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Bestuurder hoog-
werker veroordeeld
DEN HAAG – De 23-jarige be-
stuurder van een hoogwerker die 
vorig jaar betrokken was bij het 
ontsporen van een trein in Dalfsen 
is door de rechtbank veroordeeld 
tot een taakstraf van 100 uur. Vol-
gens de rechtbank had de man, 
aangezien een hoogwerker ex-
treem langzaam rijdt, het dienstre-
gelement van de NS goed moeten 
raadplegen. Bij het ongeval viel 
een dodelijk slachtoffer te betreu-
ren.

Kennisprogramma
beurs Hardenberg  

HARDENBERG – De Schilder-, 
Glas en Afbouw (SGA) Vakdagen 
op 10, 11 en 12 oktober worden ge-
combineerd met Vakbeurs Bouw 
Compleet. Het geheel biedt een 
breed kennisprogramma. De geko-
zen thema’s zijn: automatisering, 
BIM, circulair bouwen, duurzame 
inzetbaarheid, innovatieve materi-
alen en producten, omgevingsma-
nagement, technische verduurza-
ming, aanbestedingswet en wet/
regelgeving persoonsgegevens 
2018. Ook is er dit jaar in samen-
werking met GBO weer een Glas-
plein.

Nieuwe datum
AfbouwXpo  

BREDA – De nieuwe beurs voor 
professionals en opdrachtgevers in 
de afbouwsector AfbouwXpo, die 
dit jaar was afgelast omdat de 
beurshal niet op tijd klaar was, 
maakt de nieuwe data bekend: 12, 
13 en 14 april 2018. Eerder stond de 
beurs gepland voor november 
2017. De beurs zal plaatsvinden in 
de splinternieuwe evenementenhal 
Breepark in Breda. De bouw van 
die hal liep dit jaar vertraging op 
waardoor de ruimten nog niet he-
lemaal klaar waren voor de Af-
bouwXpo. In april 2018 moet dat 
wel het geval zijn.
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Bemiddeling in conflict schilderspensioen  

Inzet is de lange strijd over de ver-
plichte deelname van zzp-schil-
ders aan het schilderspensioen-
fonds. Zelfstandigen Bouw wil die 
verplichting van tafel, temeer om-
dat schilders nagenoeg de enige 

zzp’ers zijn die deze verplichting 
opgelegd krijgen.
‘Wij willen alles op alles zetten om 
ervoor te zorgen dat zzp-schilders 
geen premie meer aan het pensi-
oenfonds hoeven te betalen, zegt 

voorzitter Charles Verhoef van 
Zelfstandigen Bouw in het Het Fi-
nancieele Dagblad.
Met de toegezegde bemiddelings-
poging schort Zelfstandigen Bouw 
de eerder aangezegde rechtszaak 
tot een nader te bepalen datum op. 
‘Een succesvolle bemiddeling zal 
sneller een goed resultaat opleve-
ren dan een rechtszaak, denken 
wij. Zo niet, dan volgt alsnog de 
gang naar de rechter.’

Het conflict illustreert de proble-
men die de laatste jaren zijn ont-
staan door de enorme toename 
van het aantal zzp’ers. Veel zzp’ers 
pleiten ervoor om vrij te zijn hoe 
ze als zelfstandig ondernemer met 
hun pensioen om willen gaan. 
Klijnsma voorziet problemen op 
langere termijn en ziet daarom 
graag dat verplicht pensioen-
sparen voor alle werkende Neder-
landers moet gelden.

Altijd in de buurt, 
altijd welkom!

www.procoatings.nl

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

D e  k r a n t  o n l i n e  l e z e n ?
w w w . s c h i l d e r s v a k . n l / v a k b l a d

Spiegel schilderen VOC-schip

AMSTERDAM – Op een speciale steigerconstructie werken de schilders van 
Groeneveld Schilders in Obdam aan de achterkant, de ‘spiegel’, van het nage-
bouwde VOC-schip De Amsterdam, dat permanent ligt aangemeerd bij het 
Scheepvaartmuseum. Het schip blijft tijdens de werkzaamheden, die bestaan uit 
het plaatselijk repareren van houtschades en het schilderen van de kleurige spie-
gel, toegankelijk voor publiek. De steiger wordt binnenkort onttrokken aan het 
zicht door een speciaal steigerdoek, met daarop de aankondiging van een nieuwe 
tentoonstelling ‘Gamechangers’ over maritieme innovaties door de eeuwen heen.
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HANNOVER – Het Duitse Vin-
centz, uitgever van een aantal 
vakbladen en websites voor 
verftechnici, organiseert op 9 en 
10 januari een conferentie in 
Berlijn die geheel gewijd aan ti-
taandioxine, TiO2. Deze stof 
zorgt in verf voor dekking van 
kleur. Op het TiO2 Forum, 
(voertaal Engels) buigen de 
sprekers zich over de vraag hoe 

witte en dekkende verf zonder 
TiO2 gemaakt kan worden en 
welke technologieën voorhan-
den zijn om met zo min moge-
lijk titaandioxine toe te kunnen. 
De spreker komen van fabri-
kanten, instituten en leveran-
ciers uit heel Europa. TiO2 is 
(tot nu toe nog) een onmisbaar 
verfingrediënt, maar stijgt snel 
in prijs.

Conferentie over TiO2 in Berlijn

DOETINCHEM – Verschillende verfmerken verhogen hun verkoop-
prijzen per oktober of november van dit jaar. De hoogste stijgingen, 
zoals ze er nu uitzien, zullen ‘gemiddeld’ 4 procent zijn. 

Er gaan momenteel brieven uit 
van fabrikanten naar wederverko-
pers en eindgebruikers. Daaruit 
blijkt dat de prijzen van veel verf-
merken zullen stijgen. Sommige 
leveranciers houden 1 oktober 
aan, anderen 1 november voor de 
prijsverandering.
Ter redactie ligt een overzicht van 
de stijging van de prijzen bij Olij-
slager, de grote Vedined-verfgros-
sier in het Noorden des lands. De 
verschillende merken van PPG, 
Boonstoppel, Glidden en Sigma 
die Olijslager verkoopt gaan met 
gemiddeld 4 procent duurder 
worden. Dat geldt ook voor de 
prijs voor Wijzonol. Globalproduc-
ten stijgen met 3,5 procent tot 4 

procent, terwijl de niche-verven 
van Vista gemiddeld 2,7 procent 
duurder zullen worden.
Ook in ons bezit: een brief waarin 
AkzoNobel prijsstijgingen aan-
kondigt voor producten van Sik-
kens, Sikkens Vloercoatings en 
Herbol: de prijs gaat voor die pro-
ducten met gemiddeld 4,1 pero-
cent omhoog.
Vooral de Duitse verfindustrie 
klaagt al enige tijd over de snel stij-
gende prijzen van de grondstof-
fen, waaronder titaandioxine, 
TiO2, een voorlopig onmisbaar in-
grediënt voor verf. Dat komt door 
de aantrekkende wereldeconomie, 
en ook wel door productieproble-
men. 

Verfprijzen stijgen dit jaar nog 

DELFT – Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken is bereid 
een onafhankelijke bemiddelaar beschikbaar aan te stellen in het con-
flict tussen belangenorganisatie Zelfstandigen Bouw en het bedrijfs-
pensioenfonds Schilders (BPF). De zzp-organisatie dreigde in juni nog 
met een rechtszaak tegen het pensioenfonds en de staat.
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Miljoenen voor
muurschilderingen  

QATAR – Een koper uit Qatar 
heeft 3,2 miljoen Britse pond 
(omgerekend een goeie 3,6 mil-
joen euro) neergeteld voor vijf 
muurschilderingen uit Liver-
pool van de hand van de be-
roemde street art-kunstenaar 
Banksy, meldt het Belgische 
dagblad Het Laatste Nieuws. 
De meeste werken zijn aange-
bracht op pleisterwerk, dat in-
tact van de muur gehaald 
wordt en bedekt met een laag 
vernis, zodat ze veilig vervoerd 
kunnen worden. De anonieme 
koper uit het Midden-Oosten 
stelt de kunstwerken tentoon 
voor publiek.

Inbraak: schilders-
bedrijf gedupeerd
MEDEMBLIK – In een be-
drijfspand aan de Ambachts-
weg in Medemblik is vorige 
maand ingebroken. Bij de in-
braak werd onder meer een be-
drijfswagen van een schilders-
bedrijf buit gemaakt. Daar bleef 
het niet bij. Ook werden er di-
verse gereedschappen gesto-
len, onder meer schuurmachi-
nes en stofzuigers. Ook zijn er 
blikken verf weggenomen. De 
dader(s) wisten het pand bin-
nen te komen door ramen te 
vernielen. 

Regenboogkunst
in fi etstunnel
PURMEREND – In het centrum 
van Purmerend is eind septem-
ber een regenboogkunstwerk 
aangebracht in de fietstunnel 
onder het NS-station. Het 
kunstwerk wordt geplaatst 
door Modern Murals. Zij ont-
werpen muurschilderingen en 
brengen deze aan met een Itali-
aanse printtechniek, die het 
kunstwerk direct op de muur 
print. Op woensdag 11 oktober 
2017 onthult wethouder Eveli-
ne Tijmstra het regenboog-
kunstwerk, op de Coming-Out-
dag, de dag van de sociale ac-
c e p t a t i e  v a n  l e s b i e n n e s , 
homo’s, biseksuelen en trans-
genders (LHBT). 

Test met ‘afwasbare
verf’ mislukt  
AMSTERDAM – Dagblad de 
Telegraaf meldt het experiment 
van een jonge vrouw die wilde 
testen of ogenschijnlijk afwas-
bare verf daadwerkelijk afwas-
baar is. Het experiment verliep 
iets anders dan verwacht. Na-
dat de vrouw haar hoofd had 
bewerkt met de roze verf met 
glitters, merkte ze dat afspoe-
len geen effect had. Ze deelde 
haar ervaring op Twitter. Be-
halve dat de verf oorspronke-
lijk voor papier is bedoeld, 
meldde de bijsluiter dat de verf 
gemakkelijk van de huid is te 
verwijderen. Dat lukte uitein-
delijk toch na slechts een kwar-
tier.

P E R S O N E N  &  B E D R I J V E N
Vijftigste lid 
 Betaalme.nu
AMSTERDAM - Kleine bedrijven 
krijgen binnen dertig dagen hun 
rekeningen betaald. Dat beloven 
vijftig grote bedrijven met naam 
en toenaam op de website betaal-
me.nu. Het non-profit-initiatief 
Betaalme wordt nadrukkelijk aan-
bevolen door minister Henk 
Kamp van het ministerie van Eco-
nomische zaken. Volgens de site 
zijn die bedrijven samen goed 
voor 200.000 rekeningen van het 
kleinbedrijf, ter waarde van circa 2 
miljard euro.

PS Marine Coatings 
breidt uit  

ALBLASSERDAM - Het Alblas-
serdamse bedrijf PS Marine Coa-
tings, leverancier en distributeur 
van maritieme verfmerken, heeft 
onlangs uitgebreid. Aan het hui-
dige pand aan de Van Hennaert-
weg is een nieuwe loods ge-

bouwd. Daarin bevinden zich nu 
de kleurmakerij en de opslag van 
de producten, waardoor er meer 
producten op voorraad kunnen 
staan voor een snellere levering. 
PS Marine Coatings levert o.a. de 
merken Sigma Coatings, Jotun en 
Chugoku Paints. 

Werkspot voert 
 kluskalender in
AMSTERDAM - Werkspot intro-
duceert de kluskalender. Het doel 
is om klanten beter inzicht te ge-
ven in de beschikbaarheid van 
vakmensen. Dit helpt niet alleen 
consumenten om sneller een vak-
man te vinden,  hiermee wil 
Werkspot ook vakmensen aan 
meer werk helpen tijdens de rusti-
ge maanden van het jaar. 
De eerste kalen-
der richt zich op 
cv-sector. Ronald 
Egas ,  ceo  van 
Werkspot: ‘Met 
onze kluskalen-
der proberen wij 
vraag en aanbod 
beter op elkaar 
aan te laten sluiten.’

Website Brillux 
 vernieuwd
ROTTERDAM - De nieuwe web-
site van Brillux is geoptimaliseerd 
voor gebruik op mobiele toestel-
len, zoals tablets en smartphones. 

Via algemene thema’s krijgt de be-
zoeker een uitgebreid inzicht in 
allerlei specifieke onderwerpen. 
In de nieuwe tool ‘Kleuren & sta-
len’ kunnen gebruikers via ver-
schillende collecties het effect van 
een kleur, structuur of materiaal 
bekijken op een voorbeeldfoto. In 
het nieuwe klantenportaal ‘Mijn 
Brillux’ ontdekken klanten na re-
gistratie exclusieve inhoud en 
functionaliteiten. 

Hemubo koopt Hillen 
& Roosen  
ALMERE - Onderhouds- en reno-
vatiebedrijf Hemubo koopt bouw-
bedrijf Hillen & Roosen en wordt 
daarmee ook actief op de nieuw-
bouwmarkt. Hemubo zocht een 
goed draaiend en deskundig 
bouwbedrijf. Hillen&Roosen is 
zo’n bedrijf, maar had last van en-
kele bouwkundige tegenslagen. 
Het bouwbedrijf failleerde, startte 
door, maar heeft nu nog maar wei-
nig reserves. Dat maakte het voor 
Hemubo een betaalbare overna-
mekandidaat.

Certifi caten voor 
GlansGarant-schilders
STAPHORST - De eerste schil-
dersbedrijven van de GlansGa-
rant-organisatie hebben hun trai-
ning met Thermoshield met goed 
gevolg afgelegd. De duurzame 
buitenmuurverf die zij aanbren-
gen heeft een verzekerde garantie 
van tien jaar. Om hiervoor in aan-
merking te komen kan de verf 
voor deze Thermoshield Garant-
regeling alleen worden aan-
g e b r a c h t  d o o r  e e n  d o o r 
Thermoshield gecertifi ceerd schil-
dersbedrijf, volledig in overeen-
stemming met de uitgangspunten 
van GlansGarant.

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.

Ja, vaste dienst!  JAN MAURITS SCHOUTEN

een uitzendbureau zat, dat is de 
laatste jaren fors veranderd. Ik heb 
in de crisisjaren veel werkgevers 
horen zeggen dat dit de toekomst 
is: fl exbanen, jobhoppen: ‘Ze wíl-
len helemaal geen vaste baan 
meer. ’  Kwam 
dat even goed 
uit! Maar stel je 
eens voor dat 
dat waar is?
Wie via uitzendbureaus werkt laat 
zich sturen. En vaak tegen een la-
ger loon dan de collega’s in vaste 
dienst en zonder doorbetaling bij 

onwerkbare dagen en dergelijke 
(ja, er schijnen ook superschattige 
uitzendbureaus te zijn die je deta-
cheren en in de cao-watten leggen 
en de meerkosten bij de inlener 
leggen). Met zo’n instelling ben je 

best wel met de 
belofte van vast 
werk voor goed 
geld binnen te 

hengelen.
En als de kaartenbakken van de 
uitzendbureaus leeg zijn? Dan zijn 
de mannetjesputters die je zoekt, 
de zzp’ers. Daar zitten er tussen 

die graag weer ergens in dienst 
willen. Maar de rest is liever arm 
dan weer onder een baas te moe-
ten werken. Er is namelijk nogal 
wat gebeurd met mensen, de 
laatste jaren. Die krijg je niet zo-
maar terug, niet op de oude ma-
nier. Dit is een moment om na te 
denken over andere verhoudin-
gen tussen de directie en de vak-
lieden. Winstdeling, mede-eige-
naarschap... never waste a good 
economic uprise!

j.schouten@eisma.nl

Wat willen we op dit moment 
met zijn allen? Schilders die zich 
uit de naad werken voor het be-
drijf, want werk is er te veel. 

Waar vinden we die 
instant vakmannen, 
lui die wat kunnen en 
er voor willen gaan? 

Ten eerste onder 
d e  u i t z e n d -

krachten. Was 
er  v i j f t ien 
jaar geleden 
iets mis met 

je als je bij 

V O O R W E R K

Waar vinden we die 
instant vakmannen, 
lui die wat kunnen en 
er voor willen gaan? 

Ten eerste onder 
d e  u i t z e n d -

krachten. Was 

S J O N  GERALD JAGER

De juiste keuze voor alle universele 
toepassingen! 
Herstellen, afdichten, 
beschermen én bundelen
bij alle weersomstandigheden.

Duct Tape 100 & 300

De juiste keuze voor alle universele 

bij alle weersomstandigheden.

WWW.DELTECTAPE.NL    |   INFO@DELTECTAPE.NL    |   T. 0413 - 24 44 82

TEST GRATIS  
EN OVERTUIG UZELF!
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PAGO: medewerkers leven 
(iets) gezonder

Werknemers in de bouwnijverheid 
zijn minder gaan roken en het aan-
tal zware drinkers is ook afgeno-
men, blijkt uit een analyse van alle 
in 2015 afgenomen gezondheids-
keuringen. Ook neemt overge-
wicht en obesitas licht af in de sec-
tor, al hebben de werknemers ge-
middeld nog altijd een fors hogere 
BMI dan de gemiddelde Neder-
lander. 65 procent van de sector-
medewerkers heeft overgewicht 
en 16 procent obesitas, tegen res-
pectievelijk 50 en 14 procent van 
de gemiddelde Nederlandse 
werknemers. Volandis noteert 
daar wel bij dat de Body Mass In-
dex-meting misschien geen goede 
indicator is in het geval van bouw-
medewerkers. Dat zijn gemiddeld 
gezien immers stevig gebouwde 
personen. 

Een zelfde bedenking geldt voor 
de zogenaamde ‘fitnorm’: 82 pro-
cent van de branchewerknemers 
beweegt te weinig volgens die 
norm, tegen 75 procent van de to-
tale beroepsbevolking. Maar het 
bewegen tijdens het werk wordt 
vaak niet goed in deze cijfers mee-
genomen. De meest voorkomende 
beroepziekte is gehooraandoenin-
gen (66 procent), gevolgd door 
klachten rond het bewegingsappa-
raat (rug-, knie en heupklachten, 
25 procent).
In deze cijfers zijn de uitslagen van 
de PAGO’s van schilders en onder-
houdsmedewerkers nog meegeno-
men. Inmiddels is de schilders-
branche uit Arbouw (de voorloper 
van Volandis) gestapt en heeft het 
de PAGO ook op een andere ma-
nier geregeld.

k O r t
FnV bevraagt
schilders over cao

WOERDEN – ‘Schilder heb jij last 
van de cao?’ Met die vraag is FNV 
Bouwen en Wonen een enquête ge-
start op de eigen website. Leden en 
niet-leden mogen de enquête in-
vullen. FNV Bouwen en Wonen 
werd, evenals CNV Vakmensen, 
buiten het cao-akkoord gehouden 
dat in 2016 tussen OnderhoudNL 
en de LBV werd gesloten. De vak-
bond wil weten wie en om welke 
reden hinder van de cao onder-
vindt, die formeel alleen geldt 
voor leden van OnderhoudNL en 
van de LBV, omdat de cao niet al-
gemeen verbindend is verklaard.

Arbeidsfraude op
bouwplaats België  
DEN HAAG – Tijdens een geza-
menlijke controle van de Belgische 
Arbeidsinspectie en de Inspectie 
SZW, de Belastingdienst en het 
UWV, is een malafide constructie 
ontdekt. Zes Nederlandse werkne-
mers stonden geen van allen gere-
gistreerd bij een Haags uitzendbu-
reau, maar waren wel ingeleend 
via het uitzendbureau voor een 
werk op een bouwplaats in België. 
Uit nader onderzoek bleek dat drie 
van de zes een ziektewetuitkering 
hadden. Vermoedelijk waren er 
zo’n dertig mensen al eerder meen 
uitkering in België aan het werk. 

Cursus calculeren
schilderwerk
HENGELO – Het ROC van Twen-
te in Hengelo organiseert samen 
met Casadata, onafhankelijk leve-
rancier van data en calculatiein-
formatie voor de bouw, de cursus 
‘Praktisch calculeren schilderwer-
ken’. De cursus start op 31 okto-
ber, duurt drie dinsdagavonden 
(18.30-21.30 uur) en is bedoeld 
voor zzp’ers, mensen werkzaam 
bij schilders- of vastgoedonder-
houdsbedrijven, of onderhouds-
adviesbureaus die onderhoudsbe-
grotingen voor buitenschilder-
werk moeten maken. Aanmelden 
kan via het Studie Informatiepunt 
(STIPT) van ROC van Twente.

DOETINCHEM – AkzoNobel 
produceert en verkoopt alle ver-
ven en lakken in Nederland sinds 
eind september met groene 
stroom. Alle locaties verbruiken 
alleen nog elektriciteit die met 
windenergie is opgewekt.

De verffabrikant sloot hiervoor 
een meer jar ig  contract  met 
stroomleverancier Eneco. Per jaar 
gaat het om 66 gigawattuur, gelijk 
aan het energieverbruik van een 
stad met 33.000 inwoners.
AkzoNobel kondigde vorig jaar 
aan gezamenlijk met DSM, Goog-
le en Philips windenergie te gaan 
inkopen van twee nieuwe wind-
parken, Krammer en Bouwdok-
ken. Ook maakt het bedrijf ge-
bruik van duurzaam geprodu-
ceerde stoom in Hengelo en 
Delfzijl. 
Het nieuwe contract vermindert 
de CO2-uitstoot met 19 kiloton 
per jaar. Momenteel is 40 procent 
van AkzoNobels wereldwijde 
energieverbruik hernieuwbaar en 
in 2016 verbeterde bijna de helft 

HARDERWIJK – De gemiddelde werknemer in de bouw is iets ge-
zonder gaan leven. Dat blijkt uit de gegevens uit het Periodiek Ar-
beidsGezondheids Onderzoek (PAGO) van 24.332 werknemers in 
2015 in de bouwnijverheid, waaronder schilders en glaszetters. Dat 
rapporteert Volandis in haar bedrijfstakverslag 2016.

Akzonobel geheel op groene stroom

Alles voor het familiegevoel

WASSENAAR – Leden van Sig-
ma EigenZaak, het landelijk ser-
vicenetwerk van Sigma Coatings 
voor zzp’ers, hebben zich inclu-
sief hun familieleden vorige 
maand uitstekend vermaakt tij-
dens de EigenZaak familiedag in 
Duinrell. En dat voor maar liefst 
4200 personen, zonder zakelijke 
toespraken en productpresenta-

ties. Op de foto gaan kinderen 
uit hun dak bij de bekende dj 
Ruud Feltkamp. Daarnaast was 
er de Mini theatershow Bob de 
Bouwer en was het gewoon lol 
beleven met springkussen, knut-
selen, schminken en nog veel 
meer. Bovendien werden alle be-
zoekers gefêteerd op een lunch 
en gratis parkeren. 

ARNHEM – Schilders van het 
Velpse Schildersbedrijf Oostveen 
voorzagen Het Dansend Vierkant 
van Marijke de Goey van een fris-
se nieuwe verflaag. Het kunst-
werk, dat tijdens het voorbijrijden 

steeds van vorm lijkt te verande-
ren, staat pal langs de drukbere-
den Pleijroute. Slim om er een 
spandoek met bedrijfsnaam bij te 
zetten. Die is in die paar dagen 
door tienduizenden gezien. 
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Zeer zichtbaar schilderwerk

HArMs sCHiLDerwerkenG e s t A r t

Een nieuwe uitdaging, geïnspireerd zijn 
en de hang naar particulier werk. Dat 
is de mix die Johan Harms (50) op het 
spoor zette om voor zichzelf te beginnen. 
Dat deed hij officieel per 1 maart van het 
vorige jaar als Harms Schilderwerken in 
Drachten. 
Kort daarvoor sprak Harms uitgebreid 
met een goede vriend, tevens schilder, 
over het zelfstandig ondernemerschap. 
‘Hij is tien jaar geleden al voor zichzelf 
begonnen. Het bevalt hem prima. 
Waarom zou ik het dan niet kunnen?’ 
Het is ook de periode dat Harms veel te 
vaak en te lang naar zijn zin op grote 
projecten werkt. ‘Seriematig nieuwbouw- 
of corporatieschilderwerk, daar is nu 
eenmaal niet veel aan. Ik ben opgeleid 
als allround schilder, en heb vanaf mijn 
zeventiende veel particulier werk gedaan. 

Dat geeft veel meer voldoening.’
Harms informeert links en rechts bij 
familie, vrienden en buren om zijn 
kansen beter in te kunnen schatten. 
‘En jawel, dat leverde direct resultaat 
op. Sterker nog, eind vorig jaar wist ik 
bijvoorbeeld al dat mijn agenda voor 
dit jaar zo goed als vol is. Ook voor 
de komende winter weet ik dat ik het 
binnenwerk van een aantal projecten 
mag doen. Dat is binnenschilderwerk 
bij flats dat we nu ook inzetten als het 
regent.’
Met ‘we’ bedoelt Harms het 
schildersbedrijf van de eerder genoemde 
vriend, Jan Reijenga van Reijenga 
Schilderwerken, ook uit Drachten. 
‘Ongeveer 70 procent van mijn tijd werk 
ik samen met hem, ieder voor eigen risico 
en rekening. Beiden zelfstandig. We 

werken samen om een groter werk 
aan te kunnen. En natuurlijk is het 
ook veel gezelliger.’  
Harms lift niet mee op de spullen van 
de ander, ook al is Reijenga al veel 
langer zelfstandig ondernemer. ‘Ik 
heb geïnvensteerd in materieel. Wel 
letten we erop dat we bijvoorbeeld het 
steigermaterieel op elkaar af kunnen 
stemmen, zodat we kunnen koppelen.’
De boekhouding doet Harms’ 
zwager. ‘Die vindt het heerlijk om 
na zijn pensioen regelmatig in de 
paperassen te kunnen duiken. Maar 
offertes en betalingen doe ik zelf. En 
eerlijk gezegd is dat ook geen enorm 
werk. Stel dat je twintig tot dertig 
particuliere opdrachten per jaar hebt, 
waar hebben we het dan over? Daar 
word je ’s avonds echt niet moe van.’  Fo
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Glas voor Hollands glorie
SCHIPHOL – Luchtvaartpassa-
giers tussen Lounge 2 en 3, ach-
ter de paspoortconrole op 
Schiphol, komen de Holland 
Boulevard tegen. Daar kun je 
boeken lezen en spelletjes doen 
in de Library, proefjes doen van 
wetenschapsmuseum Nemo en 
zeventiende-eeuwse meesters 
bewonderen van het Rijksmu-
seum. Het is maar de vraag 
hoeveel reizigers oog zullen 
hebben voor al het bijzondere 

glas dat Saint-Gobain Glass So-
lutions geleverd heeft voor het 
ontwerp van NEXT Architects. 
De glasleverancier bouwde een 
nieuwe assemblagelijn om glas-
panelen te verlijmen. Er is een 
strokenwand, gemaakt van 
10.000 stroken glas, glazen 
scheidingswanden, dubbelzij-
dig ontspiegelde glazen vitrine-
deuren en glazen deuren met 
een bedrukte folieprint tussen 
het glas.
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van de bedrijfslocaties het ener-
gieverbruik. Voor 2050 is het doel 
om 100 procent hernieuwbare 
energie te gebruiken.



Voor bijzonder bestendige afwerkingen
Wij presenteren u het volgende topproduct uit de Brillux onderzoeks- en ontwikkelings-
afdeling: 2K-Aqua Zijdematlak 2388 is een nieuwe lak, die tegen zeer hoge belastingen 
bestand is. De combinatie van harder en basismateriaal levert een perfect resultaat op: 
de oppervlakken afgewerkt met de twee componenten polyurethaan-acryllak zijn zowel 
mechanisch als chemisch sterk belastbaar. 

www.brillux.nl/2k-aqua

Brillux 2K-Aqua
Onovertroffen

BX07191_AZ-2K-Aqua-Lacke-266x390-NL_SchildersVakkrant.indd   1 10.07.17   10:56
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‘Rekenen met 25% op het loon’
Ton van den Berge: ‘Kijk nog eens goed naar de loonkosten’

Dit gaat eigenlijk nergens over.

  ‘Tja,   over een heel jaar gerekend 
weet een schildersbedrijf tegen-
woordig veel beter wat het aan 
salariskosten kwijt is. En schilders 
krijgen veel regelmatiger loonuit-
keringen,   geen inhoudingen meer 
wegens opgenomen vrije dagen, 
  bijvoorbeeld. Want de 38 vrije da-
gen van de cao worden gewoon 
doorbetaald. Er gaat niet elke vier 
weken geld naar het Vakantie-

fonds,   maar de werknemers krij-
gen gewoon 8 procent vakantie-
geld,   net als vrijwel iedere andere 
werknemer.’

Juist, dus…

‘Schildersbedrijven calculeren op 
projectbasis. En ze schrijven uren 

aan projecten toe. Idealiter zijn 
alle loonkosten op één of andere 
manier weggeschreven naar de 
projecten. En dan wordt het nu 
wel even opletten, zowel bij de 
voor- als bij de nacalculatie.’

Want?

‘Vroeger waren de vakantiebon-
nen echte kosten die ook elke vier 
weken werden genomen. Nu 
geldt een reservering op het loon 

van 8 procent aan vakantiegeld, 
en ook een verrekening van de 
vrije dagen, ongeveer 17,04 pro-
cent, uitgaande van 38 dagen. Dat 
is dus samen 25 procent van het 
loon die je bij de loonkosten moet 
optellen en die uit je salarisadmi-
nistratie rollen. Calculeer je met 
alleen dat basisloon, dan kom je 

veel te laag uit met je kosten. Daar 
kun je blij van worden, maar aan 
het eind van het jaar valt het dan 
erg tegen. Ik was laatst bij een be-
drijf om te adviseren, ze zagen er 
de kosten enorm oplopen ten op-
zichte van de inkomsten en wis-
ten de oorzaak niet. Ik zag wel dat 
daar in ieder geval op dit vlak iets 
mis ging: werken werden met te 
lage loonkosten uitgerekend.’

En bij nacalculatie?

‘Hier hebben juist de bedrijven 
die heel exact nacalculeren een 
probleem. Zij koppelen de reëel 
gemaakte kosten van werkne-
mers aan een project. Maar stel 
dat een werknemer gedurende 
een project van 20 dagen 10 dagen 
vakantie opneemt. Doorbetaalde 
vakantie. Dan nemen zijn loon-
kosten met een factor twee toe. 
Dan moet je opeens geen 33 euro 
maar 66 euro op dat project boe-
ken, per uur. Dat kan flink oplo-
pen. Zo’n project kan dan opeens 
fl ink verlieslatend lijken. We krij-
gen nu inderdaad met enige re-
gelmaat vragen van bedrijven die 
verschillen zien tussen hun salari-
sadministratie en hun projectad-
ministratie.’

Maar, er is vast een list...

‘Nou, softwarematig is het nog 
best lastig om in de ene adminis-
tratie zodanig een regel in te bou-
wen dat het in de andere adminis-
tratie klopt. Wat ook wel gedaan 
wordt is dat er een apart project 

wordt aangemaakt ‘doorbetaald 
verlof ’. Daar worden de ver-
lofuren als kosten ingeboekt en 
heb je dat probleem in de calcula-
tie niet. Maar je moet dus wel op-
passen dat je met reële loonkosten 
calculeert en offreert.’

En is er meer?

‘De seniorenregeling is veran-
derd, hè? Vroeger was dat een so-
lidariteitsheffing in de sector, ie-
dereen betaalde hetzelfde en daar 
werden seniorendagen uit be-
taald. Nu krijgen oudere werkne-
mers nog maar de helft betaald 
over hun extra vrije dagen, maar 
die moet het bedrijf wel zelf beta-
len. Voor een schildersbedrijf met 

veel oudere werknemers is dat 
een fl ink hogere uitgave dan voor 
bijvoorbeeld de Schildersvakop-
leidingen. Wel iets om als bedrijf 
rekening mee te houden.’

Dat was het, qua vrije dagen?

  ‘Nou… de 38 vrije dagen uit de 
cao zijn een langjaarlijks gemid-
delde,   hè? Maar toevallig heeft 
2017 er meteen 39,   ik meen door-
dat allebei de kerstdagen in de 
werkweek vallen. Eén doorbetaal-
de vrije dag extra is 0,  5 procent 
meer loonkosten per jaar. Er is in 
de cao een aantal dagen opge-
noemd waarop de werknemer 
recht op een vrije dag heeft,   zoals 
de huwelijksdag van een verwant 
in de eerste graad. Die dagen wor-
den volgens de cao niet doorbe-
taald,   maar schildersbedrijven 
doen dat vaak weer wel. Dat is dus 
weer 0,  5 procent per vrije dag op 
de loonkosten van die werknemer 
erbij. Wie met werkelijke loonkos-
ten rekent   en niet met kengetallen, 
  zal zo’n extra betaalde vrije dag 
dus mee moeten rekenen.’

Maar wees in deze tijd maar blij dat 
je personeel hebt!

‘Jazeker. En beloon ze goed. Maar 
waar ik wel heel sterk voor wil 
waarschuwen is voor extra belo-
ning. We hebben nu een loonge-
bouw waarin een vakvolwassen 
schilder er in negen stappen 
steeds 2,5 procent in salaris op 
vooruitgaat. De cao biedt de mo-

gelijkheid om boven op het salaris 
een zogenaamde fuwa uit te ke-
ren, een functiewaarderingsbelo-
ning. Kijk daarmee uit! Een fuwa 
maakt namelijk integraal deel uit 
van het loon en kan nooit meer te-
ruggedraaid worden. Nu gaat het 
goed en is er arbeidskrapte, maar 
als het slechter gaat, zou je dat 
toch weer terug moeten kunnen 
draaien. Betere mogelijkheden 
liggen in winstdelingsregelingen 
of noem het wat mij betreft ‘eco-
mische groeibonus’, als het maar 
een eenmalig karakter heeft (dat 
je natuurlijk kunt herhalen zoveel 
als je wilt). De fi scale behandeling 
is precies hetzelfde, maar je zit 
niet met verworven rechten die 
niet meer af te pakken zijn.’

Ton van den Berge zoekt nog naar een oplossing om de salarisadministratie weer sluitend te krijgen met de projectadministratie

Fo
to

: J
M

S

FAVORIT LGX all year
www.drenthverf.nl  

gemakkelijk Verwerkbaar Vanaf 0°C • 
na 2,5 uur kleefVrij •  

mooie bolle glans •   
na 2 uur geen Condens-/ regensChade meer • 

‘Niet extra belonen 

via de fuva-regeling’

‘25 procent optellen bij het 

uurloon in de calculatie’

DEN HAAG - Nee, dit wordt geen waarschuwing voor een loongolf. 
Dit gaat over correct voor- en nacalculeren. Er zijn, voornamelijk door 
de afschaffi ng van de vakantiebonnen, ‘gekke dingen’ aan de hand 
met de loonkosten. Dat kan tot teleurstellingen leiden, legt salarisad-
ministrateur Ton van den Berge (CBBS) uit.



Voor een messcherp  
resultaat.
www.kip-tape.com

WASHI-TEC®

AANGEPAST AAN  
UW EISEN.
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Veel extra opzichters
Lastig bereikbaar appartementencomplex heeft afwijkende kostenstructuur voor onderhoud

De opdracht voor deze VvE 
kwam niet zomaar uit de lucht 
vallen. Werkvoorbereider Marcel 
van Breden van de Rovu Groep 
had de kwaliteitscontrole een jaar 
geleden al eens gedaan bij het er-
naast gelegen complex, identiek 
aan het huidige aan de Praagsin-
gel in IJsselstein. Toen vanuit zijn 
eigen bedrijf VBC Advies, sinds 
kort in die hoedanigheid en als 
bouwkundig werkvoorbereider 
ook in dienst van de Rovu Groep.
Het is Van Wonderen Schilders- 
en Afwerkingsbedrijf uit Houten, 
net als Van Vulpen Vastgoedon-
derhoud uit Hilversum, onder-
deel van de Rovu Groep, die het 
werk uitvoert.

Van Breden: ‘Omdat de Rovu 
Groep zich in toenemende mate 
ook bouwkundig specialiseert, 
ben ik hier nu parttime in dienst. 
Op details na kon ik dit project 
dus bijna een-op-een uitschrijven. 

Het aantal uren was me bekend, 
evenals materieelgebruik en de 
noodzakelijke vergunningen.’  
Het zeven verdiepingen hoge ap-
partementencomplex is fraai gele-
gen aan een water, maar daardoor 
lastig toegankelijk voor onder-
houdswerk. Bart van Rooijen, 
projectleider: ‘Ik heb me vaak ver-
baasd over beslissingen van ar-
chitecten. Ze laten zich niet storen 
door mogelijk lastig onderhoud 
op de lange termijn. Kleurkeuzes 
en waterpartijen, zoals hier het 
geval is, hebben een duidelijk ef-
fect op de noodzakelijke keuzes 
die je moet maken.’ Ook een voel-
baar effect in de portemonnee van 
de bewoners, in dit geval van de 

opdrachtgever: de bewonersver-
tegenwoordiging, het bestuur van 
VvE Poort van Zuid in IJsselstein. 
Om het werk uit te kunnen voe-
ren, is de parkeergelegenheid aan 
de voorzijde tijdelijk afgezet voor 
een zware schaarhoogwerker, de 
Holland Lift HL 250 DL. Van Bre-
den: ‘Lastig voor de doorgaans 
wat oudere bewoners van deze 
VvE, maar je moet het risico van 
beschadiging en vervuiling zo-
veel mogelijk uitsluiten.’ Van 
Rooijen vult aan: ‘Dat betekent 
een intensieve communicatie met 
de bewoners. Belangrijk is om 
niets op zijn beloop te laten. Snel 
reageren en oplossen.’
Van Breden: ‘Veiligheid voorop. 
De noodzakelijke gemeentelijke 
vergunningen moet je vele weken 
vooraf regelen. Zo ook voor de 
verplichte omleiding voor fiet-
sers. Want aan de achterzijde ligt 
een vijver waarlangs een fietspad 
is aangelegd. Dat fietspad was no-
dig voor een 38 meter hoge tele-
scoophoogwerker, de JLG 1200 SJ, 
gehuurd bij Doornbos Equipment 
Amsterdam; zo ook de eerder ge-

IJSSELSTEIN – Lastige bereikbaarheid, kritische bewoners, extra ver-
gunningen en een omleidingsplan voor fietsverkeer. Kortom, het on-
derhoud aan een appartementencomplex, in dit geval een VvE. Daar 
moet je als onderhoudsbedrijf wel op toegerust zijn. Voor de Rovu 
Groep een kwestie van strak plannen en goed luisteren naar de bewo-
ners.

Een zware schaarlift was nodig om de voorzijde van het 
 appartementencomplex bereikbaar te maken

noemde schaarhoogwerker en 
een 28 meter hoge telescoophoog-
werker voor de zijkant van het 
complex, een JLG 860 SJ. De kos-
ten voor de vergunning en het 
bordenplan om de omleiding aan 
te geven, zijn vanzelfsprekend 
opgenomen in de offerte voor het 
VvE-bestuur. In het bordenplan 

staat exact vermeld welk bord bij 
welke kruising moet staan om 
fietsers duidelijk om te kunnen 
leiden.’
De planning voorzag in vier we-
ken werk. Vanwege slecht weer is 
daar een volle week bijgekomen. 
‘Van Rooijen: ‘Het gehuurde ma-
terieel hebben we in die periode 
afgemeld. Doe je dat netjes heel 
vroeg, dan worden die kosten ook 
niet in rekening gebracht.’ 
Het onderhoudswerk betreft 
vooral het schilderwerk aan het 
houten latwerk aan de voorzijde 
van het complex, ramen en kozij-
nen, wat daklijsten en het schil-
derwerk van het houtwerk bij de 
toetreding van de berging.  
Van Rooijen: ‘Alle draaiende ra-
men hebben we van binnenuit ge-
schilderd. Voor bewoners niet al-
tijd even prettig. Het kan helaas 
niet anders. Ook hier is het be-
langrijk om open en duidelijk met 

de bewoners te communiceren.’
Voor het houtwerk wilde de op-
drachtgever hetzelfde verfsys-
teem, Olympic Stain, zoals be-
stekstechnisch door de architect 
ooit voorgeschreven is. Van Bre-
den: ‘In dit geval Acrilyc Stain 
Mat, een watergedragen wateraf-
stotende impregneerbeits, gele-
verd door verfgroothandel Pro-
Coatings. De kleur lag vast. Het 
andere houtwerk voor de kozij-

nen is gedaan met Sikkens Rub-
bol XD Gloss.’
Het in goede banen leiden van de 
bereikbaarheid en veiligheid was 
de grootste uitdaging voor dit 
project volgens Van Breden en 
Van Rooijen, niet het schilder-
werk. Van Rooijen: ‘Dat schilder-
werk  was nodig. Behalve zo nu 
en dan een verbinding uitfrezen 
en opvullen, plus wat glaskit ver-
nieuwen waar nodig, bleef het 
werk beperkt tot een 1½-beurt, 
waarbij we de kozijnen na reini-
gen en schuren met Scotch-Brite 
aan de ‘water’zijde op sommige 
plekken iets rijker in de grondverf 
hebben gezet. Vooral daar waar 
de kantendekking op de onder-
dorpels losliet. Dat krijg je al snel 

met donkere kleuren, in dit geval 
donkergrijs.’
Het waren dan ook de bereikskos-
ten die de projectkosten echt de-
den stijgen. Van Breden: ‘Praat je 
over een 1½ -beurtproject dan is 
de verhouding arbeid-materiaal/
materieelkosten grofweg 90 - 10 
procent. In dit geval lag die ver-
houding heel anders: 70 - 30 pro-
cent. Daarmee moet je voor een 
project als dit, en zeker de op-

drachtgever, rekening houden 
met extra kosten van om en nabij 
de 20 procent.’
Bijkomend effect bij bijna elke 
VvE vinden Van Breden en Van 
Rooijen de betrokkenheid van de 
bewoners Van Breden: ‘Hoewel 
het bestuur formeel de vertegen-
woordiging van de bewoners is, 
volgen vele ogen de voortgang 
van het werk. Ondanks een exter-
ne kwaliteitscontrole, belangrijk 
voor de af te geven garantie, lo-
pen bij VvE’s vaak veel extra “op-
zichters” rond. Daar moet je als 
onderhoudsbedrijf mee om kun-
nen gaan. En dat kunnen we.’ Van 
Rooijen: ‘Dit is geen nieuwbouw. 
Ik houd wel van dat intensief di-
recte contact met bewoners.’ 

De specificaties van het achterste complex zijn nagenoeg identiek aan het 
 onderhanden appartementencomplex   

Voorman Niels behandelt het latwerk met Acrylic Stain, een 
 impregneerbeits

Om veiligheidsreden en vervuiling door 
verfspetters is het parkeerterrein tijdelijk 
niet toegankelijk

Ter overbrugging van het water heb je een hoogwerker nodig met een groot 
 zijdelings bereik

Marcel van Breden (links) en Bart van 
Rooijen zijn het gewend om met veel 
 bewoners om te gaan 

‘Vaak verbaasd over beslissingen  

van architecten’

‘open en duidelijk communiceren  

met de bewoners’
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Veveo AC Plus is een klassieker. Al jaren kun je rekenen 
op prettige verwerking, een goede dekking en een mooi 
mat eindresultaat. De nieuwe Veveo AC Plus S1 voegt 
daar schrobklasse 1 aan toe en dat maakt AC Plus S1 
uitstekend schrobvast. AC Plus of AC Plus S1, de keuze 
is aan jou. En welke keuze je ook maakt, je krijgt altijd 
de vertrouwde kwaliteit. Ga voor meer informatie naar 
veveo.nl en raadpleeg het kenmerkenblad.

Hoezo 
Veveo?
Je krijgt de vertrouwde kwaliteit,
mét schrobklasse 1.
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32 prima schilderprojecten
Voorselectie Nationale SchildersVakprijs 2017 bekend

De jury heeft uit een recordaantal 
van 56 inzendingen in totaal 32 
projecten tot de Voorselectie toe-
gelaten. De projecten zijn met fo-
to’s en omschrijvingen te bewon-
deren op www.schildersvakprijs.
nl. Best iets om trots op te zijn. 
Bovendien leuk om het spelletje 
te spelen: wie zou er van deze 
Voorselectie doordringen tot de 
(meestal negen) genomineerde 
projecten die strijden om de ver-
schillende awards? Begin novem-
ber worden die genomineerde 
projecten bekend gemaakt. Van 
die projecten komen video’s on-
line te staan en kan er op gestemd 

worden voor de Publieksprijs. De 
andere prijzen worden toegekend 
door de vakjury. 
Behalve nog één, belangrijke prijs, 
die komt op een andere manier 
tot stand: daaraan doen alle voor-
geselecteerde bedrijven mee. Het 
bureau USP Marketing Consul-
tancy houdt een tevredenheids-
meting onder de opdrachtgevers 
van de voorgeselecteerde projec-
ten. Die doen dus allemaal mee 
voor de Klanttevredenheidspluim 
2017. De indieners van deze pro-
jecten zijn dan ook allemaal uitge-
nodigd om aan te schuiven tij-
dens de feestelijke uitreiking, dit 
jaar op 23 november in het Amstel 
Hotel in Amsterdam.

Opvallend dit jaar: geen categorie 
nieuwbouwschilderwerk. Het ni-
veau en het aantal inzendingen 
was dit jaar té mager om een be-
hoorlijke competitie op te zetten, 

vindt de jury. Die vermoedt wel 
dat het dit keer toeval is: zelfs in 
de jaren van diepste economische 
crisis waren er in de negenjarige 
geschiedenis van de Nationale 
SchildersVakprijs altijd genoeg 
inzendingen in het nieuwbouw-
schilderwerk voor een aantal 
mooie genomineerden. 
Dat betekent dat er twee catego-
rieën overblijven: Decoratie/res-
tauratieschilderwerk en Onder-
houdsschilderwerk. In de Voorse-
lectie is wel te zien hoe lastig zo’n 
categorie te beoordelen is. Zo valt 
onder de decoratiecategorie zo-
wel het werk van Kim Froeling, 
die een blinde muur achter een 
koivijver voorzag van een beton-

DOETINCHEM/LEEUWARDEN 
– Tweeëndertig ingezonden 
schilderprojecten doorstonden de 
strenge blik van de jury van de 
Nationale SchildersVakprijs 
2017. Zij gaan door naar de Voor-
selectie. En maken kans genomi-
neerd te worden. Opvallend: 
geen categorie Nieuwbouwschil-
derwerk dit keer.

Schilderbedrijf Dictus stuurde duidelijke ervóórfoto’s van het Jachthuis Wouwse Plantage

look en de afbeelding van een 
aantal forse koivissen, als het 
werk van Leo Scholten, die het 
decoratiewerk in het interieur van 
een Tilburgse kerk restaureerde. 
Op het eerste gezicht lijkt de cate-
gorie Onderhoudsschilderwerk 
dit keer een beetje eenvormiger 
(al is de Maeslantkering, een 
groot metaalconserveringsproject 
in Hoek van Holland de uitzon-
dering die de regel bevestigt). 
Maar schijn bedriegt. Het bedrijf 
Weijman bijvoorbeeld, benadrukt 
het RGS-traject dat het met kas-
teel Nijenrode is aangegaan, ter-
wijl het bedrijf Dijkwaard (met 
maar liefst drie projecten door de 
voorselectie) vooral de verschil-
lende technische uitdagingen be-
nadrukt die de schilders tegen-
kwamen bij werkzaamheden aan 
de Zuidertoren in Amsterdam. En 
van der Galien Timmer  Schilder-
werken is enige maanden in zijn 
eentje bezig geweest met de res-
tauratie van Oenemastaete in 
Wytgaard, terwijl Wijnhof Vast-
goedonderhoud ‘alleen maar’ een 
gevelpui inzond, maar dan wel 

één die helemaal kaal gehaald, 
uitgerepareerd en geschilderd is 
en het hele huizenblok nieuw le-
ven inblaast.
Zo is er voor alle voorgeslecteerde 
projecten wel iets te zeggen. In ie-
der geval is er op  www.schilders-
vakprijs.nl een mooi staaltje van 
het kunnen van de schilderssector 
te zien. De afvallers, dit jaar toch 
weer 24 projecten, hebben het bij-
na allemaal aan een slechte pre-
sentatie te danken.

Het lijkt na negen jaar Nationale 
SchildersVakprijs nog steeds niet 
algemeen duidelijk te zijn dat de 
jury selecteert op basis van de in-
zending zoals die door het schil-
dersbedrijf gedaan wordt. Een 
notitie als ‘komt u vooral zelf kij-
ken en neem een fotocamera mee’ 
zoals die dit jaar werd aangetrof-
fen op een van de inschrijfformu-
lieren maakt dat duidelijk. Bij alle 
inzenders langskomen is onmo-
gelijk. En ook niet nodig. Een fat-
soenlijke werkbeschrijving: wát is 
er gedaan, met welke producten, 
een gedegen motivatie: wat was 
hier de moeilijkheid, waarom is 
dit een bijzonder project en zo’n 
vijf foto’s, van veraf maar vooral 
ook van dichtbij, is eigenlijk ruim-

schoots genoeg, zoals wel blijkt 
uit de doorgelaten projecten. 
Sommige inzenders maken er 
veel grotere werkstukken van. 
Leuk, en soms nodig, maar het 
hoeft niet.
Maar te veel inzenders beperken 
hun inzending tot een paar foto’s 
van grote afstand of schrijven al-
leen omschrijvingen als ‘wij heb-
ben hier het schilderwerk mogen 
verzorgen’ of wijden heel lang uit 
over de geschiedenis van een 

pand zonder het over het schil-
derwerk te hebben. Het is menig 
keer met pijn in het hart dat de 
jury een inzending terzijde legt: 
het kán een heel mooi project zijn, 
maar we kunnen het aan de foto’s 
niet zien en uit de omschrijving 
niet halen.
De Voorselectie blijft enige weken 
te bewonderen op de website, be-
gin november worden de genomi-
neerden bekend gemaakt. Dan 
kan het publiek zijn voorkeur ook 
over één van die genomineerden 
uitspreken. Deze projecten wor-
den ook door de vakjury bezocht. 
De feestelijke uitreiking van alle 
prijzen in alle categorieën is 23 
november in het Amstel Hotel in 
Amsterdam.

Een duidelijke detailfoto van de (door de architect gewenste) kwaststrepen van Koek 
& Reinders aan het museum Meermanno in Den Haag

Detailfoto van Hagemans Vastgoedzorgs project: het Polgromhof in  Zevenaar

Het strakke werk spat af van deze foto van zorgcentrum Adelante, door Glas handel 
en Schildersbedrijf Sjef van Ooyen

Een marmerimitatie afwegen

 tegen een kerk

Vreemde eend: 
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BEZOEK ONS OP DE SCHILDER,
GLAS & AFBOUW VAKDAGEN

7-8-9 NOVEMBER 2017 EVENEMENTENHAL GORINCHEM

DAGELIJKS VAN 13.00 - 21.00 UUR

BlakladerNL #Blaklader blaklader.com Blaklader Workwear

Dé nieuwe standaard voor duurzaamheid!

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

All Seasons

Zeer goede droging en doordroging

Uitstekende vloei

Zijdeglans, ideaal als 1e laag voor een 
hoogglanzend eindresultaat

Zeer prettig verwerkbaar



Nog dagelijks roept de bakfiets 
van De Koning Schilders reacties 
op. De primeur had Gonnie de 
Koning, samen met echtgenoot 
Erik eigenaar van het bedrijf, toen 
zij in juli met de nieuwe bakfiets 
het personeel op diverse locaties 
van taart voorzag. Een collega 
was veertig jaar in dienst. 
Gonnie de Koning: ‘De reacties 
van het personeel waren leuk. Ie-
dereen moest natuurlijk even een 
rondje op de bakfiets rijden om 
hem uit te proberen.’ 
Na de bouwvak is de bakfiets een 
dagelijkse verschijning door de 
drukke straten van Hengelo. Met 
zijn elektrische aandrijving en 
compacte formaat blijkt het een 
handig vervoersmiddel.
‘Ik ben vaak sneller door het 
drukke centrum dan met een auto 
en ik hoef niet bij een parkeerme-
ter te staan’, aldus de bakfietsen-
de schilder Niek Meijer.
En de bakfiets produceert geen 
uitstoot. Waarbij aangetekend kan 

worden dat De Koning ook met 
auto’s op aardgas rijdt.  
Het idee voor de investering in 
een bakfiets ontstond vooral uit 
praktische overwegingen. Niek 
Meijer gebruikte regelmatig zijn 
gewone fiets om naar zijn projec-
ten te rijden. Dan moest er vaak 
materiaal achteraan gebracht 
worden door een collega met een 
auto.  
Erik de Koning: ‘We zijn op inter-
net gaan kijken wat er op dat ge-
bied te krijgen is en kwamen bij 
elektrische bakfietsen uit. Opval-
lend waren de grote prijsverschil-
len. Uit prijstechnisch oogpunt is 
gekozen voor een fiets van het 
merk Babboe.’ 
In de bak bevinden zich verf, 
kwasten en ander gereedschap. 
Op de bak heeft het bedrijf zelf 
een imperiaal voor een trapje ge-
monteerd. De beugel heeft een 
elastische kunststof ommanteling 
om stoten op te vangen tijdens het 
transport. 

Door de zeven versnellingen en 
elektrische ondersteuning is het 
trappen goed te doen.
‘Als je de ondersteuning in de 
zwaarste stand zet, dan hoef je 
zelfs nauwelijks te trappen en ben 
je snel op gang’, aldus Meijer, die 
in de komende weken de bak ver-
der wil gaan inrichten met nette 
vakjes voor blikken en non-paint. 
Meijer: ‘Omdat ik er nog maar net 
mee rijd, kijk ik eerst even wat de 
beste indeling is. Er zijn spullen 
die je altijd bij je hebt. Maar er 
gaat toch niet elke klus precies 
hetzelfde mee. Omdat een bak-
fiets meer hobbelt dan een auto, 
moet de verf goed afgesloten zijn 
en moet alles vast staan.’
Afgezien van dat finetunen lijkt 
de investering voor De Koning al-
leen al uit reclame-oogpunt ge-
slaagd. Erik de Koning: ‘Het is 
iets aparts waar we veel positieve 
reacties op krijgen. Vooral krijgen 
we te horen dat het een slimme 
oplossing is, dat het er leuk uitziet 

en dat het goed voor het milieu 
is.’ 
Er is dus een kans dat in de toe-
komst meer schilders op de peda-
len gaan?
Erik de Koning: ‘De schilder moet 
van huis uit kunnen vertrekken of 
vlakbij wonen. Als hij ruimte bij 
huis heeft om de bakfiets goed te 
stallen, dan zou het dus kunnen.’

Ook op de werklocatie moet de 
bakfiets goed beveiligd staan. 
Maar liefst vier sloten zorgen er-
voor dat Niek ook na zijn werk 
nog op de fiets terug kan. Naast 
het standaard fietsslot zijn er een 
kettingslot, een slot op de bak en 
een slot op de accu gemonteerd. 
Eenmaal thuis hoeft de fiets 
slechts een keer per week een 
nacht aan het net.   

Een beperking blijft wel de berg-
ruimte ten opzichte van die van 
een bestelauto. Ladders kunnen 
bijvoorbeeld niet mee. Maar voor 
tal van kleinere klussen bij parti-
culieren en bedrijven blijkt Meijer 
goed uit de voeten te kunnen.  En 
bij grotere projecten zijn er altijd 
meer schilders betrokken. Die 
kunnen voldoende gereedschap 

mee nemen. Zoals nu bij een oude 
school in het centrum van Henge-
lo die tot appartementencomplex 
wordt  omgebouwd.  Terwi j l 
Meijer er binnen aan het schilde-
ren  is, staat vlakbij op de stoep 
zijn bakfiets geparkeerd. En die 
roept alweer een volgende reactie 
van een passant op: ‘Handig kar-
retje, goed voor het milieu’, klinkt 
het.

HENGELO - In 1906 startte De Koning Schilders. Het vervoermiddel 
was toen een bakfiets. Een dikke eeuw later heeft de vierde generatie 
er opnieuw een aangeschaft. Het bedrijf telt 29 personeelsleden en 
heeft naast particulier werk vooral veel werk in de woningbouw,  zie-
kenhuizen, zorginstellingen en voor aannemers. De bakfiets blijkt een 
echte blikvanger en handig in gebruik.  

Na een eeuw weer op de fiets
De Koning Schilders zet elektrische bakfiets in

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

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

WWW.PARKETLAK.NL

• Ultra mat  

• Onzichtbare afwerking

•  Behoud van natuurlijke 

 uitstraling

• Slijt-, kras- en stootvast

• Minimaal onderhoud
             Op de

     vloer

Op de

    wand

MATTER DAN MAT!

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

De Koning rijdt ook 

met auto’s op aardgas

Niek Meijer ging al vaak met zijn eigen �ets naar projecten, nu kan hij materiaal 
meenemen

De �ets heeft vier verschillende sloten, het draagstel voor het trapje is zelfgemaakt
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Positief resultaat voor 
het binnenklimaat

We brengen onze tijd steeds vaker binnen door, blijkt uit onderzoek 
van de Wageningen Universiteit. En dat terwijl de binnenlucht tot 
wel tien keer meer vervuild is dan buitenlucht. Een van de oorzaken 
van die vervuilde binnenlucht is het gas formaldehyde. Dit wordt 
uitgestoten door onder andere spaan- en vezelplaten, meubilair, 
tapijt, lijm en interieurstoffen. 
En is een van de schadelijkste vluchtige organische stoffen in de 
binnenlucht. De Air Purifying Technology van Sigma fi ltert de 
formaldehydemoleculen uit de binnenlucht en neutraliseert ze. 

Extern getest
Formaldehyde is onzichtbaar en niet te wegen. Wél kun je de 
concentratie ervan meten. ‘Dus dat hebben we gedaan’, vertelt Ad 
Lankhaar, technical product manager bij Sigma’s moeder bedrijf 
PPG Coatings. ‘Eurofi ns heeft voor ons de Air Purifying Technology 
in Sigma Air Pure getest volgens de geldende ISO-norm. Verspreid 
over 28 dagen, met een meting op elk uur. Dat gaf een goed en 
betrouwbaar beeld, met de opname van gemiddeld 70 procent als 
resultaat.’De Air Purifying Technology fi ltert formaldehydemoleculen 
uit de lucht en neutraliseert ze. ‘De technologie breekt formaldehyde 
af, zonder een negatief effect op de verf te hebben.’

Verfkwaliteit blijft gelijk
Juist dat laatste aspect woog zwaar bij de ontwikkeling van de Air 
Purifying Technology. Want hoe innovatief ook, een schilder moet 
wél met de verf kunnen werken. Ad beseft dat maar al te goed. 
‘De kwaliteit van de verf moest gelijk blijven, daar hebben we 
scherp op gelet. Sigma Air Pure past voor een schilder naadloos 
binnen zijn standaard manier van werken.’ Schilders gebruiken 
met Sigma Air Pure dan ook een verf die niet alleen de binnenlucht 
zuivert maar net zo prettig werkt als elk ander Sigma product. In 
dat opzicht verandert er maar weinig, vertelt Ad. ‘Schilders zullen 
zeggen dat Sigma Air Pure een product is zoals ze dat van ons 
gewend zijn. Voor ons is dat het grootste compliment.’

Biobased én kleurstabiel
Sigma Air Pure is 45 procent biobased. Waar de meeste witte 
biobased producten wat gelig zijn of op termijn worden, is Sigma Air 
Pure kleurstabiel. Met andere woorden: de muurverf is wit en blijft 
wit. Andere kenmerken zijn de supermatte uitstraling en een 
verpakking van 100 procent gerecycled materiaal. 
Tel alles bij elkaar op en Sigma Air Pure is de meest verantwoorde 
keuze dankzij de hoogwaardige kwaliteit, het hoge aandeel 
biobased bindmiddel én de innovatieve Air Purifying Technology.

Sigma Air Pure is een innovatieve biobased 
muurverf met een luchtzuiverende werking. 
De verf laat zich makkelijk verwerken en 
geeft een supermat eindresultaat. Naast dit 
esthetische effect draagt Sigma Air Pure bij 
aan een beter binnenklimaat. De unieke 
Air Purifying Technology zuivert namelijk de 
binnenlucht.     

ADVERTORIAL

Ad Lankhaar, technical product manager

het binnenklimaat

Verfkwaliteit blijft gelijk

Sigma Air Pure is een innovatieve biobased 
muurverf met een luchtzuiverende werking. 
De verf laat zich makkelijk verwerken en 
geeft een supermat eindresultaat. Naast dit 
esthetische effect draagt Sigma Air Pure bij 
aan een beter binnenklimaat. De unieke 
Air Purifying Technology zuivert namelijk de 
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Tijd

30 µg/m3

Gemiddelde concentratie formaldehyde binnen*

Met Sigma Air Pure**

20 µg/m3

40 µg/m3

10 µg/m3

0 µg/m3

* Volgens onderzoek ligt de gemiddelde concentratie formaldehyde in een binnenruimte in Europa tussen 
 de 25 en 30 µg/m3. Bron: World Health Organization (WHO), Guidelines for indoor air quality, 2010.
** Kijk op sigma.nl voor technische uitleg.

7 jaar1 dag

-70%

Sigma Air Pure verlaagt formaldehyde met 70% vanaf de eerste dag

Volgens onderzoek ligt de gemiddelde concentratie formaldehyde in 
een binnen ruimte in Europa tussen de 25 en 30 µg/m3. 
Bron: World Health Organization (WHO), Guidelines for indoor air 
quality, 2010. Kijk op sigma.nl voor technische uitleg.
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‘prestigeproject passend maken’
Strakke deadline voor onderhoud aan het visitekaartje van de stad Franeker 

De forse tijdsdruk is volgens pro-
jectleider Schelte Nieuwenhuis 
vooral een organisatorische zoek-
tocht. Het schildersbedrijf in Fra-
neker is sinds vorig jaar overge-
nomen door John Hiemstra, di-
recteur van H&F Schilderwerken 
uit Drachten, en kan daardoor 
makkelijk schuiven met perso-
neel. ‘Doel is de klant tevreden te 
stellen en dat is gelukt’, legt Nieu-
wenhuis uit. Het groot onder-
houd aan de buitenzijde van het 
statige raadhuis kost het schil-
dersbedrijf zo’n zes tot zeven we-
ken. De deadline lag in eerste in-
stantie op medio oktober. ‘Van-
wege de bruiloften moet het 

raadhuis toch eerder vrij van stei-
gers zijn. Hierdoor zet je wellicht 
te veel mensen aan de voorkant 
aan het werk. Je wilt het liefst 
geen schilders naast elkaar zetten, 
want dan loop je het risico dat ze 
elkaar in de weg zitten.’
De inzet van extra manschappen 
betekent wel dat ander werk even 
blijft liggen. ‘Je zult wat moeten 
schuiven, alhoewel één of twee 
man extra natuurlijk al heel veel 
doet. Zo’n steiger kost ook geld, 
dus die wil je zo snel mogelijk aan 
de kant hebben. Als er ergens bij 
een andere klus een schilder eer-
der klaar is, dan sluit die aan bij 
de ploeg. We hadden met het 
team al overlegd en hielden er re-
kening mee dat we eventueel ook 
op zaterdagen door moesten wer-
ken. Dat bleek gelukkig niet no-
dig, maar het geeft wel aan hoe 
we naar deze opdracht kijken. 
Zo’n prestigeproject maak je pas-
send.’ 
Op de dag van de deadline stond 
de steiger echter nog wel voor de 
karakteristieke gevel van het 
raadhuis. ‘Het schilderwerk is af-
gerond, maar vanwege de storm 
(red. woensdag 13 september) 
kon de steiger niet worden opge-

ruimd. Dat is overmacht. Een ge-
luk was echter dat de geplande 
bruiloft ook naar een andere plek 
is verhuisd.’ 
Het groot onderhoud aan de bui-
tenzijde van het Franeker raad-
huis was hard nodig. Zo’n tien 
jaar is het schilderwerk alleen 
maar bijgewerkt. Het pand is tus-
sen 1591 en 1594 gebouwd en 
staat in de top honderd van de 
Rijksdienst voor Monumenten-
zorg. De gevel heeft zachtstenen 
gevelornamenten, stalen muuran-
kers, sierlijsten, houten kozijnen, 
ramen en klossen die door de 
schilders van Nieuwenhuis aan 
onderhoud worden onderwor-

pen. ‘Eigenlijk komen alle facet-
ten van het schildersvak in de 
deze klus aan bod.’ Rondom het 
raadhuis plaatste Sijperda uit Fra-
neker een steiger van ongeveer 
tachtig centimeter breed. De 
eventuele hinder is door de ge-
meente afgehandeld. De steiger is 
om de poort van het gebouw ge-
plaatst, zodat de entree zichtbaar 
en bereikbaar bleef.
De hoge mate van houtrot bleek 
de grootste opgave.  ‘De proble-

men waren nog groter naarmate 
je aan de slag ging. Als je de 
schrabber er op zette, liep het wa-
ter er uit.’Het monument is voor-
zien van enkel glas. ‘In zo’n geval 
weet je dat er veel vocht is. Kleine 
houtrotreparaties voeren we vaak 
zelf wel uit. Voor de grotere klus-
sen, zoals deze, huren we een vas-
te timmerman in. Die heeft een 
paar weken werk gehad.’ 
Historisch onderzoek naar de ori-
ginele kleuren was bij deze klus 
niet nodig. ‘Eigenlijk zijn er nooit 
andere kleuren op gekomen. Na-
tuurlijk verschillen verfsoorten 
wel, waardoor het schilderwerk 
wellicht wat helderder oogt.’ Voor 

het houtwerk zijn de kleuren 
G0.05.85 (mergelwit) en Q0.05.10 
(grachtengroen) voorgeschreven; 
de zwarte muurankers RAL 9005. 
Het hout is grotendeels kaalge-
maakt en van loszittende verf ont-
daan. Vervolgens zijn er twee la-
gen grondverf en een aflak op ge-
komen. ‘De ornamenten waren al 
aardig in Keim afgewerkt. Dat 
was voor ons alleen een kwestie 
van schoonmaken.’ Uit het verf-
technisch advies werd Herfst& 
Helder voorgeschreven. ‘Een 
langzaam drogende verf, die 
steeds vaker bij monumentale 
projecten wordt gebruikt. Voor 
ons is het de eerste keer dat we 
met deze verf werken. Het advies 
volgen wij.’
‘We konden vrij lang doorschilde-
ren en hadden het geluk dat het 
weer mee zat. De kelder van het 

raadhuis hebben we benut om de 
luikjes te schilderen. Bij regen 
hoefden we niet terug naar de 
werkplaats, maar konden we ter 
plaatse doorwerken. Zo creëer je 
de optimale omstandigheden om 
het werk op tijd af te krijgen.’ Het 

raadhuis heeft nog torentjes, die 
een lik verf krijgen. Voor dit deel 
van het werk wordt een hoogwer-
ker ingehuurd. ‘We zijn daar nog 
een week zoet mee.’    

Nieuwenhuis Schilderwerken 
was een van de drie inschrijvers 
op het project. De afgelopen twee 
winterperioden mocht het lokale 
schildersbedrijf ook al de raadka-
mer en de kantoren doen. ‘Uiter-
aard moet het financieel uit kun-
nen, maar zo’n project in eigen 
stad op een prachtlocatie wil je 
binnenhalen. Iedereen in Frane-
ker kent het gebouw en bewaart 
er herinneringen aan een bruiloft. 
Er wordt in de stad over het werk 
gesproken en de regionale om-
roep kwam langs om beelden te 
schieten.’ Toevalligerwijs is zus-
terbedrijf H&F Schilderwerken 
even verderop aan de slag met het 
schilderen van het gemeentehuis, 
waar de nieuw te vormen ge-
meente Waadhoeke alles in de 
nieuwe huiskleuren krijgt. ‘Dat is 
extra bijzonder.’ 

De beide bedrijven zijn op 1 janu-
ari 2016 samengegaan en worden 
bestuurd door John Hiemstra. 
‘Samen tackelen we het schilder-
werk in de drie noordelijk provin-
cies, Flevoland en de kop van 
Noord Holland’, legt Joey Hiem-

stra van H&F Schilderwerken uit. 
Zijn vader heeft in het verleden 
voor dezelfde baas als Schelte 
Nieuwenhuis gewerkt. Beiden 
zijn nadien voor zichzelf begon-
nen. Nieuwenhuis: ‘Omdat ik 
geen opvolger heb en ik weer met 
John in contact kwam, heb ik een 
balletje voor overname opge-
gooid. Na acht maanden van ge-
sprekken hebben we afgesproken 
dat ik hier in Franeker vijf jaar 
doorga. Daarna zien we wel ver-
der.’ Joey Hiemstra vult aan: ‘Het 
administratieve gebeuren ligt in 
Drachten. Kleine calculaties wor-
den nog wel in Franeker gedaan, 
maar wordt het wat groter dan 
doen wij dat.’ Nieuwenhuis knikt: 
‘Anders ben je dag en nacht bezig. 
Nu kunnen we elkaar versterken. 
Het zijn twee verschillende be-
drijven. Wij zijn vooral lokaal ac-
tief en doen het specialistische 
werk.’
Bij Nieuwenhuis werken twaalf 
man, HF Schilderwerken telt on-
geveer dertig schilders. ‘Groot 
voordeel is de capaciteit, zoals we 
nu ook bij het raadhuis in Frane-
ker zien’, legt Joey Hiemstra uit, 
‘We kunnen putten uit een grotere 
pool met schilders. Zo’n project 
geeft de kracht van de samenwer-
king aan.’ 
Nieuwenhuis Schilderwerken 
heeft bovendien een aantal speci-
alistische werknemers op het ge-
bied van spuiten, behangen en 
glaszetten in dienst. Met name op 
het gebied van glas onderscheidt 
de Franeker onderneming zich. 
Nieuwenhuis: ‘Dertig jaar gele-
den begon dat als hobby. Inmid-
dels durven we de gekste dingen 
aan. Zo is rederij Doeksen, die de 
veerdiensten van en naar Vlie-
land en Terschelling verzorgt, een 
vaste klant van ons. Wij doen het 
glaswerk in de boten en daar zijn 
we absoluut uniek in.’

FRANEKER – Het raadhuis in Friese renaissancestijl is het visitekaart-
je van Franeker. Voor Nieuwenhuis Schilderwerken een prachtig refe-
rentieproject in eigen stad. Uitdaging werd de aangescherpte deadline. 
Het prachtige monument is namelijk ook één van de meest geliefde 
trouwlocaties van Franeker. De steigers moesten een paar weken eer-
der voor de eerste bruiloften weg zijn.
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Een half open kelder onder het gemeentehuis dient als droogruimte voor pas 
 geschilderde raamluiken

Het hang- en sluitwerk van de donkergroene raamluiken 
 worden gelakt met RAL 9005: pikzwart

Het onderhoud aan het stadhuis en het weghalen van de steigers werd versneld, 
 vanwege de eerste bruiloften

Met een krabber wordt het houtrot van de luiken blootgelegd; 
meer houtrot dan vooraf was ingeschat

De zachte steen is afgewerkt met Keim

‘Zo’n project geeft de kracht 

van de samenwerking aan’

Alle facetten van het  

schildersvak aan bod



AANBRENGEN,
SCHILDEREN,
KLAAR

www.denbraven.com

Zwaluw Acryl 
Wet on Wet
Unieke acrylaatkit ontwikkeld 
om direct te overschilderen

• Direct, goed overschilderbaar
• Minder krimp
• Geen verkleuring van de verf
• Blijvend flexibel
• Eenvoudig in gebruik

BETTER RESULTS THROUGH KNOWLEDGE

ERVAAR ONZE NIEUWE 
DEVETOP PU/AC NOBLESSE

 www.drostcoatings.nl
Vraag een testblik aan op:

De nieuwe Devetop PU/AC Noblesse is de nieuwe 
norm en de meest innovatieve huidvetbestendige 
lak op dit moment. Daarnaast is de lak ook 
trendsettend vanwege de HACCP-certificering, 
uitstekende hechting (zonder primer op de 
meeste alkyd ondergronden), lagere CO2 emissie 
en hij is als kwastkwaliteit ook uitstekend te 
verspuiten.



Zorginstelling Vincent van Gogh 
verleent zorg aan mensen met 
psychische of psychiatrische aan-
doeningen. Tussen de instelling of 
de plaats Venray is verder geen 
historische link met de schilder 
Vincent van Gogh, die ook aan 
psychiatrische aandoeningen 
leed. De instelling, met 8000 pati-
enten veruit de grootste in de re-
gio, bestaat al lang. De gebouwen 
zijn uit begin twintigste eeuw, ge-
realiseerd door de Broeders van 
Liefde en de Zusters van Liefde. 
Daar maakt ook een kapel deel 
van uit. Een Rijksmonument, dat 
drie jaar geleden vooral van bin-
nen een vervallen indruk maakte 
en niet meer werd gebruikt.
De beheerders van de instelling 
wilden in de kapel kantoren in-
richten. Al in 2014 volgde daarop 
een mvi-aanbesteding onder zo’n 
vijftien bouwbedrijven. Kees 
Marcelis en Judith Westgeest van 
Kees Marcelis Studio, met hoofd-
vestiging in Oosterbeek, tekenden 
voor het ontwerp. Het consorti-
um WDW, bestaande uit schil-

dersbedrijf Wolters, installateur 
Van Dorp en bouwbedrijf Van 
Wijnen, mocht het werk uitvoe-
ren. Dennis Klein Koerkamp, be-
drijfsleider bij Wolters, was er 
nauw bij betrokken. ‘We zijn in 
een vroeg stadium ingestapt. Het 
was ook de nadrukkelijke vraag 
van de opdrachtgever en architect 
dat we meedachten over de toe te 
passen technieken en materialen. 
De bedoeling was om de kapel 
energetisch zo zuinig mogelijk te 
maken. Daarom is er uiteindelijk 
gekozen voor een luchtbehande-
lingssysteem en voor vloer- en 
wandverwarming, waardoor de 
hele ruimte heel gelijkmatig van 
temperatuur werd. Zelf hebben 
we het gebruik van ThermoShield 
geadviseerd. We hadden al vaker 
met die muurverf gewerkt. We 
hadden daar verschillende rede-
nen voor: omdat de verf minus-
cule keramische bolletjes bevat 
met een cappillaire werking, 
zorgt het voor een goede vochtba-
lans op de muren. Dat zou een be-
ter behoud van de stuclaag moe-

ten betekenen en bijdragen aan 
het binnenklimaat. De samenstel-
ling van de verf zorgt ook voor 
een aparte lichtreflectie, waardoor 
de kleuren goed tot zijn recht ko-
men. Daarnaast reflecteren die-
zelfde bolletjes de stralingswarm-
te, waardoor ruimten met deze 
verf behaaglijker aanvoelen. Om-
dat het zo’n hoge ruimte is, kun-
nen alle beetjes helpen. De leve-
rancier kan indrukwekkende dia-
grammen laten zien. De verf zou 
besparen in stookkosten en het 
comfort verhogen. Nu ben ik zelf 
bouwfysicus van achtergrond. 
Het blijft lastig om die isolerende 
en energiebesparende eigen-
schappen in een berekening mee 
te nemen: rekenkundig kun je 
binnen de traditionele bouwfysi-
ca niet goed isolatiewaarden toe-
kennen aan materiaallagen van 
slechts een paar mu. Je kunt de 
data dus ook niet gebruiken voor 
een warmteverliesberekening. 
Aan de andere kant heb je tegen-
woordig bijvoorbeeld ook isola-
tiemateriaal dat uit een paar dun-
ne laagjes aluminiumfolie met 
lucht bestaat. Dat valt ook niet 
binnen de gewone kaders. Daarbij 
komt: behaaglijkheid blijft na-
tuurlijk een kwestie van beleving. 
Waar de één zich prettig voelt 

heeft de ander het koud of te 
warm. Maar dat ThermoShield 
warmte vasthoud en reflecteert, is 
wel duidelijk.’
De Thermoshield producten wer-
den ingezet. Dat was in ieder geval 
geen beletsel bij het realiseren van 
het kleurplan, dat door Judith 
Westergeest werd ontwikkeld op 
basis van de kleuren in een aantal 
schilderijen van Vincent van Gogh. 
Westergeest: ‘We wilden meteen 
een goed beargumenteerd kleur-
plan aanbieden. De kleuren voor 
de verschillende bouwdelen bin-
nen het nieuwe ontwerp hebben 
we elk op een schilderij van Van 
Gogh gebaseerd. We hebben er de 
Sikkens-Van Gogh-kleurenwaaier 
bij gebruikt, maar die kleuren wa-
ren te fel voor deze toepassing, 
dus heb ik op basis van die kleu-
ren wat meer getemperde kleur-
nummers uitgekozen.’ Klein Koer-
kam: ‘De verf is uitstekend te ver-
werken en wanden zijn er mooi en 
strak mee af te werken. Ik heb daar 
geen opmerkingen over terugge-
hoord van de schilders.’
Het WDW-cosortium bestaat al 
vijf jaar en werkt met succes sa-
men aan diverse renovatieprojec-
ten. ‘We hebben een soort knip in 
de werkzaamheden aangegeven. 
Zo plaatsen wij meestal het glas, 

doen het schilder- en stofferings-
werk en doet de aannemer het 
bouwkundige werk. Maar het be-
langrijkste is dat het werk gaande 
blijft. Het gaat er niet om wie de 
meeste omzet pakt, maar wie het 
beste wanneer zijn kwaliteiten 
kan inzetten. Ik meen dat wij hier 
alleen het glas geleverd hebben 
en dat Van Wijnen het geplaatst 
heeft’, legt Klein Koerkamp uit. 
‘Wat we met ons consortium doen 
is een reële AK berekenen, niet de 
afzonderlijke AK van elk bedrijf 
en daar nog eens AK overheen. 
Daardoor kun je scherp offreren 
en over het geheel profit boeken.’

VENRAY – Het consortium WDW ontwikkelend beheer, waar schil-
dersbedrijf Wolters deel van uitmaakt, voerde de renovatie- en schil-
derwerken uit aan een complete transformatie van de Rijksmonumen-
tale kapel van zorginstelling Van Gogh in Venray. Het kleurgebruik is 
geïnspireerd op schilderijen van Van Gogh.

Van Gogh-kleuren in de kapel
Energiezuinige transformatie van Rijksmonument mede door reflecterende verf
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De ‘ervoor’-situatie; de kapel werd al 
drie jaar niet meer gebruikt

De kapel na de verbouwing, de hoge ruimten evenwichtig verwarmen tegen lage 
energiekosten was een uitdaging

Het plaatsen van de binnenbeglazing 
deed de aannemer, Wolters het glas

Door de architect werd de ruimte in verschillende delen verdeeld, ieder met een 
eigen kleur en functie, met de trap en een loopbrug als verbinding
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Verborgen verleden   HEIN VAN GENNIP

Groenteman heeft Portugese 
roots. Zelfs bij Claudia de Breij 
bleek een nog onontdekte Scandi-
navische lijn te vinden. In een vo-
rig seizoen vonden de archivaris-
sen voor cabaretier Jochem Myjer 
een Turks lijntje. Hij blijkt een af-
stammeling te zijn van een Byzan-
tijnse keizer. Of wat te denken 
van de Ierse afkomst van sport-
p r e s e n t a t o r 
Tom Egberts . 
Zijn voorouders 
vluchtten ooit 
uit hongersnood.   
Allemaal beroemde en gewaarde 
Nederlanders wiens voorouders 
hun veiligheid en economische 
voorspoed vonden in een ander 
land dan waar ze oorspronkelijk 
vandaan kwamen. 

Wedden dat bijna iedereen, mits 
we in de gelegenheid zouden ko-
men om het te onderzoeken, ook 
wortels hebben in verre landen? 
En wat zien we vandaag de dag? 
Geen vervolgde Joden op de 
vlucht voor de moorddadige ka-
tholieke Inquisitie, Sandinaviërs 
die hun brood verdienden in de 
scheepsbouw tijdens de Gouden 

Eeuw of Ieren 
op dri f t  voor 
h o n g e r s n o o d 
vanwege mis-

lukte aardappeloogsten. Tegen-
woordig zijn het Oost-Europea-
nen en vluchtelingen uit het Mid-
d e n - O o s t e n .  D e  k o m e n d e 
generaties hiervan zullen druk 
zijn om wortel te schieten in de 
voor hen nieuwe wereld. Deze 

neringzoekenden starten bak-
kerijtjes, cafeetjes, worden auto-
monteur of schilder. En dan het 
liefst als zzp’er want het UWV 
heeft ze liever niet in de bak-
ken. En ja, waarschijnlijk tegen 
een schappelijker uurtarief dan 
de laatste tijd wordt gepropa-
geerd. Is dat erg? Waarom? Ze 
kunnen het er voorlopig mee 
doen. Hun vaste kosten zijn 
aanmerkelijk lager dan een an-
der met een hogere levensstan-
daard. Vrij ondernemerschap. 
Dat willen we toch allemaal? En 
zeg nou zelf, jouw verre voor-
ouders moesten waarschijnlijk 
behoorlijk sappelen en legde 
een mooi fundamentje voor de 
generaties die volgden.
               h.vangennip@eisma.nl 

Ooit gekeken naar Verborgen 
verleden, het tv-programma 
waarin bekende Nederlanders 
op zoek gaan naar hun verle-
den? Althans, het format van 
het programma neemt beroem-
de landgenoten mee met een 
zoektocht naar lang vervlogen 
tijden. Goed voor het historisch 
bewustzijn. Zo blijkt voormalig 
burgemeester van Amsterdam 
en politicus Job Cohen een 
Duits en  Por tugees 
ver- leden met zich 

mee te dragen. 
Ook journalis-

te en tv-pre-
sentator 

H a n -
neke 

C R A Q U E L Éen politicus Job Cohen een 
Duits en  Por tugees 
ver- leden met zich 

mee te dragen. 
Ook journalis-

te en tv-pre-
sentator 

H a n -
neke 

In het begin van dit jaar publi-
ceerde SchildersVakkrant een 
drietal artikelen over calculeren. 
Daarin kwamen zo’n beetje alle 
facetten voorbij die een offerte 
‘vullen’: grondige inventarisatie, 
de feitelijke opname, en de bepa-
ling van de prijs op grond hier-
van. Allerlei kosten passeren de 
revue: kosten voor bereikbaar-
heid (steigers, hoogwerker), verf, 
houtrotreparatie etc. Rode draad 
door dit alles is de tijd die een 
schilder voor een klus nodig 
heeft. En wat mag dat kosten, het 
kale uurtarief? Daar zijn de ‘ge-
leerden’ het nog steeds niet over 
eens.
Kijk naar de rekening van je gara-
ge. Een uurtarief exclusief BTW 
en gebruikte materialen van 55 of 
60 euro is normaal. Toegegeven, 
de garagehouder heeft een brug, 
uitleesapparatuur, een breder sca-
la aan gereedschap, maar toch. 

Ook de schilder heeft elektrische 
apparatuur, een bus, kwasten, 
tape, spuitapparatuur, noem 
maar op. En laten we kosten voor 
cursussen, ict-toepassingen, ver-
zekeringen, kosten voor de boek-
houder, administratie en de huur 
voor opslag en dergelijke niet ver-
geten. 
We vroegen het de doelgroep in 
de ‘poll’ op ons eigen Schilders-
vak.nl. Ruim 200 ondernemers re-
ageerden. Niet dat het een kei-

hard representatief onderzoek is; 
het geeft wel een richting aan. De 
vraag luidde: ‘Er is nogal wat te 
doen over de uurtarieven. Hoe zit 
dat bij u?’ ‘Mijn uurtarief koerst 
stevig af richting 45 euro’, geeft 26 
procent van de respondenten aan. 
Heel mooi. ‘Dat van mij schom-
melt rond de 40 euro’, dit zegt 24 
procent van de respondenten. 27 
procent zegt: ‘Mijn uurtarief 
hangt rond de 35 euro’. Om het 
plaatje compleet te krijgen: 30 

euro (16 procent); 25 euro (6 pro-
cent). Ruim een kwart (27 pro-
cent) brengt dus een tientje per 
uur minder in rekening dan het 
hoogst in te vullen uurtarief van 
45 euro. Bij gemiddeld zeven 
doorberekende uren per dag bij 
een werkweek van vijf dagen laat 
je dus 350 euro per week liggen. 
Dat is ruim 1500 euro per maand. 
Ja, extra uren, deels zwart, com-
penseren veel, maar lang niet al-
les. 
Recentelijk was Sharon Gesthui-
zen in het nieuws, voormalig SP-
Kamerlid en nu voorzitter van de 
werkgeversorganisatie AFNL-
NOA (de fusie van Aannemersfe-
deratie Nederland en de Neder-
landse Ondernemersvereniging 
voor Afbouwbedrijven). In dit ge-
val even niet vanwege haar ver-
trek als Kamerlid, maar als pleit-
bezorger voor een gezond uurta-
rief. ‘Een uurtarief van 45 euro is 
echt op zijn plaats’, vindt ze, en 
roept aannemers op om gevoelig 
te zijn voor de hoogte van dit uur-
tarief.
Charles Verhoef, voorzitter van 
Zelfstandigen Bouw, roept al ja-
ren dat het gemiddeld uurtarief in 
de bouw voor zzp’ers te laag is. 
Volgens Verhoef is een lager uur-
tarief dan 45 euro vaak niet kos-
tendekkend en stelt het zzp’ers 

niet staat om een arbeidsonge-
schiktheidsverzekering af te slui-
ten en een aanvullend pensioen 
op te bouwen.
Op een geheel ander niveau wijst 
verkooptrainer Olaf van Dam in 
de vorige uitgave van Schilders-
Vakkrant op de angst van schil-
ders zich eventueel uit de markt 
te prijzen wanneer ze een nor-
maal uurtarief noemen. Hij bena-
drukt dat potentiële klanten de 
keuze al gemaakt hebben om geld 
uit te geven. En ja, dezelfde klan-
ten zullen wellicht aangeven dat 
ze het te duur vinden. Door een 
paar tegenvragen te stellen (‘ver-
geleken met wat of wie te duur?), 
of door te vragen (‘welk budget 
had u voor ogen?), of door oplos-
singen te bieden (spreiding van 
activiteiten of aanbieden van be-
talingstermijnen), halen al snel 
heel wat kou uit de lucht, is zijn 
pleidooi.
En wat veel zzp’ers wellicht ver-
geten zijn: krijg je een klant niet 
overtuigd, je kunt ook nee zeggen 
tegen een opdracht.
Koppen in het nieuws als ‘zzp’ers 
pakken kans met hoger uurtarief’ 
doen tegelijkertijd het ergste vre-
zen wanneer de vraag naar 
zzp’ers in de bouw weer gaat da-
len, en dat gaat ongetwijfeld weer 
een keer gebeuren.

Hoe hoog is hét uurtarief? 

Wat kom je tegen in een werk? Hoeveel tijd is daar voor nodig? Wat is het aandeel 
verloren tijd? Het uurtarief is ook een belangrijk element in je prijsopbouw

DOETINCHEM – Het uurtarief 
blijft de gemoederen bezighou-
den. Gemiddeld stijgt het uurta-
rief, is breed in de pers te lezen 
en te horen. Goed nieuws. In een 
booming economie eigenlijk lo-
gisch. Een kwestie van vraag en 
aanbod. Maar wat straks? Als er 
ongetwijfeld weer moeilijke tij-
den aanbreken?  

DOETINCHEM – De discussie rond het uurtarief zal nooit iemand 
winnen. De waarheid bestaat niet, of omgekeerd, iedereen heeft ge-
lijk. Belangenorganisaties pleiten voor een ‘gezond’ netto uurtarief 
van 45 euro. De schilderondernemer laat zich niet gek maken, weegt 
zijn of haar omstandigheden en past daar de hoogte van het uurtarief 
op aan.

Angst voor normaal uurtarief

Neem het interview met David 
Azimi van Schildersbedrijf David 
uit Breskens in SchildersVakkrant 
van mei vorig jaar. Hij haalt een 
muurverf naar Nederland, heeft 
daarvoor de merknaam Prolaq la-
ten registreren en geeft twintig 
jaar garantie op door hem zelf af-
geleverd werk. Azimi hanteert op 
dit moment een laag uurtarief: 
27,50 euro. Een luis in de pels in 
de regio waar hij actief is, zo rea-
geert de omgeving. Wat deze 
sympathieke Iraniër in het inter-
view ook aangeeft – hij houdt er 
namelijk een nogal on-Neder-
landse arbeidsmoraal op na: ‘Ik 
werk zeven dagen per week, van-
af het moment dat ik opsta tot ik 
ga slapen. Mijn werk is mijn pri-
vé, mijn privé is mijn werk.’ Dit is 
het gelijk van Azimi. Deze onder-
nemer komt wel aan zijn uren. 
Zijn agenda is tot ver in 2018 ge-
vuld. Wie doet hem dit na?
De schilder die er een ‘normaal’ 
gezinsleven op na wil houden – 
wat normaal is laten we gemaks-
halve even in het midden – zal het 
met een hoger uurloon moeten 
doen. Hij draait per slot van reke-
ning minder uren. Voeg daar de 
kosten van een normale pensioen-
regeling en een arbeidsonge-
schiktheidsverzekering aan toe, 
dan moet je daar minimaal 12,50 
euro bovenop zetten, liefst meer, 
om dit doel te bereiken. Lukt hem 

dit, dan heeft ook deze schilder 
zijn waarheid gevonden.
In de discussie vorige maand over 
een uurtarief van minimaal 35 
euro, maar bij voorkeur 45 euro 
per uur, reageerde Edwin de Vries 
van DVS-Heus Schilders uit Go-
rinchem op Facebook: ‘Wat een 
dom gelul, zeg. Deze tarieven ma-
ken alles kapot. Dit is een korte 
termijngedachte, want over een 
paar maanden zit iedereen thuis. 

Een paar weken de hoofdprijs en 
daarna maanden helemaal niets 
in de winter. Laten we normaal 
doen, zodat de zzp’er ook in de 
winter wat te doen heeft in plaats 
van maandenlang niks. Het einde 
van het liedje is dat ze straks nóg 
minder hebben.’ En dit is het ge-
lijk van De Vries. Ook hij neemt 
genoegen met een lager uurtarief 
en wil zich gedurende slappe tij-
den niet uit de markt prijzen. Een 
legitiem argument.
Er zijn online platforms die bij of-
fertes enige sturing geven qua 
uurtarief. Op de website van 
schilder-concurrent.nl valt op dat 
de potentiële klant al op een be-
paald spoor wordt gezet: men 

waarschuwt voor opvallend lage 
uurprijzen. Het pleidooi op deze 
website is om zaken te doen met 
een erkende schilder. Op de zelf 
geformuleerde vraag ‘zegt het 
uurtarief echt wat?’ luidt het ant-
woord: ‘Ja, wij zijn ervan over-
tuigd dat het uurtarief wel iets 
zegt. Als een schilder veel minder 
dan 40 euro per uur kost, dan 
kunt u zich zichzelf afvragen wat 
voor kwaliteit hier tegenover 
staat. Er zijn voldoende “klusjes-
mannen” die voor 20 euro per uur 
werken, maar meestal is de kwali-
teit van het werk ronduit slecht te 
noemen. Daarbij komt nog eens 
dat zulke mensen er vaak ook niet 
voor schromen om goedkope verf 

te kopen en hier vervolgens ook 
nog aan verdienen.’
Feit is wel, de schilderonderne-
mer heeft het tij mee. De order-
portefeuilles puilen uit. Schilders 
kunnen langzaam maar gestaag 
hun tarieven naar een hoger peil 
trekken. Zo laten de zelfstandig 
ondernemers Nicole van den 
Boogaard en Brechje Verel van 
Punt94 Schilders uit ‘s-Hertogen-
bosch als reactie op deze discussie 
op de website van de NOS weten: 
‘We begonnen iets te voorzichtig 
met ons uurtarief van 30 euro. Dat 
was niet nodig. Nu liggen we pri-
ma in de markt en kunnen we 
37,50 per uur vragen.’ Ook dat is 
een waarheid als een koe.
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Hookedonwalls met een verte-
genwoordiging in het Belgische 
Zonhoven, biedt met Hidden 
Treasures een behangcollectie met 
verschillende dessins die geïnspi-
reerd zijn op zeedieren, kleurrijke 
koralen en planten die voorko-

men in de onderwaterjungle. De 
collectie omvat uitvoeringen met 
sprekende namen zoals ‘De kleine 
zeemeermin’, ‘Hoogtij’, ‘Onder-
waterjungle’ en ‘Tentakels’. Te-
vens bestaat de keuze uit ‘Het ka-
rakter van de barbeel’, ‘Reflec-
ties’, ‘Kronkelend koraal’ en 
‘Strand’. De verschillende varian-
ten zijn beschikbaar in drie tot vijf 
kleurvariaties. Behalve ‘Strand’ 
dat beschikbaar is in veertien 
kleurvariaties. 

info: 0800 186 20 99
www.hookedonwalls.com 
bouwproducten.nl: 252693

Behangcollectie

Het 18 V-programma van Metabo 
is aangevuld met accu boor-
schroefmachines en accu klop-
boormachines met drie standen 
en koolborstelloze motoren. De 
derde stand is bedoeld voor hoge 
toerentallen tot 3.800 min-1. An-
dere technische kenmerken zijn 
het koppel van maximaal 60 Nm 
in zachte en 120 Nm in harde ma-
terialen. De machines zijn uitge-
rust met het praktische snelwis-
selsysteem Quick waarmee zon-
der  gereedschap eenvoudig 
tussen boren, schroeven en haaks 
schroeven is te wisselen. De bits 
en zeskantboor zijn bovendien 
ook zonder boorhouder direct in 
de as te plaatsen waarmee de sys-
temen compacter en lichter wor-

den voor toepassing in nauwe 
ruimtes.

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

bouwproducten.nl: 252764

H E T  P R O D U C T

Isolerende raamfolie voor enkel glas

3M won er vorige maand de Rob 
Insinger Duurzaamheid  Award 
mee, een prijs voor de meest duur-
zame productinnovatie. 
De multinational heeft de glasfo-
lies ondergebracht bij hoofdverde-
ler/preferred supplier System-Li-
ne in Amersfoort. ‘De nieuwe 
Thinsulate 75 (75 staat voor de 
mate van lichtdoorlatendheid, 
red.) is speciaal voor enkel glas in 
oudere, ook monumentale, gebou-
wen ontworpen. Niet voor gepro-
fileerd getrokken glas. Het moet 
wel vlakglas zijn’, nuanceert Ste-
fan Flederus, accountmanager van 

System-Line, de toepassingsmoge-
lijkheden, ‘Denk aan oudere ho-
tels, bank- en kantoorgebouwen, 
fabrieken. Maar ook aan de eerste 

generatie dubbel glas (4-12-4mm). 
In die gevallen hebben we het over 
een rendement van 26%; bijvoor-
beeld een u-waarde van 2.8 naar 
2.2. Door vermindering van de 
binnendringing van infrarood 

houdt de folie in de zomer de 
warmte buiten en, omgekeerd, in 
de winter de warmte binnen. Ook 
blokkeert de folie de uv-straling, 
die het interieur doorgaans ver-
kleurt.’ 
De folie wordt aan de binnenzijde 
aangebracht. De Thinsulate 75 is 
een low-e-folie (lage emissie), een 
metaaloxidehoudende folie. 

De applicateurs bestaan uit gecer-
tifi ceerde bedrijven. ‘Er moet vol-
doende aantoonbare kennis in 
huis zijn om de garantie van 15 
jaar af te kunnen geven. De appli-
cateur moet exact weten met wat 
voor glas hij van doen heeft: dikte, 
aantal lagen, aantal folies. Dit om 
de zogenoemde thermische span-
ning (stress) bij het aanbrengen 
van deze folie vast te kunnen stel-
len. Hiervoor beschikt hij over spe-
ciale meet- en analyseapparatuur.’
De folie is in rollen verkrijgbaar in 
rollen van 91, 122 en 183 cm, af-
hankelijk van de grootte van het te 
bekleden glas. ‘Snijden doen de 
applicateurs in het werk met een 
speciaal rvs-mesje. Daarbij houdt 
de applicateur rekening met enke-
le millimeters marge, omdat je, ze-
ker bij oude panden met kleine 
ruitjes, te maken hebt met oneven 
kit-, (stop)verfranden, of met rub-
bers in metalen sponningen bij en-
kel glas.’ 
Een (vastgoed)onderhoudsbedrijf 
dat voor deze folie kiest kan twee 
wegen bewandelen. Het aanbren-
gen van de folie in onderaanne-
ming uitbesteden of zelf zorgen 
voor gecertifi ceerde applicateurs. 
‘Momenteel beschikken we over 
een landelijke dekking van 10 ge-
certificeerde bedrijven voor deze 
folie. Dat mogen er meer zijn. Let 
wel: folie die door een niet-gecerti-
fi ceerd bedrijf is aangebracht, kan 
nooit terugvallen op de garantie-
voorwaarden.’

AMERSFOORT - Voor een duurzamer Nederland moeten er nog heel 
wat meters enkel glas aangepakt worden. Vervangen? Dat kan, maar dat 
hoeft niet. 3M heeft onlangs de raamfolie Thinsulate geïntroduceerd, 
een folie die de u-waarde van oud(er) fl oatglas opwaardeert tot dat van 
dubbel glas, van 5.75 naar 3.55. Een verbetering van ongeveer 40%. 

Stefan Flederus: ‘De applicateur moet over voldoende aantoonbare kennis 
beschikken’

gelaagde glas is naar wens verder 
te verwerken tot isolatieglas met 
eventueel nog meer functies zoals 
zon- of warmtewering.

info: (0495) 57 44 35
www.vetrotech.com

bouwproducten.nl: 252688

Contraflam Polygard van Vetro-
tech Saint-Gobain is een begla-
zing die niet alleen brandveilig 
maar tevens doorbraakvertra-
gend is (weerstandsklasse P8B). 
Zo bieden de deuren met deze be-
glazing een brandwerendheid 
van dertig minuten waardoor zij 
ook zijn toe te passen als vlucht- 
of paniekdeuren. Polygard be-
staat uit een combinatie van glas 
en polycarbonaat met een tussen-
laag van polyvinylbutyral (PVB). 
Verder is het materiaal 38 mm 
dik, weegt 73 kg/m2 en is be-
schikbaar in afmetingen van 
maximaal 1.500 x 2.900 mm. Het 

V A K M A N S C H A P

Hercuseal Superior High Tack315 
van Den Braven is een hybride 

lijm die geschikt 
is voor vlekvrij 
werken op poreu-
ze ondergronden 
z o a l s  n a t u u r -
steen. Daarnaast 
is het product ook 
geschikt voor het 
v e r l i j m e n  v a n 
vele andere mate-
rialen waaronder 
steen, beton, glas, 
kunststoffen, ke-
ramiek en uiteen-
lopende metalen. 
De professionele 

constructie- en montagelijm ken-
merkt zich door een hoge aan-
vangskleefkracht waardoor lijm-
klemmen en fi xeertape overbodig 
zijn. Verder is de toegepaste for-
mule gebaseerd op een hybride 
technologie, en hardt neutraal uit 
tot een elastisch blijvend rubber 
met een hoge eindsterkte. Hier-
mee draagt de lijm ook bij aan de 
absorptie van akoestische en me-
chanische trillingen terwijl het 
eindresultaat bestand is tegen 
weer en wind.

info: (0162) 49 10 00
www.denbraven.com

bouwproducten.nl: 252818

Hybride lijm

Fo
to

: H
vG

Prijs voor de meest 

duurzame productinnovatie

Brandwerende beglazing

Jong geleerd oud gedaan   EDWARD UITTENBROEK

Onlangs viel ik in bij buurthuis-
werk Techniek om jonge tieners 
te begeleiden bij het maken van 
een ‘eeuwige kalender’. Dat is 
een houten werkstukje waar-
mee je met kubusjes en balkjes 
de dag van vandaag kunt weer-
geven. Als achtergrond en voor 

de aardigheid 
wordt er een 
figuurt je ge-
zaagd, in dit 
geval een beer-
tje dat dus zoge-

n a a m d  h e t 
maandbalkje 
e n  d i e  d a -
tumblokjes 
vasthoudt . 
M i j n  t a a k 
w a s  z a a g -

geven. Als achtergrond en voor 
de aardigheid 
wordt er een 
figuurt je ge-
zaagd, in dit 
geval een beer-
tje dat dus zoge-

n a a m d  h e t 
maandbalkje 
e n  d i e  d a -
tumblokjes 
vasthoudt . 
M i j n  t a a k 
w a s  z a a g -

van Den Braven is een hybride 

Accu boorschroef- en 
accu klopboormachines

van de redactie van
Eisma’s Schildersblad en 

SchildersVakkrant

Bekijk onze facebookpagina 

www.facebook.com/Schildersvak

klik op ‘vind ik leuk’ en ontvang dagelijks 

onze interessante en praktische updates.

SchildersVak op Facebook



6 oktober 2017 19

‘Planners weten niet altijd waar 
dure spullen zijn’, legt Desmond 
van Kooten, salesdirector bij GPS-
Buddy uit, ‘In het magazijn staan 
ze niet, dus wordt er bijgehuurd of 
-gekocht. In de winter staat het ma-
gazijn dan opeens vol.’ Daar heeft 
het Almeerse bedrijf sinds kort een 
oplossing voor: een zwart doosje 
dat op het materieel bevestigd 
wordt en elke dag één ‘ping’ uit-
zendt via het LoRa-netwerk van 
KPN, een soort wifi  voor het ‘inter-
net of things’. Van Kooten: ‘Zend-
masten kunnen de plaats van die 
“ping” tussen de 50 en 150 meter 
exact bepalen.’ Nu kun je dus met 
de bijgeleverde software zien waar 
de spullen zijn. In geval van dief-
stal weet je dus niet op adresniveau 
waar je materieel is, maar je krijgt 
wel een indicatie.’
Het is anders met de gps-tracking. 
Die is real-time en superprecies. Ei-
gen monteurs bouwen de hard-
ware in onder andere bedrijfsbusjes 

en -auto’s. Van Kooten: ‘De basis is 
rittenadministratie. Daar kun je als 
bedrijf al heel veel mee.’ Digitaal 
bijhouden waar en wanneer de 
auto rijdt is handig voor leaserij-
ders die de auto niet privé rijden en 
dat moeten aantonen. Het systeem 

voldoet aan het keurmerk ritregis-
tratiesystemen waardoor het onder 
het zogenaamde ‘verlicht controle-
regime’ van de Belastingdienst valt. 
Maar het systeem is ook handig 
voor planners. Die zien namelijk al-
tijd precies waar een auto zich be-
vindt. Overigens zit er ook een 
‘privé-switch’ in de auto’s. Dan 
worden wel de kilometers geregis-
treerd, maar niet waar gereden 
wordt.  De planner kan zien of de 
auto op tijd aangekomen is en niet 

te vroeg is weggereden. ‘Een plan-
ningsmodule kan projecten effici-
ent koppelen aan voertuigen, maar 
bijvoorbeeld glasschadebedrijven 
gebruiken het ook als controle 
naast de eigen planning’, legt Van 
Kooten uit. In de cao gelden ver-
schillende salarisafspraken voor de 
chauffeur en voor de bijrijders in 
een (schilders)busje. ‘De mensen 
hebben een persoonlijke identifi ca-
tiesleutel. Die houden ze bij een le-
zertje in de auto. Dat registreert wie 

chauffeert en wie meerijdt. Dat 
wordt gekoppeld aan de salarisad-
ministratie.’
Steeds belangrijker wordt de mo-
dule waarin het rijgedrag van de 
chauffeur wordt bijgehouden: ge-
middelde snelheid, topsnelheid, 
benzineverbruik, optrek- en remge-
drag. Van Kooten: ‘Aan opdracht-
gevers kun je als schildersbedrijf 
laten zien dat je op “groen rijden” 
let, dat je maatschappelijk verant-
woord onderneemt.’  

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

Velux ontwikkelde een dakraam 
dat speciaal geschikt is voor toe-
passing in monumentale gebou-
wen. Zo zijn het buitenkozijn en 
de gootstukken vervaardigd van 
zink, dat goed past bij de materia-
len die vaak bij monumentale 

panden zijn gebruikt. Het binnen-
kozijn en de binnenafwerking zijn 
van hout, de ruit heeft een bolling 
en de beugels vormen een fraaie 
aanvulling op de oude, gietijzeren 
ramen. Verder voldoet het dak-
raam aan de esthetische eisen die 

voor monumentale panden 
gelden. Door de diverse 
technische eigenschappen 
zoals hoge isolatiewaarden, 
voldoet het dakraam tevens 
aan de hoge comforteisen 
behorende bij moderne dak-
ramen.

info: (030) 662 96 29
www.velux.nl

bouwproducten.nl: 252766

Dakraam (monumentaal)

Isolerende raamfolie voor enkel glas

‘Materieel effi ciënter inzetten’
ALMERE – U hebt een stuk of tien schildersbusjes met personeel op 
verschillende projecten, maar hebt eigenlijk geen idee of ze er wel al-
tijd op tijd zijn en hoe milieuvriendelijk de mannen rijden? En aan de 
reistijdregistratie rammelt ook wel eens wat? Er is een oplossing. Nu 
ook voor het terugvinden van rondslingerend materieel.

Desmond van Kooten: ‘Aantoonbaar bezig zijn met duurzaam rijden wordt steeds belangrijker’

V A K M A N S C H A P

Jansen Aqua Radiatorenlak is een 
waterverdunbare, snel drogende, 
geurarme radiatorlak in glans en 
zijdeglans. De Aqua Radiatoren-
lak van Jansen heeft als voordeel 
voor het milieu en haar verbrui-
ker dat het product 0 g/ltr aan op-
losmiddel bevat. De lak is hittebe-
stendig tot 180 graden Celsius en 
vergeelt niet. Tevens is de lak 
thixotroop ingesteld en heeft een 
goede kantendekking. De Aqua 
Radiatorenlak kan zowel binnen 
als in een buitensituatie worden 
toepast op onder andere warm-
waterleidingen, verwarmingsele-
menten en op radiatoren. Het pro-
duct is leverbaar in het wit, maar 

kan tot 5% worden aangekleurd 
met Vista Universele Mengkleu-
ren. Verpakkingen: 375 ml, 750 ml 
en 2,5 ltr

info:  (070) 369 41 41
www.vistapaint.nl 

bouwproducten.nl: 252823

‘Reisuren gekoppeld aan 

de salarisadministratie’ 
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Radiatorenlak

Jong geleerd oud gedaan   EDWARD UITTENBROEK

wachter: het gevaarte werd door 
de tien- tot twaalfjarigen aange-
dreven maar ik stond erbij om te 
voorkomen dat er allerlei li-
chaamsdelen door de zaal zouden 
spetteren. Dan is je werkstukje 
wel verpest, als 
er iemands vin-
ger of hand te-
genaan stuitert. 
Dat kunnen we niet hebben.
En het aardige is: we kwamen 
juist aan het leukste deel toe: het 
verven. Omdat het mijn verjaar-
dag was, kon het qua datum ook 
al niet mooier. En de pret die die 
jochies en dat meisje dan hebben 
bij het verven, dat is natuurlijk 
prachtig om te zien. En nou komt-
ie: welke kleur gaat het beertje 
krijgen… Ze mochten zelf verf-

poeder aanlengen en het gezichtje 
proberen te tekenen. Een beertje 
bleef zo jammerlijk met één oog, 
en zo gaat er wel meer niet hele-
maal perfect, maar het gaat erom 
dat ze passie voor techniek krij-

ge n  e n  in  de 
praktische be-
roepen terecht 
gaan komen. En 

de voortekenen waren gunstig: er 
werd al gevraagd naar meer kleu-
ren. Iemand wilde geen donker-
bruine maar een rode beer, bij-
voorbeeld. Helaas hadden we 
geen mengpoeders voorhanden, 
maar dat is dus een mooi verbe-
terpunt.
De vraag naar de kleurtjes deed 
me denken aan een workshop 
verf maken die ik eens in verfmo-

len De Kat heb gedaan, in de 
Zaanse Schans. Ik heb het mijn 
vrouw al eerder voorgesteld, ze 
was trouwens ook bij die work-
shop, maar ze vreest een poe-
derstuiffestijn met een hoop 
corvee erachteraan. Toch lijkt 
het me wel wat: meer kleurtjes 
en ook nog eens zelf aange-
maakt. Als je het enthousiasme 
van die kleine guiten nú al ziet, 
dan is daar veel te halen voor de 
toekomst van ons vakgebied. 
Zelf ga ik in ieder geval vaker 
meedraaien in het team. Jong 
geleerd, oud gedaan. Wie de 
eeuwige kalender heeft, heeft 
de toekomst!

 uittenbroek@coating
kennistransfer.com

V O O R Z E T



Meer weten? Ga naar

trimetal.nl/intro

“Met Trimetal Bouwverven kan ik beter mijn vak 

uitoefenen. Ze hebben alle producten die ik nodig 

heb en als ik even meer wil weten over bijvoorbeeld 

hechting of ondergronden, kan ik altijd bellen. 

Hun Vakdagen zijn leerzaam en helpen me bij 

het ondernemen. En dan hebben ze ook nog toffe 

evenementen. Trimetal weet echt wat ik nodig heb.”

Thijs Menger, Vakschilder

Trimetal biedt ondersteuning voor, tijdens  
en na de klus:

  Hulp bij inspectie en verftechnische rapporten

  Advies bij praktijkproblemen

  Vakgerichte workshops en leuke evenementen

  En nog veel meer...
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