
BouwBeurs 2017: Lekker druk en best veel te beleven
Wel volop steigermaterieel en houtbewerkingsapparatuur en –reparatiemiddel te zien 

•	 Ik	heb	geen	calculatieprogram-
ma,	maar	kan	op	basis	van	mijn	
ervaring	wel	goed	inschatten	hoe-
lang	 ik	over	een	gevelelement	
doe.	Daarop	baseer	ik	dan	ook	
mijn	prijs.	In	de	praktijk	is	geble-
ken	dat	ik	dan	meestal	rond	de	
prijs	zit	die	uit	een	calculatiepro-
gramma	rolt.	Ik	reken	meer-,	maar	
ook	minderwerk	aan	mijn	klan-
ten.	
•	 Ik	ben	zo’n	‘cowboy’	die	wat	
betreft	het	schilderwerk	niets	in-
meet.	Vaak	ben	ik	dan	ook	duur-
der	dan	een	collega	die	het	wel	
doet.	Ik	steek	liever	meer	tijd	in	
het	informeren	van	de	klant	over	
de	werkwijze	die	wij	hanteren.

Gewoon, een vraag op ons Lin-
kedIn-forum van een professio-
nele schilder over het opnemen 
en calculeren van schilderwerk. 
Doe je dat door je schilderwerk 
in te schatten op uren en materi-
aal? Of doe je dat, zoals het je ge-
leerd is, door secuur in te meten? 
Iedereen heeft er een mening 
over, blijkt. Wat is wijsheid?

•	 Zo	heb	ik	het	ooit	geleerd	van	
mijn	vader:	inschatten	hoe	lang	
de	werkzaamheden	duren.	Maar	
ik	meet	alles	in	zoals	het	me	ge-
leerd	is	op	de	opleiding.	Als	 je	
deze	twee	methodes	combineert,	
zit	je	altijd	goed.	Ik	meet	echt	al-
les.	Voordeel	is	dat	de	meetstaat	
alles	zegt	wat	aangeboden	wordt	
in	de	offerte.
•	 Ook	wij	meten	al	het	schilder-
werk	in	en	verwerken	dat	in	ons	
calculatieprogramma.	Wel	verge-
lijk	ik	het	altijd	met	mijn	eigen	in-

•	 Iedereen	is	vrij	om	een	prijs	
te	berekenen,	 maar	 degenen	
met	 een	 goed	 calculatiepro-
gramma	(mét	Basis	Verfbestek	
en	 Normenboek	 )	 en	 die	 de	
moeite	nemen	om	af	en	toe	een	
na-calculatie	te	doen,	weten	wel	
exacter	waar	het	geld	aan	op	is	
gegaan.	
•	 Meet	zelf	altijd	in	en	verwerk	
het	in	een	calculatieprogramma.	
Tijdens	 de	 opname	 van	 een	
werk	maak	ik	al	wel	een	schat-
ting	van	tijd	en	materiaal.	Zo	
kom	je	tot	je	kostprijs.	De	be-
reikbaarheid,	de	markt	en	de	
contractvorm	bepaalt	uiteinde-
lijk	de	offerteprijs.

schatting	van	uren	en	materiaal.	
Het	voordeel	van	inmeten	en	uit-
werken	is	dat	je	altijd	in	je	nacal-
culatie	kan	zien	waar	het	beter	
kan.	Daar	kun	je	rekening	mee	
houden	bij	vervolgprojecten.
•	 Klanten	vinden	het	fijn	als	een	
offerte	gespecificeerd	is	per	on-
derdeel	en	ze	dus	inzicht	hebben	
in	een	open	begroting.	Het	voor-
komt	ook	veel	discussies	over	het	
uitvoeren	van	meer-minderwerk	
omdat	prijzen	vast	staan.
•	 Cowboys	doen	het	met	de	natte	
vinger	en	helaas:	die	zijn	er	teveel.	
Wil	je	enigszins	je	begroting	kun-
nen	onderbouwen	dan	moet	 je	
wel	weten	waar	de	meters	zitten;	
hetzij	strekkend	of	vlakvol.
•	 Iedereen	geeft	zijn	eigen	invul-
ling	van	hoe	hij	een	begroting	
maakt.	Trouwens,	het	ene	werk	is	
het	andere	niet	en	het	gaat	de	
klant	uiteindelijk	om	het	eindre-
sultaat.

T I P S  &  T R U C S

Dit	is	een	verkorte	weergave	van	een	discussie	in	de	LinkedIn-
Groep	Schilderwerk,	onderhoud,	innovatie.	Met	dit	keer,	in	wille-
keurige	volgorde,	bijdragen	van:	Henry	Kramer,	Gerben	Brok,	Roy	
van	der	Meer,	Dennis	Hoeksema,	Iwan	Le	Blanc,	Adrie	Zwang,	Ke-
vin	van	Holstein,	Hugo	Derksen,	Gerjo	Molenaar	en	Ernst	de	Nobel	
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Op	de	stand	van	Skyworks	waren	ladders	
van	Tubesca	te	bewonderen,	een	Frans	lad-
dermerk	dat	deel	uitmaakt	van	dezelfde	hol-
ding.	Let	op	de	verlengde	staander,	handig	
op	oneffen	ondergronden	en	op	het	bijzon-
der	beveiligde	werkplatform.	Er	waren	meer	
trapaanbieders	met	zo’n	platform.

De	Belgische	fabrikant	Solide,	in	Nederland	
vertegenwoordigd	door	Solide	Ladders	in	
Valkenswaard,	heeft	ook	een	extra	beveiligd	
werkplatform	bovenop	een	ladder	ontwik-
keld.	Let	op	de	stabilisatoren	die	van	deze	
werkplek	een	kleine	eenpersoonssteiger	ma-
ken.

Eigenlijk	de	enige	leverancier	uit	het	hart	van	de	schildersbranche:	
	Gilde	Software.	Het	bedrijf	levert	ook	software	aan	andere	beroeps-
groepen;	net	zoals	CBBS,	op	dezelfde	stand,	dat	ook	de	salarisverwer-
king	van	meerdere	bedrijfssoorten	aankan.	CBBS	en	Gilde	hebben	een	
koppeling	van	hun	systemen	gemaakt.	Ook	op	de	stand,	RGS+,	een	
projectenpakket	dat	Gilde	verzorgt.

We	hadden	op	de	SGA	Vak-
dagen	in	Hardenberg	al	een	
preview,	maar	deze	bouw-
beurs	is	de	echte	introductie:	
houtrotreparatiemiddel	op	
basis	van	polyurethan,	van	
Renovaid.	Het	bedrijf	blijft	
ook	epoxie-reparatiemiddel	
aanbieden.	Maar	opdracht-
gevers	vragen	steeds	vaker	
om	een	alternatief.	Er	zijn	
wel	wat	verwerkingsweetjes,	een	pu	verwerkt	niet	precies	hetzelfde	als	
een	epoxy.

De	SuperPro	 is	een	nieuwe	re-
formladder	van	het	Zevenaarse	
handelsbedrijf	Little	Jumbo.	De	
ladder	is	van	Nederlandse	make-
lij	en	heeft	opvallend	brede	spor-
ten,	dat	staat	lekker.	Daarnaast	is	
de	vergrendeling	zodanig	dat	er	
voor	de	veiligheid	geen	spanband	
in	de	reformstand	nodig	is.	Die	
banden	worden	vaak	lastig	ge-
vonden.

De	tekeningen	hadden	we	al	eens	
gezien,	maar	Sortimo	heeft	hem	
ook	echt	laten	uitvoeren:	een	ge-
stroomlijnde	transportfiets	met	
een	complete	gereedschapskast	er	
in.	Onder	de	opklapbare	neus	zit	
een	soort	rommelopbergruimte.	
Voor	klein	montagewerk	 in	de	
binnensteden	een	aantrekkelijk	
alternatief.

Het	 hulpstuk	 waarvan	 je	
wist	dat	het	zou	komen:	de	
paintgripper.	Je	verfblik	en	
p e n s e l e n 	 p l u s 	 e e n	
‘uniek’verfafschrapertje	al-
lemaal	bij	elkaar	in	één	hou-
der	met	één	handvat	en	ook	
nog	een	zuignap	om	hem	
aan	een	ruit	vast	te	zetten…	
Ja,	het	ziet	er	handig	uit,	en	
nee,	 wij	 denken	 niet	 dat	
schilderend	Nederland	met-
een	overtuigd	is.

Bijna	alle	steigerleveranciers	heb-
ben	er	nu	wel	een:	een	kleine	rol-
steiger,	handig	te	vervoeren	en	op	
te	bouwen	door	één	persoon.	Met	
het	oog	op	de	grote	groep	alleen	
werkende	zzp’ers	geen	vreemde	
gedachte	en	er	is	ook	zeker	markt	
voor.	Al	zijn	er	ook	beperkingen,	
zoals	de	kleine	werkruimte.

Op	de	Materia,	de	expositie	van	
nieuwe	bouwmaterialen,	liet	Vi-
trulan,	het	behangmerk,	akoes-
tisch	behang	zien	en	proberen.	In	
de	met	het	speciale	behang	bekle-
de	luisterruimtes	was	het	inder-
daad	aanmerkelijk	stiller. Fo
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