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Bestuurder hoog-
werker aangeklaagd
DEN HAAG - Het Openbaar Mi-
nisterie gaat de 23-jarige bestuur-
der van de hoogwerker vervolgen, 
die op 23 februari 2016 betrokken 
was bij het ontsporen van een trein 
bij Dalfsen. De bestuurder wordt 
verweten niet de juiste veiligheids-
maatregelen genomen te hebben. 
Die komen er op neer dat hij zich, 
volgens het openbaar ministerie, 
beter had moeten vergewissen van 
de dienstregeling en beter rekening 
had moeten houden met de (lage) 
snelheid waarmee hij met zijn zelf-
rijder het spoor op de onbewaakte 
overweg ter plekke kon overste-
ken. 

Wiltec recyclet
versleten kleding

UDEN- Bedrijfskledingleverancier 
Wiltec is, samen met bouwspecia-
list De Meeuw, een pilot gestart om 
versleten kleding terug te brengen 
in het productieproces. Kleding die 
helemaal versleten is wordt inge-
zameld en samen met oude plastic 
zakken gerecycled naar producten 
van hard plastic, zoals tafels, plan-
ken en paaltjes, die op hun beurt 
weer bij einde levensduur kunnen 
worden omgesmolten.

PPG verkoopt
laatste glasfi ber

PITTSBURGH (VS) - Het Ameri-
kaanse verfconcern PPG maakt be-
kend dat het nu ook de laatste acti-
viteiten op het gebied van fi berglas 
verkoopt. Met de koop, door Nip-
pon Electric Glass, is een bedrag 
van 541 miljoen Amerikaanse dol-
lar (449 miljoen euro) gemoeid. 
PPG is al enige jaren bezig om be-
drijfsonderdelen af te stoten ten 
bate van versterking van de we-
reldwijde verfactiviteiten. Zo wer-
den de Europese activiteiten op het 
gebied van glasvezel al in 2016 aan 
Nippon verkocht. 
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ASSEN - Nationaal kampioen Schilderen voor mbo’ers is hij al: Hans Huizinga 
uit het Groningse Oostwold. Dat wapenfeit behaalde hij in maart van dit jaar 
tijdens de Skills Heroes in de Amsterdamse RAI. Wereldkampioen nog niet. 
Maar dat gaat wellicht nog gebeuren. Op de foto bereidt Huizinga zich nu voor 
op de WorldSkills, van 15 tot en met 18 oktober, in Abu Dhabi. Daar doet hij mee 
in de categorie Decoreren. In het dagelijkse leven volgt de 20-jarige kampioen de 
schildersopleiding aan het Drenthe College en werkt hij bij Kerbof Schilders in 
Delfzijl.

Schildersloon in 2018:
2 procent erbij
DOETINCHEM – Schilders en andere medewerkers in dienst van 
lidbedrijven van OnderhoudNL kunnen in 2018 rekenen op 2% extra 
loonsverhoging.  Dat is onlangs afgesproken. De loonsverhoging 
komt bovenop de 4,75% loonstijging in 2017 die al eerder in de cao 
was afgesproken.

WOERDEN - Naast het Schilderspensioenfonds BPF heeft nu ook de 
Staat een juridische ‘sommatie’ ontvangen van Zelfstandigen Bouw. 
De belangenbehartiger wil af van de verplichte deelname van zzp’ers 
aan het schilderspensioen. 

De nieuwe loonsverhoging gaat in 
twee stappen in: een half procent 
in week 13 van 2018 en anderhalf 
procent in week 41. In totaal is al 
het personeel dat valt onder de 
Schilder- Glas en Afbouw-cao die 
in 2016 werd afgesloten er dan in 
ongeveer twee jaar tijd 6,75 pro-
cent op vooruit gegaan. 
Ger IIzerman, voorzitter van de 
Landelijke Belangen Vereniging, 
die namens de werknemers de 
cao-besprekingen met Onder-
houdNL voert, licht toe: ‘Er was al 
afgesproken dat we in 2017 de eco-
nomische situatie zouden laten 
meewegen om te kijken of er loon-
ruimte was. Die ruimte is er, nu de 
orderportefeuilles weer goed ge-
vuld zijn. Wij hebben een loon-
vraag gesteld en die is gehono-
reerd. We moeten deze overeen-
komst formeel nog wel voorleggen 

aan onze achterban.’ IJzermans 
benadrukt dat in de tot 2019 lo-
pende cao is vastgelegd dat in 
2018 opnieuw over het loon ge-
sproken gaat worden. Dat zou 
kunnen leiden tot opnieuw een 
loonstijging in 2019.
De nieuwe afspraken gelden in 
principe alleen voor lidbedrijven 
van OnderhoudNL. IJzermans: ‘Er 
zijn aardig wat schildersbedrijven 
die geen lid zijn van Onderhoud-
NL die toch dit soort loonstappen 
volgen. Ik schat zo’n 80 procent 
van de niet-aangesloten onderne-
mingen. Het is jammer dat de cao 
nog niet algemeen verbindend 
verklaard is. Dat hangt vooral sa-
men met een overlapping met de 
cao voor het vlakglas. Daar wordt 
over overlegd, want het zou goed 
zijn als deze afspraken voor de 
hele sector gelden.’  

De belangenvereniging voor zelf-
standigen in de bouw daagde in 
mei het pensioenfonds BPF zelf al 
voor de rechter. Zelfstandigen 
Bouw meent goed argumenten te 
hebben om de verplichte deelna-
me door zelfstandig ondernemers 
aan het collectieve pensionfonds 
in strijd met Europees recht te la-
ten verklaren. De stap naar de 
rechter kwam na een raadpleging 
door BPF Schilders van een onaf-
hankelijke deskundige die meen-
de dat ontheffi ng van de verplich-
ting voor zzp’ers onmogelijk was. 

De rechtszaak tegen het pensioen-
fonds BPF loopt nog, maar nu 
daagt Zelfstandigen Bouw de 
Staat zelf voor de rechter. De inzet 
is opnieuw dat de verplichtstel-
ling om pensioen af te dragen on-
wettig is en strijdig met (Euro-
pees) mededingingsrecht. De 
Staat bekrachtigde keer op keer 
de verplichting, waar veel zzp’ers 
graag van af willen.
Zelfstandigen Bouw wil, als de 
rechter in haar voordeel beslist, 
alle betaalde premies terugvorde-
ren.

de groene vervanger voor ammonia
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De quickscan verschaft direct 
inzicht in hoe groot de kans is 
op een positief resultaat. De 
nieuwe procedure geeft het 
leerbedrijf nog vóór de start van 
de aanvraag waardevolle infor-
matie over leren in de praktijk. 
Dankzij de ingevoerde gege-
vens kunnen de adviseurs Prak-
tijkleren van SBB de leerbedrij-
ven bovendien beter van dienst 
zijn. Voordat een geïnteresseer-
de de echte erkenningsaan-

vraag start, doorloopt deze 
eerst een korte vragenlijst. Zo 
krijgt de aanvrager inzicht in 
wat er nodig is om de aanvraag 
tot een succes te maken. Indien 
gewenst kan men direct door-
gaan met de erkenningsaan-
vraag. De aanvraag wordt in 
behandeling genomen door de 
adviseur Praktijkleren van sa-
menwerkingsorganisatie SBB.   
Deze neemt contact op om de 
aanvraag te bespreken.

Quickscan potentiële leerbedrijven

ZOETERMEER – De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonder-
wijs Bedrijfsleven (SBB) introduceert een quickscan voor bedrij-
ven die overwegen erkend leerbedrijf te worden. Door enkele 
korte vragen te beantwoorden, krijgt de aanvrager inzicht in wat 
nodig is om een volledige aanvraag tot erkenning succesvol te 
 laten verlopen. 

Zelfstandigen Bouw daagt Staat

Glazol wsf
Grondlak

Grond- en voorlak 

Uitstekende vloeiing

NIEUW
Kijk op www.steigersamenstellen.nlKijk op www.steigersamenstellen.nlKijk op www.steigersamenstellen.nl

Tot wel  
€ 350,-  
retour!
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Geen betoncoating
meer nodig

VENLO – Waarom wordt dat 
niet vaker toegepast, zou je 
denken. In Venlo zijn de fiets-
oversteken van een nieuwe ro-
tonde uitgevoerd in rood beton 
in plaats van er een rode coa-
ting op aan te brengen. Het 
voordeel hiervan is dat er geen 
toxische stoffen gebruikt hoe-
ven te worden. Beton is name-
lijk te kleuren met natuurlijke 
kleurstoffen. In ieder geval 
claimt de gemeente Venlo nu 
de meest duurzame rotonde 
van Nederland te hebben. 

Houden schilders van
klassiek muziek?
HILVERSUM - Niet allemaal, 
maar vast wel een paar. Voor 
het nieuwe tv-programma Mu-
sic Match is NTR op zoek naar 
mensen uit alle hoeken van de 
samenleving die iets speciaals 
met klassiek muziek hebben. In 
Music Match zijn steeds drie 
van deze muziekliefhebbers te 
gast. Teamcaptains Mike Bod-
dé en Jeroen van Merwijk pro-
beren er in verschillende spel-
rondes achter te komen welk 
klassiek stuk bij welke gast 
hoort. Meedoen? De opnames 
vinden plaats op 2, 3 en 4 okto-
ber 2017 in Amsterdam. Meer 
info: musicmatch@ntr.nl

Van kwaad tot erger

OVERASSELT - Het leek wel 
een kettingreactie, aldus een 
bericht in regiokrant De Gel-
derlander. In Overasselt bij Nij-
megen aan de Plattegraaf was 
een schilder aan het werk. Naar 
alle waarschijnlijkheid door 
kortsluiting vatte zijn schil-
dersbus vlam. Vervelend, maar 
was het daar maar bij gebleven. 
Kortsluiting en vuur waren er 
namelijk de oorzaak van dat de 
motor van de bus startte. En 
omdat die in zijn versnelling 
stond reed de brandende bus 
tegen de woning, met als triest 
resultaat dat de garage vuur 
vatte en volledig uitbrandde. 

Vrijwilligers gaan
toch brug schilderen
ZUTPHEN – Er was veel om te 
doen. Een deel van de Oude 
IJsselbrug was al geconser-
veerd en toen zou er geen geld 
zijn gereserveerd om de hele 
brug af te schilderen. Zutphen 
was te klein. De plaatselijke po-
litiek bemoeide zich ermee en 
steunde het ‘oproer’. Konden 
de bewoners het niet zelf doen? 
Nee, natuurlijk niet. Te specia-
listisch en bovendien gevaar-
lijk, reageerde de gemeente. 
Maar die deed eind vorige 
maand alsnog een oproep om 
vrijwilligers te werven. Vlak 
voor het verschijnen van deze 
uitgave zou een aantal Zutphe-
naren onder toezicht van pro-
fessionals, afhankelijk van 
goed weer, aan de slag gaan.

P E R S O N E N  &  B E D R I J V E N
Pieter Heun 50 jaar in 
dienst bij Nelf  
MARRUM - Pieter Heun is maar 
liefst 50 jaar in dienst bij Nelf Lak-
fabrieken. Zowel voor Pieter 
Heun, Hoofd Laborant & Re-
search, als voor de verfproducent 
is dat een bijzondere mijlpaal. Op 
de foto feliciteert directeur Paul 
Dokter de jubilaris. Over een klein 
jaar zwaait Heun af en geeft dan 
het stokje over aan zijn opvolger 
Jurian Biesheuvel.

Al 25 jaar glas 
als verwarming  
ANTWERPEN - Een bijzonder ju-
bileum. Glas als verwarming. Ook 
SchildersVakkrant heeft meerdere 
malen over deze innovatieve toe-
passing geschreven. Alhoewel: 
hoe lang blijft een innovatie inno-
vatief? Café-restaurant  ‘Zuider-
terras Antwerpen’ is bijvoorbeeld 
al 25 jaar geleden voorzien van 
verwarmend IQ-Glas. Sterker 
nog, het gebouw, direct gelegen 
aan de rivier de Schelde, gebruikt 
het IQ-Glas als hoofdverwarming. 
De stralingswarmte van IQ-Glas 

maakt dat grote glasoppervlakken 
een warmtebron worden in plaats 
van een bron van warmteverlies.

Aralco-roosters
straks Renson    
WAREGEM - De ook in Neder-
land bekende luchtroosters van 
het Belgische merk Aralco heten 
vanaf 1 januari Renson. Renson is 
een eveneens Belgisch bedrijf dat 
naast luchtroosters een nog veel 
breder gamma aan producten 
voert rond het raam (zoals raam-
bekleding) en ventilatieappara-
tuur (zoals wtw-installaties). Dat 
brede gamma wil Renson via de 
Aralco-kanalen nu ook in Neder-
land aanbieden, zo lezen wij op de 
website van Glas in Beeld.

Hornbach Zwolle
komt eraan  
ZWOLLE - In het voorjaar van 
2018 opent de grootste bouw-
markt van de regio rond Zwolle. 
Hornbach pakt daar uit met een 
oppervlak van 15.000 m2, even 
groot als drie voetbalvelden. 
Daarvoor zijn inmiddels 1.570 hei-
palen in de grond geslagen en is er 
900.000 kilo aan wapening neerge-
legd. Vestigingsmanager Tonnie 
Balkema vestigt de aandacht op 
de Profi Service voor zzp’ers in de 
bouw en voor kleine bouw- en on-
derhoudsbedrijven: ‘Met een ei-
gen servicebalie voor snelle ser-
vice, betaling op rekening en vo-
lumevoordelen.’

Bedrijfsauto Expo
in Houten  
HOUTEN - Tijdens de Bestelauto 
Expo, op 4 en 5 oktober in Expo 
Houten, kunnen zzp’ers, mkb’ers 
en fl eetowners zich goed oriënte-
ren op de aanschaf van een nieu-
we bestelauto. Ze kunnen zelfs ter 
plekke een nieuwe bestelauto aan-
schaffen en hun oude bestelwagen 
inruilen. Alle services die hiervoor 
nodig zijn, zijn hiervoor namelijk 
aanwezig, aldus beursorganisator 
ExoMotion.

Riwal blijft 
FC Dordrecht trouw    
DORDRECHT - Riwal, (internati-
onaal) specialist in verhuur en 
verkoop van hoogwerkers en ver-
reikers aan onder andere de schil-
dersbranche, verlengde het hoofd-
sponsorschap van profvoetbal-
c lub FC Dordrecht  met  een 
seizoen. Voorzitter Ton Rietdijk 
van de club uit de Jupiler League: 
‘Riwal gaat het twaalfde jaar in als 
hoofdsponsor en is daarmee de 
langstzittende hoofdsponsor in 
het betaalde voetbal. Deze steun is 
voor ons heel belangrijk voor de 
realisatie van de “vernieuwbouw” 
van ons Riwal Hoogwerkers Sta-
dion.’

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 fabrikant als schildersbedrijf  JAN MAURITS SCHOUTEN

len in een krimpende markt meer 
verf verkopen. Dan kun je probe-
ren je collega-verfmerken op prijs 
te beconcurreren, maar dat heeft 
nadelen. Beter is om als merk door 
te dringen tot in het hart van het 
schildersbedrijf, 
zodat dat nog 
maar één keuze 
kan maken.
Dat wordt al jaren geprobeerd. 
Best fi jn als de verffabrikant met je 
meedenkt. Nu gaan we naar een 
‘next level’.  Zo’n verftechnische 
advies-app, die Wijzonol pas lan-

ceerde, bijvoorbeeld, waarbij ze de 
eigen verftechnische databank 
openzetten voor de schilder. Al is 
dat eigenlijk ‘achterwaartse inte-
gratie’: de schilder neemt een stuk-
je fabrikant over. 

En we hadden al 
de Vereniging 
Eigen Huis met 
de ‘collectieve 

inkoop schilderwerk’, en Sikkens-
verf, werk voor schilders op een 
presenteerblaadje. Paintr (zie el-
ders in deze krant) zet nog een 
stap verder: deze Sigma-dochter 

brengt de offerte uit, neemt de 
opdracht aan en zoekt er een (Ei-
genZaak-)schilder bij. Het on-
dernemerschap ligt bij Paintr, de 
schilder krijgt zijn uren uitbe-
taald. 
En ook daar zijn weer schilders 
voor te porren, terwijl het voor 
andere een gruwel is. De één 
verhongert liever dan bonnen-
werk te doen, de ander verdient 
graag wat bij. Voor iedereen is er 
een plek onder de zon.

j.schouten@eisma.nl

‘Voorwaartse integratie’ heet het 
als leveranciers hun afnemers 
overnemen en zo een groter deel 
van de productieketen in han-

den krijgen. Denk aan 
toeleverancier VDL 
die de autofabriek in 
Borne overnam. We 

zien ook zo’n be-
weging in de 

schilderswe-
reld, door de 
verfmerken.
Ver ffabr i -

kanten wil-

V O O R W E R K

den krijgen. Denk aan 
toeleverancier VDL 
die de autofabriek in 
Borne overnam. We 

zien ook zo’n be-
weging in de 

schilderswe-

V E R F G R O O T H A N D E L

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

V E R F G R O O T H A N D E L

‘SMAKELIJK ETEN’ ACTIE

S J O N  GERALD JAGER
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Meeste buitenlandse
bouwbedrijven zijn Pools

Dat blijkt uit verzamelde cijfers 
van het CBS, in opdracht van het 
Economisch Instituut voor de 
Bouw (EIB). Over een periode van 
zes jaar nam het aantal Poolse be-
drijven (aangeduid als ‘zelfstandi-
gen’) in de bouw toe van 3040 naar 
4555; het aantal Poolse werkne-
mers daalde in diezelfde periode 
van 3965 naar 2355. De inwoners 
van de EU die na de Polen het 
meest in ons land actief zijn, zijn 
Bulgaren. Hun aantal is relatief 
stabieler: in 2011 werkten er 45 
Bulgaren in de Nederlandse bouw, 
in 2015 waren het er 245. Het aan-
tal Bulgaarse zelfstandigen nam in 

dezelfde tijd toe van 1495 naar 
1940. 
Er zijn ruim meer Turken actief in 
de bouw. Ze zijn verreweg de be-
langrijkste  groep van buiten de 
EU. Ook onder de Turkse bouw-
medewerkers zien we een daling, 
van 3155 (2011) naar 2285 (2015) en 
ook hier neemt het aantal zelfstan-
digen toe, van 1910 (2011) naar 
2455. In totaal waren er in 2015 
9945 werknemers uit de EU werk-
zaam in de bouw en 2310 mensen 
van buiten de EU. Daarnaast wa-
ren er 11510 zelfstandigen uit de 
EU en 2485 zelfstandigen van 
daarbuiten in de bouw actief.

k o r t
top Akzonobel
wisselt snel

AMSTERDAM - Na de ceo van 
 AkzoNobel, Ton Büchner, treedt 
nu ook de cfo, de financieel direc-
teur, zich met gezondheidsklach-
ten terug uit de raad van bestuur. 
De cfo, Maëlys Castella, is op dit 
moment met ziekteverlof en zal, 
als ze genezen is, terugkeren in een 
positie in het ‘hogere management’ 
van de organisatie, maar niet meer 
in de raad van bestuur. Haar posi-
tie wordt waargenomen door Hans 
de Vriese in het dagelijks leven 
Group Controller. Castella is de 
tweede topfunctionaris die zich 
met gezondheidsklachten terug-
trekt na het (voorlopig) afgeslagen 
overnamebod van PPG.

Zzp’er: 122 euro
voor aov
NOORDBEEMSTER – Zzp’ers die 
geen arbeidsongeschiktheidsver-
zekering hebben zouden die even-
tueel wel willen als die e 122 per 
maand kost. Zzp’er die al zo’n aov 
hebben willen er tot e 275 per 
maand voor betalen. Dat staat in 
een onderzoek door ZZP Barome-
ter in opdracht van Centraal Be-
heer onder 744 zzp’ers. Van de on-
derzochte groep had 41 % een aov.

Akzonobel: meest
duurzame fabriek
AMSTERDAM - AkzoNobel heeft 
in het Engelse Ashington, naar 
 eigen zeggen, ‘s werelds meest 
geavanceerde en duurzame verf-
fabriek geopend. De hightech fa-
briek heeft meer dan €100 miljoen 
gekost en is de grootste investe-
ring ooit voor AkzoNobels Deco-
rative Paints. De fabriek wordt 
het nieuwe productiecentrum 
voor Dulux, AkzoNobels bekend-
ste verfmerk. Het productiepro-
ces is water-, afval en energie-
besparend en maakt gebruik van 
diverse hernieuwbare energie-
bronnen, waaronder biomassa en 
zonnecellen. Naar schatting is de 
CO2-voetafdruk per liter gepro-
duceerde verf 50% lager in verge-
lijking met de productiefacilitei-
ten die de fabriek vervangt. 

DEN HAAG - Zzp’ers die veel 
werken voor een bepaald bedrijf 
zouden ook inspraak moeten kun-
nen hebben op het beleid. Dat is in 
heel weinig gevallen echter al gere-
geld, en ligt ook niet vast in de wet, 
blijkt uit het jaarlijkse OR Trendon-
derzoek onder 900 ondernemings-
raden, een initiatief van Performa, 
uitgeverij op het gebied van ken-
nisoverdracht op het gebied van 
medezeggenschap. De onderzoe-
kers vinden dat de interpretatie 
van de wet inmiddels allang niet 
meer aansluit op de arbeidsmarkt 
van nu. De uitleg van het wetsbe-
grip ‘in de organisatie werkzame 
personen’ is namelijk ooit, ver voor 
de flexibilisering, vernauwd tot 
‘personen met een arbeidsovereen-
komst’. Hierdoor vallen grote 
groepen medewerkers buiten de 
boot, terwijl het wetsbegrip zelf 
wel die ruimte kent. Want ook voor 
deze medewerkers zijn goede ar-
beidsomstandigheden en dito per-
soneelsbeleid van belang. Denk 
maar aan veiligheidsvoorschriften 

HEERLEN - De meeste mensen uit de EU die in Nederland in de 
bouw aan de slag gaan zijn Polen. Opmerkelijk is dat het aantal Polen 
in loondienst daalde; het aantal ondernemers steeg. Daarna volgen de 
Bulgaren. Van buiten de EU zijn vooral Turken in de bouw actief.

‘Zzp’ers uitgesloten van inspraak’  

Verfsporen
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ROTTERDAM - Gelukkig is hier 
geen schildersbedrijf op een heel 
onprofessionele manier aan het 
werk geweest. In dit geval ging 
het op een gevalletje vandalisme. 
Had de vandaal een biobased 
muurverf  op waterbasis  ge-
bruikt, dan zou het probleem 
minder groot geweest zijn. Dat 
bleek niet het geval. De oplos-

middelhoudende verf moest 
door een specialist, een calami-
teitenaannemer, worden verwij-
derd. Die klus loste Vreugdenhil 
Transport en Facilitair uit Den 
Hoorn (ZH) letterlijk en figuur-
lijk op met SP-2, een speciaal rei-
nigingsmiddel, in combinatie 
met een heet water hogedruk 
wegdekreiniger.  

UTRECHT –Dezer dagen ontstaat 
een bijzondere plek in de Utrecht-
se nieuwbouwwijk Leidsche Rijn. 
Zeven oude boerensilo’s worden 
de blikvangers van een openbare 
expositieruimte. Het ontwerpers-
duo Wouter Corvers en Bouke 
Bruins willen met de silo’s, die 
verhalen moeten gaan herbergen, 
de relatie stad-platteland verbeel-

den. De oude silo’s werden ge-
schilderd in opvallende kleuren 
met een robuust verfsysteem van 
Conti Coatings: eerst ontvetten 
met Siwa-verfreiniger, want dan 
kan meteen, zonder grondering, 
Universal PUA er op gespoten 
worden. Het zogenoemde Silo 
Dorp op het Berlijnplein opende 
officieel op 22 september.
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silo’s als expositiedorp

DiJkstrA ALLrounD sCHiLDerwerkeng e s t A r t

Een stapeltje vakdiploma’s op zak en toch 
het gevoel krijgen dat je gebruikt wordt. 
Tom Dijkstra (28) uit Kampen vond dat 
een vervelend gevoel. ‘In de tijd dat ik nog 
bij schildersbedrijven werkte had ik dat 
wat minder, maar daar was je steevast 
elke winter werkloos. Pas echt vervelend 
voelde het tijdens de slechte periode in 
2014-2015. Toen heb ik ongeveer 1½ 
jaar via uitzendbureaus gewerkt. Daar 
is het helemaal erg. Slecht weer? Je hoeft 
niet te komen. Of je kunt gedurende de 
dag gewoon vertrekken. Resultaat: geen 
uren, geen inkomen. Daar ben je toch 
geen vakschilder voor geworden.’

Dijkstra had al langer het idee om ooit 
voor zichzelf te beginnen. ‘Toen ik bij een 
zzp’er werkte realiseerde ik me het pas 
echt: “Wat hij kan, dat kan ik ook.” Ik 

heb dat een tijdje aangekeken en ben toen 
in januari 2016 voor mezelf begonnen 
als Dijkstra Allround Schilderwerken in 
Kampen.’ Dat woord ‘allround’ voegde 
Dijkstra bewust toe. ‘Dijkstra is een 
veel voorkomende naam. Een naam met 
alleen de nadruk op glas zoals het bedrijf 
van mijn vader, terwijl het ook een 
schildersbedrijf is, zet potentiële klanten 
alleen maar op het verkeerde been. 
Anderzijds  is alleen ‘schilderwerken’ in je 
bedrijfsnaam ook maar beperkt. Vandaar 
Dijkstra Allround Schilderwerken.’

Zoals voor elke beginnend ondernemer 
geldt ook voor Dijkstra: hoe kom je aan 
klanten? ‘Natuurlijk begint het met 
opdrachten onder familie en bekenden, 
door, links en rechts, wat te adverteren, 
en het allerbelangrijkste: door mond-

tot-mondreclame. Niet via Facebook; 
dat levert nagenoeg geen reacties 
op. En… door lid te worden van 
De Betere Schilder. Daardoor kun 
je je onderscheiden. Potentiële 
klanten weten meteen dat ze met een 
vakschilder te maken hebben.’

Zijn bedrijf bouwt Dijkstra langzaam 
uit. ‘Stukje bij beetje investeer ik. Ik 
houd niet van lenen. Eerst verdienen, 
dan pas uitgeven.’ En als het aan 
Dijkstra ligt, in de toekomst met een 
eigen loods en wellicht met iemand 
erbij. ‘Maar dat is toekomstpolitiek. 
Op dit moment gaat het goed zo. 
Nu werk ik zo nu en dan samen 
met een collega-zzp’er voor wat 
grotere opdrachten, maar dat is niet 
structureel.’ Fo
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Helemaal h’appy 
ZWOLLE - Om schilders met 
behulp van de smartphone in 
staat te stellen snel een profes-
sioneel verftechnisch advies te 
kunnen maken, heeft Wijzonol 
deze zomer een specia-
le Verftechnisch Ad-
vies app geïntrodu-
ceerd.  Eenmaal ge-
download (App Store 
en Google Play) door-
loopt de schilder bij de 
(particuliere) klant een 
korte vraag- en ant-
woordstructuur  en 
maakt foto’s. Dat levert 
in een paar stappen en 
binnen een paar minu-
ten een complete be-
schrijving op van alle 
werkzaamheden. Klaar 
om te versturen, voor-
zien van eigen logo en 
bedrijfsnaam. Op 12 
september organiseer-
de Wijzonol een lande-
lijke H’appy Day op 

locatie om de app nog eens ste-
vig onder de aandacht te bren-
gen. Op de foto probeert Van den 
Berg Schilderwerken uit Hen-
drik Ido Ambacht de app. uit.
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op de bouwplaats of werken met 
gevaarlijke stoffen, aldus de onder-
zoekers.



Een optimaal resultaat in alle omstandigheden
Om als professionele verwerker elke keer opnieuw een optimale laagopbouw te realiseren, hebt u 
een assortiment lakken nodig met producten die perfect op elkaar zijn afgestemd. Met Impredur van 
Brillux kunt u rekenen op aromaatvrije lakken en grondverf op basis van alkydhars die weten te over-
tuigen dankzij hun uitstekende product- en verwerkingseigenschappen. In onze vestigingen kunt u de 
producten op aanvraag verkrijgen in winterkwaliteit. Hoe warm of koud het ook is – wij hebben altijd 
het juiste product voor uw project in huis.

www.brillux.nl/impredur

Om als professionele verwerker elke keer opnieuw een optimale laagopbouw te realiseren, hebt u 

uitstekende 
bescherming

optimaal 
glansbehoud

Brillux Impredur
Topkwaliteit zonder compromissen

BX10942_Anzeige_Lacke_NL_SchildersVakrant.indd   1 30.08.17   14:29
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‘De offerte is maar één stap’
Olaf van Dam: ‘Je moet jezelf als schilder durven laten zien’

Oh nee? Wat willen klanten dan 
wel?

‘Er zijn natuurlijk veel verschil-
lende klanten, maar wie een schil-
der belt is van te voren al bereid 
om geld uit te geven voor een 
schilderbeurt. Dus die keuze is al 
gemaakt. Het gaat de klant vooral 
om service en zekerheid. Hij wil 
zeker weten dat zijn huis er weer 
snel netjes bijstaat en beschermd 
is voor de komende jaren. Dus 

gaat het erom dat je klanten jou zo 
ervaren.’

En u hebt daar verstand van ?

‘Nou… ik heb jaren bij een trai-
ningsinstituut voor verkopers ge-
werkt voordat ik in 2004 mijn ei-
gen bedrijf startte. En verzorg van 
daaruit verkooptrainingen. Veel 

aan salesmensen van fabrikanten, 
ook in het retailkanaal, en ook al 
weer enige jaren aan de schilders 
zelf. Dus, ja, ik durf daar wel wat 
over te zeggen.’

De klant een hand geven, vragen wat 
er moet gebeuren, het huis rondlo-
pen, offerte sturen…

‘In principe, ja. Maar bij het offer-
te sturen stopt het niet. Die moet 
je na een week of zo nabellen: of 

hij is aangekomen, of er nog vra-
gen over zijn. Dan heb je een ge-
sprek. Veel schilders doen dat niet 
of durven dat niet. Wat slim is, 
om het al in het opnamegesprek 
aan te kondigen: ik bel u dan later 
nog even op. Dan heb je voor je-
zelf al een paaltje geslagen, ook 
voor de klant. Een offerte is niet 
het eindpunt, het is maar een stap 

in het proces dat leidt tot de ver-
koop van schilderwerk.’

Moet ie wel zijn mail openen…

‘Ik zeg: stuur een offerte op pa-
pier. Mooi verzorgd, in een enve-
loppe. Besteed daar ook aandacht 
aan. Voorafgaand aan mijn trai-
ningen vraag ik schilders ook al-
tijd om hun eigen offertes mee te 
nemen. Die zien er vaak, met res-
pect, heel erg uit. Spelfouten. 
Schots en scheef. Soms weten 
schilders dat wel maar hebben ze 
nooit de tijd genomen om daar nu 
eens een fatsoenlijk sjabloon voor 
te maken. Doe dat, het maakt heel 
veel uit. En een brief heeft als 
voordeel, vergeleken met een 
mailtje, dat-ie op de keukentafel 
blijft liggen. Mensen zien hem. Ze 
praten er over door.’

En vindt u dat je in zo’n offerte je 
hele bestek moet opschrijven? Lekker 
transparant?

‘Daar ben ik geen voorstander 
van, al is het wat afhankelijk van 
de klant. De meeste klanten wil-
len helemaal niet precies weten 
welke handelingen je allemaal 
gaat doen. Het gaat hen om het 
resultaat. Je moet inspelen op hun 
vraag en daar een prijs voor aan-

geven. Wel slim is om op te schrij-
ven dat de precieze werkom-
schrijvingen, indien gewenst, na-
gezonden kunnen worden.’

Mja, en dan zegt de klant dat het te 
duur is…

‘Vergeleken met wat? Dat is dan 
een handige  vraag. Met alumini-

um kozijnen laten zetten? Of ver-
geleken met een andere schilder? 
Daar mag je dan best op doorvra-
gen. De kans is natuurlijk groot 
dat de offerte van de concurrent 
onvergelijkbaar is met wat u aan-
biedt te gaan doen. Een Mercedes 
of een Dacia. Dat geeft de moge-
lijkheid om uit te leggen wat jij al-
lemaal wél doet voor dat geld.’

Oké, goed punt. Maar als de klant 
het dan nog te duur vindt?

‘Het kan zijn dat zijn budget of in 
ieder geval zijn verwachtingen 
niet stroken met de jouwe. Bij het 
eerste gesprek, als je er aanleiding 
toe ziet, is het best raadzaam om 
te vragen wat de mensen voor be-

drag in hun hoofd hebben.  Maar 
ligt de offerte er en vindt men het 
te duur… in de loop van het pro-
ces kun je eventueel wel wat kor-
ting geven, maar doe dat niet te 
snel. Want dan denkt de klant dat 
je dus eerst te veel vroeg. Zoek 
het eerder in het in delen hakken 
van het project: het ene jaar de 
voorkant, het tweede jaar de ach-
terkant. Of bijvoorbeeld in ge-
spreid betalen.’

We komen uit een moeilijke periode

‘Dat klopt. En de uurprijzen heb-
ben onder druk gestaan. En een 
schildersbedrijf heeft vaak maar 
een heel klein kringetje van klan-
ten, vaak ook nog eens hetzelfde 
type klanten. Als je bij de een aan 
de slag gaat, dan vraagt de buur-
man je ook en zo sta je een hele 
tijd in dezelfde straat te schilde-
ren. Op een zeker moment trek je 
je plan en zie je in dat je je prijzen 
zult moeten verhogen. Iedereen 
krijgt het weer wat beter. Dan 
moet de schilder volgen.’

Dat moet je dan wel allemaal dur-
ven…

‘De schilder is bescheiden. Hij 
zou zichzelf eens wat meer moe-
ten laten zien. Er wordt heel wat 
van hem verwacht. Hij komt het 
mooi maken. Niet zoals een elek-
tricien of een loodgieter, die 
meestal  wat werkt in een kastje of 
zo. Van de schilder hangt het af. 
Als hij klaar is, is het ook klaar, 

begrijp je? De mensen beseffen 
dat terdege en de schilder mag 
zich daar ook naar gedragen.’ 

Nu bent u pas met een huisstijlcon-
cept begonnen

‘Ja, ik deed het al eerder voor een 
paar schildersbedrijven, en nu is 
er ook het concept: mijncomplete-
huisstijl.nl. Ik kan visitekaartjes, 
briefpapier, folders, eventueel 
websites voor schildersbedrijven 
verzorgen. Ik geloof daar ook echt 
in, al jaren. Laat iets bij de mensen 
achter na een gesprek: een kaartje, 
een folder. Ook zoiets blijft liggen 
en vestigt de aandacht op je. Alles 
helpt mee om jezelf zichtbaar te 
maken.’

Olaf van Dam: ‘Als een klant het te duur vindt is het slim om te vragen: vergeleken met wat?’
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‘Pas op met

 korting geven’

‘Zeg bij opname al dat je

 je offerte nabelt’

BREDA- Hij geeft al een tijdje, meestal in samenwerking met de verf-
groothandel, trainingen aan schilders over verkooptechnieken en dan 
vooral over offreren. En schrikt regelmatig van wat hij ziet. Olaf van 
Dam, van Client Focus Interim, wijst ze er graag op dat het zelden een 
lage prijs is waar klanten naar op zoek zijn.



EVENEMENTENHAL.NL/SGA

10, 11 & 12 OKTOBER 2017
14.00 - 22.00 UUR
EVENEMENTENHAL HARDENBERG
IN COMBINATIE MET BOUW COMPLEET HARDENBERG 2017

7, 8 & 9 NOVEMBER 2017
13.00 - 21.00 UUR
EVENEMENTENHAL GORINCHEM

VRAAG NU GRATIS E-TICKET AAN VIA:
EVENEMENTENHAL.NL/BOUWSGA-HB

Schilder, Glas 
& Afbouw

VA K DAG E N

EEN KLEURRIJK OVERZICHT

VAN DE SCHILDER-, GLAS- 

EN AFBOUWBRANCHE

REGISTRATIECODE: 61700037525

GLAS
PLEIN

INCLUSIEF

Verwerkbaar in 
omgevingstempera-
tuur tot -15 graden 
Celsius

Toepasbaar bij een 
relatieve luchtvoch-
tigheid tot 99%

Snelle droging, 
in 30 minuten 
overschilderbaar

Binnen 45 minuten 
na het aanbrengen 
bestand tegen 
immersie

Industrieweg 51
PO Box 2003

7900 BA Hoogeveen
www.hodijcoatings.nl

T: + 31 (0)528-271916
E: info@hodijcoatings.nl 

SCHILDER HET HELE JAAR DOOR MET MCU-COATINGS

ONTDEK DE VOCHTUITHARDENDE COATINGS VAN MCU!

Vuurtorens, bruggen, sluizen, geen 
object is te gek voor de producten van 
MCU-Coatings.
MCU-Coatings kunt u het hele jaar 
gebruiken, de vochtuithardende één 
component coating is toepasbaar op 
verschillende ondergronden.  
De coatings voorzien in maximaal 
gebruiksgemak door eenvoudige 
voorbereiding en applicatie.
Gaat u voor meer productinformatie naar:
www.mcu-coatings.nl

Hodij Coatings B.V. is importeur en distributeur 
van de producten van MCU Coatings

25%
korting Belangstelling voor verdieping, 

ondernemen en vaktechniek?

Neem een abonnement 
en ontvang zowel het vakblad als de online versie van 
Eisma’s SchildersbladSCHILDERSVAK.NL/ABONNEREN
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Ingetogen behandelen
Femke rinkel restaureert de ‘pèrdjes’ van het Stadhuis in ‘s-Hertogenbosch 

Als kind stond Femke Rinkel zich 
al te vergapen aan de vier pèrdjes 
(pèrdjes is Brabants dialect voor 
paardjes). Elk half uur speelt na-
melijk het carillon, en voor wie 
het de aandacht trok, ‘galoppeer-
den’ vier paardjes per twee in 
twee tegenovergestelde richtin-
gen hun rondjes om een houten 
kasteeltorentje, geëscorteerd door 
twee stilstaande ruiters te paard 
met trompet. In vervlogen tijden 
absoluut een bron van vermaak. 
En dat is het nog steeds.  
Het is niet helemaal zeker, maar 
oude documenten melden het 
houtsnijwerk van ‘zes paerde-
kens’ in 1672 en van vier ruiters in 
1679. Vermoedelijk zijn het de-
zelfde paardjes die Rinkel onder 
handen heeft genomen. De meest 

recente restauratie stamt uit 1976, 
reden voor opdrachtgever Ge-
meente ’s-Hertogenbosch om dit 
cultureel erfgoed onder handen te 
laten nemen en waar nodig te res-
taureren. En dat bleek méér dan 
hard nodig. 
Dat Rinkel voor deze opdracht 

werd benaderd is niet toevallig. 
Uit pure betrokkenheid en passie 
voor het vak is ze lid van de Kring 
Vrienden van ’s-Hertogenbosch, 
werkgroep Het Kleine Monu-
ment. Ook Léon van Dijk, tech-
nisch beheerder van de gemeente, 
schuift zo nu en dan aan bij verga-
deringen van deze werkgroep. 
Daarmee was de link snel gelegd.
In maart 2016 zijn de ‘pèrdjes’ in 
het atelier van Rinkel afgeleverd 
en kon ze de gebreken inzichtelijk 
maken. ‘Van grote afstand is het 
niet zo goed te zien, maar van 
dichtbij zie je optisch al wat er aan 
de hand is: craquelé, houtaantas-
ting, wit uitgeslagen vernis, 
vormverlies door het groot aantal 
in de loop van de tijd aangebrach-
te verflagen. Nog los van moge-

lijk verborgen gebreken.’
Inzichtelijk maken, repareren, en 
vervolgens controle krijgen over 
het lange termijnonderhoud. Dat 
is het uitgestippelde en langlo-
pende traject. ‘Een heel verhaal. 
Vrij vertaald: analyseren wat de 
staat is van de houten paardjes, 

’S-HERTOGENBOSCH – Niet zo beroemd als het werk Jheronimus 
Bosch, maar zeker zo vaak gezien. Veel vaker zelfs. Nog even en de 
ruim 300 jaar oude ‘pèrdjes’, hoog boven in het Bossche stadhuis, zijn 
weer te bewonderen. Restaurator en decorateur Femke Rinkel uit  
’s-Hertogenbosch heeft er, met wisselende intensiteit, ruim twee jaren 
aan gewerkt.

In de binnenzijde van de houten toren 
staat, behalve de namen van eerdere 
restauratoren, nu ook Rinkel Restauratie 
& Decoratie vermeld

Craquelé, vormverlies en nog onbekende gebreken zijn het 
startpunt voor een grondige restauratie van de Bossche pèrdjes

een plan van aanpak maken bin-
nen het beschikbare budget, repa-
reren, en het hele proces docu-
menteren.’
Rinkel maakte kleurtrapjes om 
het aantal verflagen en de toege-
paste kleuren vast te stellen. 
‘Daarbij valt op dat sommige 
vlakken tot wel tien behandelin-
gen hebben ondergaan. Andere 
slechts drie. De precieze samen-
stelling per verflaag is niet be-
paald. Daar is duur en tijdrovend 
chemisch microscopisch onder-
zoek voor nodig. Wel zijn bijna 
alle historische lagen bewaard om 
ouderdom en chemische samen-
stelling op een ander tijdstip 

eventueel nog te kunnen onder-
zoeken. Elke fase is beschreven en 
gefotografeerd.’ Zelfs de plekjes 
waar de toplaag is behouden zijn 
geregistreerd en voor toekomstig 
onderzoek voorbereid.
Ook is er dendrochronologisch 
onderzoek gedaan om de ouder-
dom van het hout vast proberen 
te stellen. Dat gaat aan de hand 
van jaarringen. ‘Dat is helaas niet 
gelukt. Wel is vast komen te staan 
dat het hier niet om eikenhout, 
maar om berkenhout gaat.’  
Rinkel verwijdert alleen de top-
laag, een lobbige spekkige verf-
laag, tot op de eronder liggende 
grondlaag om een stabiele, niet-
gecraqueleerde ondergrond te 
krijgen. Ook schraapt ze in de na-
den wat extra verflagen weg om 
het reliëf van het authentieke 
houtsnijwerk terug te halen. 
De tijd heeft een onmiskenbaar ef-
fect op de stabiliteit van het hout 
gehad. ‘Delen van het hout zijn zo 
poreus dat meerdere benen, een 

arm of een speer afbraken of in-
stabiel werden. Ik kwam eerdere 
houtreparaties tegen in de vorm 
van koperen buisjes, verlijmingen 
en roestige spijkertjes. Door nu 
een constructie van dunne diago-
nale kanaaltjes in het hout te bo-

ren en die te injecteren met lijm, 
heb ik de breuken gerepareerd en 
de zwakke delen in het hout we-
ten te stabiliseren.’
Gaatjes in het hout doen vermoe-
den dat insecten het hadden aan-
getast of dat aan het doen zijn. 
‘Die gaatjes ontdek je doordat er 
bijvoorbeeld een stukje verf van 
een instabiel stukje hout afsprong. 
Voor de zekerheid zijn de houten 
paardjes en het torentje daarom 
een maand geplaatst in een stik-
stofrijke en zuurstofarme cabine, 
bij Ruvoma in Montfoort, om elk 
denkbaar houtinsect te doden.’ 
Pas na ruim een jaar, na onder-
zoek en voorbehandeling, komt 
Rinkel uiteindelijk toe aan het 
aanbrengen van de eerste grond-
laag, in dit geval een Sigma Ama-
rol primer en toplaag, een lak op 
alkydharsbasis. ‘Omdat dit een 
traag drogende verf is. Ondanks 
dat alles goed vast zit en goed is 
geschuurd, wil je niet dat er een te 
grote spanning ontstaat tussen de 
nieuwe en de oude lagen. Deze 
verf trekt minder sterk aan de 
oude onderliggende lagen en laat 
die ongemoeid. Je moet dus de 
tijd nemen voor een goede door-

droging en uitharding.’
Na afwisselend gronden en pla-
muren, maar vóór het aanbrengen 
van de toplaag, heeft Rinkel en-
kele delen verguld en verzilverd. 
‘Voor het beste resultaat met een 
heel dun laagje Mixtion. Dat geeft 

een mooie, ingetogen glans. Ver-
zilverd heb ik het natuurlijk niet 
met zilver. Dat zou corroderen en 
zwart worden. In dit geval met 
het edelmetaal palladium voor op 
het harnas van de ridders.’   
Omdat het verfsysteem oliehou-
dend is, kan Rinkel het geschil-
derde deel geheel afwerken door 
het heel dun in te wassen met 
olieverf. ‘Die zet je licht met een 
penseel op. De wat hoger gelegen 
delen veeg je met een doek iets 
meer na dan de wat meer naar 
binnen gelegen vlakken. Vervol-
gens tamponeer je na met een 
kwast. Door dit patineren creëer 
je kleurdiepte. Dit alles om het 
vlakke, strak glimmende schilder-
werk tot leven te wekken. Ook de 
verzilverde harnassen van de rui-
ters zijn zo tot leven gebracht 
door het te patineren.’  
In de holte van het houten toren-
tje staan de namen en jaartallen 
van eerder uitgevoerde restaura-
ties vermeld. Femke Rinkel staat 
daar nu ook tussen. ‘Niet om zo 
nodig met naam genoemd te zijn, 
maar zie het als archiefvorming. 
Daar kan een toekomstig restau-
rator iets mee.’ 

Kleurtrapjes op een gewelfde ondergrond. Op sommige plaatsen werden tot wel 
tien verschillende verflagen en kleuren geteld

Door te patineren creëerde Femke Rinkel diepte en komen de to-
plaag en het palladium pas echt ‘tot leven’

Vanaf de Markt in ’s-Hertogenbosch zijn 
deze prachtige details van de kleine 
paardjes hoog in het stadhuis jammer 
genoeg niet goed te zien

Pas na het vergulden en verzilveren brengt Femke Rinkel de definitieve verftoplaag 
en patineerlaag aan

Na het verwijderen van de toplaag 
openbaart zich pas echt de ware schade 

Vaker bekeken dan het werk van 

jheronimus Bosch

elke fase is beschreven 

en gefotografeerd
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Hart voor resultaat  
in het hart van Hoorn
Gelegen in een binnentuin in het historische centrum van Hoorn, is Kapel Alewijn een goed 
bewaard geheim. Vincent Vrauwdeunt van Het Schilderpaleis restaureerde en schilderde  
de kapel en gebruikte daarvoor de producten van Sigma Coatings. Ook Sigma S2U Gloss,  
dat naast een passende uitstraling zorgt voor jarenlange bescherming. 

In het historische centrum van Hoorn voelt elke 

schilder zich thuis. De eeuwenoude panden en 

karakteristieke details: welke vakman wil hier nu  

niet aan de slag? Ook Vincent Vrauwdeunt van  

Het Schilderpaleis komt graag in het hart van Hoorn. 

Toch was nog geen klus zó bijzonder als die aan de 

Appelhaven, waar Kapel Alewijn verscholen in een 

binnentuin staat. Gezeten aan de tafel op het tuin-

terras kijkt Vincent naar de kapel. Hij oogt tevreden. 

En trots. ‘Ik werk nu zo’n zes jaar als zelfstandige en 

heb hier in het centrum al aardig wat mooie panden 

mogen schilderen. Maar deze kapel is mijn mooiste 

klus tot nu toe. De kapel is echt uniek. Zeker op deze 

locatie, zo verborgen in het centrum.’

Neogotische kapel als bed & breakfast
Kapel Alewijn hoort bij de gelijknamige villa en is  

ruim anderhalve eeuw oud. Het gebouw is net als de 

villa een rijksmonument, valt op door z’n neogotische 

stijl en doet vandaag de dag dienst als bed and 

breakfast. Gasten beschikken over de complete kapel 

met een mooie woonkamer en een volledig ingerichte 

keuken. De badkamer met whirlpool en de 2 twee-

persoons slaapkamers bevinden zich op de eerste 

verdieping. 

Het was hoognodig om de kapel aan de buitenkant  

te schilderen. Daarvoor moest eerst het houtwerk 

grondig worden gerestaureerd, vertelt Vincent.  

‘Daar heb ik het meeste werk aan gehad. Zo was 

bijvoorbeeld de gevellijst tussen de boogjes flink 

aangetast door houtrot. Zodanig, dat we de hele lijst 

hebben vervangen. Ook het houtwerk rondom het 

grote raam was in een slechte staat. Daar heb ik  

veel moeten plamuren. Maar ja, hoe doe je dat,  

met al die randjes en rondingen? Uiteindelijk heeft  

de loodgieter een metalen malletje gemaakt, gelijk aan 

de vorm van het houtwerk. Dat malletje heb ik op het 

hout gehouden, zodat ik het goed kon plamuren.’

Samenwerking als continu proces
Vincent begon in april aan de opdracht en rondde het 

eind juni af. Hij werkte samen met een stukadoor, 

loodgieter en timmerman en vroeg Sigma Coatings 

vooraf en tijdens de opdracht om advies. ‘Daar heb  

ik veel aan gehad, vooral voor wat betreft het 

restauratiewerk. Dat was soms zó complex, dat  

het echt nodig was om daar met meerdere mensen 

naar te kijken. Fijn dat Sigma er ook in zo’n situatie 

voor de schilder is. En dat je op het bedrijf kunt 

bouwen, los van de kwaliteit van de verf. Voor mij  

is de samenwerking met Sigma een continu proces, 

waarbij ik weet dat ik altijd kan bellen met elke  

vraag. Zo hebben we met behulp van de Sigma 

kleurenscanner de exacte kleurstelling van de verf 

bepaald om zo tot de juiste kleur te komen.’

Voor de herstelwerkzaamheden gebruikte Vincent 

onder andere Sigma Flexidur Repair, dat vooral van 

pas kwam voor het houtwerk rondom het grote  

ronde raam. Voor de kozijnen koos Vincent voor 

Sigma S2U Semi-Gloss, met uitzondering van de 

kozijnen in donkergroen. ‘Dat is Sigma S2U Gloss 

geworden. Hoogglans donkergroen bleek een mooie 

toevoeging.’

Jarenlang plezier
Over het resultaat is Vincent meer dan tevreden.  

‘Ik werk al lang met de producten van Sigma. De verf 

heeft een mooie vloei en werkt prettig. Je zet ’m er  

in één keer goed op. Bovendien heeft de verf een 

lange levensduur. Een opdrachtgever heeft er lang 

plezier van.’ 

Zo ook Sophia Hoekstra, die als eigenaar van Kapel 

Alewijn blij is met het eindresultaat. ‘De kapel is geen 

standaard gastenverblijf. Daar zorgen de architectuur 

en locatie voor, maar uiteraard ook de staat van de 

kapel. Met dit resultaat kunnen we weer lange tijd 

vooruit. Ik ben er erg tevreden over, ook over de 

samenwerking met Vincent en Sigma. De informatie 

vooraf was goed, bovendien was de overlast tijdens 

de werkzaamheden minimaal. Voor een opdracht-

gever is dat laatste toch net zo belangrijk als het 

resultaat; de onderlinge communicatie moet gewoon 

goed zijn. Ik kan niet anders zeggen dan dat het 

project uitstekend is verlopen.’

Voor meer informatie: www.villakapelalewijn.nl / www.sigma.nl

ADVERTORIAL

176428 S2U ADVERTORIAL SCHILDERSVAKKRANT 266X390 MET.indd   1 25-07-17   09:27
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‘Geen geklooi meer met snoeren’
Festool introduceert een delta-, vlakschuur- en roterende schuurmachine op accu

Het vertrouwen van Festool in de 
ontwikkeling van hun nieuwe ac-
cuschuurmachines moet groot 
zijn, anders laat je geen kritische 
vakschilders met scherpe pennen 
een tijdje met je nieuwe appara-
tuur stoeien. Voor hetzelfde geld 
kraken ze immers je noviteiten tot 
op de grond af. Let wel, het gaat 
hier niet om een vergelijkende 
test, maar een individuele indruk 

van drie schilders die ieder een 
andere machine uitgeprobeerd 
hebben, een vlak-, een delta- en 
een excenterschuurmachine.

Bas Burema van het gelijknamige 
schildersbedijf uit Geldrop, viel 
de eer te beurt om een tijdje met 

de accuvlakschuurmachine te 
mogen werken, de RTSC 400 Li 
3.1-Set. Hij vertelt: ‘De 3.1 Li-ion 
batterij gaat non-stop ongeveer 30 
minuten mee en het opladen van 
de reservebatterij duurt ongeveer 
even lang. Daardoor kan ik zon-
der oponthoud gewoon doorwer-
ken. Met accu weegt het ding 1,4 
kilo, ruim twee keer minder dan 
bijvoorbeeld een professionele ac-

cuboor/schroefmachine. Ook zit 
aan de achterzijde van de batterij 
een drietal led-lampjes die na een 
druk op het groene knopje het 
resterende vermogen aangeven; 
handig voor je oplaadplanning.’ 
Overigens zit er, optioneel, ook 
een netstroomadapter  bij. Je kan 

DOETINCHEM - Onder het motto ‘Festool trekt de stekker eruit’ in-
troduceert de producent van professioneel gereedschap volgende 
maand een drietal accuschuurmachines. Festool vroeg of het wellicht 
een idee is om drie schilders, die ook regelmatig blogs en artikelen 
voor Schildervak.nl en SchildersVakkrant schrijven, met de appara-
tuur kennis te laten maken. Bas Burema, Richard Hoogstraten en Dirk 
Boersma hadden er wel oren naar.

Bas Burema (Schildersbedrijf Bas Burema) aan het werk met de accuvlakschuurmachine inclusief (Longlife) stofopvangzak en 
accupack 

er, als je wilt, dus ook zonder accu 
mee werken. Het lage geluidsvo-
lume ervaart Burema als zeer 
prettig: ‘Veel accumachines ma-
ken een hoog, snerpend geluid. 
Bij deze machine is die zoemend 
egaal en lager.’
Alleen maar lof? Overwegend 
wel, maar niet helemaal. ‘Zo is de 
toerentalregelaar handig, maar zit 
die net op een plek waar je hem 
soms onbedoeld bedient. Daar-
door denk je soms dat de batterij 
ineens leegloopt. En het stofaf-
zuigfilterzakje klik je weliswaar 
handig aan het apparaat, maar is 
niet zo efficiënt als de ook op dit 
apparaat aankoppelbare stofzui-
gers. Door het vele stof wil dat 
kliksysteem op den duur nog wel 
eens haperen.’
Burema’s nieuwsgierigheid naar 
draadloos schuren (hij heeft veel 
ervaring met het stofvrij schuur-
systeem van Festool) werd be-
loond: ‘Ik ging deze kennis-
making met alle vertrouwen  
tegemoet. Deze accuvlakschuur-
machine is een sterke, degelijke 
schuurmachine die je zonder ge-
klooi met snoeren en slangen de 
ladder of de steiger mee opneemt. 
En niet onbelangrijk: hij ligt, als 
altijd, weer lekker in de hand.’

Richard Hoogstraten, zelfstandig 
ondernemer van ecologisch schil-
dersbedrijf Blauw Vlas uit Havel-
te, had nog geen ervaring met 
draadloos schuren. Hij probeerde 
de roterende accuexcenterschuur-
machine uit, de ETSC 125 Li 3.1-
Set . ‘Ik werk al wel met de del-
taschuurmachine van dit merk, 
gewoon op netstroom met bijbe-
horende stofzuiger. Bevalt prima.’ 
Hoogstraten was aangenaam ver-
rast door de zuigkracht van de 
machine, de snel oplaadbare accu 
en het gewicht. ‘Voor even snel 
een stukje schuren, en dat komt 
best vaak voor, is het een prima 
machine. Ook voor ladderwerk 
goed toepasbaar. Voor een meer 
langdurige klus is het lastig schu-
ren en blijft de stofafzuiging ach-
ter, zeker belangrijk in een bin-
nensituatie.’ Want dat is de grote 

“maar” van Hoogstraten: ‘Er 
komt tijdens het schuren veel stof 
vrij. Het kleine stofzakje vangt 
niet alles op. Ik zet dan een kapje 
op mijn neus en het probleem lijkt 
opgelost, maar dan kan nooit de 
bedoeling zijn.’  En toch zou 
Hoogstraten de machine zo aan 
willen schaffen. ‘Voor serieus 

schuurwerk zou ik ‘m dan ge-
woon aan mijn stofzuiger koppe-
len. De machine zelf is uitstekend, 
maar daar heb ik geen accu voor 
nodig. Voor het kleinere en lasti-
ger bereikbare werk, het werken 
op accu, vind ik deze machine 
dan weer heel erg handig voor er-
bij.’   

Dirk Boersma, directeur-eigenaar 
van Vakwerkhuis in Woudenberg 
drukte de accu deltaschuurma-
chine al snel in de handen van 
zijn voorman en meesterschilder 
Arno Knegt. Die ging met de del-
taschuurmachine DTSC 400 Li 
3.1-Set aan de slag, ook met de 
meest uitgebreide variant. Voor 
Knegt een overwegend positieve 
ervaring: ‘Ik werk vaak met Fes-
tool en ken de gesnoerde del-
taschuurmachine dus goed. Ik ge-
loof dat het toerental van de accu-

aangedreven machine ietsjes lager 
ligt. Ik had hem op het hoogste 
toerental gezet, en kreeg de in-
druk dat de nieuwe machine 
gaandeweg uiteindelijk toch iets 
hoger in zijn toeren kwam te zit-
ten.’ Ook Knegt sloot de machine 
al vrij snel aan op de stofzuiger. 
‘Schuren alleen met zo’n stofzakje 

is niet voldoende. Dat levert veel 
stof op. Ook het kapje over de 
schuurvoet heb ik verwijderd om 
optimaal zicht te blijven houden 
op hetgeen je aan het schuren 
bent, in dit geval langs kozijnstij-
len en een houten schouw.’
De oplaadsnelheid is een openba-
ring voor Knegt. ‘Heel fijn. Voor-
dat de ene accu leeg is, is de vol-
gende alweer vol. Ideaal voor op 
de steiger. Bij veel andere soort 
machines zag je deze ontwikke-
ling al. Nu dus ook voor schuur-
machines. Dat is, behalve bij de 
multitool van Fein waarmee je 
óók kunt schuren, nieuw voor 
me.’ Maar gaat het om structureel 
schuurwerk, dan combineert 
Knegt deze machine bij voorkeur 
met een stofzuiger. ‘Geen pro-
bleem, omdat je deze machine 
met een netadapter ook op het 
stroomnet aan kunt sluiten.’  

Richard Hoogstraten (Blauw Vlas) is erg enthousiast over de schuurkwaliteiten van 
de excentrische schuurmachine, maar minder over de stofafzuiging

Arno Knegt (Vakwerkhuis) liet de deltaschuurmachine het werk doen, het liefst in 
combinatie met een stofzuiger. 

‘Zonder oponthoud 

gewoon doorwerken’

‘Heel erg handig 

voor erbij’
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De drie nieuwe accumachines 
van Festool, de vlakschuurma-
chine RTSC 400, de deltaschuur-
machine DTSC 400 en de excen-
terschuurmachine ETSC 125, zijn 
technisch prima vergelijkbaar. Ze 
hebben alle drie een accuspan-
ning van 18 V, een accucapaciteit 
(Li-ion) van 3,1 Ah, een onbelast 
toerental van 6.000-10.000 min-1, 
een schuuruitslag van 2 mm, een 
aansluiting voor de 
stofafzuiging van 27 
mm, en een gewicht 
inclusief accu van 1,4 
kg. De technische ver-
schillen zitten hem in 
het formaat schuur-
zool/steunschijf; de 
andere verschillen in 

de extra’s per uitrusting (basis, 
plus of set): onder andere (geen, 
een- of tweemaal) accupack, een 
snel oplader en een netadapter.
De drie schilders kregen alle de 
uitvoering inclusief 2x accupack, 
een sneloplader en een netadap-
ter ter beschikking, de zoge-
noemde Set-uitvoering met de 
meeste toepassingsmogelijkhe-
den.  

De accuschuurmachines
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Nieuwe regels opbouw rolsteiger
Aangepaste regelgeving gaat in per 1 januari  2018

Volgens de nieuwe regelgeving, 
die ook geldt voor bestaande rol-
steigers, mag je een werkplatform 
pas betreden nadat er rondom een 
leuning op heuphoogte is aange-
bracht voor dat platform. Dit is 
niet eenvoudig uit te voeren met 
de traditionele systemen, waarbij 
gebruik wordt gemaakt van hori-

zontaal- en diagonaalschoren. Dit 
omdat deze dan eenvoudigweg te 
hoog moeten worden geplaatst. 
Er zijn verschillende systemen 
ontwikkeld door fabrikanten en 
leveranciers die aan dit veilig-
heidsniveau voldoen. Lees voor 
meer achtergrond ook het artikel 
in het vorige nummer van Schil-
dersVakkrant. Al in september 
2013 meldde SchildersVakkrant 
de toen net aangekondigde nieu-
we regels en de (voorlopige) op-
lossingen die de producenten 
voor ogen hadden. In de tussen-
tijd hebben de ontwikkelingen in 
de aanloop naar 1 januari 2018 
niet stilgestaan en presenteren de 
fabrikanten Altrex, ASC, Custers, 
Layher en Skyworks hun oplos-

sing voor de aangescherpte regel-
geving. 

Altrex
Altrex heeft al in 2013 een oplos-
sing gepresenteerd die past bin-
nen de nieuwe opbouwmethode: 
een leuning genaamd Safe-Quick, 
die boven het hoofd wordt aange-

bracht, waardoor de gebruiker 
beschermd staat wanneer hij het 
platform betreedt. Inmiddels is 
deze Safe-Quick al toe aan een 
tweede versie (2017), waarin ver-
beterpunten zijn doorgevoerd, 
onder meer na feedback van de 
gebruikers van de eerdere versie. 
Treffend voorbeeld: vroeger was 
de Safe-Quick gemaakt van ronde 
buizen. In de nieuwe versie is een 
ander profiel toegepast. Dat zorgt 
ervoor dat een stapel Safe-Quicks 
makkelijk te stapelen valt in de 
bus en niet gaat schuiven. De 
nieuwe frames kennen ook geen 
las meer in de klauw. Alle verbin-
dingen zijn gedaan met bouten en 
moeren of popnagels. Dat heeft 
volgens productmanager Robert 

DOETINCHEM - Vanaf 1 januari 2018 is het verplicht om altijd een 
(heup)leuning rondom je te hebben bij betreding van een platform 
van een rolsteiger. Op deze en de volgende pagina een overzicht van 
de bij steigerfabrikanten beschikbare oplossingen. Die variëren van 
eenvoudige haken die bij de opbouw gebruikt moeten worden tot leu-
ningframes die horizontalen en diagonalen vervangen.

Altrex: de Safe-Quick wordt boven het hoofd aangebracht

Dingerink als voordeel dat een 
klauw als onderdeel te vervangen 
is, wanneer deze kapot is gegaan 
of gebogen. Ook is het daardoor 
mogelijk om het frame te coaten 
in bedrijfskleuren. Nog een slim-
migheidje naar aanleiding van 
vragen uit de markt: Altrex laat 
de klauwen iets verspringen, 
waardoor bij het doorkoppelen 
van meerdere rolsteigers de lijn 
van het frame gelijk blijft. 
Altrex adviseert klanten om per 
2018 schoren in te ruilen voor Sa-
fe-Quicks. René Bruggeman, mar-
keting communicatie professio-
nal: ‘Het werken hiermee biedt 
voor de gebruiker ook voordelen: 
het systeem is in vergelijking met 
schoren veel gemakkelijker en 
sneller op te bouwen. En het 
dwingt je om het op de goede ma-
nier te doen.’

Layher
Layher heeft al sinds 2009 wereld-
wijd het P2-systeem op de markt, 
waarmee kan worden voldaan 
aan de nieuwe opbouwmethode 
voor rolsteigers. Het bestaat uit 
twee eenvoudige montagehaken 
die dienen als tijdelijk ophang-

punt voor een frame. Daardoor 
kunnen de heupleuningen binnen 
bereik worden aangebracht, 
waarna het complete frame met 
leuningen naar boven kan wor-
den getild en gemonteerd. Daarna 
volgen de diagonalen en het plat-
form. 
‘Bij dit systeem heb je dus al een 
heupleuning wanneer het plat-
form wordt betreden. Wat dat be-
treft staan de mensen gewoon 
veilig op het moment dat ze aan 
het monteren zijn. Het is een hele 
simpele oplossing’, zegt Ad van 
Meer, ‘En hij voldoet.’
‘Wij adviseren om daarna zo snel 
mogelijk de knieleuning er in aan 
te brengen’, vervolgt technisch 
manager Jan Ockhuizen. De ha-
ken kunnen vervolgens weer 
worden gebruikt voor de volgen-
de slag. Wie al een Layher-rolstei-
ger heeft, heeft aan twee P2-haken 
dus genoeg.
De fabrikant heeft ook een com-
plete voorloopleuning genaamd 
The Advance Telescopic Guar-
drail. Deze is bedoeld voor de sta-
len steiger, maar kan ook worden 
gebruikt bij het opbouwen van 
een rolsteiger, geeft Ad van Meer 

aan: ‘Die oplossing dragen we 
niet actief uit. Het P2-systeem 
wel.’

(Op de volgende pagina de oplossin-
gen van de rolsteigerproducenten 
ASC, Custers en Skyworks)

Altrex: de nieuwe versie (2017) kent geen ronde buizen: door een ander type profiel zijn de leuningen beter stapelbaar

Altrex: de gebruiker is beschermd wanneer hij het platform betreedt
Layher: bij dit systeem heb je dus al een heupleuning wan-
neer het platform wordt betredenLayher: deze dienen als tijdelijk ophangpunt voor een frame 

Layher: het P2-systeem bestaat uit twee 
eenvoudige montagehaken

?
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Altijd een leuning op heuphoogte  

tijdens het opbouwen
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Nieuwe regels opbouw rolsteiger
Nieuwe regelgeving opgenomen in vernieuwde A-blad Rolsteigers

ASC
ASC heeft twee typen voorloop-
leuningen ontwikkeld onder de 
noemer Advantaged Guardrail 
Systems, waarmee wordt voldaan 
aan de nieuwe opbouwmethode 
voor rolsteigers: de Speedlock en 
de XS. 
De Speedlock is als eerste ontwik-
keld. Het is een complete voor-
loopleuning met heup- en knie-
leuning die boven het hoofd in de 
rolsteiger kan worden aange-
bracht. De armen worden vervol-
gens met behulp van een kliksys-
teem bevestigd op de sport. Vanaf 
2 meter platformhoogte worden 
de traditionele diagonaalschoren 
vervangen door deze voorloop-
leuning.
Het verschil tussen de Speedlock 
en de XS voorloopleuning is dat 
de tweede compacter opklapbaar 
is en daarmee transportvriendelij-
ker. 
Volgens Johan Bergman van ASC 
zijn de reacties op de voorloop-
leuning uit de markt positief. 
‘Men vindt het prettig werken, 
want er is minder materiaal nodig 

om de rolsteiger op te bouwen. 
Ook is de foutkans verminderd. 
Je kunt het maar op één manier 
doen.’ 
Wat heeft nu iemand met een 
ASC-rolsteiger per volgend jaar 
nodig om te voldoen aan de nieu-
we opbouwmethode? ‘Die heeft 
op z’n minst twee voorloopleu-
ningen nodig’, aldus Bergman, ‘Je 
kunt de leuning weer verplaatsen 
nadat je traditionele horizontalen 
en diagonalen hebt aangebracht. 
De insteek is immers dat, wan-
neer je door het platform komt, er 
minimaal een heupleuning moet 
zijn. Persoonlijk zou ik daar niet 
voor kiezen en de voorloopleu-
ningen overal gebruiken.’

Custers
Custers heeft om te voldoen aan 
de nieuwe opbouwmethode per 
2018 een tijdelijke voorloopleu-

DOETINCHEM - Op deze pagi-
na de oplossingen van de steiger-
producenten/leveranciers ASC, 
Custers en Skyworks in de aan-
loop naar de nieuwe regelgeving 
voor het opbouwen van rolstei-
gers zoals die per 1 januari van 
kracht is. Vanaf die datum is het 
verplicht om altijd rondom een 
(heup)leuning te hebben bij be-
treding van een platform in een 
rolsteiger.

ASC: de Speedlock is een complete voor-
loopleuning met heup- en knieleuning 
die boven het hoofd kan worden aange-
bracht

Custers: op het werkplatform wordt 
deze mobiele leuning een definitieve 
leuning door een knieleuning aan te 
brengen

Skyworks: ‘Werken met Sky-Secure is 
sneller en veiliger’

ASC: de XS voorloopleuning is compacter opklapbaar en transportvriendelijker

ning ontwikkeld die tijdens het 
bouwen steeds meeverhuist naar 
de volgend slag. Deze voorzie-
ning bestaat uit een heupleuning 
(horizontaal) met twee verticale 
armen in het midden waarmee 
het geheel boven het hoofd op de 
rolsteiger kan worden gemon-
teerd. Na betreden van het plat-
form worden definitieve heup- en 
knieleuning (horizontalen) aange-
bracht en verhuist de voorloop-
leuning naar de volgende slag. 
Op het werkplatform wordt deze 
mobiele leuning een definitieve 
leuning door een knieleuning aan 
te brengen, ook een horizontaal. 
Deze haakt in op de verticale ar-
men van de voorloopleuning.
Custers biedt hiermee een een-
voudige oplossing die geen grote 
investering vergt. Salesmanager 
Remco ter Horst: ‘We houden re-
kening met bestaande schoren en 
componenten. Onze klanten heb-
ben al enorm veel diagonalen en 
horizontalen. Het zou kapitaal-
vernietiging zijn om die niet meer 
te gebruiken.’
Ook blijft door het werken met 
 diagonalen en horizontalen, de 
rolsteiger wat flexibeler. ‘Dat is 
juist het prettige van een rolstei-
ger; dat wanneer er een uitstul-
ping aan de gevel zit, je daar om-
heen kunt bouwen.’

Skyworks
Skyworks heeft een voorloopleu-
ning ontwikkeld naar een Frans 
voorbeeld binnen de groep waar 
het bedrijf internationaal onder 

valt (Tubesca-Comabi dat op haar 
beurt  onderdeel is van de Fréné-
hard & Michaux-groep).
Sky-Secure is de naam van deze 
nieuwe generatie rolsteigers. 
‘Vanuit regelgeving moet er een 
leuning op heuphoogte zijn zodra 
je het platform betreedt. Wij zijn 
daar een stap verder in gegaan’, 
zegt Sepp Vedral, productmana-
ger bij Skyworks. 
Naast dat de gebruiker direct vei-
liger op de rolsteiger staat in de 
bouwfase, wordt deze volgens 
Vedral ook gemakkelijker om op 
te bouwen. ‘Een rolsteiger bestaat 
uit veel elementen. Je hebt je 
frame, diagonalen, horizontalen, 
wielen, platform, stabilisatoren. 
Met de voorloopleuning wordt 
het aantal elementen beperkt, 
waardoor je eigenlijk geen fouten 

meer kunt maken bij het opbou-
wen van een rolsteiger. Je hoeft 
als gebruiker ook niet meer na te 
denken over horizontalen en dia-
gonalen. Het werkt kortom snel-
ler en veiliger. Dat krijgen we ook 
in de feedback terug.’
Wie al een Skyworks-rolsteiger 
heeft, zal een upgrade moeten 
doen. Die bestaat uit twee voor-
loopleuningen, een platform met 
luik plus een modificatie aan het 
frame. Dit is onder meer een nok-
je waarmee de voorloopleuning 
wordt vastgeklemd, zodat die 
niet kan verschuiven. De voor-
loopleuning zit na montage tus-
sen de staanders, waardoor er 
geen ruimteverlies is op het werk-
platform. De aanpassing van de 
rolsteiger kan op afspraak op lo-
catie worden uitgevoerd.

De oplossing van Custers bestaat uit een heupleuning (horizontaal) met twee verti-
cale armen in het midden waarmee het geheel boven het hoofd op de rolsteiger kan 
worden gemonteerd

Skyworks: het nokje waarmee de voorloopleuning wordt vastgeklemd, zodat deze 
niet kan verschuiven
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Het aantal ongevallen met rol-
steigers is het uitgangspunt om 
de regels voor de opbouw van 
alle rolsteigers aan te scherpen. 
Op aandringen van de Inspectie 
SZW en de werkgevers- en werk-
nemersorganisaties is de nieuwe 
opbouwmethode geformaliseerd 
met het uitbrengen van het nieu-
we A-blad Rolsteigers. Dit ver-
nieuwde A-blad wordt opgeno-
men in diverse arbocatalogi. De 

regels gelden per 1 januari 2018 
en worden gehandhaafd door In-
spectie SZW. Lees en kijk op deze 
en de vorige pagina voor de op-
lossingen van de vijf grootste rol-
steigerfabrikanten/leveranciers 
in Nederland: fabrikanten Altrex, 
ASC, Custers, Layher en Sky-
Works. De aangescherpte regel-
geving geldt voor zowel nieuw 
aangeschafte als voor bestaande 
rolsteigers.

Nieuwe regelgeving
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‘Natuurlijk, je hebt Werkspot, Ei-
gen Huis, en nog een hele trits 
manieren om een offerte voor 
schilderwerk aan te vragen. Zie 
Paintr (Sigma schrijft Paintr offici-
eel met een puntje erachter: Pain-
tr. red.) in eerste instantie als een 
online serviceplatform voor de le-
den van EigenZaak’, licht Maar-
ten Buijs toe. Hij is manager New 
Business Development bij Sigma 
Coatings. ‘We hebben het hier al-
leen over opdrachten voor bin-
nenschilderwerk. En dat is niet 
het enige waarin het platform 
zich onderscheidt. Het is namelijk 
niet het schildersbedrijf dat de of-
ferte aanlevert, maar Paintr doet 
dat. Op grond van de door de 
klant aangeleverde informatie in 
de aanvraag. Die worden voor 
aanvullende details nagebeld en 
gecheckt door een Paintr-mede-
werker.’ Eenmaal afgestemd met 
de opdrachtgever zet Paintr de 
opdracht via een app door aan de 
aangesloten deelnemers. Wie het 
eerst daar op reageert, kan het 
schilderwerk gaan maken. 
Met dit platform neemt Paintr af-

stand van het aanbieden van 
schilderwerk tegen een zo laag 
mogelijke prijs. Joost Eertink, Sig-
ma Paintr netwerk en operations 
manager bij Sigma Coatings: ‘Aan 
kwaliteit hangt een prijskaartje. 
De schilders werken met verf van 
Sigma met als uitgangspunt: twee 
lagen aanbrengen. Dit beginsel is 

niet onderhandelbaar. Let wel: 
ook de kwaliteitsgarantie ligt bij 
ons. Paintr is de feitelijke op-
drachtnemer. Het schildersbedrijf 
voert uit en kan zich daardoor 
volledig toeleggen op het vak-
manschap. Want in een tijd van 
een enorme groei van het aantal 
zzp’ers heeft niet elke nieuw zelf-
standige ondernemer al meteen 
elk facet van het ondernemer-
schap onder de knie. Wij helpen 
het schildersbedrijf daarmee. Die 
hoeft geen offerte uit te brengen. 
Dat doen wij. Wij bepalen de prijs, 
een marktconforme prijs, op basis 
van de aangegeven specificaties. 
We beschikken over voldoende 
expertise om een opdracht tech-
nisch en qua tijdsinvestering in te 
kunnen schatten. De schilder 
hoeft alleen een goed humeur en 
zijn vakmanschap mee te bren-
gen.’ 
De opdrachtgever doet feitelijk 
zaken met Paintr, de opdrachtne-
mer. Buijs: ‘Ja, de klant betaalt 
ons. Wij rekenen het aantal uren 
af met de schilder. De benodigde 
verf levert Sigma vanuit haar dea-

lers. Zo simpel is het verhaal.’ 
Voelt de deelnemende schilder 
zich dan niet beknot in zijn onder-
nemerschap? Eertink: ‘De markt 
verandert en internet speelt daar-
bij een steeds grotere rol. Wij spe-
len er op in, zodat alle partijen 
daar baat bij hebben. De schilder 
kan bij Paintr-klussen zijn vak na-

genoeg risicovrij uitoefenen: geen 
tijdverlies door offertes uitbren-
gen en opnamegesprekken. Dit 
zijn heel efficiënte opdrachten.’  
Als je het platform bezoekt, krijg 
je sterk de indruk dat een offerte 
aanvragen betekent: volgende 
week de schilder op de stoep. Dat 
lijkt optimistisch in een tijd van 
overvolle orderportefeuilles. Eer-
tink: ‘In de zomer wel, ja. En ook 
dat valt overigens reuze mee. De 
opdrachtgever kan vanaf 4 weken 
na de offertedatum de uitvoe-
ringsdatum zelf inplannen. En 
dat lukt. Het gaat meestal over re-
latief kleine opdrachten voor bin-
nenschilderwerk. Zzp’ers weten 
heel flexibel met hun agenda om 
te gaan.’     
Deelnemende zzp’ers aan Paintr 
krijgen een competentievragen-
li jst te beantwoorden. Buijs: 
‘Daarmee brengen we in kaart 
wie ze zijn en waar ze toe in staat 
zijn. Ons uitgangspunt is: wie 

deelneemt aan EigenZaak neemt 
zijn ondernemerschap serieus. 
Dat zo iemand vakwerk af kan le-

veren, daar gaan we van uit. Om-
gekeerd houden we het proces 
goed in de gaten door te letten op 
de klanttevredenheid. Aan ons 
gerichte klachten moet het schil-
dersbedrijf in eerste instantie zelf 
oplossen, dat kan desnoods uitge-
voerd worden door een ander, 
door ons aangestuurd schilders-
bedrijf. Blijkt een deelnemer uit-
eindelijk niet competent te zijn, of 
komt het bedrijf te vaak voor in 
de vorm van negatieve klant-
waarderingen, dan wordt deze 
uit het Paintr-team verwijderd. 
We werken in beginsel niet met 
een geschillencommissie. Proble-

men schatten we zelf in en lossen 
we op. De klant, de opdrachtgever, 
is daarbij koning. Het uiteindelijke 

risico ligt altijd bij de opdracht-
nemer, en dat zijn wij, Paintr.’   
Van de om en nabij 2300 leden 
van Eigen Zaak hebben zich nu 
ruim 150 zzp’ers aan het systeem 
geconformeerd. Eertink: ‘Daar-
mee beschikken we al over een 
landelijke dekking. Met een wer-
ving onder onze leden gaan we 
dat nu verder uitbreiden volgens 
het olievlekprincipe. In een later 
stadium zouden we kunnen uit-
breiden, óók met niet-zzp’ers en 
niet-EigenZaak-leden, maar wel 
altijd Sigma-grossierklanten.  
Zo kunnen we ook meer capaci-
teit per opdracht leveren.’

UITHOORN - Online offertes aanvragen voor een schilderopdracht is 
niet nieuw. Online offertes aanvragen bij én ontvangen van Sigma 
Paintr, is dat wel. De opdracht komt terecht bij leden van EigenZaak, 
het landelijke netwerk van Sigma Coatings voor zzp’ers. ‘Zowel op-
drachtgever als schildersbedrijf weten zich beschermd door de kwali-
teit en service van onze organisatie’, leggen Maarten Buijs en Joost 
Eertink van Sigma Coatings uit. 

‘Alleen vakmanschap meebrengen’

O N D E R N E M E N
Sigma Paintr: nieuw online platform ontzorgt zzp’ers bij binnenschilderwerkopdrachten

Maarten Buijs (links) en Joost Eertink werven in eerste instantie deelnemers voor Sigma Paintr uit het netwerk van  
Sigma EigenZaak

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

‘We beschikken al over  

een landelijke dekking’

‘De schilder kan nagenoeg  

risicovrij zijn vak uitoefenen’
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‘Niet vér- maar béoordelen’
Schilderswerkgelegenheidsproject in de gemeente Stadskanaal voor het tweede jaar succesvol

Om deze werklozen aan de slag te 
krijgen moesten er heel wat weer-
standen worden overwonnen: 
vooroordelen, onwil, investering 
in tijd en in geld, onwetendheid, 
gelatenheid.
‘Ik geef het eerlijk toe’, zegt Bert 
Eling, directeur-eigenaar van 
Zandstra Schilderwerken uit 
Stadskanaal, ‘Het duurde even 
voordat ook ik over mijn vooroor-

deel heen kon stappen. Over het 
feit dat ik me niet voor kon stellen 
dat “zulk soort” jongens, die al ik-
weet-niet-hoe-lang thuiszitten, 
iets voor ons zouden kunnen be-
tekenen. Gelukkig weet ik inmid-
dels beter. Door verschillende 
oorzaken, zoals onzekerheid, so-

ciaal-maatschappelijke proble-
men en ziekte, zitten er heel veel 
mensen in de bijstand die dol-
graag willen werken, maar zon-
der dit duwtje in de rug niet uit 
dat isolement komen. En daar zit-
ten heel goede mensen tussen. 
Trouwens ook omgekeerd: men-
sen waarvan ik nog steeds denk: 
dat wordt nooit iets.’
Al in 2015 startte het eerste en 

succesvolle project. Erik Lassche, 
directeur van arbeidsbemiddelaar 
M-Ployee in Stadskanaal, had al 
sinds 2014 contact met de ge-
meente Stadskanaal over hoe be-
drijven doelen op het gebied van 
maatschappelijk verantwoord on-
dernemen konden bereiken en 
hoe moeilijk te bemiddelen men-
sen te bewegen zouden zijn om 
zich voor verschillende sectoren 
te interesseren. Zo ook voor de 
schilderssector. Daar heb je part-
ners voor nodig. Het is niet toe-
vallig dat de overbuurman van 
M-Ployee, Zandstra Schilderwer-
ken en ook de buurman, SealteQ, 
conserveerder van staal- en be-
tonwerken, al snel aanschoven 
om de mogelijkheden te onder-
zoeken. 
Eling: ‘We zagen het probleem 
van een tekort aan arbeidspoten-
tieel natuurlijk al veel langer gele-
den op ons afkomen. Nu, met een 
aantrekkende markt en een ver-
snelde vergrijzing, neemt het te-
kort aan mensen met de dag toe. 
Toen dachten we al na waar de 
“handjes straks vandaan zouden 
moeten komen”. Scholing zou 
theoretisch een oplossing kunnen 
bieden, maar daar stagneert om 

STADSKANAAL – De gemeente Stadskanaal wil graag een aantal 
moeilijk bemiddelbare werklozen helpen. En schildersbedrijven we-
ten niet waar ze nieuwe medewerkers vandaan moeten halen. Een en 
een is twee, zou je zeggen. Een win-winsituatie. Het ligt wat gecompli-
ceerder. En toch slagen ze er in Stadskanaal in dit dubbele doel te be-
reiken. Jaar op jaar.   

Acht gemotiveerde deelnemers aan het werkgelegenheidsproject in de opleidingsruimte voor schilders in Technical Support 
 Holland in Emmen

uiteenlopende redenen het een en 
ander.’ Lassche: ‘Ouders geven 
vaak de voorkeur aan algemeen 
onderwijs, zoals vmbo-t of havo, 
in plaats van aan het vakonder-
wijs. Ict en administratief heeft de 
voorkeur. Ook de bekendheid 
met de diversiteit van het vak 
schilderen ontbreekt.’
Lassche: ‘Ook hier is scholing de 
kern van dit project. Heel prak-
tisch van insteek. Zes weken lang 
basisvaardigheden aanleren en 
veiligheidsinstructies eigen ma-
ken. Maar niet voordat we eerst 
gesprekken, zogenaamde speed-
dates, met de potentiële deelne-
mers hebben gevoerd. Ook het 
project dat nu loopt, alweer voor 
het tweede achtereenvolgende 
jaar. Na 15 gesprekken zijn er 10 
met de opleiding gestart, het 
maximum te plaatsen aantal.’ 
Albert-Jan Kamping, projectleider 
bij SealteQ: ‘Ook wij presenteren 
ons, want na die basisopleiding 
en een stageperiode mogen ze 
kiezen. Ofwel voor ons, dan gaan 
ze aan de slag als constructieschil-
der van staal en beton bij infra-
structurele werken zoals bruggen 
en viaducten, ofwel voor Zand-
stra als schilder in de bouw.’ Mar-
cel Nijmanting, projectleider en 
begeleider van de jongens binnen 
Zandstra Schilderwerken, vult 
aan: ‘Het feit dat iemand geen 
vlot sollicitatiegesprek kan voe-
ren betekent nog niet dat hij zijn 
vak niet goed zou kunnen ver-
staan. Geef ze het voordeel van de 
twijfel en stel ze in staat om ver-
trouwen op te bouwen. Daar 
schort het vaak aan. We laten ze 
zien wat het vak inhoudt. Plus we 
laten zien dat we in ze investeren, 
dat we ze een beroepsperspectief 
willen bieden.’ Eling: ‘Dus niet 
véroordelen, maar béoordelen.’ 
Kamping: ‘Gelukkig ziet een deel 
van de deelnemers het als een 
kans om uit het isolement te ko-
men. Inderdaad, een win-winsitu-
atie.’
Zonder een uitgesproken bedrijfs-
doel van maatschappelijk verant-
woord ondernemen (mvo) te heb-

ben geformuleerd, realiseren de 
partners dat het project, zeker in 
eerste instantie, geld kost. Ook de 
inrichting van een schildersoplei-
ding in het pand van TSH (Tech-
nical Support Holland) in Emmen 
vraagt om de nodige investerin-
gen. 
Kamping: ‘Nee, dit is geen subsi-
dietraject, maar een investering. 
Tijd, bedrijfskleding, gereed-
schapskoffer, materialen en ver-
voer, dat soort zaken. Voor allen, 
dus ook voor diegenen die het 
niet redden.’
Gedurende de periode van het 
project, een half jaar, werken de 
deelnemers met behoud van uit-
kering, zonder extra verdiensten. 
Kamping: ‘Maar wanneer iemand 
het goed doet kun je al wel een 
mogelijk vervolgpad uitstippelen 
en iets in het vooruitzicht stellen. 
Zo gaf iemand uit het vorige tra-
ject aan dat hij graag zijn groot rij-
bewijs zou willen halen. Dat is in-
middels gebeurd. Ook hij heeft 
inmiddels een vast contract.’ 
Eling: ‘Aan het vorige project heb-
ben ook wij een prachtmedewer-
ker overgehouden. Die hebben 
we natuurlijk aangenomen. Een 

topper. Dat zoiets lukt, daar kun 
je van genieten.’
Natuurlijk kan er geen onbeperk-
te stroom medewerkers via dit 
project uitstromen naar de twee 
deelnemende bedrijven. Nijman-
ting: ‘Gezien het aantal leermees-
ters kunnen we binnen ons bedrijf 
vier jongens begeleiden. Dat ver-
dienen ze ook. Je kunt ze niet aan 
hun lot overlaten. Ze moeten tij-
dens de opleiding fouten mogen 
en kunnen maken en er moet vol-
doende capaciteit zijn om ze uit-
leg te geven en bij te sturen. De 
jongens hebben allemaal hun ei-
gen verleden en nemen uiteenlo-
pende karakters mee. Ze komen 
ook nog eens in een bestaande 
werkcultuur terecht. Het is aan 
ons om daar goed mee om te 

gaan.’ Eling: ‘We hebben binnen 
de bedrijven onze eigen gedrags-
regels. Met respect met elkaar om-
gaan is daarbij heel belangrijk. 
Dat lukt niet altijd meteen, maar 
dan krijgen ze de gelegenheid om 
dat bij te sturen en dat aan te le-
ren. En zo niet, houdt het op.’
Een punt van aandacht is het tijd-
stip van het project. Kamping: 
‘Organiseer je het in het hoogsei-
zoen, zoals nu het geval is, dan 
leg je jezelf een stevige druk op. 
Immers, je ontrekt eigen mensen 
aan het bedrijf om de jongens zo-
wel technisch als sociaal-maat-
schappelijk intensief te kunnen 
begeleiden. Dat kan wat ons be-
treft ook in een betere periode.’ 
Lassche: ‘Dat heeft vooral te ma-
ken met de verschillen in bedrijfs- 
en organisatiecultuur tussen de 
gemeente, wij als arbeidsbemid-
delaar en Zandstra en SealteQ.’ 
Kamping: ‘Ook voor de jongens 
zou het goed zijn om juist in de 
winter niet in oude gewoonten te-
rug te vallen.’ Lassche: ‘In een ei-
gen opleidingscentrum, als het 
kan voor meerdere beroepen. Ook 
daar denken we over na.’
Wat allemaal niet wegneemt dat 

het project ook volgend jaar weer 
een vervolg krijgt. Dan stellen alle 
deelnemende part i jen  weer 
geld,tijd, mensen en middelen ter 
beschikking om opnieuw met 15 
kandidaten te gaan praten of ze 
geschikt zijn voor het schilders-
vak. En net zoals vorig jaar stelt 
de gemeente ook dit jaar daarvoor 
enkele onderhoudsprojecten ter 
beschikking waar de deelnemers 
het vak onder de knie kunnen 
krijgen. Denk daarbij aan scholen, 
een sporthal en een gymzaal, 
maar ook aan het onderhoud van 
bruggen en viaducten. 
En gezien de economische voor-
uitzichten kunnen ze bij Zandstra 
Schilderwerken en SealteQ in de 
nabije toekomst nog wel extra ar-
beidspotentieel gebruiken.   

Het enthousiasme spat er vanaf. Als het 
lukt kan hij wellicht straks verder bij 
Zandstra Schilderwerken of bij SealteQ 

Samen met de gemeente Stadskanaal voeren (v.l.n.r.) Bert Eling (Zandstra Schilder-
werken), Erik Lassche (M-Ployee), Marcel Nijmanting (Zandstra Schilderwerken) en 
Albert-Jan Kamping (SealteQ) het schilderswerkgelegenheidsproject uit

‘Een kans om uit het  

isolement te komen’

‘Als het lukt, daar kun  

je van genieten’
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‘Samen beslissingen nemen’
Steven jansen schildert jubilerende Grote Kerk van Apeldoorn

‘Er waren drie bedrijven uitgeno-
digd voor de aanbesteding van 
deze klus’, vertelt Steven Jansen 
jr, directeur van het gelijknamige, 
40 man sterke schildersbedrijf uit 
Apeldoorn. ‘Dat we allemaal 
kwaliteit leveren staat dan bij 
voorbaat al vast. Dan kun je al-
leen nog verschil maken door er 
een paar van je beste mensen op 
te zetten en door scherp te reke-
nen. Dat is ons in dit geval ge-
lukt.’
Dat team wordt gevormd door 
twee vakmannen: Nino Zecic, als 
SchildersVakkrant langskomt 
naarstig bezig, hoog op zijn hoog-

werker, om de daklijsten te reini-
gen, en Tom Hamerling, die wel 
even van zijn rolsteiger af wil ko-

men om uitleg te geven. ‘Met 
meer mensen hier werken heeft 
geen zin’, zegt hij. ‘We helpen el-
kaar als dan nodig is. Extra men-
sen erbij zetten vergt weer extra 
materieel.’ Het project omvat het 

schilderen van bijna al het hout-
werk aan de Grote Kerk. Alleen 
een paar dakkapellen in de toren-
spits worden dit keer niet meege-
nomen. Jansen: ‘Daar heb je een 
hoogwerker van 41 meter van no-
dig of zo. De opdrachtgever vindt 
dat wat duur worden en wacht 
liever tot er andere, ook bouw-
kundige zaken aan de torenspits 
moeten gebeuren.’
Die opdrachtgever is de Stichting 
Exploitatie Grote Kerk, die de 
aanbesteding en het toezicht heeft 
uitbesteed aan Hoogevest, bureau 
voor architectuur en restauratie. 
‘En er kijken meer mensen mee’, 
glimlacht Hamerling. Zoals de 
verfleverancier. Dat is best pret-
tig. Samen beslissen we wat het 
beste is, hoe we het het beste kun-
nen aanpakken.’
De grootste uitdaging bleken de 
15 eikenhouten deuren, waaron-
der een aantal heel grote. Hamer-

APELDOORN – Zoveel prestigi-
euze gebouwen heeft Apeldoorn 
niet, dus als er dan een project als 
De Grote Kerk in aanbesteding 
komt, dan schrijf je graag mee. 
Een ploeg van Steven Jansen bv 
mag de klus uitvoeren. Met veel 
hulp van alle betrokkenen.

Steven Jansen (links) en Tom Hamerling voor de Grote Kerk. Op de hoogwerker staat Nino Zecic

ling: ‘Het bestek schreef voor: het 
afschuren van de bestaande verf-
lagen en daarna vier keer aflak-
ken met een transparante lak. De 
deuren waren heel donker. Daar 
is in de loop der tijd van alles op-
gezet. Lak, beits, ik weet niet pre-
cies. Maar toen we de eerste proe-
ven namen kwamen we erachter 
dat het originele hout er heel licht 
onder vandaan kwam, en hier en 
daar lelijk was verkleurd. Geza-
menlijk zijn we toen tot een iets 
andere aanpak gekomen. Ik 
schuur de deur in 4 korrelgroot-
tes, eerst 80, dan 120, dan 180 om 
te eindigen met 200. Die 200 heb je 
echt nodig omdat je anders in de 
impregneerlaag de schuuraanzet-
ten toch blijft zien. Daarna behan-
del ik de deuren met ontwerings-
water en repareer openstaande 
naden met stopverf die ik zelf op 
kleur maak. Dat was ook nog een 
heel geëxperimenteer. Eerst ging 
ik steeds uit van wit met daarbij 
bruin gemengd. Nu ga ik uit van 
bruine stopverf waar ik wit bij 
meng. De gekozen impregneer is 
blank eiken, van Herfst & Helder. 
Daar zet ik dan drie lagen trans-
parante lak van Herfst & Helder 
overheen. De tussenlagen matteer 
ik met een schuurpad fine.Het 
stof neem ik af met een kleef-
doek.’
De mannen mogen in principe de 

tijd nemen voor de klus, zij het 
dat de Grote Kerk 125 jaar bestaat, 
en de deuren per se af moesten 
zijn op 15 september, als dat 
groots gevierd wordt. Drogen is 
wel een uitdaging, want wegens 
een binnenexpositie kunnen de 
deuren niet lang openstaan. Ha-
merling: ‘Op zaterdag en zondag 
moet sowieso de hoogwerker uit 
het zicht staan, vanwege de kerk-
diensten. En op andere dagen zijn 

er ook regelmatig evenementen 
waardoor we het materieel moe-
ten verplaatsen. Dat gaat in nauw 
overleg met de koster.’
De verflaag op het houtwerk, de 
daklijsten en de dakkapellen, zo’n 
zeven jaar oud,  is overwegend in 
goede staat. Wel is het erg ver-
vuild, door het verkeer dat langs 
de kerk via de Loolaan Apeldoorn 
in- en uitraast. Na reinigen is 
meestal een 2½-beurt voldoende, 
op de kwetsbare kanten wordt 
een 3½-systeem uitgevoerd. Daar-
bij wordt een soort beige, num-
mer 1640 uit de monumenten-
waaier van Herfst & Helder toe-
gepast. Zecic schildert de rode 

ruiten in de luikjes nat-in-nat. Het 
ziet er vanaf de grond strak uit.
Jansen: ‘We zitten steeds meer in 
het monumentale werk. Dat is 
een mooie aanvulling op ons cor-
poratiewerk, wat we ook veel 
doen. Ook leuk voor het perso-
neel om regelmatig aan mooie 
projecten te werken. We hebben 
zo’n veertig man in vaste dienst, 
in het seizoen een paar man meer, 
maar niet veel. Het idee is dat je 

zo de kwaliteit en de service kunt 
waarborgen die je in je acquisitie 
belooft. Zo breid je je bedrijf lang-
zaam maar zeker uit. We hebben 
tegenwoordig ook vier timmerlui 
in dienst, niet alleen ter onder-
steuning van de schilders, maar 
ook op eigen projecten, voorna-
melijk onderhouds- en mutatie-
werk.’
Hamerling heeft het in ieder ge-
val, zo te zien, goed naar zijn zin 
op dit project. ‘We pakken het ge-
zamenlijk op. We hebben het echt 
samen over hoe we de dingen zul-
len aanpakken en komen samen 
tot de beste oplossing. Dat is dan 
toch mooi dat wij dit mogen uit-
voeren.’

Het eindresultaat: intensief geschuurd, geïmpregneerd en drie keer afgelakt

Op 15 september, bij het jubileum, moeten alle deuren er goed bijstaan. De lampen 
worden nog aangepakt

Een proefstuk. De deuren waren zo 
bruin, en kwamen er zo licht onder van-
daan

Hoe langer je kijkt hoe meer hout je ziet. Alleen de kapellen op de toren vallen niet 
onder de huidige opdracht

‘Samen beslissen wat de  

beste aanpak is’

‘Leuk voor de schilders,  

dit soort projecten’
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Het  Engelse 
stoffen- en be-
h a n g m e r k 
Lewis&Wood, 
vertegenwoor-
digd door Bart 
B ru g m a n  i n 
Aalsmeer, in-
t ro d u c e e rd e 

na de ‘London Design Week’ de 
Spitalfi elds Collection-stoffen en - 
behang. Deze collectie omvat drie 
dessins in stof en behang en één 
dessin als stof. Bijzonder is dat 
het bedrijf de producten per be-
stelling bedrukt. Daarbij is het be-

hang net zo breed als de stoffen 
en wordt per meter (of patroon) 
verkocht. De patronen in de col-
lectie kenmerken zich door bro-
kaatachtige figuren en fijne, fili-
greine lijnen waarmee ontwerpen 
als Hawksmoor, Hanburry, Hu-
guenot en Vallance zijn vervaar-
digd. Binnen de ontwerpen zijn 
nog diverse andere uitvoeringen 
in verschillende kleurstellingen 
beschikbaar.

info: (06) 31 211 211
www.bartbrugman.com

bouwproducten.nl: 252767

Behang en stoffen

H E T  P R O D U C T

Voegcoating als probleemoplosser

Ongeveer 20 jaar was Croes schil-
der. Enkele jaren geleden kwam hij 
in aanraking met het Amerikaanse 
product waarvoor hij een Europe-
se licentie verwierf. Hij richtte het 
bedrijf ProfTix op. ‘De combinatie 
met het schildersbedrijf was niet 
op te brengen. Reden om me 
voortaan als enige voegcoa-
tingspecialist in de bouw te profi -
leren.’
Vervuilde en verkleurde voegen 
zijn naar de mening van Croes een 
onderschat probleem. ‘Met bleek-
middel, reinigings- of laagopbren-

gende vloeistoffen als lapmiddel. 
VoegXpert is een coating op water-
basis. Het ligt niet op de voeg 

maar trekt in. De voeg blijft zijn 
oorspronkelijke structuur behou-
den en is kleurvast. En, belangrijk, 
de voeg is meteen onzichtbaar ge-
seald en dus goed reinigbaar. Er 
kan niets meer intrekken. Deze 

coating is niet alleen voor binnen-
gebruik, maar ook voor buitensi-
tuaties geschikt. Vanuit acht basis-
kleuren is in principe elke kleur le-
verbaar.’  
Niet alleen voor vervuilde voegen, 
maar ook voor verkeerd opdro-
gende voegen of foutief gekleurde 
voegen, blijkt VoegXpert een op-
lossing te zijn. Croes: ‘Voor tegel-

zetters, aannemers, schilders, kort-
om voor al die specialisten die het 
probleem waarnemen of die de 
vraag krijgen hoe het op te lossen.’
Hotels, ziekenhuizen als Utrecht 
UMC en Radboud UMC, maar 
ook spraakmakende namen als het 
Rijksmuseum en PostNL prijken 
op Croes’ klantenlijstje. Aanvanke-
lijk met Croes zelf als applicateur, 
nu als leverancier van een applica-
tiepakket. ‘De applicatie is simpel. 
Na reiniging van vette en/of ge-
schimmelde voegen met een speci-
aal reinigingsmiddel trek je met 
een flesje, voorzien van een dun 
pipetje, een dun lijntje coating in 
de voeg om die vervolgens met 
een exclusief ontwikkeld borstel-
tje, bij voorkeur in één beweging, 
glad te strijken. Een kwestie van 
de handigheid te pakken krijgen. 
Juist voor schilders is dat geen 
probleem. De tegels met de mee-
geleverde doeken nog even vlak 
afvegen en klaar is Kees.’ 
Het te behandelen aantal meters is 
lastig aan te geven. ‘Dat is geheel 
afhankelijk van de grootte van de 
tegel, de dikte van de voeg. Zou ik 
er toch een gemiddelde op los 
moeten laten, zou ik zeggen om en 
nabij 40 m² per verpakking.’
Is het voegkleurmiddel verkrijg-
baar bij de verfgroothandel? ‘Wel 
bij RaabKärcher en binnenkort bij 
Bouwcenter. De verfgroothandel 
zal ongetwijfeld volgen, schat ik 
in. De bouw is en blijft een traditi-
onele markt. Elke verandering 
heeft tijd nodig.’

LANDGRAAF - Op vervuilde en verkleurde tegelvoegen heeft de schil-
der geen goed antwoord, is de stellige mening van Roy Croes van Prof-
Tix. De voormalig schilder heeft zich als voegenspecialist volledig toe-
gelegd op de professionele behandeling van het probleem. Vorige 
maand introduceerde hij VoegXpert, een professionele aanpak om oude 
maar ook nieuwe voegen te verduurzamen en te kleuren.

Roy Croes: ‘Je brengt geen laag op. Deze coating trekt in en sealt de oorspronkelijke 
voeg’ 

van licht en schaduw terwijl de 
afgeschuinde hoek onder- en bo-
venaan het profiel de mogelijk-
heid biedt om oneffenheden te 
verdoezelen.

info: 0800 022 21 25
www.oracdecor.com

bouwproducten.nl: 252761

Orac Decor heeft het assortiment 
uitgebreid met de Steps kroonlijs-
ten C390, C391, C392 en C393 die 
op verschillende manieren zijn 
toe te passen in interieur. Bijvoor-
beeld ‘gewoon’ als kroonlijst 
maar ook als border om een ruim-
te hoger te laten lijken. Naar wens 
is hij bovendien te gebruiken om 
indirecte led-verlichting in een in-
terieur te realiseren. Een vierde 
mogelijkheid is om de kroonlijst 
te gebruiken om ‘onaantrekkelij-
ke’ gordijnrails weg te werken. 
Alle typen uit de serie kenmerken 
zich door een strakke belijning 
met twee of meer trapjes. Door de 
scherpe lijnen ontstaat er een spel 

V A K M A N S C H A P

De Wagner ProSpray 3.20 Special 
Spraypack airless pomp, beschik-
baar via WSB Finishing Equip-
ment, is geschikt voor zowel de 
startende als de ervaren verfspui-
ter. De gebruikersvriendelijke 
pomp kenmerkt zich onder meer 
door een robuuste behuizing, het 

compacte formaat, het lage ge-
wicht en de praktische slangop-
wikkeling. Verder is hij voorzien 
van het Vector Pro-pistool en de 
professionele HEA ProfiTip die 
bijdraagt aan een gelijkmatige af-
werking. Door de geoptimaliseer-
de voorverneveling is latex en an-
dere gebruikelijke verven hiermee 
onder een druk van ongeveer 80 
bar te vernevelen. Deze lagedruk 
technologie vermindert de over-
spray tot 55% en bespaart tot 35% 
in het verfverbruik. 

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

bouwproducten.nl: 252791

Airless pomp  
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‘Voegen behouden hun 

natuurlijke uitstraling’

Kroonlijst

tesa® PROFESSIONAL

tesa® 4848 Zelfklevende beschermingsfolie,
in transparant & rood-transparant
     

Folie voor het beschermen van grote of hoogwaardige  
oppervlakken zoals glas. De folie is bestand tegen verschillende 
chemische en mechanische invloeden, tegen vocht en is  
4 weken UV-bestendig. Verkrijgbaar in transparant en  
rood-transparant, in diverse afmetingen.

EXPERT IN OPLOSSINGEN  VOOR
PROFESSIONEEL MASKEREN

tesa.nl

 ‘ÉÉN VERFSYSTEEM VOOR 4 SEIZOENEN’ ‘ÉÉN VERFSYSTEEM VOOR 4 SEIZOENEN’ ‘ÉÉN VERFSYSTEEM VOOR 4 SEIZOENEN’
De Devetaal 4-SB hoogglans is een 4-seizoenenverf met siliconen-De Devetaal 4-SB hoogglans is een 4-seizoenenverf met siliconen-De Devetaal 4-SB hoogglans is een 4-seizoenenverf met siliconen-
bindmiddel die zich kenmerkt door zijn hoge, mooie bolle glans bindmiddel die zich kenmerkt door zijn hoge, mooie bolle glans bindmiddel die zich kenmerkt door zijn hoge, mooie bolle glans 
en uitstekende buitenduurzaamheid. De Devetaal 4-SB maakt en uitstekende buitenduurzaamheid. De Devetaal 4-SB maakt en uitstekende buitenduurzaamheid. De Devetaal 4-SB maakt 
het mogelijk het hele jaar door te schilderen met één en het mogelijk het hele jaar door te schilderen met één en het mogelijk het hele jaar door te schilderen met één en 
hetzelfde verfsysteem. Dit geeft u als schilder meer flexibiliteit hetzelfde verfsysteem. Dit geeft u als schilder meer flexibiliteit hetzelfde verfsysteem. Dit geeft u als schilder meer flexibiliteit 
en productiviteit. Kijk voor verkrijgbaarheid en technische en productiviteit. Kijk voor verkrijgbaarheid en technische en productiviteit. Kijk voor verkrijgbaarheid en technische 
informatie op: www.drostcoatings.nlinformatie op: www.drostcoatings.nlinformatie op: www.drostcoatings.nl

In de verlenging  RICHARD HOOGSTRATEN

We hebben het allemaal wel 
eens. Schilderwerk dat eigenlijk 
niet meer te redden is. Een ko-
zijn dat te ver aangetast is zodat 
het binnen bepaalde tijd ver-
vangen moet worden. Het is al-
tijd goed verzorgd, maar door 
omstandigheden heef t  de 
schimmel in het hout zich kun-
nen ontwikkelen. Aan de bui-

tenkant is er nog 
niet veel te zien, 
maar een goede 
schilder die met 
zo’n kozijn aan de 

slag gaat heeft 
het  meteen 

d o o r.  D e 
oude verf 
z i t  niet 
o p  d e 

tenkant is er nog 
niet veel te zien, 
maar een goede 
schilder die met 
zo’n kozijn aan de 

slag gaat heeft 
het  meteen 

d o o r.  D e 
oude verf 
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‘Sinds 2009 werkte ik voor het verf-
merk Conti Coatings, eigendom 
van het Duitse Kluthe. Die hadden 
de Nederlandse verffabriek De 
Graaff  & Baas gekocht om via die 
weg Conti in Nederland te verko-
pen. Mijn eerste taak was zorgen 
dat de lakken voldeden aan de op-
losmiddelwetgeving van 2010. De 
Nederlandse laboranten van De 
Graaff & Baas hebben toen een ge-
weldige lak ontwikkeld, met een 
ongebruikelijk hoog gehalte titaan-
dioxide. Daardoor werd Conti een 
verfmerk met Duitse kwaliteit 
muurverven en Nederlandse kwa-
liteit lakverven.’
Aan Oosthoek de taak om in de 
overvolle Nederlandse markt Conti 
aan de man te brengen. ‘We deden 
zowel de directe verkoop van Conti 
aan schildersbedrijven als de leve-
ring aan verfgroothandels. Op den 
duur is dat een onprettige situatie: 
je buitendienstmensen komen die 
van de groothandel tegen bij de-
zelfde klant. Daarom is in 2016 DSL 

Coatings opgericht: helemaal ge-
richt op de wederverkopers.’
DSL biedt de verfgroothandel een 
uitgekiend productenpakket. Aller-

eerst met een verfmengmachine 
met 24 kanisters waarop alle DSL-
verfsoorten (en andere merken) ge-
kleurd kunnen worden. ‘Dankzij 
de Largo-software en dosering in 
millimeters houd je precies bij hoe-
veel pasta je verbruikt en wat de 
kleuren je kosten.’
Naast het merk Conti voert DSL 
ook een toplijn, het verfmerk Van 
Buuren. Oosthoek: ‘Dit merk biedt 
eersteklas verven en lakken voor 
de vakschilder. Het is een modern 
merk, maar met gevoel voor tradi-
tie. Zo is er ook een vier seizoenen-
verf en een gesiliconiseerde alkyd-
harsverf. Het is een premium verf-

merk met topproducten, afgestemd 
op de Nederlandse vakschilder’.
Daarnaast brengt DSL nog het 
merk Schill (Oosthoek spreekt het 
uit als ‘chill’). ‘Dat biedt een basis-
pakket van betaalbare, professione-
le verven. Het assortiment bestaat 
uit drie binnenmuurverven, waar-
van er één ook buiten kan, één bui-
tenmuurverf, en lakken in hoog-

glans, zijdeglans en transparant, 
zowel op water- als op oplosmid-
delbasis.’
Het nieuwe bedrijf handelt ook nog 
in het Zweedse Gullspack, gipspro-
ducten, onder andere een kant-en-
klaar egaliseringsmiddel voor 
wanden en een te verspuiten pro-
duct voor vlakke wandafwerkin-
gen. Oosthoek: ‘We voegen daar 
ook enkele muurverven aan toe. 
Voor de stukadoor die de wand zelf 
schildert. Het is jammer dat de 
schilder zelden zelf muren afvlakt.’ 
Tenslotte doet DLS in sportvelden-
verf; een aantal eredivisieclubs is 
afnemer. 

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

Sinds begin 2017 is Wiltec de offi -
ciële distributeur in Nederland 
voor het complete pakket van An-
dreae vouwkarton filters. Schei-
ding door traagheid is het wer-
kingsprincipe van de Andreae fi l-
ter. De luchtstroom, geladen met 
verfdeeltjes (overspray), wijzigt 
door een aantal radicale verande-

ringen van richting. De verfdeel-
tjes, zwaarder dan lucht, vliegen 
daarbij uit de luchtstroom en ho-
pen zich op in de fi lter. Hierdoor 
verlaat de luchtstroom de filter 
nagenoeg vrij van overspray. De 
kwaliteitsfi lters van Andreae zijn 
leverbaar in vele uitvoeringen. Zo 
zijn er variaties in o.a. de afmetin-

gen en brandwerend-
he id ,  maar  z i jn  ook 
 uitvoeringen met een 
synthetisch nafilter be-
schikbaar.

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

bouwproducten.nl: 
252732

Vouwkarton fi lters 

Voegcoating als probleemoplosser

De vrijheid om het beste te brengen
ALPHEN A/D RIJN – Als je een kenner zoekt van de verfmarkt, speci-
aal als het om Duitse verfmerken gaat, moet je bij Nico Oosthoek zijn. 
Hij werkte als vertegenwoordiger en verkoopleider in Nederland voor 
verschillende Duitse verfmerken. Nu geeft hij leiding aan een nieuw 
bedrijf, DSL Coatings, met een uitgekiend assortiment.

Nico Oosthoek met op de foto zowel Conti-, Van Buuren-, Schill- als Gullspackproducten

V A K M A N S C H A P

De oscillerende multitool van Me-
tabo is beschikbaar in zowel een 
snoerloze áls een bekabelde vari-
ant in de vorm van de MT 400 
Quick. De gereedschappen zijn 
speciaal geschikt voor verbou-
wingen en renovaties en uit te 
wisselen met een groot aantal 
OIS- en Starlock- accessoires. De 
MT 400 Quick met aluminium be-
huizing voorziet in een 400 W-
motor, een oscillatiehoek van 1,6° 
en VTC-elektronica, die het toe-
rental constant houdt onder be-
lasting. De basisversie bevat een 
los invalzaagblad, een driehoek-
schuurzool en een afzuigadapter. 
In de mediumset zijn extra acces-

soires voor schuren, zagen en ras-
pen opgenomen terwijl de grote 
set een uitgebreid assortiment 
biedt voor het werken op hout en 
tegels. 

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

bouwproducten.nl: 252759

‘De buitendienst kwam die van de 

groothandel tegen’ 
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Gesnoerde multitool

In de verlenging  RICHARD HOOGSTRATEN

zelfde manier vast als op de ove-
rige kozijnen; het hout is zachter. 
Na het verwijderen van de oude 
verf is het hout lichter van kleur. 
Over het gehele oppervlak zijn 
een soort witte pluisjes te zien. De 
sporen van de 
schimmel heb-
ben zich door 
het  hele hout 
heen kunnen ontwikkelen. Geen 
redden meer aan. Na overleg met 
de klant wordt gekozen voor ver-
lenging van de levensduur tot de 
volgende schildersbeurt. Het ko-
zijn krijgt een esthetische beurt. 
Met wat houtrotreparatie, kit en 
een nieuw latje wordt het weer 
wat toonbaar gemaakt. Het staat 
er weer netjes bij voor de komen-
de jaren. Toch weten zowel de op-

drachtgever als de schilder dat 
het gedaan is met het kozijn. De 
schimmel heeft gewonnen. Hoe-
wel de schilder in deze situatie de 
hoogst mogelijke kwaliteit heeft 
geleverd, geeft het weinig voldoe-

ning. Een kozijn 
schilderen dat 
eigenlijk al is af-
g e s c h r e v e n 

geeft gewoon minder gevoel van 
vakmanschap. Een slecht kozijn 
zo te behandelen dat het weer 
voor lange tijd mee kan, dat is 
waar we altijd voor gaan! Helaas 
kan dat niet altijd en moet je roei-
en met de riemen die je hebt. Voor 
de klant geldt dat hij nog even 
kan genieten van een goed lijkend 
kozijn. Maar aan de andere kant 
weet hij dat-ie binnen bepaalde 

tijd afscheid van het kozijn moet 
nemen. Soms is verlenging van 
de levensduur het enige wat we 
nog kunnen doen. Het geeft niet 
de voldoening die je wenst, 
maar het is in deze situatie het 
maximaal haalbare. Na het 
schilderen loop je nog eens 
langs het kozijn. Het heeft zich 
al die jaren goed gehouden en 
het ziet er nu weer even goed 
uit. En toch weet je het. Het ein-
de is in zicht. En op het mense-
lijke vlak maak ik hetzelfde nu 
mee… Want dat kozijn, dat is 
mijn moeder.

 richard@blauwvlas.nl
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De klassieker die zich blijft vernieuwen

Met Indeko-plus boek je als vakschilder voortaan nóg 
betere resultaten. Want Indeko-plus, al decennialang de 
klassieker onder de muurverven, is vernieuwd. De muur-
verf is nu volledig vrĳ van conserveermiddelen en laat 
zich nóg beter verwerken. Dankzĳ de langere open tĳd 
lever je eenvoudiger dan ooit een strak en streeploos 
resultaat af. Bovendien is het oppervlak makkelĳk bĳ te 
werken. Indeko-plus was altĳd al een uitzonderlĳke bin-
nenmuurverf en dat is het nog steeds. Want ook de ver-
nieuwde Indeko-plus heeft een ongeëvenaarde dekking 
en behoort tot de meest schrobvaste muurverven ooit.

Voor meer informatie en een Caparol-groothandel bĳ jou 
in de buurt kĳk je op www.caparol.nl.
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