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UTRECHTSE MUURSCHILDERING
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Verflijn voor 
Audi-dochter
SANT’AGATA BOLOGNESE (I) - 
Audi-dochter Lamborghini, het 
luxe Italiaanse automerk, heeft ver-
trouwen in zijn nieuwe model. Spe-
ciaal voor de Urus SUV, een auto 
die aan de BMW S.X of de Porsche 
Cayenne doet denken, worden een 
nieuwe assemblagehal, een hal voor 
de afmontage en een spuithal ge-
bouwd van 10.000 vierkante meter. 
Als die in vol bedrijf zijn, komen er 
tweehonderd mensen te werken.

Sherwin-Williams
‘s werelds grootste

CLEVELAND (VS) - Toevalliger-
wijs op dezelfde dag als het afket-
sen van de koop door PPG van Ak-
zoNobel, maakt Sherwin Williams, 
dat andere grote Amerikaanse verf-
bedrijf, bekend de overname van de 
Valspar Corporation te hebben vol-
tooid. Door deze overname is Sher-
win-Williams, in Europa alleen in 
Groot-Brittannië substantieel aan-
wezig, de grootste verffabrikant ter 
wereld geworden. Beleggers kregen 
$113 per stuk voor hun Valspar-aan-
deel.

Sigma start met
online tool Paintr
UITHOORN - Een online tool 
die een (beperkte) binnenklus 
kan uitrekenen en offreren. 
Dat is Sigmapaintr.nl. Gebrui-
kers kunnen een aantal ele-
menten van een binnenruimte 
selecteren (muren, lambrise-
ringen, deuren, trappen) en 
dan online laten uitrekenen 
wat het kost om die te laten 
schilderen. Via de website kan 
de gebruiker ook meteen al 
een gewenste startdatum 
voor de klus opgeven. Twee 
weken voor aanvang laat de 
site dan weten welke vak-
schilder het project gaat uit-
voeren.
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DUIVEN – Leerlingen van twee groepen 8 van basisschool IKC De Hoge Hoeve 
uit Westervoort keken hun ogen uit bij Vissers Spiegels & Glas in Duiven. En ze 
mochten ook nog zelf aan de slag met glasbewerkingsapparatuur. ‘Onze kinderen 
hebben ook op die school gezeten’, legt Eddy Visser, directeur van het 20 man 
sterke bedrijf in interieurglas uit. ‘De school vindt het belangrijk om leerlingen 
kennis te laten maken met het bedrijfsleven, en wij zijn er bij gebaat als er meer 
vakmensen worden opgeleid.’ Visser laat graag  weten dat Visser sinds kort een 
eigen hardingsoven heeft. ‘We kunnen nu als het moet  in no-time gehard glas 
leveren. Het is de grootste investering in onze bedrijfsgeschiedenis, maar zo be-
reiden we ons voor op de toekomst.’ 

PPG trekt overnamebod in

Zelfstandigen Bouw:
procedure tegen BPF
WOERDEN - Zzp-belangenorganisatie Zelfstandigen Bouw daagt 
schilderspensioenfonds BPF voor de rechter. Inzet is de verplichting 
tot afdracht aan het pensioenfonds. Volgens Zelfstandigen Bouw is 
die onwettig.

DEN HAAG - De handhaving 
van de Wet DBA, die de verhou-
ding tussen zzp’ers en inleners 
moet regelen, is opnieuw langer 
uitgesteld. Dat meldt demissio-
nair staatssecretaris Eric Wiebes 
(VVD) aan de Tweede Kamer. 
Een nieuw kabinet zal er een be-
sluit over moeten nemen. Om 

daarvoor ruimte te creëren, is in-
voering van de wet nu opnieuw 
uitgesteld, tot 1 juli 2018. 

In de tussentijd worden wel over-
duidelijke gevallen van misbruik, 
uitbuiting en schijnzelfstandig-
heid aangepakt, verzekert de 
staatssecretaris.

Wet DBA langer uitgesteld

PITTSBURGH (VS) - Het Amerikaanse bedrijf PPG maakt be-
kend zijn aanbod om AkzoNobel over te nemen, terug te trek-
ken en voorlopig ook geen verdere stappen te zullen nemen. 
PPG blijkt kort daarvoor nog een brief aan AkzoNobel te heb-
ben geschreven met daarin het aanbod om eventueel het bod 
nog verder te verhogen.

Het besluit om naar de rechter te 
stappen, is een voorlopig hoogte-
punt in de al jaren slepende con-
troverse rond de verplichte af-
dracht aan het pensioenfonds door 
zzp’ers. De schilderssector is de 
enige sector waar zo’n verplich-
ting geldt. De verplichting is al vrij 
oud en is enerzijds bedoeld om 
zelfstandige schilders te behoeden 
voor een armoedeval, wanneer zij 
door ouderdom niet meer kunnen 
werken, anderzijds om de prijzen 
van zzp’ers te beïnvloeden: wie 
moet afdragen, moet hogere in-
komsten hebben, en dus een hoge-
re prijs vragen voor zijn schilder-
werk.
Een grote groep schilder-zzp’ers, 
in ieder geval in de achterban van 
Zelfstandigen Bouw, is tegen deze 
verplichting. Men ziet zichzelf als 
ondernemer en wil zelf kunnen 
bepalen of, en zo ja, hoe en waar 
men zich voor de oudedagskosten 
verzekert.
Zelfstandigen Bouw en BPF beslo-
ten vorig jaar een onafhankelijke 
jurist te laten bekijken of in ieder 
geval ontheffing van de afdracht-
plicht mogelijk was. De zzp’er zou 
dan moeten aantonen dat hij/zij 
elders een gelijkwaardige pensi-

oenverzekering had afgesloten. De 
conclusie van de jurist was dat 
zo’n ontheffing wettelijk niet mo-
gelijk is.

Zelfstandigen Bouw schakelde 
daarop een pensioendeskundig ju-
rist in (hoogleraar internationaal 
pensioenrecht Hans van Meerten, 
red.), die concludeerde dat de hele 
verplichting aan zzp’ers waar-
schijnlijk strijdig is met Europees 
recht. BPF verwerpt deze analyse. 
Daarom ziet Zelfstandigen Bouw 
zich nu genoodzaakt naar de rech-
ter te stappen.
Daar zal worden geëist dat de ver-
plichtstelling in zijn geheel van ta-
fel gaat. Lukt dat niet, dan wil men 
ten minste dat de opdrachtgever 
de premie betaalt, en niet de werk-
nemer. ‘Bij werknemers betaalt de 
werkgever de premie. Naar analo-
gie daarvan moet de verplichting 
premie te betalen liggen bij de op-
drachtgever van de zzp’er’, aldus 
Zelfstandigen Bouw-voorzitter 
Charles Verhoef. Lukt ook dat niet, 
dan wil de eisende partij ten min-
ste een goede ontheffingsregeling 
voor zzp’ers die kunnen aantonen 
hun pensioenschaapjes elders op 
het droge te hebben. Dat stelt PPG in een verklaring 

op de eigen website. Onder die 
verklaring publiceert PPG de be-
wuste brief van 29 mei, gericht 
aan Antony Burgmans, de voor-
zitter van de raad van commissa-
rissen van AkzoNobel. De brief is 
verstuurd op de dag dat de Ne-
derlandse Ondernemingskamer 
het verzoek om een bijzondere 
aandeelhoudersvergadering om 
Burgmans af te zetten, van de 
hand wees.
Naar verwachting gaf PPG het 
statement af kort na de laatste 
kans om een vriendschappelijke 

overname met een definitief bod 
op de aandelen te kunnen be-
krachtigen. PPG verklaart de 
overnamepoging te staken en af 
te zien van een publiek bod op de 
uitstaande aandelen. PPG stelt 
dat AkzoNobel op de brief van 29 
mei of op ondersteunende tele-
foontjes, geen antwoord meer gaf 
en dat het dus niet in zijn belang 
meer is om, voorlopig, de over-
name voort te zetten. Wel verkla-
ren de Amerikanen op zoek te 
blijven naar goede mogelijkheden 
om de bedrijfsactiviteiten uit te 
breiden.

Altijd in de buurt, 
altijd welkom!

www.procoatings.nl
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Reinigt en ontvet 
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veel meer:
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• Laag schuimend
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Kunstwerk per 
abuis overschilderd

HAARLEM - Een medewerker 
van museum De Hallen in Haar-
lem zag een muurtekening voor 
een vlek aan en voorzag de muur 
geheel te goeder trouw van een 
vers verfje. Een woordvoerder 
van het Frans Hals Museum, 
waarvan De Hallen onderdeel is, 
bevestigde het incident. Het zou 
gaan om een muurschildering 
van een dubbelexpositie van de 
Belgische kunstenaars Kamagur-
ka en Herr Seele. Maar van wie 
het verdwenen werk was, daar-
over is het museum (nog) niet 
eenduidig.

Schilder in de dop
in Haaksbergen
HAAKSBERGEN - Een doortas-
tend karaktertje, dat heeft de 9-ja-
rige Milou Bouwman uit Haaks-
bergen zeker. Zij vond dat haar 
buurt De Maatkamp toe was aan 
meer kleur. Eind vorig jaar 
schreef ze een brief aan burge-
meester Kok met de vraag of hij 
kan zorgen voor extra fleurige 
speeltoestellen. Die kreeg ze niet, 
maar wel mocht ze op kosten van 
de gemeente verf en kwasten ko-
pen. Bij Ten Hagen Schilderwer-
ken in Haaksbergen werden de 
spullen aangeschaft. Daarna be-
gon Milou, samen met een buurt-
vriendje, aan de klus: eerst schu-
ren, stofvrij maken, een grond-
laag en dan aflakken. Zelfs aan 
het bordje ‘nat’ werd gedacht. 

Schilders gered uit
benarde situatie 
MOERDIJK - Enkele benauwde 
uurtjes voor twee schilders van 
aannemer Infraspeed. De brand-
weer moest eraan te pas komen 
om hen te bevrijden uit hun 
werkbak onder de HSL-brug 
over het Hollands Diep. De 
werkbak weigerde dienst, waar-
door de mannen kwamen vast te 
zitten. Vanwege de reddings-
operatie moest wel het treinver-
keer tijdelijk worden stilgelegd. 
Middels abseiltechnieken vanaf 
de brug is assistentie verleend 
om de schilders onder de brug 
vandaan te halen. 

Zeemeermin met
verf besmeurd
KOPENHAGEN (DK) - De Klei-
ne Zeemeermin, het wereldbe-
roemde standbeeld in de Deense 
hoofdstad Kopenhagen, heeft 
wel vaker last van protestacties. 
Toegegeven, je trekt er zeker 
aandacht mee. Eind vorige 
maand was het weer raak. Het 
zijn blijkbaar activisten geweest 
die het beeldje hebben overgo-
ten met verf, aldus de Deense 
politie. De media menen dat de 
actie te maken heeft met de jaar-
lijkse walvisjacht. Daarbij drij-
ven de mensen op de Faeröer 
Eilanden - een Deense archipel - 
walvissen naar ondiep water om 
die vervolgens met lange mes-
sen dood te steken.

P E R S O N E N  &  B E D R I J V E N
Partners in Paint           
in zee met Flextra
BUNNIK - Partners in Paint, het 
samenwerkingsverband van ze-
ven groothandels, is een samen-
werking aangegaan met Flextra 
voor het inlenen van vaklieden, 
zoals schilders, glaszetters, spui-
ters, behangers en houtrotsaneer-
ders. Leden van Partners in Paint 
genieten daarbij verschillende 
voordelen. Op de foto heeft direc-
teur Rob Dirks van Bevela (l.) na-
mens Partners in Paint zijn hand-
tekening gezet onder het contract. 
Naast hem Eric Mijnsbergen van 
Flextra.

Verf Van der Feer      
ook in Den Helder
DEN HELDER - Sinds begin mei 
heeft verfgrossier Verf Van der 
Feer een nieuwe vestiging, aan de 
Industrieweg 10A in Den Helder. 
Vanuit dit 400 vierkante meter 
grote filiaal bedient het bedrijf 
schilders in de Kop van Noord-
Holland en op Texel. Richard de 
Jong (buitendienst) en Gilbert 
Hekking bemannen de zaak. De 

verfgroothandel uit het Friese 
Sneek had al Noord-Hollandse 
vestigingen in Zwaag en Alkmaar. 
Daarnaast zijn er fi lialen in Mep-
pel, Leeuwarden en Groningen.

Groene Pluim           
voor Lindhout
BERGEN OP ZOOM - Lindhout 
schilder- vastgoedonderhoud uit 
Bergen op Zoom, in de persoon 
van Gert-Jan Lindhout (foto), 
heeft de Groene Pluim ontvangen. 
De Brabants-Zeeuwse Werkge-
versvereniging (BZW) reikt deze 
prijs uit aan bedrijven die voorop-
lopen op de wettelijke regels voor 
Duurzaam en Maatschappelijk 
Ve r a n t w o o r d  O n d e r n e m e n 
(MVO). Lindhout doorstond een 
grondige scan van een onafhanke-
lijke accreditatiecommissie.

Nieuwe corporate 
website van AGC
TIEL - AGC heeft een nieuwe cor-
porate website gelanceerd. De 
website benadrukt vier kernwaa-
den: Innovatie & Operationele 
Uitmuntendheid, Milieu, Integri-

teit, en Diversiteit. Cijfers en grafi -
sche weergaven geven een beeld 
van de organisatie en welke resul-
taten zijn behaald. De website is in 
het Engels, Frans, Nederlands, 
Tsjechisch en Russisch, en bevat 
een uitgebreid onderdeel over 
duurzaamheid.

VRN ontvangt                
Lean & Green 2e Star

ZOETERMEER - Vlakglas Recy-
cling Nederland (VRN) heeft de 
Lean & Green 2e Star in ontvangst 
mogen nemen. Het is een volgen-
de stap in de verduurzaming van 
het vlakglastransport. De 2e ster is 
een nieuwe manier van analyse-
ren van CO2. Hierdoor laten be-
drijven zien heel concreet te han-
delen om in de keten verder CO2   

te reduceren. In 2011 en 2013 ver-
wierf VRN al de Award en de 1e 
Star; in 2015 de Lean & Green 
Award Personal Mobility.

In memoriam                
Jan G. Berghuis
DEN HAAG - Meesterschilder Jan 
G. Berghuis is op 84-jarige leeftijd 
overleden. Berghuis ontwikkelde 
zich tot een buitengewoon vaardi-
ge schilder in de oude technieken, 
zoals marmeren en houten. Berg-
huis was bestuurlijk actief in de 
Fosag, voorganger van werkge-
versvereniging OnderhoudNL, en 
was jarenlang examinator bij Sa-
vantis, jurylid bij de vakwedstrijd 
van de Studieclub Schilders (SCS) 
en bestuurslid van de Stichting 
Schildersmuseum in Enkhuizen. 
Waardering voor zijn maatschap-
pelijke betekenis kreeg hij met een 
koninklijke onderscheiding als 
Ridder in de Orde van Oranje-
Nassau.

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.

Heerlijk, die concurrentie JAN MAURITS SCHOUTEN

Zuidas zich dagdagelijks mee be-
zig blijken te houden.
Nu de rook is opgetrokken, lezen 
we nog steeds analyses over aan-
deelwaardes, beschermingscon-
structies, beleidsvoornemens en 
bestuursvoorzit-
ters. En begrij-
pelijk dat het in 
de kranten en 
op de radio zo goed als niet over 
verf, verfmerken en innovaties 
gaat. Dat zijn vanuit die fi nanciële 
hoogte ‘details’.
Misschien had PPG best een goed 

plan en had dat wereldwijd tot 
minder verlies van arbeidsplaat-
sen geleid. Maar in Nederland was 
het in ieder geval een slachting ge-
worden. De Mededingingsautori-
teit had het nooit goed gevonden 

dat  Sigma en 
Sikkens, Flexa, 
Rambo, Histor, 
Trimetal, Veveo, 

Herbol en Boonstoppel allemaal 
van één eigenaar waren gewor-
den. Dus had er een grote verkoop 
moeten plaatsvinden. Aan één of 
ander beleggingsfonds of aan een 

ander bedrijf met ambitie. (Sher-
win Williams? DAW?)
Nu blijven we voorlopig in dit 
land twee grote gerespecteerde 
verffabrikanten houden, met 
grote onderzoeksfaciliteiten 
waaruit de ene na de andere in-
novatie voortkomt. Die elkaar 
blijven beconcurreren op kwali-
teit, duurzaamheid en klantte-
vredenheid. En dat marktkapita-
listische vliegwiel beschouw ik 
nu eens als winst.

j.schouten@eisma.nl

We hebben de afgelopen weken 
het één en ander meegekregen 
uit de wereld van de Haute Fi-
nance. We hebben geleerd over 

aandeelwaarden en 
revenuen, onderne-
mingskamers, bijzon-
dere aandeelhouders-

vergaderingen 
en allerlei ande-

re zaken waar 
die maat

pakken 
op de Am-

s t e rd a m s e 

V O O R W E R K

aandeelwaarden en 
revenuen, onderne-
mingskamers, bijzon-
dere aandeelhouders-

vergaderingen 
en allerlei ande-

re zaken waar 

‘BOLLE GLANS’‘BOLLE GLANS’‘BOLLE GLANS’
Devetaal SB hoogglans is een ‘silicon based’ afl ak met ingebouwde Devetaal SB hoogglans is een ‘silicon based’ afl ak met ingebouwde Devetaal SB hoogglans is een ‘silicon based’ afl ak met ingebouwde 
UV fi lter voor een langer glansbehoud. Speciaal voor een mooieUV fi lter voor een langer glansbehoud. Speciaal voor een mooieUV fi lter voor een langer glansbehoud. Speciaal voor een mooie
bolle glans. Stofdroog na 3, doorgedroogd na 6 uur en over-bolle glans. Stofdroog na 3, doorgedroogd na 6 uur en over-bolle glans. Stofdroog na 3, doorgedroogd na 6 uur en over-
schilderbaar na 24 uur. Ideaal dus om doorwerktijden te verkorten. schilderbaar na 24 uur. Ideaal dus om doorwerktijden te verkorten. schilderbaar na 24 uur. Ideaal dus om doorwerktijden te verkorten. 
Kijk voor verkrijgbaarheid en technische informatie op:Kijk voor verkrijgbaarheid en technische informatie op:Kijk voor verkrijgbaarheid en technische informatie op:

www.drostcoatings.nlwww.drostcoatings.nlwww.drostcoatings.nl
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inspectie sZw: 
meer ongevallen en uitbuiting

Dit staat te lezen in het Jaarver-
slag 2016 van de Inspectie SZW. 
Volgens inspecteur-generaal Marc 
Kuipers ‘zijn onderbetaling en ar-
beidsongevallen belangrijke feno-
menen waar de Inspectie SZW 
zich steeds meer zorgen over 
maakt’.
Door arbeidsongevallen kwamen 
70 werknemers ’s avonds niet 
meer thuis. Maar liefst 19 slacht-
offers meer dan in 2015. Het totaal 
aantal slachtoffers van arbeidson-
gevallen steeg in 2016 met 14 pro-
cent ten opzichte van het jaar 
daarvoor. De meeste slachtoffers 
vallen in de bouw, industrie, han-
del en afvalbeheer.
Een ander fenomeen in het jaar-

verslag dat uitdrukkelijk naar vo-
ren komt is de uitbuiting van 
werknemers. Systematische on-
derbetaling, te lange werkdagen 
en het ten onrechte laten betalen 
van vergoedingen worden stelsel-
matig door de Inspectie geconsta-
teerd. Het handhavingpercentage 
bij controles hierop bedraagt 40 
procent. Volgens de Inspectie 
worden door deze bedrijven be-
wust de wettelijke regels overtre-
den. Inspectie SZW zet inspectie-
capaciteit hier gericht op in. Sa-
men met  anderen  zoa ls  de 
NVWA, de ILT en de Belasting-
dienst. Niet alleen bij het uitvoe-
ren van inspecties, door het kop-
pelen van de informatie.

Met de calculator kunnen werkge-
vers in een paar eenvoudige stap-
pen de hoogte van de financiële te-
gemoetkomingen per werknemer 
berekenen. Werkgevers die mensen 
met een afstand tot de arbeids-
markt in dienst nemen of houden, 
hebben recht op financiële onder-
steuning: premiekortingen, lage-in-

komensvoordeel (LIV) en loonkos-
tensubsidie. Het voordeel kan op-
lopen tot  maximaal €19.000 
structureel per jaar. In de schilders- 
en onderhoudsbranche nemen 
steeds meer bedrijven arbeidsbe-
perkte werknemers of mensen met 
een grote afstand tot de arbeids-
markt in dienst.

De trim Die niet paste

k o r t
raceboten met
nederlands tintje

AMSTERDAM - Ook voor de ko-
mende editie van de Volvo Ocean 
Race is AkzoNobel de exclusieve 
leverancier van coatings en lakken. 
Alle boten die in de komende edi-
tie meedoen worden gecoat met 
producten uit het assortiment van 
International en Awlgrip, afkom-
stig uit de AkzoNobel-fabrieken in 
Sassenheim en Wapenveld. De 
vloot, waaronder AkzoNobels 
gloednieuwe Volvo Ocean 65-race-
boot, heeft een uitgebreide refit ge-
had en is gecoat met producten 
van het Awlgrip. De kiel van iede-
re boot wordt beschermd door coa-
tings van International.

Domeinnaam 
meestal eerste keus
ARNHEM – Het gros van de Ne-
derlandse ondernemers bezit de 
domeinnaam van hun eerste keu-
ze. In Nederland zijn er dus voor 
(potentiële) ondernemers nog vol-
doende domeinnamen beschik-
baar. Slechts 9 procent van de on-
dernemers is geconfronteerd met 
domeinkaping: het moeten betalen 
van een hoge prijs om een domein-
naam te bemachtigen. Dit blijkt uit 
een onderzoek van SIDN (Stich-
ting Internet Domeinregistratie 
Nederland). Ruim 80 procent van 
de Nederlandse ondernemers 
heeft zonder problemen de do-
meinnaam van de eerste voorkeur 
weten te registreren.

BasF verhoogt
grondstofprijzen
LUDWIGSHAFEN (D) - De prijzen 
van veel grondstoffen voor verf 
die het Duitse concern BASF le-
vert, stijgen met ingang van 1 juli 
aanzienlijk. Tot wel 15 procent. Dat 
maakte de grondstofleverancier 
onlangs bekend. De prijsstijging 
van de grondstoffen is deels het 
gevolg van de stijging van de prij-
zen van de basisgrondstoffen die 
BASF zelf inkoopt. BASF noemt 
met name grondstoffen als titiaan-
dioxide, kobalt, en koper. Ook fac-
toren als milieu, gezondheid en 
veiligheid werken prijsverhogend.

Uit eerder onderzoek van Volan-
dis, de arbo-organisatie voor de 
bouw, bleek al dat UTA-werkne-
mers structureel erg veel overuren 
maken: 25 procent van de UTA-
medewerkers werkt elke week 6 
tot 10 uur over, nog eens 25 procent 
werkt 10 tot 30 uur per week meer. 
Twee op de drie UTA-werknemers 
vindt het werk geestelijk erg in-
spannend en 70 procent werkt on-
der tijdsdruk. Het gaat dus om een 
opeenstapeling van werkdrukver-
hogende factoren.

Fo
to

: I
nd

sk
o 

de
 V

rie
s

Fo
to

: B
er

ry
 d

e 
Jo

ng

ANDIJK – Wat moet je hier nu mee 
aan? Idsko de Vries stelde de vraag 
in de LinkedIn-groep Schilderwerk, 
Onderhoud, Innovatie. Het boeiboord 
paste niet precies onder de daktrim. 
Dus heeft de timmerman er ooit een 

DEN HAAG - Onderbetaling van werknemers en het stijgend aantal 
arbeidsongevallen baren de Inspectie SZW grote zorgen. In 2016 kwa-
men 70 mensen door arbeidsongevallen om het leven. Ook zien de in-
specteurs en rechercheurs dat er werknemers uitgebuit worden. Werk-
uren die niet worden uitbetaald, uurtarieven die niet kloppen en het 
ten onrechte inhouden van vergoedingen op het salaris.

WOERDEN - De werkdruk onder UTA-personeel (uitvoerend, tech-
nisch en administratief personeel) in de bouw is torenhoog. Dit blijkt 
uit een enquête van FNV Bouwen & Wonen onder ruim 160 UTA-
werknemers. Uit eerder onderzoek van kennis- en adviescentrum Vo-
landis bleek al dat UTA-werknemers structureel erg veel overuren ma-
ken, het werk geestelijk erg zwaar vinden en lijden onder grote tijds-
druk.

DEN HAAG - Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
heeft, samen met de Belastingdienst en UWV, een digitale calculator 
voor werkgevers gelanceerd die arbeidsbeperkte werknemers of men-
sen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in dienst willen nemen.

werkdruk onder uta-personeel in bouw torenhoog

Digitale calculator premiekortingen

secuur werkje

UTRECHT- Met volle concentratie 
werkt Jan Gerards, medewerker bij 
Stijlaart Schilders, aan wat een 7,7 
meter lange muurschildering in 
een schoenenwinkel moet worden. 
Collega Berry de Jong helpt mee, 
maar maakte tussendoor even 
deze foto. De decoratie, naar ont-
werp van een architect, wordt ge-
maakt met behulp van speciale 
maskingtape (van Kip), die steeds 
op afstand van zijn eigen breedte 

over het verse schilderwerk wordt 
geplakt. Daarna volgen twee lagen 
SPS Resimat en kan de tape verwij-
derd worden. 
Directeur René Stijlaart: ‘Dit leek 
ons de beste manier om het ont-
werp te realiseren. Wel arbeidsin-
tensief. De tegenoverliggende 
muur krijgt een vergelijkbaar pa-
troon. Je doet dit soort dingen ook 
gewoon omdat het iets bijzonders 
is.’

schilder geeft schoonmaakles
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ZWOLLE – Leerlingen van een 
vmbo-klas  van de Zwolse 
Thorbecke Scholengemeen-
schap observeren de werk-
zaamheden van René Zan-
tingh, medewerker van Porte 
Schilders. Zijn collega André 
Eikenaar geeft uitleg. De leer-
lingen volgden themalessen 
over graffiti. Porte-directeur 
Rob van der Steeg: ‘Wij lopen 
in opdracht van de gemeente 
elke twee weken een serie tun-
nels en objecten af en verwij-

deren of overschilderen de 
aanwezige graffiti. De leerlin-
gen leerden dat graffiti heel 
mooi kan zijn, maar niet in 
openbare ruimten zoals op 
tunnelwanden. En dat het veel 
kosten en moeite kost om het 
te verwijderen.’ Verschillende 
leerlingen bleken geïnteres-
seerd in de technische aspec-
ten van het reinigen. Van der 
Steeg: ‘Wie weet hebben we er 
een paar kunnen interesseren 
voor ons mooie vak.’

Eén op de vijf werknemers zegt 
vaak moe te zijn en heeft slaappro-
blemen. Een kwart voelt zich aan 
het eind van de werkdag vaak op-
gebrand. 18 procent heeft vaak last 
van stress en 4 procent heeft een 
burn-out.
Dit onderzoek richtte zich vooral 
op de gevolgen van het overwer-
ken.75 procent van de responden-
ten geeft aan dat meeruren als be-
lastend worden ervaren. Volgens 
66 procent van de UTA-werkne-
mers speelt de immateriële en ma-

teriële waardering mee in de mate 
waarin zij meeruren als belastend 
ervaren. Veruit de meeste UTA-
werknemers, 76 procent, ontvan-
gen geen enkele financiële vergoe-
ding voor gewerkte meeruren.
De vakbond stelt dan ook voor om 
een aantal bepalingen in de bouw-
cao op te nemen. Ten eerste zou de 
arbeidstijd voor UTA-werknemers 
die inclusief reis- en pauzetijd 
meer dan 12 uur per dag werken 
moeten worden ingekort. Verder 
zouden meeruren minimaal be-
taald worden volgens het reguliere 
uurloon.  Op die manier zou het 
minder vanzelfsprekend moeten 
worden dat UTA-werknemers 
structureel overwerken. Verder wil 
de FNV dat de UTA-werknemer, 
net als de bouwplaatsmedewerker, 
reistijd betaald krijgt. 

stuk hout tussen gezet. Dicht gekit 
gebeurt er niets, maar aluminium, 
hout, verf en kit hebben niet dezelfde 
flexibiliteit. Met scheurtjes tot 
gevolg, waarna de vochttoetreding 
begint, gevolgd door bladderen en 
onvermijdelijk houtrot. Vakgenoten 
in de LinkedIn-groep dachten aan 
het aanbrengen van afwatering of 
helemaal uitfrezen en dan in de epoxy 
zetten. De Vries zelf: ‘Ik raad de klant 
toch aan de daktrim en een deel van de 
bitumen te vervangen. Je blijft anders 
prutsen en het komt nooit echt goed’

Ook een uitdaging tegengekomen 
in de schilderspraktijk? Maak er 
een foto van en stuur hem op naar 
schildersvakkrant@eisma.nl



 De krachtigste machine met oscillerende beweging
 Tot 70 % minder trillingen en 50 % minder geluid én 45 % sneller
 Onbegrensde toepassingsmogelijkheden
 Ook als 18 V accumachine leverbaar
Vanaf nu verkrijgbaar bij uw FEIN dealer.

Tel: 0180-441600, Web: www.fein.nl, Mail: info@fein.nl

De nieuwe SUPERCUT FSC500QSL.  
De sterkste!

Anzeige A5 Schrauber NL_V1.indd   1 27.03.17   14:23

POLYFILLA PRO.
HET REPARATIEMERK
VOOR HOUT ÉN MINERAAL.

De beste oplossing voor elke reparatieklus. Volledig afgestemd op de eisen van de professional.

Houten ondergronden
Houtreparatiesysteem van topkwaliteit met gunstig 
HSE pro� el en all season eigenschappen. Sneldrogend, 
goed modelleerbaar en uitstekend schuurbaar.

Kijk op poly�llapro.nl of vraag 
onze reparatiewijzer aan (073 59 993 33).

Minerale ondergronden
Compleet assortiment met voor iedere reparatieklus een 
oplossing: repareren, egaliseren, voorstrijken en kitten.
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Een mooie subsidie geregeld
Aad Buller en Henk de Vlieger: ‘Bedrijven, neem weer leerlingen aan’

Nog niet alle Schilder^sCools en 
SchildersVakscholen hebben de nieuwe 
naam…
Aad Buller: ‘We hebben gekozen 
voor een geleidelijke invoer van 
de nieuwe benaming van de sa-
menwerkingsverbanden, Onder-
houdNL Opleidingen, met als ‘ex-
plainer ’ Schildersvakopleiding, 
aangevuld met de vestigings-
plaats of regio. Er zijn opleidings-
bedrijven die veel hebben geïn-
vesteerd in naamsbekendheid on-
der een andere naam, dat kost tijd 
om dat om te bouwen.’
De Vlieger: ‘We hebben met ver-

schillende snelheden te maken. 
Voor sommige bestuurders en di-
recteuren gaat het niet snel ge-
noeg, voor anderen te snel. Daar-
om gaan we het nieuwe materiaal 
ook persoonlijk presenteren aan 
de besturen van de opleidingsbe-
drijven en met hen in gesprek. 
Wat het uitstraalt naar nieuwe 
leerlingen en hun ouders is, dat je 
bij ons niet alleen voor schilder 
leert, maar dat er tal van andere 
functies in de onderhoudssector 
voor je openliggen.’

In die besturen is niet iedereen lid 
van OnderhoudNL.
De Vlieger: ‘Ik kom uit de bouw-
branche, daar is het ook zo dat je 
altijd bedrijven hebt die om wat 
voor reden dan ook zich niet wil-
len aansluiten. Je kunt ze alleen 
proberen te overtuigen. Initiatie-
ven die OnderhoudNL neemt, en 
die voor een deel uit de Bedrijfs-
takheffing worden betaald, dus 
door de lidbedrijven van OHNL, 
komen de totale bedrijfstak ten 
goede.’
Buller: ‘We hebben ook gezien dat 
de bereidheid om leerlingen aan 
te nemen, gedaald is. Wachten tot 
iemand door een collega-bedrijf is 
opgeleid en hem dan wegkopen, 
dat is natuurlijk niet zoals het 
oude gilde-idee in de schilders-
branche eigenlijk werkt, met 
meesters en gezellen. Het zal ook 

met de crisis te maken hebben ge-
had. Het is nu de tijd om weer 
leerlingen aan te nemen, en daar-
bij zijn de schildersvakopleidin-
gen de specialisten.’

En daar gaat u ze ook toe aanzetten, 
met hulp van wat subsidie?
Buller: ‘We hebben inderdaad 
twee verschillende subsidies, of 
eigenlijk cofinancieringsregelin-
gen, voor de schilderssector we-
ten te verwerven. Met onze eigen 
investering erbij samen goed voor 
zo’n 3,5 miljoen investering tus-
sen nu en eind 2018. Dat is fi nan-

ciering voor een aantal heel con-
crete plannen, het werven van 
leerbedrijven is er daar één van.’

Was dat geen taak van Savantis?
Buller: ‘Klopt. Net zoals het ver-
werven van subsidies. Maar On-
derhoudNL heeft eerst gepro-
beerd van Savantis een lean & 
mean organisatie te maken. Toen 
dat niet lukte zijn we daar uitge-
stapt. Dat geeft veel verantwoor-
delijkheid. Onder andere het ze-
kerstellen van dit soort geldstro-
men en het doorontwikkelen van 
onderwijsbeleid.’
De Vlieger: ‘De DWSRA-subsidie, 
vergeet die afkorting maar snel, is 
een vervolg op de sectorplannen 
waarvoor minister Asscher geld 
had vrijgemaakt tijdens de econo-
mische crisis. Om opleiden en 
mensen naar werk geleiden mo-
gelijk te maken. In de schilders-
sector is dat goed uitgenut, maar 
andere sectoren lieten miljoenen 
ongebruikt. Daarom is deze nieu-
we subsidieronde uitgeschreven 
en daar zijn we op ingesprongen.’

Met behulp van een gespecialiseerd 
bureau…
Buller: ‘Zeker. We steken er zelf 
veel werk in, en nog, want het 
moet allemaal keurig verant-
woord worden, maar we heb-
ben er inderdaad ook specialis-
ten bij gehaald. Die kosten wat, 

maar dat gold ook voor Savan-
tis.’

En nu is er geld voor…?
De Vlieger: ‘Met deze cofi nancie-
ring bekostigen we onder andere 
een project met zij-instromers. 
Een pilot van dat project, in sa-
menwerking met het UWV loopt 
al een half jaar in Geldermalsen 
en in Friesland; een groep van uit-
eindelijk 25 mensen. De pilot 
loopt nu met uitzendbureau Fa-
ber, maar ook Randstad Bouw en 
Opstap kunnen aansluiten. We 

scholen de mensen om aan het 
werk te komen en dan eventueel 
door te stromen naar de opleiding 
‘schilder ’ op niveau 2. Van dit 
soort initiatieven moeten we het 
toch hebben in de nabije toe-
komst.’
Buller: ‘We gaan ervan uit dat de 

behoefte aan instroom van schil-
ders sterk gaat stijgen. Dat lag 
jaarlijks op zo’n 1200 nieuwe 
schilders, in de afgelopen jaren 
een stuk lager. Nu trekt de econo-
mie aan en neemt de vergrijzing 
toe. Een deel van de subsidie gaan 
we gebruiken voor het uitvoeren 
van een arbeidsmarktonderzoek: 
wat is de instroombehoefte en 
wat voor mensen hebben de be-
drijven nodig.’
De Vlieger: ‘Zo’n onderzoek is in 
2012 een keer gehouden, maar we 
willen dat regelmatiger doen. 

Dan kun je een beeld krijgen van 
trends in de sector.’
Buller: ‘We hebben ook cofinan-
ciering verkregen voor het sa-
menwerken tussen de vakoplei-
dingen. We willen een duidelijk 
gezamenlijk beleid voeren, bij-
voorbeeld wat betreft de onder-

wijskwaliteit of hoe we het rege-
len met de winterscholing. Zodat 
we zowel de bedrijven als de leer-
lingen duidelijkheid kunnen bie-
den.’

En dan krijgen jullie nog een aparte 
subsidie voor duurzame inzetbaar-
heid…
Buller: ‘Inderdaad. We gaan een 
scholingsprogramma ontwikke-
len voor tijdens de winterscho-
ling.’
De Vlieger: ‘We willen de leerlin-
gen bewust leren zijn van waar ze 
voor leren en hoe ze in het be-
drijfsleven gaan functioneren. 
Door ze te leren denken als een 
ondernemer: proactief. Zowel op 
een project, zodat ze de ogen en 
oren van het bedrijf zijn en niet al-
leen maar orders uitvoeren, als 
ook wat betreft hun eigen kun-
nen. Wie schilder wil worden en 
dat altijd wil blijven: prima. Maar 
als je je wilt doorontwikkelen, 
makkelijker in te zetten wilt zijn 
bij bedrijven, dan moet je leren le-
ren. Dat willen we stimuleren.’

Henk de Vlieger (l.) en Aad Buller: ‘We gaan ervan uit dat de behoefte aan instroom van schilders sterk gaat stijgen’

‘We willen een duidelijk

gezamenlijk beleid voeren’

‘De bereidheid om leerlingen 

aan te nemen, is gedaald’
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Nieuw: FAVORIT LGX sublime sb
www.dreNthverf.Nl  

 sublieme verwerking •
  superieure vloeiing • 
  mooie bolle glans •
  uitstekende dekking & hechting •
  onderhoudstermijn van 10 jaar mogelijk •

WADDINXVEEN - Trots laten Aad Buller, sectormanager Onderhoud-
NL Opleidingen en Henk de Vlieger, manager van het Onderwijs Ex-
pertise Centrum van ondernemersorganisatie OnderhoudNL, het 
nieuwe reclame- en communicatiemateriaal zien voor de opleidings-
bedrijven. Ze gaan die persoonlijk rondbrengen. En nog meer goed 
nieuws: er zijn twee grote onderwijssubsidies binnen.
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Werknemers van Nutma Schil-
ders uit Metslawier, Schilderwer-
ken Koopmans uit Drachten en 
De Noordhoek Schilderwerken 
uit Leeuwarden verzorgen geza-
menlijk het binnen- en buiten-
schilderwerk van de monumenta-
le gevangenis. Het complex, gro-
tendeels uit 1877, kri jgt een 
herbestemming. Een bibliotheek, 
horeca, een hostel, start-ups, cul-
tuur en onderwijs krijgen een 
plek. Bouwvakkers, installateurs 
en schilders lopen door elkaar. Te-
gelijkertijd zijn al bedrijven actief, 
is de horeca open en lopen gasten 
van de hostel heen en weer.
‘Sociale vaardigheden zijn erg be-
langrijk. We hebben uit het perso-
neel van de drie bedrijven een 
ploeg samengesteld van jongens 
die gemakkelijk in de omgang 
zijn. Op zo’n werk kunnen we 
geen einzelgängers gebruiken’, 
legt Arnold Nutma van Nutma 
Schilders uit. ‘Inmiddels kunnen 
de schilders met elkaar lezen en 
schrijven.’

Over het algemeen gaat het om 
het schilder- en reparatiewerk 
van de wanden en plafondgewel-
ven, staalwerk als tralies, trappen, 
oude celdeuren en al het overige 
staal en hout. Plaatsen van nieu-
we en plaatselijk vervangen van 
historische binnen- en buitenbe-
glazingen vallen ook onder de op-
dracht.  Bovendien wordt er 
brandwerende coating gespoten 
op constructieve stalen en gietij-
zeren kolommen en liggers in het 
zicht. ‘De klus is opgedeeld in fa-
ses. Het hostel, de oude smederij 
die het bezoekerscentrum van 
Culturele Hoofdstad 2018 wordt, 
en diverse start-upbedrijfjes zijn 
inmiddels opgeleverd. Het werk 
verplaatst zich door de verschil-
lende vleugels.’
Nutma had met wederzijdse te-
vredenheid al op verschillende 
projecten met hoofdaannemer 
Dijkstra Draisma samengewerkt. 
‘Afstemming tussen de partijen is 
bij zo’n complexe klus belangrijk. 
Dus kies je partijen waarmee je 

goede ervaringen hebt. Zo zijn wij 
benaderd. De Noordhoek was al 
begonnen in de voormalige sme-
derij. Wij hebben in het verleden 
wel  werken  samen met  De 
Noordhoek opgepakt.’ Vanwege 
de werkgelegenheid in de regio, 
wil opdrachtgever BOEi meerde-
re partijen bij de klus betrekken. 
Deze ontwikkelaar is specialist in 
het restaureren en herbestemmen 

van cultureel erfgoed. Koopmans 
Schilderwerken werd rechtstreeks 
door BOEi bij de klus gehaald.
De samenwerking voelt volgens 
Arnold Nutma niet als een ‘ge-
dwongen huwelijk’. ‘Voor zo’n 
klus hebben we gewoon te weinig 
capaciteit. Als wij twaalf mensen 
hier moeten inzetten, is dat een te 
grote aanslag op de bedrijfsvoe-
ring. Qua uren wordt dit voor ons 

alle drie de grootste klus die we 
ooit hebben opgepakt. Door de 
samenwerking is alles goed te 
overzien.’ Gemiddeld lopen vier 
schilders per bedrijf rond. De 
voormannen worden door alle 
drie de bedrijven geleverd. Voor 
het buitenwerk hebben de onder-
nemingen vaak koppeltjes die al 
veel samenwerken. Uitgangspunt 
is echter een mengeling van schil-
ders van de drie bedrijven.
Minstens één maal per week zit-
ten de bedrijven om tafel. Daar 
zitten ook de voormannen en uit-
voerders bij. ‘Het contact verloopt 
bijzonder goed. Veel beter dan op 
sommige nieuwbouwprojecten, 
waar ieder toch een beetje voor 
zichzelf werkt.’ Telefonisch hou-
den de drie schildersbedrijven el-
kaar tussentijds op de hoogte. Het 
uiteindelijke doel is elkaar niet 
voor de voeten te lopen.
Verder wordt getracht elkaars 
specialismen in te zetten. Nutma: 
‘Ons bedrijf is bijvoorbeeld goed 
in brandwerende coating en 
spuitapplicaties. Daar zijn we ver-
der mee dan collega’s in de buurt. 
Andersom hebben De Noordhoek 
en Koopmans weer eigen specia-
lismen. Dat soort zaken stemmen 
we in goede harmonie af.’
Het buitenschilderwerk, met de 
originele zandsteengele en don-
kerrode kleuren, moet voor 2018 
klaar zijn. Dan is Leeuwarden 
Culturele Hoofdstad van Europa. 
De steenachtige wanden en pla-
fonds worden voorzien van 
Remmers-verven. Op het hout-
werk van het interieur komt Rol-
sma. Voor het buitenschilder-
werk is Sikkens voorgeschreven. 
‘De opdrachtgever heeft goede 
ervaringen met deze merken. De 
Rolsma-kleuren geven meer 
dieptewerking dan de standaard-
producten. In de winterperiode 
met de kou, hadden we wel wat 
moeite met de Rolsma-applicatie. 
Nu het weer beter wordt, is het 
goed.’

LEEUWARDEN - De hoeveelheid schilderwerk voor het opknappen 
van de voormalige gevangenis Blokhuispoort in Leeuwarden is te fors 
voor een enkel schildersbedrijf. Daarom slaan drie Friese onderne-
mingen de handen ineen. ‘Misschien wel de start van blijvend samen-
werkingsverband.’

Samenwerking in oude gevangenis

P R O J E C T
Drie schildersbedrijven slaan handen ineen voor restauratie van Blokhuispoort in Leeuwarden

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

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

WWW.PARKETLAK.NL

• Ultra mat  

• Onzichtbare afwerking

•  Behoud van natuurlijke 

 uitstraling

• Slijt-, kras- en stootvast

• Minimaal onderhoud
             Op de

     vloer

Op de

    wand

MATTER DAN MAT!

Advertentie Naturellijn 264x120.indd   1 06-04-16   10:23

Bij de restauratie gaat het om het schilder- en reparatiewerk van de wanden en 
plafondgewelven, staalwerk als tralies, trappen, oude celdeuren en al het overi-
ge staal en hout

De monumentale gevangenis, grotendeels uit 1877, krijgt een herbestemming 
met een bibliotheek, horeca, een hostel, start-ups, cultuur en onderwijs

Uitgangspunt bij het samenwerken is een mengeling van schilders van de drie 
participerende bedrijven
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Werk De Stijl maakt project af
Groot onderhoud aan flat van portaal door Van Wijk Vastgoedonderhoud 

Het meest opvallend voor de 
voorbijgangers is een beschilde-
ring van de kopgevel, dat een 
mooi werk is geworden. Kunste-
naar Johan Moorman: ‘Een Ne-
derlandse kunstenaar, die heeft 
De Stijl gewoon in zijn dna zitten. 
Die rechte lijnen, die primaire 
kleuren. En ik al helemaal, want 
ik maak vaak werk in de openba-
re ruimte, abstracte voorstellin-
gen, die iets van plattegronden of 
van microtechnologie hebben, 
dingen die nog in beweging lij-

ken. Toen ik door De Stijl in de 
Stad werd benaderd om een 
muurschildering ter ere van 100 
jaar De Stijl te ontwerpen, vond ik 
dat meteen een goed idee.’
De Stijl in de Stad, dat is Marije 
Lieuwens: ‘Ik ben al jaren actief in 
de kunstwereld op het vlak van 
communicatie en promotie. Dit is 
een zelfstandig project van me. 
Het is honderd jaar geleden dat 
Theo van Doesburg, een geboren 
Utrechtenaar, het tijdschrift De 
Stijl oprichtte, met bijdragen van 
de Utrechters Bram van der Leck 
en Gerrit Rietveld. Hun werk, dat 
vaak bedoeld was om op te zitten 
of in te wonen, vind je eigenlijk 
alleen nog maar in het museum. 

Wij willen het weer op straat 
brengen, onder de aandacht van 
de mensen.’
Erwin Schut, projectleider bij Por-
taal: ‘Vanaf het begin van dit ke-
tensamenwerkingsproject met 
Van Wijk Vastgoedonderhoud 

hebben we nagedacht over die 
kopgevel. Alle muren van deze 
flat moesten worden aangepakt. 
De bewoners klaagden over 
vochtdoorslag: de gebruikte 
steensoort is zeer zuigend, en liet 
water door. De gevels zijn met 
een zand-watermengsel schoon-
gespoten, de voegen zijn uitge-
hakt en opnieuw gevoegd, en 
daarna is de gevel geïmpreg-
neerd. Maar je kon erop wachten 
dat de gele stenen op de kopge-
vel, met het vele autoverkeer dat 
hier langskomt, snel weer lelijk 
zouden worden.’
Sharon Clarke, manager RGS bij 
Van Wijk Vastgoedonderhoud: 
‘De flat zag er, met alle respect, 

UTRECHT - Niemand zal de flat 
aan de Kalymnosdreef in de 
Utrechtse wijk Overvecht meer 
terug herkennen. Niet de duizen-
den verkeersdeelnemers die er 
dagelijks over de Einsteindreef 
voorbijrijden, niet de bezoekers 
van de Anwar-e-Quba-moskee 
die er pal naast ligt, en ook de be-
woners niet, die geen vochtklach-
ten meer hebben, maar daarvoor 
in de plaats een kleurrijke leef-
omgeving.

Het kunstwerk van Johan Moorman (op de hoogwerker) vordert. Op de voorgrond (v.l.n.r.) Dave Zijderhand, Jorryt Meenks, Ma-
rije Lieuwens, Sharon Clarke en Erwin Schut

niet meer uit. Neem het pleister-
werk rond de trapopgangen. Dat 
was ooit rood, maar zag er nu ver-
schoten roze uit. En aan de galerij-
hekken hingen houten platen, 
waarvan er sommige af dreigden 
te vallen. We hebben kleuradvi-
seur Leo Faassen, met zijn bedrijf 
Fasiani, een kleuradvies laten ma-
ken. Dat is erg mooi geworden, 
het beeld verloopt nu van de ‘hei-
lige’ kleur groen, nabij de moskee, 
naar terra, wat weer aansluit bij 
het bakstenen gebouw dat aan de 
andere kant staat. We brengen een 
nieuw materiaal aan, Steni. Dat is 
een goed verwerkbare, steenach-
tige gevelplaat, die in heel veel 
verschillende kleuren leverbaar 
is. Zo konden we Faassens ont-
werp realiseren. En met de verf 
natuurlijk.’
Wijzonol is de verfpartner in dit 
RGS-project. De verf werd gele-
verd door Bevela. Clarke: ‘Zoals 
gezegd, proberen we graag iets 
nieuws uit. Wijzonol is één van 
onze vaste partners. Zij kwamen 
vorig jaar met de LBH SDT Ultra, 
een hoogglansverf met een langer 
glansbehoud. Je wilt na zo’n grote 
onderhoudsbeurt niet te snel 

weer moeten terugkomen, dus 
dan is dat zeker meegenomen. 
Het gaat ook om vrij donkere 
kleuren.’

Wijzonol-vastgoedadviseur Dave 
Zijderhand: ‘We claimen geen 
standaard-duurzaamheid van 
deze verf. We vinden het onzin 
om tien of twaalf jaar te garande-
ren, want overal is het weer an-
ders. Maar we kunnen wel met 
o n z e  l e v e n s d u u r- v e r w a c h -
tingstool, een online rekenmodu-
le, laten zien hoe lang de verf on-
der bepaalde omstandigheden 
goed zal blijven.’
Accountmanager Jorryt Meenks: 
‘Zo komen we op dat gemiddelde 
van 20 procent langere duur-
zaamheid dan gewone lak. Het 
verschilt dus, bijvoorbeeld of het 
op de zonzijde of in de schaduw 
is, maar overal blijft hij langer 
goed.’
Het groot onderhoud omvatte 
nog tal van andere zaken, zoals 
het vervangen van alle ruiten 
door HR++-glas, het vervangen 
van asbesthoudende gevelpane-
len, het coaten van de galerijvloe-
ren. ‘De woningen zitten ingewik-
keld in elkaar. Het is van de bui-
tenkant niet altijd duidelijk welk 

raam bij welke woning hoort’, 
glimlacht Clarke. ‘Toch is het alle-
maal heel goed verlopen, en heb-
ben we veel medewerking van de 

bewoners gekregen.’
Schut: ‘De bewoners waren ook 
heel belangrijk voor ons, toen Ma-
rije met haar vraag kwam over de 
muurschildering. De huurder 
wiens tuin aan de gevel grenst, 
was meteen enthousiast, en ook 
de bewonerscommissie. Maar 
vertegenwoordigde die wel alle 
bewoners?’
Lieuwens: ‘Dat is een geweldig 
verhaal. Een bewoonster, die al 25 
jaar in de flat woont, voelde veel 
voor het plan. We schreven alle 
bewoners aan en vroegen om hun 
mening, maar kregen niet veel 
respons. Die bewoonster is ver-
volgens met een pak extra brieven 
alle deuren afgegaan. Ze zegt: ‘Ik 
weet nu weer wie mijn buren zijn, 
en we groeten elkaar nu weer op 
straat.’ Dat is toch een geweldig 
effect? En ook de moskee was 
meteen positief. Ze vroegen ons 
of we de officiële oplevering even 
wilden uitstellen tot 1 juli. Dan is 
de ramadan voorbij en kunnen 
we de opening met zijn allen met 
hapjes en drankjes vieren.’

De laatste Steni-platen worden gemonteerd. Het groen sluit aan bij de moskee, die 
naast de flat staat

Fasiani maakte een kleurplan dat verloopt van groen, via blauw, naar terracotta, 
dat aansluit bij de flat aan de andere kant

De gevel werd geïmpregneerd, de ruiten vervangen, evenals de gevelpanelen. Deuren, 
kozijnen en betonnen delen werden geschilderd, de galerijvloeren gecoat

‘Gekozen voor een verf 

met lang glansbehoud’

‘Vanaf het begin hebben we  

nagedacht over die kopgevel’
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Een wereldmerk uit Nederland
Like en volg ons op Facebook en Twitter en blijf op de hoogte van productnieuws, 

acties en tips & tricks!

GlobalPaintProducts globalpaint.com Global Paint Products B.V. @Global_Paint
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nieuwste producten voor de bouw.  
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Bedrijfsberichten op Facebook 
worden ‘Afgeknepen’. Dat bete-
kent dat een bericht dat je als be-
drijf plaatst, slechts door een deel 
van jouw volgers wordt gezien. 
Maximaal 20 procent van de vol-
gers ziet jouw update, zelfs als er 
veel op gereageerd wordt. Vaak 
hoor ik nog mensen zeggen: ‘Heb 
je dat niet gezien? Ik heb het toch 
op Facebook gezet.’ Die mensen 
realiseren zich niet dat Facebook 
geen website is, maar een social 
medium. En hoewel je kunt plaat-
sen wat je wil op social media, 
wordt het pas gezien als dat soci-
al medium jouw bericht bij ande-
re gebruikers in de tijdlijn laat 
zien. De afstelling is op elk medi-
um hetzelfde: als een bericht veel 
reacties oproept, in de vorm van 
likes, reacties of deelacties, blijft 

het bericht getoond worden aan 
mensen. Zodra dat ophoudt, 
wordt het bericht ook niet meer 
getoond. En voor bedrijven is dat 
dan dus ook nog afgeknepen ofte-
wel begrensd.
Niets is namelijk gratis op inter-
net, ook al lijkt dat soms wel zo. 
Facebook verdient geld, net als 
bijvoorbeeld Google, door betaal-
de advertenties aan te bieden. 
Tussen 2004 en 2008 verdiende 
Facebook geen geld. Er was enkel 
een idee en er waren investeer-
ders die mee durfden te gaan in 
dat idee. Het idee was een sociaal 
netwerk te maken. In 2008 is 
Facebook gaan bekijken hoe met 
dit inmiddels opgebouwde net-
werk geld verdiend kon worden. 
En uiteindelijk bleek dat vooral in 
advertenties te zitten. Het grote 
verschil tussen traditioneel ad-
verteren en adverteren op inter-
net is dat bij die laatste vorm, de 
adverteerder heel veel weet over 
zijn gebruikers. Zeker sinds de 
opkomst van de smartphone is de 
hoeveelheid data die wij als ge-
bruiker delen met bijvoorbeeld 
Google of Facebook geëxplo-
deerd. Kijk maar eens na op je te-
lefoon welke ‘machtigingen’ je al-
lemaal gegeven hebt aan die han-
dige app. Facebook zelf wil al de 
volgende machtigingen: agenda, 
camera, contacten, locatie, micro-
foon, opslag, sms en telefoon (af-
beelding 1). Hier geef je dus ei-
genlijk al toestemming om alle 
informatie die je telefoon verza-
melt, te gebruiken. En deze infor-
matie zet Facebook weer in ten 
gunste van de adverteerders.
Hoe specifi ek kun je je adverten-
ties dan maken? Je kunt in ieder 
geval al verschil maken naar 
leeftijd, geslacht en opleidings-

niveau. Je kunt bepaalde interes-
ses of beroepen instellen. Niet alle 
mogelijkheden zijn ook in Neder-
land beschikbaar. Zo kun je in de 
Verenigde Staten ook naar ‘poli-
tieke voorkeur’ selecteren en in 
India is het mogelijk om op inko-
men te selecteren. Uiteraard is op 
deze beide mogelijkheden bijzon-
der veel kritiek geweest en dat zal 
de reden zijn dat deze mogelijk-
heden nog niet verder uitgerold 
zijn. En er zijn grenzen aan hoe 
ver je kunt specifi ceren: bij een te 
kleine doelgroep is het niet meer 
mogelijk deze in te stellen. Maar 
je kunt dus wel bijvoorbeeld 
‘schilders in een straal van 100 ki-
lometer rondom Den Haag’. Of 
bijvoorbeeld ‘mannen en vrou-
wen tussen de 27 en 65+ met een 
hbo- of masteropleiding in een 

straal van 25 kilometer rondom 
Haarlem’ (afbeelding 2). Uiter-
aard zijn deze gegevens geba-
seerd op de eigen opgave van de 
gebruiker. De ervaring leert ech-
ter dat veel mensen schrikbarend 
eerlijk zijn over dit soort feiten. 
Daarnaast kan Facebook dit soort 
zaken natuurlijk ook achterhalen 
over mensen, door de overige in-
formatie die zij wel delen.
Wat moet je nu precies doen om te 
gaan adverteren op Facebook? Je 
kunt tegenwoordig met Ideal be-
talen en het kon ook al met credit-
card of PayPal. Betalen gaat dus 
heel eenvoudig. De makkelijkste 
manier om voor de eerste keer 
een advertentie te maken, is een 
bericht te promoten dat het al 
goed gedaan heeft. Facebook 
biedt dat ook al aan en als je de in-

structies volgt, heb je binnen tien 
minuten zelfstandig een adver-
tentiecampagne opgezet. Je kunt 
de volgende doelstellingen kie-
zen: Bekendheid, Overweging of 
Conversie. Mijn advies? Begin 
eerst een campagne op Bekend-
heid en dan wel op Merkbekend-
heid. Je gaat dan likes vragen 
voor je pagina. Deze campagne is 
goed beheersbaar en je kunt met-
een zien of het wat oplevert. Zorg 
wel dat je altijd een maximumbe-
drag instelt! Mocht je dit verge-
ten, dan kan ook een kleine cam-
pagne toch in de papieren gaan 
lopen en dat is nu juist het grote 
voordeel van adverteren op inter-
net: het kan al voor heel weinig!
Heb je eenmaal wat ervaring op-
gedaan en de eerste successen ge-
boekt, dan zou je kunnen kijken 
naar de optie ‘conversie’. Hierbij 
verwijs je door naar je website of 
zelfs je telefoonnummer met je 
advertentie. Belangrijk hierbij is 
het verschil tussen het aantal keer 
dat je bericht op Facebook gezien 
is en het aantal maal dat je web-
site vervolgens bekeken is. Waar-
schijnlijk is dat veel lager. Face-
book telt namelijk het aantal keer 
dat het bericht bij gebruikers in de 
tijdlijn te zien is geweest. Dit aan-
tal is veel hoger dan het aantal 
mensen dat vervolgens ook echt 
naar je website gegaan is. En dat 

is vaak maar goed ook: een ge-
middelde advertentie voor de 
doelgroep van afbeelding 2 wordt 
al gauw door tussen de 270 en 930 

mensen per dag gezien (afbeel-
ding 3). En je moet toch niet den-
ken aan 270 tot 930 aanvragen per 
dag!  

De machtiging die je aan Facebook geeft, betekent dat Facebook al deze zaken mag 
bekijken, inclusief foto’s, microfoon en sms

De doelgroepen zijn heel specifiek te selecteren. Hier zie je 
‘mannen en vrouwen, tussen de 27 en 65+, hbo- of masterop-
leiding, 25 kilometer rondom Haarlem’

Hier zie je het mogelijke aantal mensen binnen de doelgroep 
van afbeelding 2 dat, op basis van een budget van € 1,00 per 
dag, jouw advertentie ziet

MAASTRICHT – In de vorige afl everingen hebben we bekeken hoe je 
een Facebookbedrijfspagina maakt en hoe je content maakt. In dit 
vierde deel leer je wat voor content je dan moet gaan plaatsen en hoe 
je je resultaat bereikt. Welk resultaat? Dat formuleer je dus helemaal 
zelf. Het begint met een doelstelling: wat zou je willen bereiken met 
je Facebookbedrijfspagina? En het eindigt met het bekijken of je doel-
stelling bereikt hebt: de resultaten dus.

Sluipmoordenaar  HEIN VAN GENNIP

ruimte voor, dat is meer iets voor 
kantoorpikkies, niet voor hard-
werkende mensen.
Die zielenknijper heeft het er tij-
dens het interview onder andere 
over dat het in bedrijven organi-
satorisch belangrijk is om een cul-
tuur van openheid te creëren, 
waar kwetsbaarheid getoond mag 
worden. Je zou bijna zeggen dat 
de softe sector 
nog steeds vat 
wil krijgen op 
o n z e  s t o e r e 
mannenwereld.
En toch, dat tonen van kwetsbaar-
heid spreekt me wel aan. Laat ik 
er meteen maar mee beginnen. 
Enkele maanden geleden over-
kwam het me namelijk zelf. Ik zag 
het uit de verste verte niet aanko-

men. Om me heen betrof het en-
kele anderen. Kort voordat ik zelf 
‘boven de enkels afknapte’, riep 
ik nog: ‘Wie is de volgende?’ Pats. 
Een paar dagen later zat ik bij de 
huisarts. De sluipmoordenaar, 
want dat is het, had volstrekt on-
verwacht toegeslagen. Nu, op het 
moment dat ik dit schrijf, ‘zit’ ik 
op 50 procent zoals dat heet: I’ll 

be back!
Met de aanlei-
ding van mijn 
persoonlijke si-

tuatie zal ik niemand vermoeien. 
Wel weet ik ondertussen dat ie-
dereen die het betreft zijn eigen 
pakketje ‘sluipmoordenaars’ 
heeft, een eigen mix van oorza-
ken: jezelf te hoge eisen stellen, 
voortdurend onder stress staan, 

geen nee durven zeggen, een 
persoonlijk verlies, financiële 
onzekerheid, relatieproblemen, 
geïsoleerd staan, pesterijen, niet 
gehoord of gewaardeerd wor-
den, een gevoel van uitzicht-
loosheid. Kortom, en vooral, 
niet tot rust komen.
Leidinggevenden en/of werk-
gevers, maar ook zzp’ers, zou-
den meer oog moeten hebben 
voor de signalen die een lichte 
of zware burn-out bij anderen 
en mogelijk bij henzelf veroor-
zaken. En na een intermezzo 
van enkele maanden en lang-
zaam ‘revalideren’ vooral niet 
in oude gewoonten vervallen. 
Anders ben je zo weer terug bij 
‘af’.
               h.vangennip@eisma.nl 

In de rubriek De Specialist, op 
pagina 11 van deze uitgave, is 
een arbeids- en organisatiepsy-
choloog aan het woord over het 
fenomeen burn-out. In een sec-
tor waar inmiddels de stoom 
uit ieders oren komt, is zo’n bij-
drage geen overbodige luxe 
zou je denken. Tegelijkertijd is 
de bouw in het algemeen, en de 
schildersbranche in het bijzon-
der, er één van niet-lullen-maar-
poet- sen. Overwerkt 

zijn, een burn-
out, en meer 
van dat soort 

f r a t s e n , 
d a a r  i s 

h i e r 
geen 

C R A Q U E L Éder, er één van niet-lullen-maar-
poet- sen. Overwerkt 

zijn, een burn-
out, en meer 
van dat soort 

f r a t s e n , 
d a a r  i s 

h i e r 
geen 

Adverteren op Facebook
Serie: een Facebookbedrijfspagina maken (afl evering 4)

Je moet toch niet denken aan 

270 aanvragen per dag
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De introductie van Heat Paint was 
op 6 juni, in het ICDUBO-gebouw 
in Rotterdam, waar veel meer 
duurzame bouwmaterialen ge-
toond worden. Het is ook de enige 
plek in Nederland waar de verwar-
mende verf al op de muur zit, en je 
dus zelf kunt voelen dat het werkt.
‘We doen al enige jaren in elektri-
sche verwarmingsfolie op basis van 
carbon’,  legt Koen Klooster uit. Sa-
men met Bart Klopstra en diens va-
der Hans vormt hij het bedrijf Kar-

bonik. Klooster  en Klopstra sr. zijn 
elektrotechnisch ingenieur van huis 
uit, Klopstra jr. is natuurkundige. 
Maar het product kwamen ze op het 
spoor door een zakenreis in Turkeije. 
‘In Turkse moskeeën wordt massaal 
gebruik gemaakt van dergelijke fo-
lie. Als vloerverwarming. In een 
moskee komen mensen meerdere 
keren per dag  relatief kort samen 

om knielend op de grond te bidden.  
Gewone vloerverwarming moet 
dan de hele dag aanstaan. Karbonik 
vloerverwarming zet je even van te-
voren aan en kun je meteen na af-
loop uitschakelen.’
De verwarming is gebaseerd op de 
eigenschappen van carbon. Dat ma-
teriaal geleidt stroom, maar kent, bij 
de juiste dikte en samenstelling, ook 
weerstand. Zwakstroom wordt toe-
gevoegd aan een dunne koperen 
strip, vindt zijn weg door de stroken 

carbon naar een andere koperen 
strip op zo’n 70 centimeter afstand, 
en geeft zo, door de weerstand, in-
fraroodwarmte af.
‘We importeren de folie uit Turkije 
als  vloerverwarming’, vertelt 
Klopstra. ‘We leveren het in breed-
tes van 20 tot 100 cm en lengtes tot 
100 meter. Je kunt er parket, vloer-
tegels of tapijt overheen leggen. 

Het bespaart op gas en als je je 
stroom zelf produceert met zonne-
panelen ben je nog goedkoper uit.’
Klooster: ‘De verf is een vergelijk-
bare vinding, maar wordt gemaakt 
in Duitsland. Het principe is pre-
cies hetzelfde: je brengt op onge-
veer 70 centimeter afstand twee 50 
micron dunne, zelfklevende ko-
perstrips aan en overschildert het 
hele vlak met Heat-Paint. Daarna 
kun je de muur afwerken met een 
primer en een eindlaag.’ Klopstra: 
‘De koperen geleiders zijn met een 
connector aan een installatiedraad 
bevestigd. De connector en de de 
draad kunt je wegewerken achter 
een holle plint.’De draden gaan 
naar een transformator, die vier 
vlakken van één vierkante meter 
van stroom kan voorzien. ‘Die op-
pervlak is meer dan genoeg voor 
de verwarming van een ruimte van 
25 vierkante meter, een flinke ka-
mer dus’, zegt Klooster. ‘Ook bij 
zeer lage temperaturen. We hebben 
het over zelfstandige verwarming 
van de ruimte, er is niets anders no-
dig.’ Alles werkt op zwakstroom, 
22 volt, dus schokken krijg je er niet 
van. Ook kan er gewoon een spij-
ker in de muur geslagen worden, al 
is het niet aan te raden, vanwege de 
warmte, om daar een kwetsbaar 
schilderij aan op te hangen.

Het programma gehoorbescher-
mers van Rehamij, leverancier 
van pbm’s en onderdeel van de 
Cerva Group, is uitgebreid met de 
ED 2H Ear Defender. Deze ge-
hoorbeschermer is uitgevoerd 
met een goed niet-geleidende ge-
hoorkap voorzien van een stabie-
le en telescopisch verstelbare 

hoofdbeugel. Kenmerkend is ver-
der het zachte en brede hoofdkus-
sen dat een aandeel levert in het 
draagcomfort gecombineerd met 
een met schuim gevuld kussen. 
Het 248 gram wegende product is 
beschikbaar in de kleurstelling 
zwart/geel en is geschikt voor 
toepassing in onder meer de 
houtbewerking zoals schuren, fre-
zen en zagen. Het lage stijgbeuge-
lontwerp minimaliseert het klem-
risico in nauwe ruimtes. 

info: (0182) 35 38 41
www.rehamij.nl

bouwproducten.nl: 252574

Gehoorbeschermer

Arte biedt met zijn 3D-collectie 
een muurbekleding in verschil-
lende stijlen waarmee diepte is te 
creëren zodat een optische illusie 
ontstaat. Voor het 3D-effect maakt 
het bedrijf gebruik van  thermo-
forming waarbij de vorm door 
middel van warmte in de stof 
wordt geperst en ook na afkoeling 
zichtbaar blijft. De collectie omvat 
een viertal thema’s: Cannage, Par-
quet, Carrelage en Caisson. Carre-
lage is een dessin dat heel dicht in 
de buurt van authentiek tegel-
werk komt en beschikbaar is in 
vijf kleuren. De stijl Caisson doet 
denken aan oude Britse bibliothe-
ken terwijl Cannage verwijst naar 
het typische vlechtwerk van stoel-
matters. Parquet creëert door de 
vorm en textuur hetzelfde luxu-
euze effect als een houten vloer.

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

bouwproducten.nl: 252569

Verfspuitfabrikant Wag-
ner breidt het assortiment 
uit met de HEA (High Ef-
ficiency Airless) omkeer-
tip. Daarmee kan onder 
veel lagere druk worde 
gespoten dan gebruike-
lijk. De voorverneveling 
in deze spuitttip is sterk 
verbeterd. Daardoor ver-
nevelen latex en andere 
gebruikelijke verven al 
onder een druk van ca. 80 
bar. De tip heeft dezelfde 
opbrengst en hetzelfde debiet als 
de hogedruk spuittips, maar le-
vert een zachter spuitpatroon op, 
vermindert de overspray tot wel 
55 procent en bespaart tot 35 pro-
cent in het verfverbruik. En het 

spuitbeeld wordt gelijkmatiger. 
Onder lage druk spuiten vermin-
dert de slijtage van de pomp. 

info: (030) 241 41 55
www.wsb-benelux.eu

H E T  P R O D U C T

De verwarming die je schildert
ROTTERDAM – Hebt u klanten die geen lelijke radiatoren meer in 
huis willen, maar ook de vloer niet willen openbreken voor vloerver-
warming? Of die klagen dat ze die kelder, hal, gang, zolder of uitbouw 
maar niet warm krijgen? Dan kan Heat-Paint een uitkomst zijn. Elek-
trische verwarming via muurverf.

Bart Klopstra (links) en Koen Klooster van Karbonik. De muren achter hen zijn met Heat Paint geschilderd en stralen warmte uit

V A K M A N S C H A P

Een heldere en stofvrije spuitcabi-
ne daarvoor biedt Wiltec in Uden 
nu een nieuwe, beschermende fo-

lie. Deze vloeistofdichte maskeer-
folie is statisch,waardoor hij zich 
snel aan de wand hecht. De verf-
overspray hecht zich op zijn beurt 
weer goed aan de folie. Er komen 
er geen verfschilfers of verfspat-
ten vrij bij het verwijderen. De be-
schermingsfolie is voorzien van 
hittebestendige tape, dus abso-
luut geen lijmresten bij het verwij-
deren.

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

3D-muurbekleding Airless spuittips met minder 
overspray 

Beschermingsfolie 
voor spuitcabines

Wiltec biedt met de koolborstello-
ze BSS 18 OP een slagschroeven-
draaier met oliepulse technologie. 
Deze technologie is ontwikkeld 
voor het zware schroefwerk en re-
duceert het geluid van de slag 
door de ‘silent impact’ tot 73 dB. 
Het gereedschap zit hiermee qua 
geluidsdrukniveau 30% lager dan 
vergelijkbare modellen op de 
markt. De toegepaste koolborstel-
loze techniek maakt de slag-
schroevendraaier geschikt tot 
maximaal M14 en draagt bij aan 
een langere levensduur. Verder 
heeft het gereedschap een varia-
bel toerental waarbij de gebruiker 
de keuze heeft uit drie toerental-
len tot 2.400 min-1. De elektronica 

ondersteunt een constant toeren-
tal; ook bij zware belasting. 

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

bouwproducten.nl: 252563
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‘De verf verwarmt, 

geen radiator nodig’

Je slag slaan met nieuwe technologie EDWARD UITTENBROEK

Onlangs vernam ik via de radio 
van een uitvinding waarvan ik 
al wat had meegekregen op een 
coatingcongres enkele jaren ge-
leden. Touch screens uit een 
spuitbus. De verf bevat elek-
trisch geleidende deeltjes, en als 
je hem ergens aanraakt regis-

treert een circuit 
aan de zijran-
den van je ge-
lakte  opper-

v l a k  w a a r  j e 
precies drukt of 

s w i p e t ,  d u s 
o v e r  j e 
‘ s c h e r m ’ 
v e e g t .  Z o 
kun je  met 
een klap op 
de muur je 
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de muur je 

Slagschroevendraaier 
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Schilders, voormannen, uitvoer-
ders, calculatoren, projectleiders en 
directeur-eigenaren lopen over van 
het werk. De werken moeten opge-
leverd worden, het werktempo is 
hoog, de vrije tijd staat onder druk, 
waarbij ook privéomstandigheden 
zo hun tol kunnen eisen. Vaak en 
meestal gaat het goed maar de 
spreekwoordelijke boog kan niet 
altijd gespannen staan.
Ferry de Wit, arbeids- en organisa-
tiepsycholoog en bedrijfskundige, 
adviseert, traint en coacht bedrij-

ven om ze bewust te maken van de 
werking van een burn-out en voor-
al om handvatten aan te reiken om 
de signalen van een burn-out in 

wording te herkennen. ‘Sluime-
rend krijgt het vat op je, merk je dat 
stress aan de orde van de dag is, de 
moeheid toeneemt, het plezier af-

neemt, en, belangrijker, dat er 
steeds minder momenten van echte 
rust zijn. Dan zit je in de gevaren-
zone. Je moet echt zien te voorko-
men dat wanneer elke positieve 
energie is verdwenen, je alleen nog 
handelt in de overlevingsmodus.’
In een arbeidsrelatie is het dus be-
langrijk voor leidinggevenden (en 
ook voor hún leidinggevenden) om 

de signalen van naderende over-
spannenheid en een burn-out te 
herkennen. Motivatieverlies, ruste-
loosheid, cynische en negatieve 
houding, vergeetachtigheid, ver-
moeidheid, prikkelbaar, verlies aan 
zelfvertrouwen, concentratiever-
lies, moeite met multitasken en 
keuzes maken, zijn enkele signalen 
die De Wit noemt.
Niet altijd gemakkelijk om in een 
stoere mannencultuur deze ‘zwak-
heden’ bloot te geven of te leggen. 
De Wit benadrukt dat burn-out ge-
relateerde problemen niet alleen als 
een individueel probleem van me-
dewerkers gezien moet worden 
maar als deel van de bedrijfs- en 
maatschappijcultuur. ‘Het gaat na-
melijk vaak juist om hoog gemoti-
veerde mensen waarvan teveel ge-
vraagd is. Niet zij zijn zwak, maar 
het zijn doorgaans de omstandig-
heden die het zo gemaakt hebben.’ 
De Wit volgt hier twee sporen: indi-
vidueel en organisatorisch: ‘Op in-
dividueel niveau is het belangrijk 
om de signalen serieus te nemen en 
zelf grenzen aan te geven. Durf 
“nee” te zeggen. Organisatorisch is 
het belangrijk om een cultuur en 
openheid te creëren waar kwets-
baarheid getoond mag worden. 
Het is immers in het belang van het 
bedrijf een preventiecultuur te heb-
ben om langdurig ziekteverzuim te 
voorkomen.’    
Wie zich aangesproken voelt: De 
Wit geeft voor Raadgevend Bureau 
Speelman eendaagse masterclasses 
over dit onderwerp. In het najaar 
staan er weer enkele gepland. 

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

Brillux heeft al een tijdje een wa-
tergedragen primer, voor zowel 
binnen- als buitentoepassingen in 

het assortiment: Lacryl Grondverf 
246. Toepasbaar op hout, zink alu-
minium en overschilderbare 
kunststoffen. Dit product was al-
tijd verkrijgbaar in wit, en in base-
code-kleuren. Het nieuws is dat 
het vanaf nu ook in antraciet, grijs 
en roodbruin verkrijgbaar is. 
Door de grondverfkleur aan te 
passen aan de eindafwerking 
wordt het eindresultaat beter.

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

Primer in meer kleuren
De verwarming die je schildert

Signalen van een burn-out herkennen
ENSCHEDE - Een burn-out: opgebrand zijn, geen levenslust, moe, aan 
niets toekomen, niet meer kunnen genieten. Heel vervelend voor wie 
het betreft, en vanwege de langdurige uitval kostbaar voor werkgevers. 
Met een economie op volle toeren komt het in alle sectoren voor. Ook in 
de schildersbranche. Ferry de Wit geeft er masterclasses over.

Ferry de Wit: ‘Een cultuur creëren waar kwetsbaarheid getoond mag worden’

stand van de accu en eventuele 
oververhitting. Kenmerkend zijn 
tot slot de toepassing van de 
EneRacer-accu, de KickBack Con-
trol en de goede ergonomische ei-
genschappen.

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

bouwproducten.nl: 252577

Bosch heeft het programma haak-
se accuslijpmachines aangevuld 
met zowel de GWS 18V-115 en 
-125 C Professional als de GWS 
18V-115, -125 en -150 SC Professi-
onal. Deze gereedschappen zijn 
uitgevoerd met de zogenaamde 
Connectivity-functie waarmee ze 
te koppelen zijn aan de ‘MyTools’ 
functie van de Bosch Toolbox-
app. Dit biedt de gebruiker de 
mogelijkheid zijn machine te con-
figureren en alle bijbehorende 
data eenvoudig op te vragen. De 
haakse slijpmachines GWS 18V-
115, -125 en -150 SC Professional 
beschikken extra over een multi-
functionele gebruikersinterface. 
Deze interface informeert over de 
gereedschapsstatus, de laadtoe-

V A K M A N S C H A P

‘Voorkomen dat elke 

positieve energie verdwijnt’
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tv aanzetten of met je tafelblad re-
gelen dat de vetvrije frituur mag 
gaan stoven. Hoef je bij het uitbui-
ken van het voorgerecht niet met-
een op te staan. Wel zo beleefd.
Je kunt er na-
tuurlijk allerlei 
toepassingen bij 
bedenken, ze-
ker als je de geheimtaal tussen 
mens en computer zelf zou kun-
nen programmeren. Misschien 
kun je zelfs met onzichtbare let-
ters werken, zodat een apparaat 
aan, uit, harder of zachter gaat. Je 
afstandsbediening ben je namelijk 
altijd kwijt of je moet er naar toe 
lopen.
Tja, we hadden dus eigenlijk al 
zoiets. En dat functioneert prima. 
Sterker nog: de man/vrouw-ver-

houding in een huwelijk is het 
beste af te lezen aan de vraag wie 
de afstandsbediening beheert. Dat 
wordt een beetje lastig, als beiden 
naar ha(r)telust op de muur kun-

n e n  m e p p e n . 
Het is ook een 
b e e t j e  o m g e -
keerde wereld, 

want het zijn de buren die op de 
muur moeten bonzen als er hoog 
oplopende verschillen van inzicht 
rijzen. Zoals bij de keuze tussen 
de Europa League-fi nale met Ajax 
of het Eurovisie Songfestival met 
Nederland. Om maar een uit-
slaande brandhaard te noemen.
En hoe moet het aan tafel afl open? 
Zet je een biertje neer, maak je net 
even contact met het tafelblad, be-
gint de stofzuigrobot rond te ra-

zen! Weg rust. Overal extra gro-
te viltjes gebruiken? Speciale 
handschoentjes? En waar liggen 
die ook alweer? (hint: tussen 
een paar kranten, bij de af-
standsbediening. Vervolgens in 
de papiercontainer beland die 
vanmorgen geleegd is).
Ik blijf dus nog even benieuwd 
naar de toepassingen. Geen 
nood, veel medische technolo-
gie is ook niet voor ziekenhui-
zen bedacht (denk bijvoorbeeld 
aan apparatuur voor röntgen-
straling). Dus we kijken het nog 
even aan, terwijl ik de afstands-
bediening angstvallig in een 
aangenaaide steekzak van mijn 
spijkerbroek houd.
 uittenbroek@coating

kennistransfer.com
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Haakse accuslijpmachine
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