mee 
aan het initiatief en nodigde Klaas 
Knot, president van De Neder-
landsche Bank, uit om op werkbe-
zoek te komen. Dat deed hij door 
een project in uitvoering te bezoe-
ken in Amsterdam, uitgevoerd 
door vastgoedonderhoudsbedrijf 
Logchies uit Beverwijk.

Milieuzone A’dam
1 januari actief
AMSTERDAM – Voor wie het zich 
nog niet voldoende realiseert: ook 
in Amsterdam geldt per 1 januari 
aanstaande een milieuzone voor 
zo’n beetje het gehele gebied bin-
nen de Ring.  In dit geval niet voor 
personenauto’s maar wel voor be-
stelwagens. Dat betekent geen toe-
gang meer voor bestelauto’s (voer-
tuigcategorie N1) met een diesel-
motor met een datum van eerste 
toelating van 1999 en ouder. Op de 
gemeentelijke website van Amster-
dam is voor het bedrijfsleven aan 
de hand van infographics en ken-
tekenchecks inzichtelijk gemaakt 
wat er per 1 januari 2017 veran-
dert.

Blauw-groen
tegen vliegen
ALKMAAR – Wie ooit in het cen-
trum van Alkmaar is geweest moet 
de monumentale Visbanken zijn 
tegengekomen. Dit jaar was het 
schilderwerk van het interieur aan 
de beurt. Kleuronderzoek wees uit 
dat de kleuren die er op zaten, niet 
de originele waren. Dat bleek ooit 
een blauw-groene kleur te zijn ge-
weest, bedoeld om vliegen af te 
schrikken. Die kleuren zijn terug 
aangebracht. Uit historische over-
wegingen, want de visbanken zijn 
niet meer in functie.

ROTTERDAM - Steeds meer huis-
eigenaren stellen samen met de ge-
meente een onderhoudsplan op 
voor hun woning. Het programma 
Steigers op Zuid startte vorig jaar. 
Een stimuleringssubsidie en lenin-
gen zijn daarbij mogelijk. In Rot-
terdam Zuid werken inmiddels 
1378 particuliere woningbezitters 
aan een onderhoudsplan voor hun 
woning. De woningeigenaren zien 
het nut in van een goed onder-
houdsplan. Om nog meer huizen-
bezitters aan te moedigen om hun 
huis op te knappen, is de campag-
ne ‘Hou je huis heel’ gestart. Met 
posters, folders en op sociale me-
dia maakt de gemeente particulie-
re woningbezitters bewust van het 
belang om hun eigen huis goed te 
onderhouden. 
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Vorig jaar stond Jan van Vliet voor 
een lastige keuze. Na dertig jaar bij 
hetzelfde kleine schildersbedrijf te hebben 
gewerkt, gaf zijn werkgever te kennen 
niet te weten hoe de zaak op termijn 
moest worden voortgezet, gezien zijn 
leeftijd. De werkgever verklaarde zich 
bereid mee te werken als Van Vliet voor 
zichzelf wilde beginnen. ‘Heel jammer. 
Ik heb het er altijd prima naar mijn zin 
gehad. Ik had drie opties: blijven, een 
andere werkgever zoeken of voor mezelf 
beginnen. De eerste twee mogelijkheden 
spraken me niet aan. Er verandert dan 
veel: de werkwijze, nieuwe collega’s, 
te grote leeftijdsverschillen, andere 
gezagsverhoudingen. Daar ben ik te 
gevoelig voor. Er bleef niet veel anders 
over dan het zelf te gaan proberen.’
In samenspraak met zijn ‘oude’ baas 

werd besloten om in het voorjaar te 
starten. ‘Dan is er volop werk. Daar 
hebben we uitvoerig over gesproken. 
Ook heeft hij me geholpen met de 
belettering van mijn nieuw aangeschafte 
schildersbus. En ik heb wat elektrische 
apparatuur van hem overgenomen. Die 
overgang verliep allersoepelst.’ Op 1 
april 2015 startte Van Vliet zijn Jan van 
Vliet Schilderwerken. 

In het begin schakelt zijn oude werkgever 
Van Vliet nog regelmatig in, maar al snel 
neemt het eigen werk de overhand. ‘Dan 
merk je dat je echt op eigen benen staat. 
Als gezel-schilder met  30 jaar ervaring 
weet je dat je kunt schilderen, maar nu 
houdt het werk niet om 4 uur ’s middags 
op. ’s Avonds moet je werk opnemen, 
offertes de deur uit doen en administratief 

werk bijhouden. Gelukkig springt 
mijn vrouw op dat gebied bij.’
Overdag geniet Van Vliet van de 
vrijheid om het werk in eigen tempo 
en naar eigen kwaliteitsnormen uit 
te voeren. ‘Dat ligt in mijn karakter 
besloten. Ik werk nu eenmaal graag 
alleen. Dan hoef ik me ook niet te 
storen aan iemand die het anders 
doet.’ Wel voert Van Vliet werken uit 
samen met twee timmerlieden. ‘Eerlijk 
is eerlijk: dat gaat eerder via hen dan 
via mij, omdat de schilder meestal het 
voorbereidende timmerwerk volgt.’ 

En nog een mooi verschil volgens 
Van Vliet: ‘Ging ik vroeger na de 
bouwvakvakantie de eerste dag met 
tegenzin naar mijn werk, dat gevoel is 
nu helemaal weggevallen.’    

DEN HAAG – Uit het rapport ‘Flexibiliteit op de Arbeidsmarkt’ van 
het Centraal Plan Bureau blijkt dat flexwerkers tot drie keer zoveel 
kans op armoede en werkloosheid hebben als werknemers met een 
vast contract. 

‘Hou je huis heel’-
campagne gestart

Rotterdam beter in de verf

Zo kan het ook

HOOGERHEIDE - Je bent verf-
technisch adviseur en in die hoeda-
nigheid regelmatig kleuradviseur. 
Dat is al leuk werk, maar soms zijn 
er momenten waar je echt blij 
wordt. Het gebeurde Ron Nefs van 
Sigma Coatings. ‘Bergingen van 
hoogbouwobjecten zijn doorgaans 
donker. Vaal wit schilderwerk en 

grijs beton overheersen. Maar niet 
bij deze VvE in Hoogerheide waar 
ik kwam voor een vloercoatingad-
vies. Ik was aangenaam verrast bij 
het betreden, via de ondergrondse 
garage, van deze kleurvolle ber-
gingsruimte. Ik kon het niet laten 
om er een foto van te maken. Zo 
kan het dus ook.’

Muurschildering gereproduceerd 

GRONINGEN - In 1971 maakte 
de Groningse kunstenaar Jan 
van der Zee (1898-1988) een 
grote muurschildering in de 
Analistenschool te Groningen. 
Toen de school in 2012 werd ge-
sloopt, waren enkele betrokke-
nen wel zo slim om het origi-
neel te inventariseren en te do-
cumenteren (foto inzet). Van 
der Zee betrok zijn verven des-
tijds van de Nelf Lakfabrieken, 

die nu, als medesponsor, bereid 
was om de oorspronkelijke 
kleuren te analyseren en te re-
produceren. Daarna is hard ge-
werkt om het kunstwerk te re-
produceren op een nieuwe plek 
in de Van DoorenVeste in Gro-
ningen, waar het Instituut voor 
Life Science & Technology ge-
vestigd is. De Analistenschool 
is een rechtsvoorganger van dit 
Instituut.
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‘Duidelijke gezagsverhoudingen’
Arbeidsjurist Margit Eijsenga  weet ‘alles’ over dossieropbouw en ontslag

Ontbinding van het  arbeidscontact… 
we hebben het niet over ontslag we-
gens einde werk, toch?

‘Nee. Zeker sinds invoering van 
de Wet werk en inkomen zijn ont-
slagen om bedrijfseconomische 
redenen en arbeidsongeschikt-
heid in eerste instantie ter beoor-
deling van het UWV. Over een 
beslissing van het UWV kun je 
wel weer in beroep gaan bij de 
kantonrechter. Dat soort zaken 
doen we ook. Maar rechtstreeks 
naar de kantonrechter gaan alle 

ontslagen op ‘persoonlijke gron-
den’. Dan heb je het bijvoorbeeld 
over ontslag wegens disfunctio-
neren, verwijtbaar handelen, ver-
storing van de arbeidsrelatie. Per-
soonlijk ontslag, dus.’

Juist, en de Wet werk en inkomen 
ging ontslag een stuk gemakkelijker 
maken…

‘Nou… dat was inderdaad wel de 
bedoeling. Maar niet helemaal ge-
lukt. De procedure is op zich wel 
helderder geworden. Maar vooral 
werkgevers zijn wel in een veel 
strakker keurslijf gedwongen. De 
criteria voor ontslag zijn nu veel 
meer gesloten omschreven. Vroe-
ger liet de wet meer opening voor 
interpretatie van de rechter.’

Leg dat eens uit…

‘Het is altijd al zo geweest dat je 
iemand niet zomaar mag ont-
slaan. Je moet er redenen voor 
hebben en je moet iemand ook de 
mogelijkheid hebben gegeven om 
zijn of haar gedrag te verbeteren. 
En je moet kunnen aantonen dat 
je dat gedaan hebt. Maar in de 
oude situatie was de omschrij-
ving zó dat de rechter er zijn ei-
gen interpretatie aan kon geven. 
Die kon oordelen, hoewel het dis-
functioneren van de werknemer 
niet helemaal vaststond omdat de 
werkgever de papieren (het dos-

sier ter onderbouwing) niet alle-
maal op orde had, dat het arbeids-
contract tóch ontbonden werd. 
Vervolgens kon hij dan wat schui-
ven met de vergoeding: een werk-
nemer kreeg dan meer geld mee 
dan als het dossier wel had ge-
klopt.’

En dat is nu moeilijker?

‘Ja, ook de rechter heeft nu klei-
nere marges. Hij mag in principe 
geen arbeidscontract ontbinden 
als er geen gedegen dossier is dat 

aangeeft dat de juiste stappen ge-
nomen zijn.’

Oh, dus als ik afscheid wil nemen 
van een werknemer, moet ik…

‘Als het goed is begint het eerder. 
Eigenlijk al bij het in dienst ne-
men. In het arbeidscontract staat 
al een functieomschrijving, die 
maakt duidelijk wat je van je me-
dewerkers verwacht. Wat ook een 
goed idee is, is om huisregels op 
te stellen: “Bij ons bedrijf komen 
we altijd op tijd, wordt niet ge-
beld op de steiger, nemen we 
geen spullen van het werk mee 
naar huis, roken we niet bij klan-
ten in huis…” dat soort dingen. Je 
kunt zoiets ook opstellen op het 
moment dat je medewerkers hebt 
die dat soort dingen doen, en die 
regels dan aan iedereen uitdelen. 
Dan kan een medewerker later 
niet zeggen dat hij nooit heeft ge-
weten dat het een regel was.’

Goed. Maar nu heb ik een schilder 
die steeds te laat komt en zich lomp 
gedraagt bij klanten…

‘Waar het vaak misgaat is in ge-
sprekken met de medewerker en 
in de verslaglegging daarvan. 
Mensen vinden het nu eenmaal 
lastig om het over ‘lelijke’ dingen 
te hebben. Terwijl het het beste is 
om duidelijk uit te spreken welk 
gedrag je niet tolereert en wat de 

ander zou moeten veranderen. En 
áls het dan besproken wordt, staat 
er dan in het gespreksverslag 
weer niets concreet over. Alleen 
iets van ‘we hebben het erover ge-
had’. Geef je de medewerker dan 
toch een voldoende als beoorde-
ling, dan sta je later niet sterk 
voor de rechter.’

Dus: zeg elkaar maar fl ink de waar-
heid!

‘Nou… dat is weer de andere 
kant. Wij zeggen altijd: ‘papier 
kleeft’. Iets wat je schrijft, mailt, 
appt of sms’t blijft lang hangen en 
kan een rol spelen in de ontslag-
procedure. Bij  voorkeur niet 
schelden of krachttermen gebrui-
ken. Wel wijzen op welk gedrag je 
niet tolereert en vragen om con-
crete gedragsverandering. De vol-
gende stap is dat je met elkaar een 
verbeterplan opstelt en een verbe-
tertraject volgt.’

We hebben het trouwens niet over 
staken, of over eenmalige stommitei-
ten, toch?

‘Nee. Stakingen vallen onder het 
stakingsrecht. Mits volgens de 
voorwaarden uitgevoerd, kan dat 
geen ontslaggrond zijn. En inder-
daad: eenmalige vergissingen zijn 
ook zelden voldoende grond voor 
ontslag. Dat is slechts anders 
wanneer het een dringende reden 
betreft, reden voor ontslag op 
staande voet. Meestal hebben we 
het over langdurig ongewenst ge-
drag.’

En zo’n verbetertraject kan jaren du-
ren zonder resultaat…

‘Nee, dat is ook een verandering 
in de wet. De duur van zo’n tra-
ject heeft niets meer met het aan-
tal dienstjaren te maken. Als het 
gaat om dingen die snel en duide-
lijk te veranderen zijn, bijvoor-
beeld afspraken met iemand die 
altijd te laat komt, dan kan het 
traject zelfs slechts een paar we-
ken zijn. Je kunt dan immers be-
oordelen of de werknemer nu wel 
op tijd komt.’ 

Er zijn altijd smoesjes, de werkgever 
moet beoordelen of de werknemer 
zich verbeterd heeft

‘Klopt. Maar zo is het nu eenmaal. 
De werkgever heeft een gezags-
verhouding en een instructiebe-
voegdheid over de werknemer. 

Hij mag hem instructies geven 
waar de werknemer zich aan te 
houden heeft. Dat wordt nog wel 
eens uit het oog verloren. Daar-
door worden die gesprekken en 
afspraken vaak zo vaag. Overi-
gens, wij staan met ons kantoor 

ook werknemers bij. Vroeger was 
het een goede strategie om je van 
de domme te houden, als je wel 
wist dat de werkgever niet goed 
aan dossiervorming deed. Nu is 
dat vaak veel moeilijker. Je ziet 
dat de werkgever stappen onder-
neemt. Dan is het vaak verstandig 
om schriftelijk te protesteren. Dat 
en waarom je een bepaalde taak 
in redelijkheid niet kunt uitvoe-
ren, bijvoorbeeld, of dat je je wel 
degelijk aantoonbaar verbetert.’

Tja, want het niet halen van doelen 
heeft niet altijd met de werknemer te 
maken

‘Natuurlijk niet. Bijvoorbeeld, als 
je als schildersploeg van je lei-
dinggevende veel te weinig tijd 

krijgt om een bepaald complex te 
schilderen, dan weet je dat je je 
werk niet op een verantwoorde 
manier kunt uitvoeren. De lei-
dinggevende, handelend in op-
dracht van de werkgever, zal je er 
niet snel op aanspreken. Maar 
soms kan het slim zijn om te mai-
len of te appen dat je het werk wel 
gaat uitvoeren, maar niet garant 
kunt staan voor het eindresultaat. 
Dan is het in ieder geval maar op-
geschreven.’

Margit Eijsenga: ‘Vroeger had de rechter meer ruimte bij de ontbinding van een 
 arbeidsovereenkomst’

De werkgever heeft

‘instructiebevoegdheid’

‘Stel huisregels op waar iedereen zich 

aan moet houden’
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nelf durfde de uitdaging aan!

SB-Schilderwerk na 5 jaar 
nog SteedS in zeer goede Staat

www.nelf.nl/nl/projecten

houten huiS naarden, winnaar nationale SchilderSVakprijS 2011

UTRECHT – Met haar bureau Het Arbeidsrechtkantoor staat Margit 
Eijsenga zowel werkgevers als werknemers bij die dreigen hun ar-
beidscontract te gaan ontbinden. Ze geeft er workshops over en 
schreef er de ‘Praktijkgids Dossieropbouw en Ontslag’ over. Dat boek 
heeft ze nu, dankzij de Wet werk en inkomen, aangepast. ‘Je moet aan-
tonen dat je alles hebt geprobeerd om de medewerker zich te laten 
verbeteren.’



Gefeliciteerd!  
Mark van Boxtel Schilderwerken

Het project ‘Woning Cuijk’ van Mark van Boxtel Schilderwerken  
heeft de Nationale SchildersVakprijs 2016 gewonnen.  
Mark van Boxtel Schilderwerken won zowel in de categorie 
‘Nieuwbouwschilderwerk’ als de Overall-prijs van de vakjury.  

Wij zijn trots dat Sigma Coatings hieraan een bijdrage heeft  
mogen leveren. Gefeliciteerd met dit prachtige resultaat!

Winnaar  
Nationale 
Schilders- 
Vakprijs  
2016

166021 ADV SIGMA SCHILDERSVAKPRIJS 278x398.indd   1 23-11-16   15:50
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‘Veel bouwkundig werk’
temebel Vastgoedonderhoud bouwt energieneutrale woonunits

Er staat er één kant-en-klaar voor 
het bedrijfspand in Doetinchem. 
Een demonstratiemodel, maar al 
wel verkocht, blijkt later. Binnen, 
in de werkplaats van Temebel 
Vastgoedonderhoud staan nog 
drie van die Vivax-huizen, in ver-
schillende stadia van opbouw. 
Hoe komt een schildersbedrijf tot 
zo’n activiteit?
‘We doen eigenlijk al jaren veel 
bouwkundig werk’, vertelt Bram 
Aaldering. De voormalig Wijzo-
nol-accountmanager werd zo’n 
2,5 jaar geleden compagnon en 
mededirecteur van Temebel. Sa-
men met Eric Woerts geeft hij lei-

ding aan het bedrijf, dat 80 jaar 
geleden als schildersbedrijf werd 
opgericht en inmiddels is uitge-
groeid tot een vastgoedonder-
houdsbedrijf, gericht op het ont-
zorgen van opdrachtgevers (cor-
poraties, bedrijven, VvE’s maar 

ook particulieren) op het gebied 
van planmatig onderhoud en re-
novatie.
Terug naar dat bouwkundige. ‘We 
hebben 25 schilders in vaste 
dienst en 7 bouwvakkers’,  legt 
Aaldering uit. ‘En op kantoor 
hebben we een bouwkundig 
werkvoorbereider en een werk-
voorbereider die zowel bouw-
kundige als schildertechnische 
klussen oppakt. Bouwkundig is 
de werkvoorbereiding een stuk 
ingewikkelder, maar de omzet die 
je realiseert met relatief weinig 
bouwvakkers is dan weer relatief 
heel groot. Het mooiste is dat we 

het veel combineren. We kunnen 
onze klanten een totaalpakket 
bieden: een dakkapel bouwen, 
een aanbouw, isolerende voorzie-
ningen, en altijd in bewoonde 
staat, hè.
’Dat laatste leidt tot steeds meer 
totaalrenovatieopdrachten. Zoals 
een pas verworven opdracht van 
corporatie Wonion in Ulft voor 
het nul-op-de-meter maken van 
70 gedateerde huurwoningen die 
nu op label D zitten. ‘Wonion 
vroeg ons nadrukkelijk, en een in-
stallatiebedrijf, om plannen in te 
dienen. Geen bouwbedrijf. Ze 
wilden bedrijven die gewend zijn 
om te werken aan woningen in 
bewoonde staat. We ontwikkel-
den een plan waarbij we bijna niet 
in de woning zelf hoeven te zijn. 
Bijna de hele renovatie gebeurt 
van buitenaf en ook nog eens heel 
vlug. Bovendien zorgen we voor 
opvang van bewoners die toch 
even hun huis uit willen.’
De combinatie vakmanschap en 
aandacht komt ook nadrukkelijk 
terug bij de Vivax-woningen. ‘Sa-
men met de bedenker, Marcel Bo-
degraven, en een aantal partner-

DOETINCHEM – Nee, directeur Bram Aaldering van Temebel Vast-
goedonderhoud heeft liever niet dat je ze ‘tiny houses’ noemt. Maar de 
kleine, energieneutrale, van cradle-to-cradle materialen gemaakte wo-
ningen die zijn vakmensen bouwen voor Vivax Housing hebben er 
wel veel van weg. Schildersbedrijf wordt huizenproducent?

De huizen hebben een eco-keuken en een kleine zolder, geschikt 
om op te slapen

bedrijven zijn we om de tafel gaan 
zitten. We maken gebruik van be-
staande technieken: isolatiemate-
rialen, warmteterugwinning, tri-
ple beglazing, kunststofkozijnen, 
zonnecollectoren. Daarmee ma-
ken we een compleet energie-
neutrale woonunit voor twee per-
sonen, eenvoudig aan elkaar te 
koppelen zodat je een eengezins-

woning krijgt. De materialen zijn 
voor een belangrijk deel cradle-
to-cradle, in ieder geval is het 
huisje bij einde levensduur geheel 
demontabel. Het huis is eenvou-
dig op een dieplader te vervoeren 
en kan op een fundering van sta-
len balken staan of anders op vier 
fundatiepoeren. Alleen een aan-
sluiting op het riool, water en het 
elektriciteitsnet is nodig, al zijn 
daar ook wel oplossingen voor’, 
vertelt Aaldering. ‘Alles staat of 
valt wel bij een gedegen uitvoe-
ring. En dat vraagt weer om vak-
mannen die betrokken zijn bij wat 
ze maken, niet zomaar ergens een 
schroef in draaien, maar zich af-
vragen waar die schroef voor no-
dig is. Luchtdichting en goede af-
werking van de kieren en derge-
lijke zijn zeer belangrijk. We 
hebben pas een blowerdoortest 
gedaan. Bleek er precies één keer 
een, makkelijk dicht te stoppen, 
gaatje verkeerd geboord te zijn. 
Dat is een prestatie van jewelste 

van onze vakmensen.’
Aaldering en Vivax spreken liever 
niet over ‘tiny housing’. Aalde-

ring: ‘Het heeft natuurlijk best 
veel weg van die trend waarover 
zoveel geschreven wordt: duur-
zaam leven in een klein, ver-
plaatsbaar huisje. Maar veel van 
die concepten zijn nooit verder 
dan de tekentafel of hoogstens 
een prototype gekomen. Er hangt 
ook een ‘hipster ’-sfeer omheen. 
Wij maken gewoon energieneu-
trale, duurzame wooneenheden 
voor welbepaalde doelgroepen. 
De eerste zeven zijn inmiddels 
verkocht. Die gaan naar een cor-
poratie die ze inzet voor de huis-
vesting van statushouders. We 
zien ook mogelijkheden voor stu-
dentenhuisvesting en voor man-
telzorgwoningen, waarbij een fa-
milielid een eigen woonruimte op 
het erf of in de tuin kan krijgen. 
Het basismodel kost 30.000 euro. 
Daarvoor heb je een complete 
tweepersoonswoning met zonne-
panelen, wtw-installatie, toilet, 
een zogenaamde eco-keuken van 
leverancier Bribus, gemaakt van 
FSC-hout met granulaat van ge-

perste eenjarige gewassen ertus-
sen, kasten en een zoldertje. En 
alles gemaakt door lokale, Achter-

hoekse bedrijven. Wij van Teme-
bel zijn meer dan de producent 
van deze woningen, we helpen 
ook mee om er klanten voor te 
vinden.’
Het schilderwerk, ondertussen, 
gaat gewoon door. ‘Aan de Vivax-
woningen zit wel wat schilder-
werk: de gepotdekselde buitenbe-
kleding wordt geschilderd met 
Woodstain en binnen kunnen 
wanden en vloeren naar keuze 
worden afgewerkt en gesausd of 
anders in de blanke lak gezet. Dat 
is werk voor één of twee schil-
ders. We zijn dit project niet ge-
start om de schilders in de winter 
aan werk te houden, al helpt het 
mee. Gelukkig ziet het er deze 
winter voorlopig goed uit met 
veel binnenschilderwerk. Voor 
bouwvakkers geldt natuurlijk net 
zo goed dat de winter het rustige 
seizoen is. We hopen de bouw 
van de Vivax-woningen dan ook 
voornamelijk te concentreren in 
de wintermaanden’,  glimlacht 
Aaldering.

Bram Aaldering voor het demonstratiemodel. Dit huisje, aan de achterkant ge-
koppeld aan net zo’n huis, kan zo een complete gezinswoning vormen

De wanden zijn goed geïsoleerd, de ramen triple beglaasd. De 
enige benodigde verwarming is een wtw-installatie

In de doorloop zitten de inbouwkasten In de werkplaats wordt aan drie Vivax-huizen tegelijk gewerkt

Toilet, douche, wastafel, wasmachine 
en wtw-installatie in één ruimte

‘De eerste zeven 

zijn al verkocht’

‘ook bouwvaklieden werken in  

de winter graag binnen’
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Als je bij Hoekstra (48) over de 
drempel stapt, is het direct duide-
lijk. De hal is kleurrijk gemar-
merd. In de huiskamer hangt een 
enorm schilderij, een vergroting 
van een bestaand schilderij van 
de Slag bij Waterloo. Er staan 
meerdere gedecoreerde flightca-
ses in de woonkamer. Een volgen-
de wand is uitgevoerd in een ‘vert 
de mer’ (groene zee) marmerimi-
tatie. Loop je door naar buiten 

dan zijn alle wanden gestuukt en 
van art nouveau decoraties voor-
zien. ‘Ik kan het niet laten.’ En dat 
klopt helemaal. Hier woont een 
decoratieschilder.
Hoekstra’s schilderscarrière be-
gint in Dokkum. Hij volgt er de lts 
en doet het daar dusdanig goed 
dat hem geadviseerd wordt naar 
het Cibap in Zwolle te gaan. Ook 
dat gaat prima. Zijn afstudeer-
werkstuk, een vergroting van een 

ansichtkaart van de westernpos-
ter van de film Pale Rider met 
Clint Eastwood, wordt alom ge-
prezen. ‘Hoewel het niet eens af 
was, kreeg ik er een hoog punt 
voor. Je kreeg punten voor net-
heid, originaliteit en vergroten.’ 
En hoewel de meeste werkstuk-
ken worden overgeschilderd en in 
vergetelheid raken, is Hoekstra’s 
werk een blijvertje. ‘Mijn vroegere 
school had interesse en kocht het 
voor, toen, 200 gulden van het Ci-
bap en hing het op in de kantine.’ 
Na zijn opleiding werkt Hoekstra 
via uitzendbureaus, ook in het 
buitenland, is een korte periode 
taxichauffeur, en werkt voor kor-
tere of iets langere perioden bij 
schildersbedrijven, onder andere 
metaalconserveringswerkzaam-
heden aan de gasopslag in Gro-
ningen. Maar de meeste tijd werkt 
hij als schilder bij verschillende 
stand- en decorbouwers. ‘Veel 
sauswerk, daar komt niet veel 
precisiewerk bij kijken.’ Inmid-
dels is Hoekstra verhuisd naar 
Noord-Holland en door de econo-
mische omstandigheden is er in 
2014 geen werk meer voor hem. 
Hij heeft tijd, neemt contact op 
met zijn vroegere school, infor-
meert naar zijn oude werkstuk en 

biedt aan af te maken waar hij 
ruim 20 jaar geleden aan was be-
gonnen. ‘Het werk hing er nog 
steeds. Enigszins verbaasd ging 
de directie akkoord. Ik heb er drie 
dagen werk aan gehad.’ Dat was 
meteen de impuls om zich meer 
dan ooit op het decoratieschilder-
werk te richten. 
Tegelijkertijd start Hoekstra zijn 
schildersbedrijf All Year Round 
Schilderwerken. ‘Decoratieschil-
derwerk is leuk, maar daar kun je 
niet van leven. In mijn levenson-
derhoud voorzie ik door van 
maart tot en met oktober schilder-
opdrachten uit te voeren, meestal 
particulier werk. Maar ook stand-
bouwschilderwerk vanuit mijn 
oude netwerk, meestal binnen-
werkt tijdens de donkere maan-
den.’ Voor particuliere klanten 
werkt Hoekstra samen met onder 
andere een timmerman, een lood-
gieter, een installateur, maar altijd 
als onafhankelijk zzp-schilder. ‘Ik 
kies niet voor een vaste samen-
werking. Ik blijf zelfstandig, maar 
je moet elkaar helpen waar het 
maar kan.’
In zijn vrije tijd maakt Hoekstra 
van de filmposter van Segio Leo-
ne’s film ‘Once upon a time in the 
West’ een vergroting op 16 mm 

mdf, 120mm breed en 200mm 
hoog. ‘Die heb ik altijd al eens 
willen maken. Loodzwaar, omge-
ven door een messing stootrand. 
Het kan dus een stootje hebben. 
Wel heb ik er posters van laten 
maken. Het origineel verblijft nu 
tijdelijk op Terschelling; dit in 
verband met een westernmanifes-
tatie.’ 
Boven zijn bank hangt een replica 
van het schilderij ‘Scotland fore-
ver ’ van Lady Elizabeth Butler 
waarop de Royal North British 
Dragoons (The Scots Greys) tij-
dens de Slag van Waterloo (1815) 
te zien zijn. ‘Ik werd gegrepen 
door een illustratie in een boek. 
Vooral het perspectief spreekt me 
enorm aan. Ik móest dit zelf ma-
ken en ben ermee aan de slag ge-
gaan. Het origineel hangt in The 
Art Gallery in het Engelse Leeds.’ 
Toen Hoekstra klaar was, wilde 
hij het schilderij in het echt zien. 
‘Ik ben per fiets naar Leeds ge-
gaan. En als ik heel eerlijk ben: het 
viel me enorm tegen. Waarschijn-
lijk zou ik er onder normale om-
standigheden gewoon langs gelo-
pen zijn. Die van mij vind ik 
mooier. Decoratieschilderwerk? 
Noem het maar een uit de hand 
gelopen hobby.’

HAARLEM – Zijn geld verdient Martin Hoekstra met zijn bedrijf All 
Year Round Schilderwerken in Haarlem. Het meeste plezier beleeft 
hij aan decoratieschilderwerk. ‘Daar verdien ik geen knoop mee, maar 
het is wel heel erg leuk.’ Een verhaal van een bijzondere schilderscar-
rière.

‘Een uit de hand gelopen hobby’
Zzp’er-schilder Martin Hoekstra  kan het decoratieschilderwerk niet laten

Martin Hoekstra naast zijn eigen geschilderde versie van de filmposter van Once 
upon a time in the west

Een zelfgebouwde toolbox kun je laten voor wat het is, maar je kunt er ook iets 
moois van maken

Het origineel hangt in The Art Gallery 
(Leeds). In Haarlem een echte Hoekstra
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Bichemie Coatings B.V. 
Postbus 2365
 8203 AH Lelystad
0320 - 28 53 56
advies@bichemie.nl         

Ultieme hechting

Bichemie Coatings B.V. is een onderdeel van de

Avis (Aqua) Multi-Primer is een uitstekend hechtende 
primer voor moeilijke ondergronden waaronder verzinkt 
staal, zink, aluminium, hout en kunststof. Er ontstaat een 
gelijkmatige gesloten � lm, die na droging weersbestendig, 
roestwerend en slag- en stootvast is. Avis Multi-Primer is 
afhankelijk van de ondergrond al na ca. 4 uur overschilder-
baar met vrijwel alle gangbare verven en lakken en kan 
door middel van kwast, roller of spuit worden aangebracht.

Leverbaar in:  Multi-primer: wit, kiezelgrijs, donkergrijs, rood en zwart.

Aqua Multi-primer: wit, kiezelgrijs en zwart.

Spuitbus: wit, grijs en zwart.

www.avispaint.nl

NU 
OOK IN 
SPUITBUS

Avis Multiprimer 264x120.indd   1 22-06-16   12:15
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Alweer een concept voor zzp’ers
Zeven ‘vrije groothandels’ beginnen Partners in Paint

‘Ja, er bestaan al organisaties voor 
zzp’ers en kleine schildersbedrij-
ven,’ geeft Rob Dirks, commerci-
eel directeur van groothandel Be-
vela toe, ‘Maar die hebben alle-
m a a l  e e n  b e l a n g  b i j  h e t 
lidmaatschap of ze stellen hoge 
eisen. Belangenorganisaties wil-
len veel leden om meer in de poli-
tiek te kunnen betekenen. Som-
mige organisaties is het om de 
contributie te doen. Organisaties 
die met verfmerken samenhan-
gen willen meer van hun verf aan 
de schilders verkopen. Onder-
houdscontractenleveranciers wil-
len die contracten verkopen. En 
kwaliteitsorganisaties stellen ei-
sen aan je diploma’s en willen dat 
je doorlopend je klanttevreden-
heid meet. Veel schilders hebben 
daar niet zo’n zin in. Partners in 
Paint is niet gebonden aan een 
verfmerk, heeft geen politiek of 
commercieel doel en stelt ook 
geen kwaliteitseisen. Dat maakt 
ons anders.’
Wat is PIP dan wel? ‘Wij van de 
“vrije groothandels” willen graag 
onze klanten van dienst zijn’,  legt 
Corné Geerts, directeur van VVB-
Husan uit. ‘We weten alles van 
paint en van non-paint, daar hoef 
je ons niets over te vertellen. Maar 
groothandels zi jn voor veel 
zzp’ers ook de eerste plaats waar 
ze andere vragen stellen. Zoals 
over welke software ze het best 
kunnen aanschaffen of hoe ze 
zich kunnen verzekeren of iets 
over het leasen van je bedrijfswa-

gen. Daar weten we minder van 
af. Zou het dan niet mooi zijn als 
we kunnen doorverwijzen naar 
bedrijven die daar in gespeciali-
seerd zijn en die door ons op kwa-
liteit en prijs geselecteerd zijn? En 
dan is het al helemaal mooi als we 
de diensten van die bedrijven dan 
ook nog eens voor gereduceerd 
tarief kunnen aanbieden.’
Partners in Paint werkt dan ook 

GORINCHEM – En toen was het 
er opeens. Op de beurs in Gorin-
chem. ‘Partners in Paint’. En ook 
nog eens het logo ‘Uw Schilder’. 
Het is een club waar je je op kunt 
abonneren als schilder en waar-
van je dan allerlei voordelen 
hebt. Maar zulke clubs bestaan 
toch al? Wat voegt PIP toe aan 
wat er al is?

V.l.n.r.: de directeuren Corné Geerts (VVBHusan), Ron Quint (Simonis), Rob Dirks (Bevela), Edward Nijhuis (Habeco), Karel Dingemanse (Dingemanse & v/d Ploeg), en Sander 
de Jonge (De Jonge Coatings). Niet aanwezig op deze foto is een vertegenwoordiger van groothandel Verf van der Feer

samen met een flinke lijst aan be-
drijven die allemaal, tegen kor-
tingsprijzen of met andere voor-
delen, hun diensten aanbieden. 

‘Zelf geloof ik sterk in de samen-
werking met Qredits’,  zegt Karel 
Dingemanse, directeur van Din-
gemanse & v/d Ploeg. ‘Die zijn 
gespecialiseerd in het verstrekken 
van microkredieten. Een onderne-
mer die een flink schilderproject 
moet voorfinancieren, waar moet 
die aankloppen? Zeker tegen-
woordig, met de bankencrisis. In 
de praktijk functioneren wij, verf-
groothandels heel vaak als een 
soort voorfinanciering. We stellen 
materialen ter beschikking en ver-
lengen de betalingstermijn. Dat is 
voor ons onaantrekkelijk, maar 
voor de schilder eigenlijk ook. 
Want die wordt zo erg afhankelijk 
van zijn groothandel. Hij kan niet 
meer vrij kiezen. Met een micro-
krediet krijgen wij ons geld en 
houdt de schilder zijn vrijheid.’
De presentatie van Partners in 
Paint is verzorgd: eigen druk-
werk, presentatiemappen, offerte-
formulieren, bedrukte shirts en 
jacks met de eigen bedrijfsnaam, 
met daar boven steeds het beeld-
merk ‘Uw eigen schilder’. Gelikt 
materiaal waarmee de schilder 
een professionele indruk maakt. 
De kenner herkent er meteen een 
bepaalde hand in: Best Concepts 
in Rotterdam is verantwoordelijk 

voor dit materiaal, een bv van 
Rob en Nick Polm, die ook eige-
naar van kwaliteitsorganisatie De 
Betere Schilder zijn. ‘Die twee 

dingen zijn strikt gescheiden’, ligt 
Nick Polm desgevraagd toe. 
‘Partners in Paint is eigendom 
van de groothandelaren, wij par-
ticiperen met een aparte bv. De 
Betere Schilder is een heel ander 
concept en heeft er niets mee te 
maken. Je zou overigens best van 
beide organisaties lid kunnen 
zijn.’
Dat geldt ook breder, legt Edward 
Nijhuis, directeur van Habeco uit. 

‘Wij sluiten niemand uit en con-
curreren ook niet. We bieden een, 
volgens ons, aantrekkelijk pakket 
aan. Daarop kun je je abonneren 
of niet.’ 
Hoe de groothandelaren elkaar 
gevonden hebben? ‘Via de Copa-
gro-organisatie. Daar zijn we alle-
maal lid van’, vertelt Ron Quint, 
directeur van Simonis Verf. ‘Let 
wel: dit is geen initiatief van Co-
pagro. Die organisatie heeft ook 
veel grossiers in België bijvoor-
beeld, en ook een lid, Mooij Verf, 
in Nederland, die zich niet bij dit 
initiatief heeft aangesloten. We 

zijn niet voor niets “vrije groot-
handelaren”. We bepalen alle-
maal, stuk voor stuk, wat we ver-
kopen en waar we wel of niet aan 
meedoen. Deze zeven groothan-
dels zien in dit idee een goede 
kans, dus grijpen we die.’
Maar… laten we niet ontkennen 
dat er ook een commercieel be-
lang aan kleeft.  ‘Nou, van de con-
tributie, 150 euro per jaar, gaan 
wij niet rijk worden’, glimlacht 
Sander de Jonge van De Jonge 
Coatings. ‘Maar natuurlijk den-
ken we wel dat we, doordat we 
deze service aanbieden, de relatie 
met onze klanten nog verder ver-
sterken. En goede relaties hebben 
betekent meestal meer zaken met 
elkaar doen, dus daar zit voor ons 
het commerciële belang. Wie zich 
abonneert krijgt bij vragen ook 

 iemand van de groothandel 
 toegewezen als zijn contact-
persoon.’Partners in Paint heeft, 
doordat de meeste  deelnemende 
groothandels meerdere filialen 
hebben, een landelijke dekking. 
‘Behalve in de kop van Noord-
Holland’, geeft Dirks toe, ‘Daar 
hebben we geen vestigingen. Je 
zult dan onder Verf van der Feer 
vallen, met vestiging in Leeuwar-
den. Grote kans dat een schilder 
uit Den Helder daar niet vaak 
heen zal rijden voor zijn verf, 
maar tóch is hij welkom als lid 
van Partners in Paint.’

‘Met een microkrediet heeft  

een schilder vrijheid’

‘We sluiten niemand uit en  

concurreren niet’

Lidmaatschap van Partners in 
Paint kost 150 euro per jaar, en 
levert meteen voordeel op: de 
nieuwe abonnee mag meteen 
kiezen uit één van drie pakket-
ten met drukwerk onder de titel 
‘Uw eigen Schilder’, met zijn be-
drijfsnaam er op. De pakketten 
hebben een commerciële waarde 
van 290 euro, beweert PIP. En 
dat klopt wel ongeveer, al was 
het maar omdat er onder meer 
een wit softshell jack met op-
druk in het pakket zit, meter-
kastkaarten, offertemappen, vi-
sitekaartjes en winterkortings-

bonnen .  Zaken  d ie  j e  a l s 
ondernemer alleen niet zo snel 
bij elkaar bedacht krijgt en dan 
zeker niet voor die prijs. Het ver-
schil tussen de pakketten zit 
hem erin of de schilder ook be-
hangwerk wil aanbieden (pak-
ket B). Tussen de andere twee 
pakketten is het vooral een 
kwestie van smaak.
Verder is er met tot nu toe 11 be-
drijven een partnerschap geslo-
ten. Daar kan de PIP-schilder 
met voordeel gebruik van ma-
ken. Dat gaat van microkrediet 
tot afvalverwerking en van web-
ontwerp tot leaseconstructies.
De organisatie is juridisch ge-
zien een commerciële onderne-
ming waarin de zeven groothan-
delaren en Best Concepts partici-
p e r e n .  H e t  i s  d u s  g e e n 
vereniging of stichting waarbij 
de leden juridisch vastgelegde 
inspraak hebben. 
Meer informatie op de website:  
www.partnersinpaint.nl. 

Wat krijg je van PIP?
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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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‘Onderhoud is geen kostenpost’
Nieuw standaardwerk over asset- en onderhoudsmanagement in vastgoed

Wat staat er eigenlijk niet in ‘As-
set en Onderhoudsmanagament 
Vastgoed’, deel dertien van de 
roemruchtige Jellema-serie, leer-
boeken van uitgever ThiemeMeu-
lenhoff die al sinds het begin van 
de vorige eeuw tot de standaard-

stof behoort in het hbo-onder-
wijs? ‘Industrie, civiele werken, 
verkeerswerken’, antwoordt Jo-
han Smit meteen. Want in het in-
ternationale maintenance denken 
(volgens ISO 55000) horen die er 
ook bij. ‘In dit boek concentreren 

we ons, net zoals de hele Jellema-
serie, op vastgoed, en wel op het 
beheer, de verbetering en de reno-
vatie daarvan.’ 
Smit is in het dagelijks leven ver-
bonden aan RPS, een advies- en 
ingenieursbureau in Delft. Daar-

naast geeft hij onderwijs en trai-
ningen en is hij verbonden aan de 
Comog, de vereniging van Con-
sultants Onderhoud Management 
Onroerend Goed  en de bijbeho-
rende SCEV, Stichting Comog 
Examens Vastgoed. Net zoals me-

VEENENDAAL – Tijdens een feestelijke gelegenheid, waar ook een 
aantal studenten een certificaat kreeg als onderhoudskundige, onder-
houdsinspecteur of integraalinspecteur, presenteerden Johan Smit en 
Rob Nieuwpoort trots een nieuw leerboek. Aanbevolen door een in-
drukwekkend aantal hbo’s en onderwijsinstellingen en adviesbu-
reaus. ‘De ontwikkelingen in het onderhoud gaan razendsnel.’

Rob Nieuwpoort (links) en Johan Smit met ‘hun’ nieuwe standaardwerk over onderhoudsmanagement

deauteur Rob Nieuwpoort trou-
wens, die directeur-eigenaar is 
van advies- en vastgoedmanage-
mentbureau BVKwadraat . ‘De 
Comog heeft al sinds jaar en dag 
tot doel om kennis over vast-
goedonderhoud te vermeerderen, 
te verspreiden en de kwaliteit van 
vastgoedmanagement te bevorde-
ren’, legt hij uit. ‘Dan heb je het 
over adviseurs en inspecteurs, 
over assetmanagers bij grote be-
drijven, de overheid en woning-
corporaties, maar ook over ma-
nagement en werkvoorbereiders 
bij aannemers en onderhoudsbe-
drijven.’
Smit: ‘Denk ook aan facilityma-
nagement. We hebben daar een 
hoofdstuk aan gewijd. Er is toene-
mende interesse voor het vast-
goed in het totaal van diensten 
die een facilitymanager verzorgt. 
Het welbevinden en goed functio-
neren van de werknemers hangt 
er nauw mee samen. Maar ook 
schoonmaak, catering en ict. Sim-
pel voorbeeld: lekkages in het dak 

boven de serverruimte.’ Nieuw-
poort: ‘Voor een woningcorpora-
tie zijn de woningen een produc-
tiemiddel, het bewonen van hun 
ruimten is het product. Onder-
houd en renovatie voegt daar 

waarde aan toe. Vergelijk het met 
iemand die zijn woning wil ver-
kopen en die woning eerst laat 
opschilderen. De waarde van die 
woning stijgt. Renovaties ver-
duurzamen bezit. Wij willen dat 
onderhoud niet langer als een 
kostenpost gezien wordt maar als 
iets dat waarde toevoegt.’
Dan hebben de heren het tij mee, 
want de aandacht voor onder-
houd neemt overal toe. Nieuw-
poort: ‘Of dat door de crisis komt? 
Zeker ook. Er kon minder nieuw 
gebouwd worden. De aandacht 
ging naar het bestaande vast-

goed.’ Smit: ‘Heel wat nieuw-
bouwprojectmanagers in corpora-
ties werden opeens verantwoor-
delijk voor onderhoud. Typisch 
mensen die behoefte hebben aan 
extra informatie, zoals dit boek en 
inhoudelijke trainingen.’ Zo’n 
training hebben de heren trou-
wens al op de rol staan. In maart 
begint, in samenwerking met de 
onderwijsorganisaties NEN Trai-
ningen en BOB Opleidingen een 
cursus van twaalf studiedagen, 
‘Asset- en onderhoudsmanager 
vastgoed’, met Smit en Nieuw-
poort als hoofddocenten van de 
twaalfdaagse cursus. ‘En met nog 
meer praktijkdocenten en ook 
veel oefeningen in de praktijk,’ 
zegt Nieuwpoort. 
Ook het huidige duurzaamheids-
denken, cradle-to-cradle denken 
en ‘energieneutrale’ renovaties 
zijn een reden voor de gestegen 
aandacht voor vastgoedonder-
houd. ‘Het behouden van het 
vastgoed dat we hebben, met de 
aanpassingen om ze energiezui-
nig te maken, is een duurzaam 
idee. Ook dat wordt steeds meer 
ingezien’, zegt Smit. 
Tekenend is wel dat het boek dat 
de heren radicaal herschreven, 
helemaal aan het eind van de Jel-
lema-reeks stond en eerst kort-
weg ‘Beheer ’ heette. ‘Helemaal 

niet sexy’, lacht Smit. ‘Dat deed 
geen recht aan hoe dynamisch 
deze wereld is.’ Nieuwpoort: ‘We 
hebben zo’n twee jaar met de uit-
gever gesproken om hem over te 
halen het boek te herschrijven. 
Maar het was echt nodig. Veel 
techniek staat er niet in. We gaan 
niet uitleggen wat bitumen is en 
hoe het moet worden aange-
bracht. Het gaat voornamelijk 
over processen: strategie, tactiek, 
planvorming, budgettering, aan-
besteding, het komt allemaal in 
een logische samenhang naar vo-
ren.’ 

Een aantal (aankomende) managers en inspecteurs ontvingen hun SCEV-certi�caat 

Ook in facility neemt aandacht voor 

onderhoud toe

In  twaalf dagen  

vastgoedonderhoudsmanager
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‘Asset- en onderhoudmanage-
ment vastgoed’ vat op een heel 
heldere manier het hele land-
schap van vastgoedonderhoud 
samen. Het is geen ‘leerboek’ met 
opdrachten en vragen, maar een 
systematische beschrijving. Na 
een aantal inleidende hoofdstuk-
ken met veel data en gegevens 
over vastgoedsoorten en de 
waarde van vastgoed en over 
trends en ontwikkelingen wordt 
uitgelegd hoe strategisch over 
vastgoedonderhoud nagedacht 
kan worden, hoe onderhoud ge-
organiseerd kan worden, de wet-
ten, normen en richtlijnen waar-
aan die strategie gebonden is. 
Dan wordt doorgegaan op plan-
vorming en budgettering, om 
door te gaan op verschillende 

vormen van onderhoud en de 
aanpak daarvan (zoals planma-
tig, regulier, ad hoc en prestatie-
gericht beheer en onderhoud), 
waarna nog hoofdstukken vol-
gen over duurzaam onderhoud, 
facilitymanagement, om te be-
sluiten met kostenaspecten van 
bestaand vastgoed. 
Het boek is uitermate geschikt 
voor hbo-studenten (tien hoge-
scholen behoren tot de ‘aanbeve-
lers’ van het boek), voor op-
drachtgevers én opdrachtnemers 
in de sector. Om van kaft tot kaft 
te lezen, of, dankzij een uitste-
kende index, als naslagwerk. Het 
boek is verschenen in een eerste 
oplage van 1000 exemplaren bij 
ThiemeMeulenhoff ISBN: 978 90 
06 34065 5  

Een overzicht over onderhoud

Fo
to

: A
nd

ré
 v

an
 L

av
ie

re
n



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



2 december 2016 13O N D E R N E M E N

Hoe groter het bedrijf des te meer 
taken en verantwoordelijkheden 
er binnen het bedrijf verdeeld 
zijn. Als de directeur-eigenaar 
wegvalt draait alles naar omstan-
digheden wel door. Bij een klein 
bedrijf ligt dat anders. Valt de 
baas hier plotseling weg, dan zijn 
de effecten daarvan veel sterker 
voelbaar. 
Zo’n klein bedrijf is bijvoorbeeld 
AGNN in Emmen, importeur en 
leverancier van spuitapparatuur. 
Het bedrijf telt 3 personeelsleden: 
de directeur-eigenaren Ferry van 
der Weerd en partner plus een 
medewerker. ‘Ja, daar hebben we 
over nagedacht. Als ik eerlijk ben 
pas voor het eerst echt serieus een 
jaar of twee geleden. We zijn ge-
groeid en dan groeien de conse-
quenties bij een mogelijke calami-
teit evenredig mee. Reden om 
daar eens bij stil te staan. Mijn 
vrouw en ik staan evenredig in 
het bedrijf. Technisch en besluit-
vormend weten we exact van el-
kaar waar we mee bezig zijn. Alle 
bedrijfsinformatie is voor ons toe-
gankelijk. Als mij iets overkomt, 
los van het persoonlijke aspect, 
kan mijn vrouw direct een-op-een 
alles overpakken, en omgekeerd. 
Zelfs al zou beiden iets overko-
men, hebben we daar afspraken 
met familie over gemaakt. Onze 
kinderen zijn namelijk nog veel te 
jong dat ze daar actief een rol in 
zouden kunnen spelen.’ 
Houtrenovatiespecialist Reno-
vaid telt inmiddels 8 fulltime me-
dewerkers en 2 parttimers. Vol-
doende aanleiding om het even-
tueel wegvallen van de directe 

aansturing goed te regelen. Direc-
teur-eigenaar Paul van Loon: 
‘Niets is onmogelijk en daarom is 
een aantal zaken vastgelegd. Stel, 
ik rijd morgen tegen een boom, 
dan krijg je in eerste instantie pa-
niekvoetbal. Wel is bepaald wie 
er onder die omstandigheden de 
verantwoordelijkheid neemt voor 
de lopende zaken. Dat is het eer-
ste spoor waarlangs het een en 
ander gaat lopen. Via het tweede 
spoor speelt onze accountant een 
speciale rol. Die behartigt de fi-
nanciële en fi scale zaken en regelt 
voor zover mogelijk de eigen-
domszaken. En natuurlijk zijn er 
altijd lopende onderhandelingen 

tussen mij en zakelijke partners 
waarvan de details zich ergens in 
het digitale verkeer bevinden. 
Daar is niet in voorzien dat die in-
formatie direct oproepbaar is. 

Daar moet een oplossing voor te 
bedenken zijn.’ 
Jeroen Wilbrink Decoraties is het 
kleinste bedrijf in dit artikel, een 
eenmanszaak. Door het specifi eke 

decoratiewerk leent Wilbrink, af-
hankelijk van de grootte van het 
project, regelmatig meerdere de-
coratieschilders in. Het is inherent 
aan de sector. ‘Als eenmanszaak 
doe je het meeste zelf. In mijn vak 
is dat ook nog eens heel specialis-
tisch. Voor mijn vrouw is die in-
formatie toegankelijk. Ook van de 
offertes en te versturen en uit-
staande facturen is ze op de hoog-
te. Dus daar is wat continuïteit in-
gebouwd. Als mij iets ernstigs 
zou gebeuren, kunnen de inge-
leende mensen, en dat zijn op hun 
vakgebied ook specialisten, op 
een project in uitvoering in meer 
en mindere mate een tijdje verder. 
Gebeurt mij iets fataals, tja, dan 
komt mijn overlijdensrisicoverze-
kering ter tafel. En daarmee slui-
ten ook de boeken. Mijn stelregel 
is dan ook altijd: je bent zo goed 
als je laatste klus. En dat is hier 
ook op van toepassing.’   

‘Ondernemers zijn zich onvol-
doende bewust van de gevolgen 
voor hun bedrijf wanneer ze over-
lijden’, vertelt De Jong. Hij heeft 
het onderzocht. ‘Ondernemers 
willen ondernemen, willen zich 
bezighouden met zaken waar ze 
goed in zijn. Ze weten best wel 
dat ze iets moeten regelen als het 
gaat om overlijden en de gevol-
gen daarvan voor het bedrijf én 
het thuisfront. Immers “mijn be-
drijf is mijn pensioen”. Maar dat 
is lastig, dus wordt het vooruitge-
schoven. Terwijl het morgen afge-
lopen kan zijn.’ 
Volgens De Jong moet de bewust-
wording omhoog en moeten on-

dernemers meer van te voren 
vastleggen. Als er op het moment 
van overlijden niets vastligt, 
wordt het voortbestaan van de 
onderneming al snel onzeker. De 
Jong: ‘Want welke zaken moet een 
opvolger, als die al is aangewe-
zen, regelen om te zorgen dat het 

bedrijf niet omvalt? Ontevreden 
met de ontstane situatie kunnen 
leveranciers stoppen met leveren, 
hebben klanten er geen vertrou-
wen meer in en loopt personeel 
weg. De bank gaat vragen stellen. 
Als je niet oppast, kan het thuis-
front fl uiten naar het opgebouw-

de pensioen omdat de waarde 
van de zaak is verbrand.’
Veel onduidelijkheden zijn af te 
vangen door een testament op te 
laten stellen en een onafhankelijk 
executeur testamentair te benoe-
men, iemand die verantwoorde-
lijk is voor de afwikkeling van de 
erfenis. En toch blijft er dan een 
belangrijk open einde bestaan, 
weet De Jong uit zijn jarenlange 
ervaring met ondernemers. ‘Vaak 
wordt vergeten om inlogcodes en 
passwords voor applicaties, pro-
cessen en procedures vast te leg-
gen. Of een noodplan met daarin 
wensen ten aanzien van zeggen-
schap in de onderneming.’ 
Op de vraag ‘wat als je morgen te-
gen een boom rijdt en overlijdt, 
naar wie moet je onderneming 
dan?’ weten niet veel onderne-
mers een stellig antwoord te ge-
ven als de situatie zich zou voor-
doen. Om daar beter inzicht in te 
krijgen ontwikkelde Facet een 
tool waarmee een noodplan is sa-
men te stellen. Want hoe meer er 
is vastgelegd over een onderne-
ming, hoe beter/sneller de draad 
kan worden opgepakt na een 

overlijden. ‘De tool stimuleert de 
ondernemer om met de ander in 
gesprek te gaan en actie te onder-
nemen.’ Voor de opvolger wor-
den de belangrijkste stappen op 
twee A4-tjes beschreven. Zodat 
hij weet welke zaken hij meteen 
moet regelen.
Het opslaan van dergelijke kritie-
ke gegevens van het bedrijf moet 
natuurlijk veilig opgeborgen zijn, 
maar altijd toegankelijk als dat 
nodig is. Daarvoor heeft het ac-
countants- en adviesbureau een 
goed beveiligde, online omgeving 
gecreëerd: de digitale kluis. De 
ondernemer heeft 24 uur per dag, 
7 dagen per week toegang tot dit 
online dossier. 
Het zakelijk deel beheert de ac-
countant; de ondernemer kan de 
documenten , waaronder het 
noodplan, altijd bekijken. Het pri-
védeel is bedoeld voor persoonlij-
ke dingen, daar heeft de accoun-
tant geen toegang toe. De Jong: 
‘Wij bewaren de digitale reserve-
sleutel. Hiermee kunnen we na 
overlijden de inhoud vrijgeven 
aan de door de ondernemer aan-
gewezen persoon.’
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Kritieke bedrijfsgegevens kunnen worden opgeslagen in een digitale kluis

Hoe gaat het verder in je bedrijf als je morgen tegen een boom rijdt en overlijdt?

CAPELLE AAN DEN IJSSEL - 
Wie neemt de regie wanneer je 
plotseling overlijdt? Wie neemt 
het bedrijf over? Een noodlottig 
ongeval, een hartstilstand, het be-
treft meestal anderen. ‘De werke-
lijk is helaas anders’, weet Wim 
de Jong, algemeen directeur van 
Facet Accountants & Adviseurs 
in Capelle aan den IJssel. Hij 
geeft enkele suggesties.

DOETINCHEM – Zijn je kinderen al oud genoeg om het schildersbe-
drijf over te nemen? Willen en kunnen ze dat überhaupt? Kun je het je 
partner aandoen? Is de meeste cruciale informatie direct toegankelijk? 
Zijn deze vragen lastig te beantwoorden? Dan is de continuïteit van het 
bedrijf niet voldoende geborgd wanneer er iets met jou als directeur-ei-
genaar gebeurt.

Plotseling overlijden? En dan?

Polderen opnieuw uitgevonden  HEIN VAN GENNIP

even kauwen op de gepresenteer-
de denkrichting van Onderhoud-
NL vorige maand tijdens de On-
dernemersdag: de verandering 
van ‘een werkgeversvereniging 
naar een ondernemingsvereni-
ging’. Behalve de huidige onder-
delen van de vereniging, Onder-
houdNL Glas, OnderhoudNL 
Personeel, OnderhoudNL Zelf-
standigen, On-
derhoud Garan-
tie enzovoorts, 
zou daar  een 
volwaardig onderdeel aan moe-
ten worden toegevoegd: Onder-
houdNL Werknemers. Logisch 
want binnen een onderneming 
maakt de werknemer onlosmake-
lijk deel uit van het geheel. 
Zou dit de opmaat betekenen tot 

een nieuw soort polderen, terwijl 
dit arbeidsvoorwaardelijk samen-
werken tot voor kort afgeserveerd 
is als een besmet fenomeen? En 
hoe moet dat gaan werken? Werk-
nemers schuiven weer aan. Ze 
formuleren hun belangen die niet 
altijd dezelfde zullen zijn als die 
van de werkgevers. Onder het 
motto ‘samen komen we er wel 

uit’ onderhan-
delen ze over 
een nieuwe cao. 
I n  h a r m o n i e 

wel te verstaan. ‘We’ zijn immers 
allemaal lid van dezelfde ‘onder-
neming’.  
Tijdens het kauwen op dat idee 
krijg ik niet álles weggeslikt. De 
basisgedachte is mooi, maar ik 
proef hier toch iets van: ‘maar wel 

op onze voorwaarden’. En wie 
is die werknemer? Begrijp ik 
het goed dat personeel in loon-
dienst én de flexwerkers daar 
deel van uit mogen maken? Ie-
der met hun eigen belangen? 
Een nominatie voor de Nobel-
prijs van de Vrede waardig. Ver-
geef me mijn ironie, mijn cynis-
me. Rome is ook niet in één dag 
gebouwd.
Wat altijd blijft: op de golven 
van de economische ontwikke-
lingen deinen alle poppetjes 
mee: de directie, de projectlei-
der, de voorman, de schilder, 
uta-personeel. Soms dicht bij el-
kaar, soms wat verder uit el-
kaar, maar altijd onlosmakelijk 
verbonden.
               h.vangennip@eisma.nl 

Het kan niet anders dan goed 
komen: de relatie tussen werk-
gevers en werknemers. Ze zijn 
tot elkaar veroordeeld, in voor- 
en in tegenspoed. Soms spat de 
liefde er van af, dan vliegen ze 
elkaar weer in de haren, maar 
tot een scheiding kan het nooit 
komen. ‘Was sich liebt neckt 
sich’, zeggen de Duitstaligen. 
Een ijzig verkild verstands-
huwelijk is zo’n beetje de status 

waarin de twee 
‘echtelieden’ 
zich nu tot el-
kaar verhou-

den. 
Ik moest 

d a n 
o o k 

C R A Q U E L Éhuwelijk is zo’n beetje de status 
waarin de twee 

‘echtelieden’ 
zich nu tot el-
kaar verhou-

den. 
Ik moest 

d a n 
o o k 



2 december 201614

De collectie wandbekleding Ligna 
van Arte is geïnspireerd op de na-
tuur en toont niet alleen flora en 
fauna, maar laat deze ook voelen. 
De keuze bestaat uit een groot 
aantal verschillende dessins met 
namen als Hover, Wings, Axedo, 
Canopy, Hive, Roots (wortelpa-

troon) en Scope. De meeste des-
sins zijn beschikbaar in verschil-
lende kleuren. Hover toont vogels 
in volle vlucht waarbij de silhou-
etten uit fi jne lijntjes bestaan. Ge-
vleugelde insecten staan centraal 
in de uitvoering Wings die zich 
verder kenmerkt door het metal-
lic effect. Tot slot is Scope een uni 
in twaalf kleuren die geïnspireerd 
is op een boomloze steppe die 
zich kenmerkt door een wijds 
landschap met voornamelijk gras-
sen.

info: 0800 235 27 83
www.arte-international.com

bouwproducten.nl: 252155

Muurbekleding

Met het Airless-
Spraypack-Lak 
SF 23 Plus Select-
spuittoestel van 
Wa g n e r  b i e d t 
Brillux een een-
voudige instap in 
de airless tech-
niek.  Kenmer-
kend is  onder 
meer de toege-
paste membraantechnologie in de 
pomp, waarmee een groot aantal 
verschillende materialen is te ver-
werken. Variërend van voorlak-
ken, voorstrijkmiddelen en vul-
stoffen tot kunstharslakken, acryl-
l a k k e n  e n  d i s p e r s i e .  H e t 
spuittoestel maakt tevens gebruik 
van de onderhoudsvriendelijke 
QLS-technologie en heeft een lage 
frequentie met krachtige slag. 

Door de variabele drukregeling 
van 0-250 bar is het toestel boven-
dien fl exibel in te zetten. Tot slot 
is de membraanpomp met een 
multifunctionele schakelaar te be-
dienen en in enkele minuten te 
reinigen. 

info: (010) 292 34 89
www.brillux.nl

bouwproducten.nl: 252143

H E T  P R O D U C T

‘Schilders hebben het nu ontdekt’

‘Niet al het schuurwerk is met 
elektrische apparatuur uitvoer-
baar. Denk aan het schuren van 
radiatoren, trapleuningen of an-
derszins gedetailleerde opper-
vlakken’, legt Vervat uit. ‘Je kent 
dat wel, op alle oppervlakken en 
in alle hoeken en kieren blijft een 
zweem van stof over.’ 
Directeur Henk Klop ontwikkel-
de de Aircleaner in eerste instan-
tie voor de aannemerij. Vervat: 
‘Bij schuren en boren kun je het 
stof bij de bron opvangen. Maar 
dat lukt dus niet altijd. Door fi jn-
stof of spuitnevel via luchtcircula-

tie gedoseerd aan te zuigen en te 
fi lteren lukt dat wel.’
Klop Innovations won er de Veilig 
Werkt Beter Innovatie Award 

2013 mee. Mede doordat het ap-
paraat licht, kompact en geluids-
arm is en het omhulsel gemaakt is 
van PPE, een stootvaste, zachte 
behuizing. ‘In een bewoonde par-
ticuliere omgeving is het risico 

van beschadiging door stoten 
daardoor minimaal.’   
Schilders blijken de Aircleaner nu 
ook te hebben ontdekt. Vervat: ‘Ik 
sprak een schilder die het speci-
fiek op zijn offertes vermeldt en 
daarmee het verschil maakt. Men-
sen willen geen rommel en stof. 
Ze hebben er iets voor over. Ook 
merken we dat jongere schilders 

ontvankelijker zijn voor dit soort 
ontwikkelingen. Ze denken meer 
na over gezond en veilig werken.’  
Na inschakeling van de 170W 
motor ontstaat in een ruimte een 
luchtcirculatie waardoor de Air-
cleaner in staat is om in een uur 
tijd 700 m³/uur te fi lteren. Dat is 
binnen het uur 8-10 keer de hoe-
veelheid lucht van een gemiddel-
de ruimte. Een drietal fi lters, van 
grof naar fi jn, vangt de vervuiling 
op. Het voorste filterdoek, het 
meeste grove, is eenvoudig met 
een stofzuiger te reinigen. Het 
tweede fi lter is voor de meer fi jne 
deeltjes en het derde fi lter, het zo-
genoemde Hepa-filter, is er voor 
de allerfi jnste partikels.  
‘Daarbij, de luchtsnelheid bij de 
aanzuiging blijkt perfect te zijn 
voor het opvangen van spuitne-
vel’, legt Vervat uit, ‘De uitstoot 
van schone lucht is cirkelvormig. 
Er ontstaat dus geen harde gecen-
treerde luchtstroom maar een 
mooie geleidelijke luchtcirculatie. 
En doordat het met fi lters werkt is 
er dus geen afvoerslang nodig.’  
Vooral vanwege het verspuiten 
van verf zijn schilders geïnteres-
seerd, merkt Vervat. ‘Door de 
luchtcirculatie drogen de verf-
deeltjes sneller in de lucht. Schil-
ders hoeven minder af te plakken 
en door de gematigde luchtsnel-
heid gaat de afgeplakte folie niet 
wapperen. Eigenlijk vreemd dat 
we er nu pas achter komen dat 
het voor schilders zo prettig 
werkt.’ 

OCHTEN – Wat oorspronkelijk bedoeld was als hulpmiddel om stof-
overlast tegen te gaan, blijkt voor schilders in de praktijk een probaat 
middel tegen overspray. Een soort van bijvangst. ‘Vooral bij particulie-
re opdrachtgevers een uitkomst’, stelt Wilhelm Vervat, commercieel 
manager bij Klop Innovations. 

Wilhelm Vervat toont de lichtgewicht Aircleaner: ‘Hiermee kun je zowel � jnstof als 
spuitnevel afvangen’ 

spuitdruk exact in te stellen. De 
afstandsbediening voor het aan- 
en uitzetten van de pomp is opti-
oneel. Tot slot zijn de pompen re-
latief licht en compact.

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

bouwproducten.nl: 252116

Wiltec biedt met de Graco Tough-
Tek een serie pompen voor bedrij-
ven die spuitpleister of brandver-
tragende mortels willen verspui-
ten. Door gebruik te maken van 
de plunjerpomptechnologie is ce-
menteus materiaal te verpompen 
over slanglengtes tot 100 m. Hier-
door is het mogelijk om langer en 
verder te spuiten en is er minder 
tijd nodig voor het verplaatsen 
van apparatuur. De plunjerpomp-
technologie draagt tevens bij aan 
een soepele en constante aanvoer 
van materiaal. De pompen wer-
ken op netstroom en voorzien in 
een mogelijkheid om de gewenste 

V A K M A N S C H A P

Met de Q-Silver Delta-schuur-
schijven biedt Imbema Rhiwa 
Schuurtechniek een serie produc-
ten die speciaal is ontwikkeld 
voor het machinaal schuren van 
hardhouten kozijnen, hoeken en 

randen. Kenmerkend voor deze 
schuurschijven is de toepassing 
van aluminium oxide korrels 
waarmee de Q-Silver Delta agres-
sief genoeg is om snel en effi ciënt 
het gewenste resultaat te verkrij-
gen. Verder heeft het product een 
hoge hittebestendigheid en is 
hiermee tevens geschikt (sterk ge-
noeg) voor het schuren van meta-
len oppervlakken. Tot slot zijn de 
schuurschijven duurzaam, lopen 
niet snel vol en gaan hierdoor re-
latief lang mee.

info: (0180) 33 12 00
www.rhiwa.nl

bouwproducten.nl: 252139

Airless spraypack

Delta schuurschijven
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‘Stof en nevel niet altijd bij de bron op 

te vangen’

Een gouden (mis)greep EDWARD UITTENBROEK

Om zakelijke autokilometers te 
sparen pak ik regelmatig een 
kampeerboerderijtje of een B&B 
(Bed & Breakfast, Brood & 
Broekvast, Boer & Broekhoest, 
of welke lokaal-cultureel be-
paalde invulling er ook aan ge-
geven wordt). Bij degene die 
h e e l a t t e n t  a l t i j d 

Tw e e d e  We -
reldoorlog-do-
c u m e n t a i re s 

voor me klaar-
legt, stond toe-

v a l l i g  e e n 
Duitse televi-
siezender op, 
b i j  h e t  i n -
s c h a k e l e n 
van de tv. En 
ik viel met 

Plunjerpompen
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Bichemie Coatings is leverancier van een uitgebreid pakket specialistische en decoratieve 
verf- en lakproducten voor professionele schilders en de doe-het-zelf sector.  
Bichemie Coatings heeft binnen deze branches een uitstekende reputatie als leverancier 
van kwaliteitscoatings.

Voor Zuid Nederland zoeken wij een

ACCOUNTMANAGER M/V
Functie:
Als accountmanager onderhoudt u het relatienetwerk van Bichemie Coatings in Zuid Nederland.  
U bezoekt zowel nieuwe als bestaande relaties.

Pro�el:
U bent een zelfstandig, contactueel sterk persoon met een positieve instelling en een gezonde 
werklust, die resultaatgericht werkt. U toont eigen initiatief en u bent creatief in het vinden van  
oplossingen. Uw werk- en denkwijze is op MBO-niveau.  
U heeft een verftechnische achtergrond en ervaring in een buitendienstfunctie. Geen 9 tot 5 
mentaliteit.

Wij bieden:
Een commerciële functie met veel vrijheid en  een salaris dat in overeenstemming is met de 
zwaarte van de functie.
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden en een prettige werksfeer.

Reageren:
Als de functie u aanspreekt dan nodigen wij u uit uw reactie met CV te sturen naar:  
K.olthof@pearlpaint.nl
Schrijven kan natuurlijk ook. U kunt uw brief met CV sturen t.a.v. dhr. K.Olthof

Bichemie Coatings is leverancier van een uitgebreid pakket specialistische en decoratieve verf- en lakproducten 
voor  professionele schilders en de doe-het-zelf sector. Bichemie Coatings heeft binnen deze branches een 
uitstekende reputatie als leverancier van kwaliteitscoatings.

Functie:
Als accountmanager onderhoudt u het relatienetwerk van Bichemie Coatings in Zuid Nederland. U bezoekt zowel nieuwe 
als bestaande relaties.
Profiel:
U bent een zelfstandig, contactueel sterk persoon met een positieve instelling en een gezonde werklust, die resultaatgericht 
werkt. U toont eigen initiatief en u bent creatief in het vinden van oplossingen. Uw werk- en denkwijze is op MBO-niveau. 
U heeft een verftechnische achtergrond en ervaring in een buitendienstfunctie. Geen 9 tot 5 mentaliteit.
Wij bieden:
Een commerciële functie met veel vrijheid en een salaris dat in overeenstemming is met de zwaarte van de functie.
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden en een prettige werksfeer.
Reageren:
Als de functie u aanspreekt dan nodigen wij u uit uw reactie met CV te sturen naar: K.olthof@pearlpaint.nl
Schrijven kan natuurlijk ook. U kunt uw brief met CV sturen t.a.v. dhr. K.Olthof

Bichemie Coatings is leverancier van een uitgebreid pakket specialistische en decoratieve 
verf- en lakproducten voor professionele schilders en de doe-het-zelf sector.  
Bichemie Coatings heeft binnen deze branches een uitstekende reputatie als leverancier 
van kwaliteitscoatings.

Voor Zuid Nederland zoeken wij een

ACCOUNTMANAGER M/V
Functie:
Als accountmanager onderhoudt u het relatienetwerk van Bichemie Coatings in Zuid Nederland.  
U bezoekt zowel nieuwe als bestaande relaties.

Pro�el:
U bent een zelfstandig, contactueel sterk persoon met een positieve instelling en een gezonde 
werklust, die resultaatgericht werkt. U toont eigen initiatief en u bent creatief in het vinden van  
oplossingen. Uw werk- en denkwijze is op MBO-niveau.  
U heeft een verftechnische achtergrond en ervaring in een buitendienstfunctie. Geen 9 tot 5 
mentaliteit.

Wij bieden:
Een commerciële functie met veel vrijheid en  een salaris dat in overeenstemming is met de 
zwaarte van de functie.
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden en een prettige werksfeer.

Reageren:
Als de functie u aanspreekt dan nodigen wij u uit uw reactie met CV te sturen naar:  
K.olthof@pearlpaint.nl
Schrijven kan natuurlijk ook. U kunt uw brief met CV sturen t.a.v. dhr. K.Olthof

Voor Zuid Nederland zoeken wij een

ACCOUNTMANAGER M/V



2 december 2016 15

Sinds augustus is Relius Benelux 
de importeur voor Nederland van 
het in Spanje geproduceerde Gra-
phenstone. (Mede)directeur Victor 
Franke: ‘Wij zijn, naast importeur 
van Relius bouwverven, ook de 
grootste glasweefselbehangleve-
rancier van Nederland, onder de 
naam Ekotex. We merkten dat op 
slechts een deel van ons glasweef-
sel ook onze verf werd aange-
bracht. Daarom is het Ekotex-con-
cept opgezet, inclusief lijmen en 
muurverven. En omdat architecten 
geïnteresseerd zijn in duurzaam-
heid, in reinigbaarheid, in antibacte-
riële en luchtzuiverende producten, 
past Graphenstone in dat pakket.’
Het Graphenstone-assortiment be-
staat uit: Ecosphere voor binnen, 
Biosphere voor buiten, plus een 
aantal ‘bijzondere’ muurverven;  in 
de basis op dezelfde manier ge-
maakt. ‘De kalk van natuurlijke 
kalksteen wordt gebrand en daarna 
afgeblust met water. Vervolgens 

wordt de kalkpasta twee jaar in 
grote bassins onder water bewaard. 
Daaraan wordt grafeen toege-
voegd. Bij aanbrengen van de verf 
wordt CO2 opgenomen en dat pro-
ces gaat na droging door. De verf 
neemt meer CO2 op dan de pro-
ductie ervan uitstoot. De gedroog-
de verflaag is in principe gewoon 
weer kalk.’
Op basis van dit productieproces 
en de life-cycle van het product is 

het strenge C2C gold-label ver-
strekt. Franke: ‘Dat geldt voor de 
witte verfproducten. Ook is er een 
C2C zilver gecertificeerd kleuren-
mengsysteem.’ Alleen pure kalk-
verf of leemverf komen in de buurt, 
maar die zijn kwetsbaar en moeilijk 
reinigbaar. Grafeen maakt Gra-

phenstone wezenlijk anders. ‘Het is 
gemaakt van het mineraal grafiet. 
Het is 200 keer sterker dan staal, ge-
leidt warmte en elektriciteit zeer 
goed. Het vormt in de gedroogde 
verfl aag een sterk, fl exibele ‘wape-
ning’, waardoor deze kalkverf zeer 
slijtvast is, schrobklasse 1. Aange-
bracht op een muur bij een verwar-
ming verspreidt het de warmte 
over de muur en zorgt zo voor 
meer comfort en energiebesparing.’
De buitenmuurverf, Biosphere, 
blijft door het grafeen lang een 
hoge ph-waarde houden en be-
schermt daardoor, zonder fungici-
de of pareleffect, tegen algen en 
mosaangroei. En dan is er nog 
Proshield, dat carbon bevat, en 80 

procent elektrische straling tegen-
houdt. ‘De Spaanse winkelketen 
Zara heeft Proshield op de muren 
van een aantal winkels aan laten 
brengen. En dat werkt. Het publiek 
heeft dan geen bereik, kan niet ge-
stoord worden en kan zich concen-
treren op de kleding.’

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

De behangcollectie Wunderkam-
mer van Origin ontleent zijn 
naam aan het vergaren en ten-
toonstellen van individueel gese-
lecteerde wereldse objecten. Ver-

taald be-
tekent dit 
dat ieder 
b e h a n g -
o n t w e r p 
zijn eigen 
v e r h a a l 
h e e f t  e n 
zowel in-
dividueel 
a l s  g e -
c o m b i -
n e e rd  i s 
toe te pas-
s e n .  D e 

dessins variëren van handgeschil-
derde bloempatronen en verfi jnde 
ambachtelijke gravures tot mo-
derne grafische prints en exoti-
sche jungle motieven. De beschik-
bare kleuren lopen uiteen van 
chic roestbruin en luxe smaragd-
groen tot natuurlijke aardetinten. 
Kenmerkend zijn verder de zware 
kwaliteit en de eenvoudige ver-
werkbaarheid waarmee ook pro-
fessionele toepassingen tot de 
mogelijkheden behoren. De toe-
gepaste traditionele lijmdrukme-
thode voorziet het behang van 
een mat en natuurlijk uiterlijk. 

info: (074) 245 42 09
www.originwallcoverings.com

bouwproducten.nl: 252174

Behangcollectie

‘Schilders hebben het nu ontdekt’

Een ‘gewone’ verf, maar heel bijzonder
BUNSCHOTEN – Stel je een muurverf voor die in prijs vergelijkbaar 
is met ‘gewone’ professionele muurverven. Maar dit is een kalkverf in 
de hoogste schrobklasse. En 100 procent ecologisch. En Cradle2Cradle 
gecertifi ceerd. En met een ‘negatieve’ CO2-footprint. En thermisch ge-
leidend, luchtzuiverend, stikstof bestrijdend en stralingswerend. Te 
mooi om waar te zijn? Meet Graphenstone.

Victor Franke: ‘Opdrachtgevers zijn geïnteresseerd in duurzame en circulaire producten met bijzondere eigenschappen’

V A K M A N S C H A P

Koopmans Verf introduceert de 
Koopmans Aqua verfl ijn, een wa-
tergedragen verfl ijn op basis van 
hernieuwbare grondstoffen, 
grondstoffen met een biologische 
oorsprong. De productlijn bevat 
een grondverf, Grondverf Aqua, 
en een afl ak in drie glansgraden: 
Mat Aqua, Zijdeglans Aqua en 
Hoogglans Aqua. De afl akken zijn 
bestand tegen vingeraanrakingen, 
is ook buiten aan te brengen en 
dekt zeer goed. Door het natuur-
lijke karakter van de verf, zijn de 
ruimten na schilderen gelijk weer 
bruikbaar zonder veel te moeten 
ventileren. De producten zijn be-

schikbaar in 750ml en 2,5 liter ver-
pakking. Via het Koopmans kleu-
renmengsysteem verkrijgbaar in 
vele kleuren.

info: (0518) 41 80 26
www.nelfpaints.com

bouwproducten.nl: 252186

Watergedragen verfl ijn

Tweehonderd keer 

sterker dan staal

Fo
to

: J
M

S

Een gouden (mis)greep EDWARD UITTENBROEK

mijn kop in de boter (dat heb ik 
meestal alleen aan de ontbijttafel). 

Er was opschudding in een Duitse 
stad (ik heb gemist welke) over 
een kunstwerk. 
Een kunstenaar 
had namel i jk 
bedacht dat het 
wel geinig zou zijn een gevel van 
een portiekfl at helemaal van blad-
goud te voorzien. Het valt me nog 
mee dat ie niet de ruiten van een 
gouden beschermlaag had laten 
voorzien, zoals bij een astronau-
tenhelm.

Maar een spacecake meer of min-
der maakt bij deze kunstenaar - of 
op het gemeentehuis - niet zo uit: 
tot afgruw van enkele belasting-

betalers had deze potsierlijke 
blinkblitz � 85.000 gekost, waar-
van de helft voor het goud zelf. 
Iemand vroeg zich af of een goud-
verfje niet óók volstaan had. In-

derdaad:  dan 
was het alleen 
maar een suf ge-
zicht geweest 

dat wellicht wat stadsarchitecten 
of toeristen gelokt had. Misschien 
had de verfl everancier het wel ge-
sponsord. Maar een bladgoudle-
verancier weet dat dit geen navol-
ging krijgt, dus die stuurt gewoon 
de rekening. Ik vraag me zelfs af 
of het verkeerstechnisch wel mag, 
zo’n glanzende gloed als tweede 
laaghangende zon. Of gaan we 
nog proberen het resultaat te mat-
teren…

En hoe zit het met de hechting? 
Er konden ook wel eens goud-
gravers op af komen, dus dan 
mag je wel een aardige hecht-
sterkte hebben. En als je er wat 
van zegt, nemen ze geen blad 
voor de mond natuurlijk, dus je 
kan maar het beste zelf mee-
doen.

Nee, ik ga toch maar eens uit-
zoeken welk stadje dat nou was. 
Trek ik m’n héle jaar recht. De 
lokale bevolking zal verguld 
zijn.

 uittenbroek@coating
kennistransfer.com
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Brillux wenst haar partners een goed nieuw jaar – 
met topproducten en uitstekende service vanuit meer dan 
170 vestigingen.
Wij willen u ook in het nieuwe jaar ondersteunen, door het verschil te maken. Daarom 
bieden wij u vanuit onze vestigingen – meer dan 170 in Duitsland, Italië, Nederland, 
Oostenrijk, Polen en Zwitserland – niet alleen 12.000 professionele producten, maar 
ook kennis, project begeleiding of individuele oplossingen, waar u het nodig heeft. 
Zodat u ook in het nieuwe jaar wederom uitstekend werk kunt leveren.

www.brillux.nl

Wij wensen u een
ontspannen time-out.
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