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Sigma coatings
gaat biobased
UITHOORN - Na eerdere biobased 
initiatieven van diverse merken 
was het lang wachten wat Sigma 
en Sikkens zouden gaan doen. Het 
is Sigma Coatings die nu Sigma Air 
Pure introduceert: een biobased 
muurverf die de binnenlucht zui-
vert. Het is in staat de formaldehy-
demoleculen uit de lucht te fi lteren 
en te neutraliseren. Afhankelijk 
van de oppervlakte van de ruimte 
en de aanwezige concentratie for-
maldehyde, zorgt de Air Purifying 
Technology meerdere jaren voor 
een aanzienlijke reductie.

Keurmerk 
voor esthetiek  

NIEUWEGEIN - Het VMRG-keur-
merk, dat een pakket van eisen 
omschrijft waaraan gevels voldoen 
waarop gevelbouwbedrijven ga-
rantie geven, is uitgebreid met een 
aantal paragrafen over ‘esthetisch 
onderhoud’. De conditiemetings-
norm NEN 2767 heeft  het  er 
 namelijk niet over hoe de gevel 
er  uitziet .  In de vernieuwde 
 VMRG-Kwaliteitseisen zijn nu 
voorwaarden opgenomen waaron-
der de gevelbouwers ook deze es-
thetische waarde kunnen garande-
ren. Dan gaat het onder andere 
over regelmatige bewassing van de 
geveldelen. 

Veel nieuwe
bouwbedrijven

DEN HAAG - Het aantal bedrijven 
stijgt aanzienlijk, laat het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS) 
weten. In aantallen het meeste be-
ginnen die bedrijven in de bouw. 
Uit het overzicht van het CBS over 
de eerste drie kwartalen van 2017: 
‘De sector Bouw groeit het hardst 
in absolute aantallen starters. In de 
eerste drie kwartalen van 2017 zijn 
14.498 bedrijven gestart in de sec-
tor Bouw (14 procent meer dan in 
de eerste drie kwartalen van 2016).
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Witte asbest gevonden in straalgrit

de vervanger voor ammonia

Reinigt en ontvet 
schilderwerk en 
veel meer:

• Anti-statisch
• Niet nawassen
•  Biologisch 

afbreekbaar
• Laag schuimend

Meer informatie:  
www.universol.nlIn handige doekjes

Chemtec_ADV_Universol_87x58_DEF.indd   1 07-04-16   12:16
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Schilderkunde in de Martinikerk

FRANEKER - De Landelijke Schildersdag van de StudieClub Schilders (SCS) 
trok zaterdag 8 oktober in totaal zo’n 165 bezoekers. De Friese SCS-afdeling or-
ganiseerde deze zeventigste editie en besloot het evenement te houden in Frane-
ker. Het afwisselende programma, samengesteld door secretaris Jelle Zijlstra, 
vond voornamelijk plaats in theater De Koornbeurs. De expositie van alle inge-
zonden (decoratieve) werkstukken voor de Vakwedstrijd was te zien in de Marti-
nikerk (zie foto). Ook kon een bezoek worden gebracht aan het Koninklijke Plane-
tarium van Eise Eisinga.
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DEN HAAG - De kranten, ra-
dio- en tv-rubrieken staan al 
enige dagen bol van de rege-
ringsplannen van de coalitie 
tussen VVD, CDA, Christen 
Unie en D66. En de formatie 
van een nieuwe regering is in-
middels in volle gang. Het re-
geerakkoord bevat veel plan-
nen die de schilderssector ra-
ken. Zoals de status van zzp’ers, 
het doorbetalen door het mkb 
tot 25 man personeel bij ziekte, 
veranderingen in de hypo-
theekrenteaftrek en het woning-

forfait en de verhoging van de 
btw van 6 naar 9 procent. Over 
verschillende zaken wordt nog 
gesproken, zowel in de coalitie, 
het parlement en de samenle-
ving. SchildersVakkrant vat de 
eerste reacties op de plannen 
samen van Bouwend Neder-
land, Zelfstandigen Bouw, ZZP-
Nederland, de Vereniging Ei-
gen Huis en OnderhoudNL.
Lees de eerste reacties op het 
voorlopig regeerakkoord van 
partijen in de bouwbranche op 
pagina 11 van dit nummer.

Reacties op regeerakkoord

De getroffen bedrijven dienen aan 
de Inspectie SZW de locaties door 
te geven waar met het smeltslak-
grit gewerkt wordt. Daar wordt ter 
plekke onderzoek ingesteld of er 
vervuiling met asbest heeft plaats-
gevonden op de werkplek zelf of 
in het verspreidingsgebied.
Over de onstane situatie wordt in-
tensief overlegd door de gritleve-
rancier, OnderhoudNL en het mi-
nisterie. Eurogrit kwam zelf met 
het nieuws dat een onafhankelijk 
en erkend onderzoeksbureau con-
stateerde dat er asbestvezels van 
het type chrysotiel (‘witte asbest’) 
kunnen voorkomen in Eurogrit 
straalmiddel smeltslak (alumini-
um silicaat). Een van de getroffen 
locaties is de Willemsbrug in Rot-
terdam, waar Venko aan het schil-
deren is.
Volgens Eurogrit is de tot nu aan-
getroffen concentratie van het as-
best onder de 100 mg/kg droge 
stof, een grens die is vastgelegd in 
het Productenbesluit asbest en het 
Arbeidsomstandighedenbesluit. 
De aangetroffen hoeveelheden 

zou dermate klein zijn dat het pro-
duct zelf geen gezondheidsrisico’s 
met zich meebrengt. Maar bij lang-
durige onbeschermde blootstel-
ling tijdens het gebruik kunnen 
verhoogde gezondheidsrisico’s 
niet worden uitgesloten.
Ondernemersorganisatie Onder-
houdNL laat weten actie onderno-
men te hebben omdat meerdere 
metaalconserveringsbedrijven met 
dit probleem te maken (kunnen) 
hebben en het probleem zich lan-
delijk voordoet. Zo is er allereerst 
juridisch advies opgesteld om de 
aangesloten bedrijven te onder-
steunen in hun positie als werkge-
ver en opdrachtnemer.
Verder is er overleg geweest tus-
sen OnderhoudNL,  Eurogrit en 
de overheid. De Inspectie SZW 
neemt de kwestie hoog op en heeft 
het onmiddellijk stilleggen van de 
werken verordonneerd.  In de 
daarop volgende dagen zijn onaf-
hankelijke inspecteurs aangezocht 
om de verontreiniging met witte 
asbest op de werkplekken zo snel 
mogelijk te onderzoeken. 

AMSTERDAM - In een groot interview in de Volkskrant kijkt de 
nieuwe CEO van AkzoNobel, Thierry Vanlancker, terug op het roe-
rige afgelopen halfjaar. De verffabrikant ziet nog steeds niets in een 
overname door het Amerikaanse PPG. Wat niet wegneemt dat activis-
tische aandeelhouders een punt kunnen hebben.

‘Wij zijn nog altijd tegen een over-
name van ons bedrijf door PPG’, 
legt de CEO uit. Enige weken gele-
den volgde hij in alle haast Ton 
Büchner op. Cultuurverschillen 
tussen de twee mondiale spelers 
en problemen met mededingings-
autoriteiten noemt hij als belang-
rijkste bezwaren.
Volgens de nieuwe leider is de ver-
houding met de activistische Elliot 
Management Corporation, een 
hedgefonds dat een aandelenbe-
lang in AkzoNobel nam en met 
rechtszaken probeerde het bedrijf 
in de armen van PPG te dwingen, 
inmiddels enigszins genormali-
seerd. Eind november verstrijkt de 
termijn van een half jaar waarin 

PPG geen nieuw bod op AkzoNo-
bel zou mogen uitbrengen. Vol-
gens Vanlancker kunnen activisti-
sche aandeelhouders een positieve 
invloed hebben: ze wijzen op 
zwaktes in de bedrijfsvoering, met 
het oog op de winstmarges. Die 
kunnen worden aangepakt.
Of er een nieuwe overnamepoging 
komt weet Vanlancker niet. Erte-
gen pleit de waardedaling van de 
dollar en het stijgen van de rente. 
Ervoor pleit dat AkzoNobel met 
het afstoten van de chemietak klei-
ner en nog meer gespecialiseerd in 
verf is geworden. ‘Maar je kunt 
moeilijk jezelf zo lelijk mogelijk 
maken om overnames te voorko-
men.’   

Vanlancker: Elliot had een punt
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PAPENDRECHT - Bij Straalgrit-leverancier Eurogrit in Papendrecht 
in het smeltslak-grit zogenaamde ‘witte asbest’ aangetroffen. Schil-
derwerkzaamheden waar met dit product gewerkt wordt zijn met 
onmiddellijke ingang stilgelegd. Het zou om 140 bedrijven gaan met 
meerdere locaties.
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In Apeldoorn geen
regenboogzebrapad

APELDOORN - Als het aan 
Harry Voss ligt komt er geen re-
genboogzebrapad in Apel-
doorn. Het gemeenteraadslid 
van de Partij voor de Dieren zou 
veel liever een regenboog op het 
Marktplein of het Stationsplein 
zien. Dat schrijft Voss in een 
openbare brief aan het college 
van burgemeester en wethou-
ders. Diverse politieke partijen 
in Apeldoorn hamerden her-
haaldelijk op de komst van een 
regenboogzebrapad, zoals in di-
verse steden al het geval is. Wet-
houder Johan Kruithof voorziet 
problemen als ‘je gaat klooien 
met zebrapaden’.

Niweto speelt tragi-
komedie over verf
WEHL - De Wehlse theatergroep 
Niweto speel t  aankomend 
weekend het toneelstuk Verf. 
Het stuk werd geschreven door 
Bert Edelenbos. Theo Menting 
tekende voor de regie. 17, 18 en 
19 november kan de tragische 
komedie bezocht worden in het 
Koningin Beatrix Centrum in 
Wehl. Dan wordt getoond hoe 
een groepje vrouwen in de jaren 
zestig omgaat met een opmerke-
lijke gebeurtenis, waarna oud 
zeer naar boven komt. Via www.
niweto.nl kunnen kaartjes voor 
de voorstelling gereserveerd 
worden. Voorzover bekend 
heeft Niweto niets van doen met 
de Zwolse schildersschool Ni-
meto.

Schilder het nieuwe
gemeentewapen
HOOGEZAND-SAPPEMEER - 
HeringedeeldGR nodigt de in-
woners uit de toekomstige ge-
meente Midden-Groningen uit 
om tijdens een workshop een 
nieuw gemeentewapen te schil-
deren, samen met beeldend 
kunstenaar Annemiek Vos. De 
workshop neemt ongeveer twee 
uur in beslag. Bij de schilder-
workshop is plek voor maxi-
maal vijftien (jong)volwassenen 
(de workshop voor kinderen 
vindt eerder die dag plaats). 
Deelnemers kunnen een lucht-
ballonvaart winnen. Of uit de 
schilderijen ook een definitief 
wapen komt zegt het bericht 
niet.

Onder de verf 
na ongeval
ALMERE - Agenten keken vrij-
dag raar op na een ongeval in 
Almere. Bij bedrijventerrein 
Stichtsekant was een auto in de 
sloot beland, waarna de twee in-
zittenden weg waren gelopen 
richting de A27. Het tweetal was 
nat en besmeurd met witte verf, 
evenals de auto. Waarom de 
auto vol lag met witte verf is 
niet duidelijk. De twee inzitten-
den zeiden te zijn weggelopen 
van de auto om op hulp te 
wachten. 

P E R S O N E N  &  B E D R I J V E N
Danny Rijken sales-
manager Copperant 
ETTEN-LEUR – Danny Rijken is 
de nieuwe salesmanager bij Cop-
perant, een merk van Baril Coa-
tings. Bij Baril Coatings is hij ver-
antwoordelijk voor de verdere 
groei en commerciële doorontwik-
keling van het merk Copperant. 
Rijken is een bekend gezicht in de 
sector. Na eerst dertien jaar werk-
zaam te zijn geweest bij een vast-
goedonderhoudsbedrijf in het 
oosten van het land, stapte hij 
twaalf jaar geleden over naar Van 
Wijhe Verf. Daar was hij aanvan-
kelijk commercieel technisch advi-
seur en later regiomanager voor 
het merk Wijzonol.

Trimetal-vriend voor 
het leven
GROOT-AMMERS – Op een zon-
nig terras nam Trimetal-account-
manager Jan Zeddeman eind sep-
tember afscheid van zijn Trimetal- 
en AkzoNobel-collega’s.  Om 
gezondheidsredenen kan hij zijn 
werk niet meer voortzetten. Zed-
deman ondersteunde als Trimetal-

accountmanager grossier Bevela 
en haar relaties. Hij bedankte col-
lega’s en relaties voor de mooie 
samenwerking en steun geduren-
de de afgelopen periode. Helaas te 
vroeg gestopt, maar een Trimetal-
vriend voor het leven.

De Betere Schilder 
‘twee deuren’ verder
BERGCHENHOEK – Niet vergis-
sen, kwaliteitsorganisatie De Be-
tere Schilder, voorheen kantoor-
houdend aan de Tobias Asserlaan 
7, is verhuisd naar de Tobias As-
serlaan 3, vanzelfsprekend ook in 
Bergschenhoek. Het scheelt niet 
veel, maar toch goed om rekening 
mee te houden. 

Website AGC 
vernieuwd
TIEL – AGC Glass Nederland pre-
senteert een vernieuwde website:  
www.agcnederland.nl. De web-
site geeft een compleet overzicht 
van de drie AGC-productiebedrij-
ven in Nederland, het hoofdkan-
toor en de zeventien AGC glas-

handels, waarvan het merendeel 
allround groothandels zijn in glas, 
verf- en non-paintmaterialen. De 
website geeft ook direct toegang 
tot een aantal tools, zoals de pro-
ductkiezer brandwerend glas, het 
aanmelden van lege bokken en de 
energiebesparingsapp.

Nederland Schildert 
eigendom Essent  

’S-HERTOGENBOSCH – Energie-
bedrijf Essent heeft het bedrijf Ne-
derland Isoleert overgenomen. 
Onderdeel van de overname is 
ook Vlaanderen Isoleert en Neder-
land Schildert. Met de overname 
breidt Essent haar isolatienetwerk 
verder uit. De naam Nederland 
Isoleert blijft gehandhaafd. Het 
bedrijf is sterk marketinggedre-

ven en probeert particulieren over 
te halen om te investeren. Ook 
neemt het de isolatie- en het schil-
derwerk voor haar rekening.

Sommer kiest voor 
elektrisch  
EMMEN – De twee projectleiders 
van Sommer Schilderwerken in 
Emmen komen vanaf heden heel 
stilletjes aanrijden. Het schilders-
bedrijf schafte elektrische auto’s 
voor ze aan. Het gaat om Volks-
wagens Golf, de e-Golf. De wa-
gens hebben een radius van maxi-
maal 300 kilometer. Het bedrijf 
laat met de auto’s zien bewust be-
zig te zijn met het reduceren van 
auto-uitstoot en CO2.

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.

Leveranciers en MVO  JAN MAURITS SCHOUTEN

van u niet eens wist dat het be-
stond.
Beide zijn een voorbeeld van de 
mate waarin de schilder afhanke-
lijk is van zijn toeleveranciers. Dat 
lijkt niet altijd duidelijk. Tenslotte 
is uw materiaal 
maar een klein 
percentage van 
uw omzet. Het 
maatschappelijk betrokkene van 
uw onderneming blijkt dan ook 
vooral uit uw personeelsbeleid. En 
heel wat schildersbedrijven doen 
aan sociale inclusiviteit (nieuw 

modewoord, zoek maar even op). 
Al zijn er ook nog altijd bedrijven 
die in hun personeel geen ‘asset’ 
maar een ‘convenience’ zien (ma-
nagementtaal, zoek maar niet op).
Steeds meer dringt door dat ook 

h e t  v e r a n t -
woord onderne-
men van de le-
verancier er toe 

doet. Onze bussen moeten schoner 
om onze CO2 footprint te verbete-
ren. Onze verf moet groener om de 
olievoorraden te sparen, onze 
hoogwerkers komen niet van een 

leverancier die ook aan een 
muur in Israël werkt en onze le-
veranciers moeten net als wij 
werken met mensen met een af-
stand tot de arbeidsmarkt. 
Het is altijd de laatste stap, de 
buitenste cirkel in het proces van 
je bedrijf professioneel maken, 
maar een goed leveranciersbe-
leid hoort er bij. Waarin de in-
koopprijs uiteraard altijd be-
langrijk blijft.  

j.schouten@eisma.nl

Extreme voorbeelden. Aan de 
ene kant: asbestvezels in een 
straalmiddel dat je in goed ver-
trouwen koopt. Aan de andere 

kant: een verfl everan-
cier komt onverwacht 
met een verf die best 
wel bio-based is en 

ook nog eens een 
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kant: een verfl everan-
cier komt onverwacht 
met een verf die best 
wel bio-based is en 
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S J O N  GERALD JAGER

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

Altijd in de buurt, 
altijd welkom!

www.procoatings.nl
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Boete voor steigerongeluk

Het bedrijfsongeval gebeurde vo-
rig jaar 10 oktober tijdens het be-
tonstorten van nieuwbouw van 
een campus van de Leidse Univer-
siteit aan de Wassenaarseweg. De 
Boom Bouw werkte daar in op-
dracht van hoofdaannemer He-
ijmans.
De rolsteiger was niet voorzien 
van stabilisatoren en sommige van 
de steigerplanken lagen los. De 
rechtbank achtte bewezen dat dat 

de oorzaak is van het instorten van 
de steiger en daarmee van de dood 
van de medewerker. De boete van 
20.000 euro (het openbaar Ministe-
rie had 50.000 euro geëist) wordt 
opgelegd wegens het overtreden 
van de arbowet. Die schrijft im-
mers voor dat een werkgever zorg 
moet dragen voor veilige werkom-
standigheden voor de werkne-
mers. Dat is hier duidelijk onvol-
doende gebeurd. 

NIJMEGEN - Een medewerker van D&R Pruijn uit Huissen (met de slo-
gan op de bus: ‘Liefde voor je vak bepaalt de kwaliteit van je lak’) staat 
op een hoogwerker te werken aan deze prachtige voormalige school in 
Nijmegen. In heel Nederland zag Schildersvakkrant nog schilders begin 
oktober aan de gevel staan.  Het weer zat bepaald niet mee.

k o r t
Preventie digitale 
fraude kan beter

UTRECHT - Bijna twee op de vijf 
mkb’ers hebben in het afgelopen 
jaar te maken gehad met een vorm 
van digitale fraude. Zowel op het 
gebied van kennis als van preven-
tieve maatregelen valt nog veel te 
winnen voor het mkb. Dit staat in 
het rapport ‘Preventie door het 
mkb tegen digitale fraude’ van de 
Kamer van Koophandel (KvK). 
Vooral over identiteitsfraude, 
waarbij iemand ten onrechte han-
delt in naam van een bedrijf, heb-
ben mkb’ers weinig tot geen ken-
nis.

inspectie 5.000
kunstobjecten

DEN HAAG - Plafondschilderin-
gen, schilderijen, sculpturen en au-
diovisuele kunst bij 275 gebouwen 
in heel Nederland moeten worden 
geïnspecteerd en eventueel her-
steld. In totaal gaat het om zo’n 
5.000 beeldende kunstobjecten bij 
bijvoorbeeld gevangenissen, recht-
banken, musea en rijkskantoren. 
Het Rijksvastgoedbedrijf heeft 
hiervoor een aanbesteding uitge-
schreven op TenderNed. Met de 
aanbesteding wil het Rijksvast-
goedbedrijf de kwaliteit van de 
beeldende kunstobjecten waarbor-
gen. De dienstverlening moet op 1 
april 2018 starten.

onderzoek naar 
hergebruik pvb-folie
ZOETERMEER - Vlakglas Recy-
cling Nederland en UpcyGran on-
derzoeken of vervuilde pvb-folie, 
afkomstig uit gelaagd glas, ge-
schikt gemaakt kan worden om 
producten te produceren die ge-
bruikt kunnen worden in de bouw. 
Een klein gedeelte van de (meest 
zuivere) pvb-folie die vrij komt 
wordt al door recyclers verwerkt 
voor  verschillende toepassingen, 
zoals bijvoorbeeld voor de backing 
van vloerbedekking. Maar vervuil-
de pvb-folie wordt nog steeds re-
gelmatig gestort. Pvb-folie is, net 
als glas, 100 procent recyclebaar, 
stellen beide partijen.

UTRECHT – De beurs Renovatie 
& Transformatie is overgenomen 
door 54events. Renovatie zal in 
2018 editie (23 t/m 25 mei 2018) 
plaatsvinden in de Brabanthallen 
in Den Bosch. Renovatie 2018 
richt zich primair op de aannemer 
en de installateur. 
Wendy van de Geijn van 54events: 
‘De spil in het realiseren van reno-
vatieambities zijn de aannemer en 
de installateur. Onderlinge sa-
menwerking en kennis en inzet 
van innovatieve renovatieconcep-
ten worden steeds belangrijker. 
Mede gezien het groeiende tekort 
aan geschoolde medewerkers is 
kennis van de nieuwste technie-
ken en materialen om efficiënt te 
kunnen renoveren belangrijker 
dan ooit.’

KRIMPEN AAN DE IJSSEL - Bouwbedrijf J. de Boom Bouw in Krim-
pen aan de IJssel moet een boete van 20.000 euro betalen. De recht-
bank oordeelde het bedrijf verantwoordelijk voor een onveilige rol-
steiger. Die stortte in, waarbij een werknemer overleed en een ander 
gewond raakte.

LEEUWARDEN - Het is het kunstenaarspaar Radolph Algera en Ga-
briëlla Westra gelukt om de ‘salon’ van ’s werelds beste decoratie- en 
kunstschilders naar Nederland te halen. Na Sint Petersburg en New 
York is in 2018 Leeuwarden aan de beurt.

overname 
renovatiebeurs 

team Palet gepresenteerd
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GENEMUIDEN - Menig schildersbedrijf sponsort een sportploeg. 
Maar de naam van Palet Schilderwerken komt wel heel vaak in beeld. 
Dankzij de prima prestaties van de dames van schaatsploegTeam Pa-
let, waarvan het bedrijf nu al zes jaar hoofsponsor is. Vaste waarden 
zijn Ineke Dedden, heersend Nederlands Kampioen Natuurijs en Ma-
rathonscuphouder en Marathonsschaatster van het jaar Elma de 
Vries. 

De allerbeste schilders op het ge-
bied van marmeren, houten, 
trompe l’oeils, grisailles, paint-
brushing en andere oude en veel 
jongere schilderstechnieken ont-
moeten elkaar al decennia onre-
gelmatig tijdens een zogenaamde 
‘salon’, die meestal door één van 
decoratieschilders zelf wordt ge-
initieerd. Algera en Westra, zelf 
begenadigd decoratie-, restaura-
tie-, en kunstschilders, bezochten 
al veel van die ‘salons’ (op de foto 
staan ze met het werk dat ze sa-
men maakten voor het evenement 
in Sint Petersburg)  en zagen in 
het feit dat Leeuwarden in 2018 
culturele hoofdstad van Europa is 
een aanleiding om deze hoogmis 
van de schilderkunst naar Neder-
land te halen.
Het Decoratie Kunst Evenement 
zal vier dagen duren en vindt 
plaats in de grootste schouwburg 
van Leeuwarden, De Harmonie. 
Zoals gebruikelijk zullen de deel-
nemers niet alleen hun eigen bes-
te werk meenemen voor een ex-
positie, maar maken ze ook naar 
aanleiding van een opgegeven 
thema een schilderij speciaal voor 
deze tentoonstelling. Tijdens de 
salon werken de decorateurs sa-
men aan één groot kunstwerk dat 

daarna weggeschonken wordt, en 
geven ze en volgen ze tal van 
workshops en lezingen over het 
decoratiekunstvak, bijeenkom-
sten die ook voor buitenstaanders 
toegankelijk zijn, tegen vergoe-
ding en zolang er plaats is in de 
100 stoelen tellende conferentie-
zaal. De expositie is uiteraard 
voor het grote publiek toeganke-
lijk. Verwacht worden onder an-
dere decoratiespecialisten uit Ja-
pan,  Amerika,  Scandinavië, 
Duitsland en Italië, en zeker ook 
uit Nederland, waar een flink 
aantal topdecorateurs vandaan 
komt.
De organisatie zoekt nog spon-
sors. Geïnteresseerden kunnen 
contact opnemen met www.art-
decor.nl.

wereldtop decoratiekunst  
naar nederland

tussen de buien door

sCHiLDersBeDriJF HoeksCHe wAArDg e s t A r t

Het ene moment heb je nog de zekerheid 
van een vaste baan met het idee van een 
onbezorgde toekomst, niet veel later is 
dat perspectief vervlogen. Maar liefst 
27 jaar werkte Gertjan de Baat (46) 
bij één en dezelfde werkgever, tot het 
noodlot toesloeg. Niet alleen overleed 
zijn werkgever begin 2016, het bedrijf 
failleerde kort daarna. Vijf medewerkers 
stonden plotsklaps op straat.
De Baat: ‘Na het overlijden van onze baas 
probeer je met zijn vijven krampachtig de 
boel nog bij elkaar te houden. Onervaren 
en hulpeloos als je bent, leverde dat niet 
het gewenste resultaat op.’ 
De Baat probeert het bij een andere 
werkgever, maar merkt al snel dat hij een 
vaste baan wel kan vergeten. ‘Hooguit 
een dienstverband van een half jaar, 
te beginnen in april om voor de winter 

naar huis gestuurd te worden. Ik kende 
dat maar al te goed toen ik zelf nog veilig 
zat in een vaste baan en de inleners voor 
de winter mochten vertrekken. Zelf ben 
ik in die periode nooit in de problemen 
gekomen.’
Met behoud van 41 procent van zijn 
WW-uitkering begint De Baat aan de 
halfjaarlijkse Startersregeling van het 
UWV. ‘In een periode van een half jaar heb 
ik een online cursus Ondernemerschap 
gevolgd en een ondernemersplan 
gemaakt. Ondertussen mag je betaalde 
opdrachten uitvoeren, zonder dat je daar 
verantwoording over hoeft af te leggen. 
Ook volgt een werkcoach je vorderingen. 
Na een half jaar volgt de cruciale vraag:  
ga je door of stop je ermee? Stop je, dan 
kun je terugvallen op de WW, waar 
je nog recht hebt op 70 procent van je 

laatstgenoten inkomen. Of je begint 
voor jezelf. Ik koos voor het zelfstandig 
ondernemerschap en startte in april 
2016 Schildersbedrijf Hoeksche 
Waard in Strijen.’ 
En naar tevredenheid. ‘Je hebt een 
groter en breder netwerk dan je 
aanvankelijk vermoedt. Van de vier 
collega’s zijn er drie naar een ander 
schildersbedrijf overgestapt. Een 
andere collega en ik zijn voor onszelf 
begonnen.’ Van meet af aan zochten 
ze de samenwerking. ‘Voor een 
woningcorporatie hebben we samen 
projecten van zestien en van twaalf 
weken uitgevoerd, maar ook grote 
projecten bij particuliere klanten. 
Ongeveer 40 procent van de tijd werk 
ik met hem samen, 60 procent van de 
tijd eigen werk.’ Fo
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Amerikanen zien rood
MONTVALE – Menig grote verffabrikant lanceert een eigen ‘trend-
kleur’. Meestal is dat een kleur in een aardtoon. Het Amerikaanse 
verfmerk Benjamin Moore pakt voor 2018 wat sterker uit, met een 
rood dat er uitspringt. 
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Werk van Natalie Halberg
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Wijzonol AQUA: sneller droog, 
sneller klaar, dus direct winst!

De actie heeft betrekking op: Wijzonol AQUA Zijdeglans, 
Hoogglans, Hechtprimer en Systeemverf.

Deze actie loopt tot 20 december 2017.
www.wijzonol.nl/koppiekoppie
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‘Nederland inclusiever maken’
PSO-keurmerk ook onder schildersbedrijven steeds populairder

Want u bent van…?

‘Ik ben bestuurder bij PSO-Neder-
land. Wij kijken welke bedrijven 
in Nederland sociaal onderne-
men. Wij hebben het initiatief ge-
nomen voor deze erkennings-
regeling. Dat was in 2009. Als 
 programmamanager van de ge-
meente Amsterdam, betrokken bij 

social return, had ik aan de ene 
kant te maken met bedrijven die 
een heel goed arbeidsbeleid voe-
ren, maar het niet konden aanto-
nen en aan de andere kant bedrij-
ven die hoog van de toren blazen 
over hoe sociaal ze wel niet zijn, 
maar het in de praktijk helemaal 
niet waar kunnen maken.’

Echt waar, waarom?

‘Opdrachtgevers, en heus niet al-
leen overheden en corporaties, 
zijn steeds gevoeliger voor maat-
schappelijk verantwoord onder-
nemen-argumenten. Een bedrijf 
dat veel met mensen met een af-
stand tot de arbeidsmarkt werkt, 
heeft dus een streepje voor bij het 

verdelen van werk of het inkopen 
van diensten of producten. Maar 
het overkwam me wel eens dat ik 
bij zo’n bedrijf op een project 
kwam en dat er alleen maar Oost-
Europeanen aan het werk waren. 
Dan voel je je genomen. Neder-
land is een keurmerk-land, dus 
leek ons een goed gecontroleerd 

en genormeerd keurmerk in een 
behoefte te voorzien.’ 

En het is een goed en genormeerd 
keurmerk?
‘Jazeker, samen met TNO en di-
verse publieke en private organi-
saties hebben we een methode 
ontwikkeld om te kunnen beoor-
delen of een bedrijf sociaal onder-
neemt. Deze prestatieladder  is 
een wetenschappelijke methode 
waarvan TNO de eigendomsrech-
ten heeft. Er wordt doorlopend 
onderzoek aan gedaan en de nor-
men worden doorontwikkeld, on-
der begeleiding van een com-
missie van deskundigen. PSO Ne-
der land  doet  de  promot ie , 
informatievoorziening van het 
keurmerk en we verzorgen de 
verstrekking van de keurmerken. 
De audits worden uitgevoerd 
door een aantal bekende geaccre-
diteerde instituten.’

Dat klinkt wel degelijk, ja. Om wat 
voor mensen gaat het eigenlijk?

‘Het is het enige keurmerk op dit 
gebied in Nederland. Staatssecre-
taris Klijnsma heeft ons in de 

Tweede Kamer genoemd als de 
enige objectieve methode om so-
ciaal ondernemerschap vast te 
stellen. Het gaat om een heel gro-
te groep waarvan aantoonbaar is 
dat ze een afstand tot de arbeids-
markt hebben. Naar schatting een 
miljoen Nederlanders. Mensen 
denken dan altijd in eerste instan-
tie aan bijstandgerechtigden of 
aan mensen in een rolstoel. Maar 
het is veel breder. Ook mensen 
met een BBL of BOL-diploma op 
niveau 1 of 2 vallen er onder, 
mensen die wegens persoonlijke 
omstandigheden een paar jaar uit 
het arbeidsproces geweest zijn, 
mensen met een arbeidsbeper-
king, met een WW uitkering, wa-
jongers, allemaal mensen die 
kwetsbaar staan op de arbeids-
markt.’

En het keurmerk beoordeelt…

‘Of het bedrijf meer dan gemid-
deld moeite doet om dergelijke 
mensen in de organisatie op te ne-
men. Dat gemiddelde stelt TNO 
jaarlijks vast met een groot onder-
zoek onder bedrijven. Met een 
gratis tool, op onze website te vin-
den, gebaseerd op een algoritme 
dat bij TNO ligt, kun je uitzoeken 
of je bedrijf boven dat gemiddel-
de zit. Is dat zo, dan kun je je laten 
auditten en het keurmerk aanvra-
gen. De kosten zitten hem dan 
vooral in de audit.  We onder-
scheiden drie prestatieniveaus en 

een aspirantstatus. Waar op gelet 
wordt is of de mensen die je aan-
n e e m t  o o k  d a a d w e r k e l i j k 
 volwaardig meedraaien in de or-
ganisatie, naar mogelijkheid na-
tuurlijk. Zo wordt duurzame 
werkgelegenheid beloond. De be-
doeling is uiteindelijk om Neder-
land steeds inclusiever te maken, 
om iedereen te laten meedoen in 
de samenleving.’

Want?

‘Ik heb daar nu al zoveel voor-
beelden van gezien. Mensen die 
vanwege ‘iets’ niet meedoen in de 
samenleving en dankzij een baan 
wel volwaardig meedoen. Dat 
verhoogt niet alleen het levensge-
luk van die mensen en hun omge-
ving, maar heeft meestal een nog 

veel bredere uitstraling naar an-
deren, de familie, de buurt. Zo’n 
persoon wordt meer gewaardeerd 
en anderen zien met eigen ogen 
dat er mogelijkheden zijn. Veel 
bedrijven hebben die insteek ook, 
hoor. Erg veel van onze certifi-
caathouders zijn familiebedrijven, 
gericht op continuïteit. Daar wil-
len zowel het management als de 
mensen op de werkvloer graag 
ruimte bieden aan deze mensen.’

De beste prestatie is als zij vakvol-
wassen worden, toch?

‘Tsja. Wie bijvoorbeeld met een 
WW-uitkering een bedrijf binnen-
komt en meteen volledig aan de 
slag kan, telt nog drie jaar mee 
voor de PSO-ladder. Daarna niet 
meer, tenzij er nog sprake is van 
loonkostensubsidie of een nog 
durende arbeidsbeperking. Dan 
zou je in theorie dus goed preste-
ren en ondertussen je ‘punten’ 
verliezen. Maar dat is niet de 
praktijk. Bedrijven die dat ‘socia-
le’ in hun DNA hebben blijven so-
ciaal en kiezen bewust voor een 
samenwerking met andere PSO-
gecertificeerde organisaties, wat 
ook weer meetelt binnen de score. 
Wat je leert in dit werk is niet lan-
ger te kijken naar wat mensen niet 
kunnen, maar naar wat ze wel 
kunnen. Om als je een vacature 
hebt, te gaan overleggen met het 
ondernemersloket van de ge-
meente of het UWV om te kijken 

wat er mogelijk is. En vaak is met 
een kleine aanpassing iemand ge-
makkelijk tot een volwaardige 
kracht te maken.’ 

Waarom nemen bedrijven zo’n keur-
merk?

‘Het heeft voordelen bij aanbeste-
dingen waar opdrachtgevers soci-
ale voorwaarden stellen. Wat 
steeds vaker voorkomt. Met het 
PSO Keurmerk laat je zien dat dat 
bij jou in orde is. Het is ook een 
manier om binnen de organisatie 
hier focus op te hebben. En het is 
een vorm van waardering voor de 
medewerkers die tijd en ruimte 
vrij maken om de medewerkers 
‘waarmee wat is’ te begeleiden. 
Daarvoor wordt het ook wel wel 
regelmatig ingezet.’

Yuri Starrenburg: ‘Het levensgeluk van iemand die weer aan het werk is neemt enorm toe.’

JM
S

WASHI-TEC®
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‘Wie sociaal onderneemt 

heeft een streepje voor’

‘Veel van onze deelnemers 

zijn familiebedrijven’

APELDOORN – Onder de ruim 800 bedrijven en instellingen met een 
TNO-Keurmerk Prestatieladder Socialer Ondernemen, bevindt zich 
een handvol vooraanstaande schilders- en vastgoedonderhoudsbedrij-
ven. Ze laten ermee zien dat ze aandacht hebben voor mensen met af-
stand tot de arbeidsmarkt. Het is niet zomaar een papiertje, legt Yuri 
Starrenburg uit.





20 oktober 2017 7p r o j e c t

‘Dit is zó gaaf!’
ruud de Wijs leeft zijn decoratieschilderdroom

Het schilderwerk aan de buiten-
zijde van het markante pand, dat 
gebouwd en gedecoreerd is in de 
voor Nederland zeer ongebruike-
lijke, Venetiaanse stijl, door Edu-
ard Cuypers in 1891, is door de 
voorronde van de Nationale 
SchildersVakprijs. Ploeg Schilders 
uit Barneveld zette het buiten-
houtwerk professioneel in de 
hoogglanslak. De gevels en het 
voegwerk zijn gereinigd. Over 
een aantal sierpanelen aan de bui-

tenzijde wordt nog gesproken. 
‘Dit is een Rijksmonument’, licht 
Ruud de Wijs toe. ‘Ook binnen, 
waar ik aan het werk ben, is er 
voortdurend toezicht en overleg 
met mensen van Monumenten-
zorg. Die willen de decoratieve 
panelen aan de buitenzijde graag 
gerestaureerd hebben, maar dat is 

een flinke investering. En de eige-
naars willen eerst binnen alles op 
orde hebben.’
Die eigenaars, twee particuliere 
beleggers uit Amsterdam, koch-
ten een dik jaar geleden een afge-
trapt, maar in potentie prachtig 
pand. Het had club Elegance ge-
herbergd, een huis van plezier in 
het hogere marktsegment. De 
hoofdstedelijke penoze was er 
kind aan huis. In die tijd was er 
weinig aandacht voor het rijk ge-

decoreerde interieur, wat gek ge-
noeg ook voor het behoud ge-
zorgd heeft. Er werd weinig aan 
gedaan, of er werd grofweg over-
heen geschilderd, met verf die re-
latief eenvoudig te verwijderen is.
In maart van dit jaar schreef Schil-
dersVakkrant ook al over dit pro-
ject. De Wijs had er toen twee 

AMSTERDAM – Als hij het goudleerbehang mag vervangen, weet hij 
wel een specialist. Maar die mag het alleen doen als Ruud de Wijs 
mag meehelpen. De directeur van Schilder Ruud is nu al ruim een 
half jaar huisrestaurateur en -decorateur van een bijzonder huis op de 
Amsterdamse Nicolaas Witsenkade.

Stagair Elske Zilver tekent de decoratieve kopjes van de foto zo 
nauwkeurig mogelijk na op sjabloonpapier

schilders van zijn eigen bedrijf, 
Ruud Schilderwerken, die hem 
ter plekke meehielpen. ‘Mijn me-
dewerkers hebben geholpen met 
het schuren van al het houtwerk, 
vanwege de vele detailleringen 
een best lastig en arbeidsintensief 
karwei’, vertelt hij. ‘En met het 
reinigen van het goudleerbehang. 
Nu staan ze weer op ‘gewone’ 
schildersklussen. Ze kunnen ge-
lukkig heel zelfstandig werken. 
Zo houd ik mijn handen vrij om 
hier vrijwel permanent aan de 
slag te zijn. Als er besloten is wat 
we met het houtwerk mogen 
doen komen de collega’s natuur-
lijk weer meehelpen.’
De Wijs heeft er nu al maanden 
een dagtaak aan, die hij uitvoert 
in samenwerking met een staigai-
re van het Nimeto, de tweede al-
weer, Elske Zilver, die tot begin 
2018 mag blijven. De Wijs: ‘We 
zijn nu bijna toe aan de opbouw. 
In de afgelopen periode heb ik 
me, samen met de vorige stagaire, 
beziggehouden met het reinigen 
van plafond- en wandbeschilde-
ringen en het heel voorzichtig 
verwijderen van verflagen. Met 
name op de muren, om te zien 
wat er onder vandaan kwam.’ 
Zo ontdekte De Wijs in de gan-
gen, onder dikke lagen muurverf, 
een doorlopende, gedecoreerde 
lijst, met veel bloemen en enge-
lengezichtjes. Die wordt zo waar-
heidsgetrouw mogelijk terugge-
bracht met behulp van sjabloneer-
werk. Het plafonddoek in de 
voorkamer heeft hij zo goed mo-
gelijk gereinigd. ‘Dat heeft heel 
veel tijd gekost. Het ging per vier-
kante centimeter, ik kwam de ei-
genaardigste substanties tegen. 
Niet helemaal vreemd als je be-
denkt wat zich in deze ruimte al-
lemaal moet hebben afgespeeld.’ 
Het voorplafond blijft waarschijn-
lijk zo, in de achterkamer is hij 
schilderwerk volgens voorbeeld 
van het origineel terug aan het 
aanbrengen op het plafond. Daar 
komen nog stroken bij, de rest 
wordt getamponeerd.
Aansluitend is er nog een achter-
kamer waar een zeer verweerd 
doek van 4 bij 1,9 meter het pla-
fond bedekte. Er was lekkage ge-
weest en ook hier was stevig ge-
rookt. ‘Dit doek ga ik namaken’, 

legt De Wijs uit. ‘We hebben het 
nu heel goed gereinigd en er 
kwam een beschildering op een 
gouden ondergrond onder van-

daan, maar zo gehavend dat het 
niet valt terug te plaatsen. Nu ga 
ik een zelfde doek eerst met blad-
goud of goudpoeder bedekken en 
er dan de schilderingen op aan-
brengen. Hoeveel dat aan goud-
stof of -blaadjes gaat kosten? Dui-
zend euro, heb ik ingeschat. Als je 
het snel zegt lijkt het niet zo veel.’ 
Hoewel de nieuwe eigenaars 
haast hebben (een leegstaand 
pand brengt immers niets op), la-
ten ze De Wijs vrij ver gaan in zijn 
restauratie. Maar er zijn grenzen. 
‘De lambriseringen hadden oor-
spronkelijk verschillende tinten 
groen, gecombineerd met rood en 
verguldsel op de kanten’,  vertelt 
De Wijs. ‘Maar dat gaat wel ver 
om dat allemaal terug te brengen. 
Ik heb daarom zelf een supermat-
te verf gemaakt in een mooie bij-
passende kleur groen. Daar heb ik 
een proefstuk van opgezet en dat 

gaat het waarschijnlijk ook wor-
den.’ De Wijs heeft zijn eigen rei-
nigingsmiddeltjes, mengt zijn ei-
gen verven en wil ook zelf alle 

technieken uitvoeren. Van het re-
latief intacte goudleerbehang 
moeten kleine stukjes gerestau-
reerd worden. ‘Dat gaat met een 
stanstechniek, daarna tampone-
ren en beschilderen met goud-
verf’, legt De Wijs uit. ‘Ik weet 
wel iemand die dat kan, maar hij 
mag het alleen uitvoeren als ik 
mee mag helpen, hebben we afge-
sproken. Ik heb me in de afgelo-
pen decennia in Vlaanderen laten 
scholen als decoratieschilder. Dit 
is voor mij een unieke kans om 
alle aspecten van het vak uit te 
kunnen voeren in het echt en op 
grote schaal in een Rijksmonu-
ment. Daarom vraag ik hier be-
paald niet de hoofdprijs, zeker 
niet als je alle uren telt die ik er in 
stop. Maar als ervaring voor me-
zelf is het uniek. Dit is zó gaaf! En 
het is natuurlijk ook geweldig 
voor mijn portfolio.’   

Ruud de Wijs is al sinds maart onafgebroken aan het werk in dit bijzondere 
pand in Amsterdam

De lambrizering wordt waarschijnlijk egaal groen, met een zelf-
gemaakte en op kleur gebrachte verf

De plafondschildering op goud die De Wijs na zal gaan maken Waar geen restauratie mogelijk is, wordt de historiegetrouw geherdecoreerd

‘Mijn medewerkers staan  

op de gewone klussen’

‘Als je snel “duizend euro” zegt,  

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

Voor Zuid Nederland zoeken wij een

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

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

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

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

Postbus 2365 www.bichemie.nl
8203 AH Lelystad www.pearlpaintgroup.com
Tel.: +31(0)320 - 28 53 56

Direct het  
laatste nieuws uit 
de glasbranche?

Ga naar:  
www.glasinbeeld.nl
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de opmaat voor Gorinchem
Vakbeurs in Hardenberg met een schildershal(letje)

Altijd leuk: een on-
bekend verfmerk. 
Deze verf van het 
Duitse Mipa, geves-
tigd in Essnebach, 
wordt geïmporteerd 
door Himac. En als 
u niet uit Emmen 
komt, hebt u daar 
vast ook nog nooit 
van gehoord. Maar 
daar is het een bloei-
ende verfgroothan-
del, met dus zelfge-
importeerde verf  in 
het assortiment.

Demonstrateur Martijn Jonk-
man van Zusex demonstreert 
een verwerkingstruukje: met 
een paar druppels kleurstof je 
transparante allround-reparatie-
pasta aankleuren. Om daarna 
beter dekkend te kunnen schil-
deren of juist om op bepaalde 
ondergronden beter te kunnen 
zien waar de reparaties zitten. 
Deze epoxyreparatie kan ook op 
steen, aankleuren met steen-
kleur is dus ook een idee.

Wonderlijk. Deze knappe dame 
spreekt alleen Engels met een oost-
Europees accent. Ze lacht er wel 
lief bij en deelt visitekaartjes uit 
van heren met Nederlandse na-
men: Henk Evers en René Loman 
uit Vriezenveen. Van Delta perso-
neelsdiensten, die veel bemiddelen 
voor oost-Europese arbeidskrach-
ten. Gelukkig valt alles te googe-
len.

Jammer dat ze hem niet verkopen, 
deze Bosch ‘man cave’. Een met 
smaal omgebouwde bouwkeet, 
met een hangbank met koeievellen 
en een grote tv. Of toch niet jam-
mer, grote kans dat het werk bui-
ten de keet opeens een stuk minder 
snel afkomt.

Doorlopend belangstelling 
voor Paintkit, de nieuwe 
manier om zonder afplak-
ken en zonder kwast te be-
snijden. Zonder kwast is 
niet helemaal waar, want 
het gaat om een soort tube 
met een penseel er aan. Uit-
gevonden door een schilder, 
dat schept veel vertrouwen. 
Inmiddels is dit product al 
bij heel veel groothandels in 
Nederland te koop.

Wie door de juiste gang 
de beurs opging kwam 
deze ontvangsbanieren 
tegen. Zo waren Schil-
dersVakkrant, Schilders-
VAK.nl en Eisma’s Schil-
dersblad er  tóch een 
 beetje bij.  Op de SGA 
Vakdagen in Gorinchem 
zijn we er ook, met een 
stand met twee filmploe-
gen en natuurlijk met 
onze accountmanagers 
en redacteuren.

Je hebt het niet altijd 
door, maar producten 
worden doorlopend aan-
gepast. Zo’n drie jaar is 
Polyfilla nu los met zijn 
houtrotreparatiemiddel 
op basis van urethan 
acrylaat. Inmiddels is de 
W 370 flink doorontwik-
keld. Met name de mo-
deleerbaarheid is verbe-
terd.

Hee, wat is er gebeurd met de 
RenoQuick-tubes? Ze zijn aange-
past. Juist de RenoQuick van Reno-
vaid wordt veel voor kleine repara-
ties gebruikt, spot-repair, maxi-
maal een centimeter diep. Omdat 
de ene component wat dikker is 
dan de andere kwam juist bij klei-
ne hoeveelheden de verhouding 
soms verkeerd uit. De nieuwe tube 
tackelt dat probleem.

André Boekel werkt met zijn be-
drijf ABK Renovatiewerken met 
zo’n 25 man permanent aan hout-
rotreparaties, in onderaanneming 
voor onderhoudsbedrijven. En hij 
aan het eind van de dag maar ad-
ministraties inkloppen, allemaal 
losse bonnen. Daarom liet hij een 
app ontwikkelen: inventariseren 
met je smartphone en na reparatie 
ter plekke gereedmelden. Alles ge-
koppeld aan de facturatie en de 
projectadministratie. Nu houdt hij 
tijd over, bijvoorbeeld om zijn app 
op de beurs te promoten.

De rolsteigers van Custers hebben 
iets speciaals: je kunt ze volgens de 
normen opbouwen zonder extra 
hulpmiddel. Moet je wel een paar 
keer een dwarsligger verplaatsen. 
Daarom heeft Custers nu ook een 
n ieuw s te igeronderdee l .  De 
schoortjes klappen rechtstandig in 
houdertjes, waardoor het geheel bij 
het aanbrengen stabieler is.

Jan Hendriks van Repair 
Care staat het houtrotrepa-
ratiemiddel te demonstre-
ren. Niet in de ‘schilders-
hal’, maar in Hardenberg 
 altijd ergens in de ‘Bouw-
hallen’ waar de BouwCom-
pleet-beurs gaande was. Die 
keuze is ooit gemaakt en 
over aanloop hebben ze niet 
te klagen.

Herben Woudstra (links) en 
Peter van Dijk staan samen in 
de stand van Flexschilder. 
Van Dijk ‘doet’  Drenthe, 
Woudstra Friesland. De Over-
ijsselse Flexschilder huurde 
de stand ook mee, maar was 
er even niet. In Gorinchem zal 
ook een stand zijn van Flex-
schilder, met bedrijfsleiders 
uit die regio.

Je zal maar een lading behoorlijk 
smerige spullen te vervoeren heb-
ben en je wilt je auto een beetje 
knap houden.  Dan heeft  het 
Luxemburgse bedrijf THF, dat ei-
genlijk in allerlei staaldraad doet, 
een bijzondere oplossing ontwik-
keld: een soort hoes die je in zijn 
geheel je auto in schuift. Daar kan 
je vervolgens je gang op gaan, vies 
wordt er niets.

Rob Stark (voor de Game of 
Thrones-kijkers: Ja, deze is 
nog met hoofd) demon-
streert de Big Wipes die 
Staalmeester kwasten sinds 
kort in Nederland vertegen-
woordigd. De doekjes, van 
Israëlische makelij, hebben 
een ruwe en een zachte kant 
en vegen zowel je handen 
als je werkstuk schoon van 
kit, verf, pur, lijm en ander 
hardnekkig spul.
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HARDENBERG – Best leuk, die gecombineerde vakbeurzen Bouw-
Compleet en SGA Vakdagen in Hardenberg. Vooral de ‘bouwhallen’ 
waren van 10 tot en met 12 oktober goed gevuld, zij het dankzij de 
vele vierkante meters beursvloer die door drie groothandels en hun 
toeleveranciers gevuld werden. SchildersVakkrant was er op de dins-
dag, toen je bepaald niet van mensenmassa’ss kon spreken, maar dat 
kwam later vast wel goed. Dit alles als opmaat voor het jaarlijkse 
schildersfeest, de SGA Vakdagen in Gorinchem, die op 7, 8, en 9 no-
vember gehouden worden.



Als ondernemer wilt u altijd een beroep kunnen doen op uw bedrijfsauto. Daarom zijn onze Peugeot-bedrijfsauto’s perfect voor iedere klus. Maar 
u wilt ook geen orders mislopen als er een keer iets mankeert aan uw bedrijfsauto. Daarom heeft uw Peugeot Professional Center alles in huis om 
uw zaak in beweging te houden: verruimde openingstijden, uw eigen accountmanager, haal-en-brengservice bij reparaties, vervangend vervoer 
en 24/7 pechhulp. Als het aan ons ligt, hoeft u nooit stil te staan. Kijk voor al onze diensten op peugeot.nl/professional.

PEUGEOT PROFESSIONAL
HOU DE ZAAK IN BEWEGING



Daarop reageerde in ieder geval 
schilderondernemersvereniging 
OnderhoudNL onmiddellijk: de 
coalitie is van plan om het lage 
btw-tarief van zes procent naar 
negen procent te krijgen. De schil-
dersbranche heeft jaren gevoch-
ten om schilderwerk aan wonin-
gen ouder dan twee jaar in dat 
lage btw-tarief te krijgen en te 
houden, samen met andere ‘ar-
beidsintensieve’ beroepen. Bij een 
hoge btw stijgen de uurprijzen en 
dus de kostprijs voor de op-
drachtgever. Een zwartwerker 
wordt dan al snel aantrekkelijker, 
iets dat de schilder uiteraard niet 
graag ziet.

Bouwend Nederland
Bouwondernemersvereniging 
Bouwend Nederland noemt de 
plannen van het kabinet Rutte III 
een goede basis voor de toekomst. 
Alleen al omdat de komende drie 
jaar 2 miljard euro zal worden uit-
getrokken voor verbeteringen in 
de infrastructuur. Daarna wordt 
het budget structureel met 100 
miljoen euro per jaar verhoogd. 
Werk voor de wegenbouwers!
Onzeker zijn de gevolgen voor de 
nieuwbouw. Het nieuwe kabinet 
wil afspraken maken met lagere 

overheden en de markt. Hoe dat 
uitpakt is niet duidelijk, evenals 
de gevolgen van de aanpassing 
van de hypotheekregels.  
Positief voor de bouw is zonder 
twijfel de duurzaamheidsambitie: 
49 procent reductie van de CO2 
uitstoot in 2030. Dat betekent veel 
energetische renovaties van de 

bestaande bouw en het bouwen 
van gasloze nieuwbouwhuizen. 
Bouwend Nederland is ook posi-
tief over de inzet om knelpunten 
op de arbeidsmarkt weg te ne-
men. Er worden veranderingen 
aangekondigd over de transitie-
vergoeding. Dat haalt volgens de 
werkgevers de scherpe kanten 
eraf. Langere tijdelijke contracten 
worden weer mogelijk, waardoor 
bouwbedrijven mensen langer 
aan zich kunnen binden.
 Veel verwachten de bouwonder-
nemers van de veranderde loon-
doorbetalingsplicht bij ziekte 
voor het mkb: bedrijven tot 25 
werknemers hoeven nog maar 
één jaar verplicht door te betalen. 
Voor het tweede jaar wordt een 
collectief fonds opgericht. 
Bouwend Nederland juicht het 
verder toe dat het kabinet de on-
zekerheid rondom de inzet van 
zzp’ers wil wegnemen. Er moet 
een vervanger van de Wet DBA 
komen die zorgt voor duidelijk-
heid.

Zzp’ers
Daar denken zzp-verenigingen 
anders over. Zelfstandigen Bouw 
spreekt van een ‘straf op zzp-
schap’, vooral omdat de zelfstan-

digenaftrek wordt beperkt en ook 
omdat er een minimumtarief voor 
zzp’ers van 15 of 18 euro komt, 
wat volgens de vereniging veel te 
laag is. Ook Zelfstandigen Bouw 
vindt de verhoging van het lage 
btw-tarief maar niets en ziet ook 
niets in de plannen om de Wet 
DBA helderder te krijgen ‘Er komt 

nog geen zekerheid voor de 
zzp’er dat hij niet als werknemer 
wordt gezien.’
Zzp-Nederland gelooft ook niet 
in de DBA-plannen. Er zou nu 
een Opdrachtgeversverklaring 
komen. Aan de hand daarvan be-
oordeelt de belastingdienst of de 
zzp’er zelfstandig is. Het kan, vol-
gens de vereniging, ‘afhankelijk 
van de uitwerking, ook zomaar 
uitmonden in een beperking van 
het ondernemerschap en dus een 
verslechtering.’ In zzp-kringen 
wordt verschillend gedacht over 
de aov. Sommigen betreuren dat 
daar niet iets collectiefs over is af-
gesproken in het regeerakkoord 
(een verplichte aov voor ieder-
een), anderen vinden het prettig 
dat de zzp’er zelf mag beslissen of 
en hoe hij zich verzekert.

NBBU
Uitzendbureau-organisatie NBBU 
ziet wel een beer op de weg: ‘Uit-
zendwerk en detachering als zo-

danig staan gelukkig niet ter dis-
cussie. Dat geldt wel voor de defi-
nitie van uitzendovereenkomst en 
de vormgeving van payrolling. 
Wat betekent dit? We willen hier-
over in gesprek om dit uit te wer-
ken. Want leden van de NBBU 
bieden zowel uitzenden als pay-
roll aan, conform de NBBU-cao’,  
De NBBU beschouwt payrolling 
als een goed georganiseerde ma-
nier van flexibele arbeid. De uit-
zendorganisaties geloven wel in 
de nieuwe opdrachtgeversverkla-
ring:  ‘Die moet opdrachtgevers 
op voorhand zekerheid bieden bij 
de inhuur van zzp’ers. Die zeker-
heid is voor onze leden erg be-
langrijk. Verduidelijking van het 
begrip gezagsverhouding moet 
hier verder aan bijdragen.’

VEH
Ronduit negatief is de Vereniging 
Eigen Huis. Die spreekt van een 
‘onbetrouwbare overheid’. Zo 
valt de VEH de afbouw van be-

staande regelingen op, ‘waarbij 
eerder gedane beloftes worden 
geschonden’. Dat ondermijnt het 
vertrouwen onder mensen in het 
eigen huis als pensioenvoorzie-
ning. Het wordt als een pijnlijke 
maatregel gezien dat de Wet Hil-
len in 30 jaar wordt afgebouwd. 
Het vermogen dat mensen met 
hun eigen huis opbouwen wordt 
in toenemende mate belast. Dat 
past volgens de VEH niet bij het 
streven om een eigen huis deel te 
laten zijn van het toekomstige 
pensioen.
Ook de versnelde afbouw van de 
hypotheekrenteaftrek baart de 
Vereniging Eigen Huis zorgen. 
Die gaat vanaf 2020 zes keer snel-
ler dan eerder afgesproken. Voor-
al mensen met hogere inkomens, 
hogere hypotheken en hogere hy-
potheekrente worden hierdoor 
zwaar getroffen, constateert de 
VEH. Voor hen is de compensatie 
met een lager eigenwoningforfait 
ontoereikend.

DEN HAAG - Overwegend positieve reacties vanuit de bouw op het 
regeerakkoord waarmee de coalitie in aanbouw vorige week kwam. 
Of de maatregelen rond de zzp’er vruchten gaan afwerpen is maar de 
vraag. En zorgen zijn er onder schilders over het verhoogde lage btw-
tarief.

Zorgen over het regeerakkoord

Zit de bouw in de lift dankzij het regeerakkoord of pakken grijze wolken samen? 

Positief over 

duurzaamheidsambitie
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EVENEMENTENHAL.NL/SGA

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

VRAAG NU GRATIS E-TICKET AAN VIA:
EVENEMENTENHAL.NL/SGA-GO

Schilder, Glas 
& Afbouw

VA K DAG E N

EEN KLEURRIJK OVERZICHT

VAN DE SCHILDER-, GLAS- 

EN AFBOUWBRANCHE

REGISTRATIECODE: 71700037782

Het nieuwe COOL pakket met aantrekkelijke 
inhoud en verrassende prijzen! 

Bezoek ons tijdens de S.G.A. Vakdagen 
in Gorinchem op stand 150 om dit coole 
actiepakket te bekijken!

www.repair-care.nl 
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‘Klein verschil, grote impact’
Kleurontwerpster ziet uitdaging in contrasterend corporatievastgoed

Veel flats zijn in de jaren vijftig of 
zestig gebouwd. Corporatievast-
goed dat technisch gezien goed is, 
maar qua uitstraling contrasteert 
in een veranderende omgeving. 
‘Er zijn geen keiharde cijfers, 
maar kleur en uitstraling doet 
vaak veel voor het woongenot. 
Het is zichtbaar en bepaalt voor 
een groot gedeelte het trotse ge-
voel over een woning’, vertelt 
kleurontwerpster Roelienke de 
Vries. Zij ziet dat veel onderhoud 
aan vastgoed nu nog gefaseerd 
wordt uitgevoerd en de uitstra-
ling dan wat “rommelig” kan 
worden. ‘Eigenlijk zonde, omdat 
corporaties vaak flink investeren 

in energiebepalende maatregelen, 
maar niet altijd kijken naar de 
mogelijkheden, op het gebied van 
kleur. Daar kun je ook verschil 
maken en is bovendien erg tast-

baar voor de bewoners. Helemaal 
als met een renovatie ook nog met 
een verhoging van de huur ge-
paard gaat.’
“Als mensen vragen naar mijn 
vak, dan denken ze vaak dat het 
gaat om het aanbrengen van op-
vallende kleuren. Een blikvanger 
hoeft het echter niet altijd te wor-
den. Alles heeft immers een kleur. 
Als je iets als mooi ervaart, dan 
zie je vaak niet bewust het kleur-
gebruik. Bovendien, als ieder ge-
bouw een blikvanger is, dan word 
je gek. Felle kleuren passen soms 
erg goed, maar over het algemeen 
gaat het om de subtiele verande-
ringen, die het grootste verschil 

maken.’ De Vries gaat bij een op-
dracht meerdere keren ter plaatse 
kijken en neemt de verschillende 
indrukken op. Eerste uitgangs-
punt is de architectuur. In Gronin-

ZWOLLE – De architectuur goed tot z’n recht laten komen, passend in 
de omgeving en naar tevredenheid van de bewoners. Het zijn voor 
Roelienke de Vries uit Zwolle de belangrijkste uitgangspunten voor 
een kleurontwerp voor corporatievastgoed. ‘Een gemiste kans als bij 
een renovatie niet goed over kleur nagedacht is.’

Een flatgebouw aan de Hortensiastraat in Zwolle was het voor-
beeld voor zijn grotere broer aan de Leliestraat

gen maakte ze een kleurontwerp 
voor appartementen aan vier stra-
ten. De woningen hebben bal-
kons, die in de oorspronkelijke 
staat door de kleurkeuze als losse 
elementen aan het gebouw hin-
gen. ‘Ik heb gekozen voor dezelf-
de kleur als de bakstenen, waar-
door het allemaal meer één geheel 
wordt en een veel rustiger beeld 
geeft.’
Bij een andere project in Gronin-
gen wijzigde ze de kleur van de 
dakrand. Door te kiezen voor wit 
in plaats van donkergroen, veran-
derde de sombere uitstraling rond 
de binnenplaats. ‘Een subtiel 
kleurverschil, maar omdat er al zo 
weinig zon is, zorgt zo’n lichte 
dakrand voor een meer prettiger 
leefomgeving.’ Om de gelaagd-
heid van het complex te accentue-
ren voegde De Vries warme geel-
tinten toe en zorgde ze er voor dat 
die per verdieping een tintje don-
kerder werd. ‘De diepte in het ge-
bouw komt zo beter tot z’n recht.’
Tweede pijler is voor De Vries de 
omgeving. In Oss maakte ze in 
opdracht van VVE een ontwerp 
voor hun gebouw. ‘De woningen 
stonden er al jaren, maar eigenlijk 
viel het niemand op. Terwijl aan 
de overkant een complex staat 
met een opvallende bouw en 
kleuren. Misschien wel iets te 
druk, maar ik heb die kleuren ge-
deeltelijk wel als uitgangspunt 
genomen voor mijn ontwerp. Alle 
elementen van het complex zijn 
geschilderd. De kolommen heb-
ben de kleuren van de overzijde 
gekregen. Ondanks dat de kleu-
ren deels hetzelfde zijn als aan de 
overkant, heeft het pand een ei-
gen identiteit gekregen. Het 
straatbeeld is door de wijziging 
een stuk meer in evenwicht geko-
men.’
De bomen in de omgeving zijn de 
basis geweest voor een kleuront-
werp van een drietal flats in Em-
men. ‘Ik stelde mezelf eerst de 
vraag wat er mooi is aan het ge-
bouw. Mij viel vooral de omge-
ving op. Emmen is ruim opgezet. 
Aan de overkant van de straat is 
traditionele bebouwing. De kleu-
ren van de flats passen daar ei-
genlijk helemaal niet bij. Ik wilde 
de gebouwen laten verdwijnen in 

de aanwezige natuur. Door te kie-
zen voor bruine kolommen vallen 
die eigenlijk weg tegen de stenen 
muren. Hierdoor beginnen ook de 
bomen meer op te vallen.’
Voor Roelienke de Vries zijn de 

bewoners misschien wel de be-
langrijkste factor in haar werk. 
‘Als het mogelijk is, zit ik vooraf 
met de mensen, eventueel een af-
vaardiging, om tafel om te luiste-
ren naar hun wensen. Vanuit op-
drachtgevers wordt soms gedacht 
dat dit lastig is, maar hun betrok-
kenheid is voor mij van meer-
waarde. Ook al zal niet altijd alle 
inbreng worden gebruikt. Het ge-
voel dat er wordt geluisterd is 
enorm belangrijk. Een kleurwijzi-
ging is immers voor de bewoners 
belangrijk.’ De Vries merkt dat 
veel corporaties daarin nog wel 
een stap kunnen maken. ‘De be-
woners moeten het gevoel hebben 
dat het onderhoud “iets van hun” 
wordt, in plaats van een brief met 
de melding dat er een schilders-
beurt aan zit te komen.’
De uitwerking van de opdracht 
voor het vinden van geschikte 
kleuren voor het stucwerk en de 
draaiende delen van vier flats in 
Kampen is in grote mate bepaald 
door de wens voor een chiquere 
uitstraling. ‘Voor de gevels koos 
ik een veel donkerdere kleur dan 
in de oude situatie. Het gebouw 
heeft een paarse gloed gekregen, 
overeenkomstig met het metsel-
werk aan de zijkanten van de 
flats. Ook is er meer aansluiting 
met de bebouwing aan de over-
zijde. De wijnrode kleur van de 
deuren is een zelfde tint als de 
kleur van de gevel, alleen een 
stuk feller. De groene ramen ge-
ven een fris accent.’
De sociale kant van het werken 
voor corporaties is ook min of 
meer ingegeven door de achter-
grond van De Vries. Voordat ze 
als kleurontwerper aan de slag 
ging, rondde ze een opleiding 
Maatschappelijk Werk en Dienst-
verlening af. ‘In dat vakgebied, 

hoe boeiend het ook is, zat ik niet 
echt op mijn plek. Na enkele com-
merciële banen kwam uit een test 
naar voren dat ik iets creatiefs 
moest gaan doen. Zo kwam ik op 
een particuliere kleuropleiding te-

recht. Flats hebben mij altijd ge-
fascineerd, omdat daar in mijn 
ogen met kleur veel verschil kan 
worden gemaakt.’ Jaren geleden 
benaderde ze corporaties en werd 
ze als kleurontwerper betrokken 
in een totaalplan voor onderhoud. 
‘Het gaat om een wisselwerking, 
maar eigenlijk zijn al mijn ont-
werpen in de praktijk als geheel 
uitgevoerd. Dat is in mijn ogen 
ook goed, omdat je bijvoorbeeld 
met de keuze voor andere zonwe-
ring ook een totaal andere uitstra-
ling krijgt. Natuurlijk spreek je 
weleens met een schilder, die als 
uitvoerder aan de slag gaat. Er is 
dan bijvoorbeeld contact over ma-
teriaal dat niet in alle kleurnum-
mers te krijgen is. Dat contact 
waardeer ik. Voor kleur geldt dat 
kleine verschillen een grote im-
pact kunnen hebben.’

Verspringende balkons in de appartementenflat Tweestromenveste in Zwolle 
hebben een oranje kleur, die bij die van de gevelstenen past

De kopse kanten van de appartementenflat Tweestromenveste 
in Zwolle hebben twee groene kleuren gekregen

Roelienke de Vries uit Zwolle is gespecialiseerd in kleurontwerp voor corporaties
Een flat aan de Leliestraat in Zwolle is 
van felle kleuren voorzien

‘Kleur en uitstraling doet vaak

veel voor het woongenot’

‘Met name bij flats

maakt kleur een verschil’
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Verwerkbaar in 
omgevingstempera-
tuur tot -15 graden 
Celsius

Toepasbaar bij een 
relatieve luchtvoch-
tigheid tot 99%

Snelle droging, 
in 30 minuten 
overschilderbaar

Binnen 45 minuten 
na het aanbrengen 
bestand tegen 
immersie

Industrieweg 51
PO Box 2003

7900 BA Hoogeveen
www.hodijcoatings.nl

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

SCHILDER HET HELE JAAR DOOR MET MCU-COATINGS

ONTDEK DE VOCHTUITHARDENDE COATINGS VAN MCU!

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

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

DE NIEUWSTE BOUWPRODUCTEN ONTDEKKEN?

Bouwproducten.nl is een activiteit van Eisma Bouwmedia BV.
Op Bouwproducten.nl vindt u snel en gemakkelijk informatie over de nieuwste producten voor de bouw.  

@Bouwproducten Bouwproducten.nl/nieuwsbriefBouwvideoFacebook.com/Bouwproducten 

 
o   foto’s & fi lms
o   informatie  opvragen

o   leveranciers gegevens

POLYFILLA PRO.
HET REPARATIEMERK
VOOR HOUT ÉN MINERAAL.

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

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

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

Minerale ondergronden
Compleet assortiment met voor iedere reparatieklus een 
oplossing: repareren, egaliseren, voorstrijken en kitten.
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Bestelauto’s zijn booming
Twee concurrerende beurzen vlak na elkaar

Voor wie diefstal uit de 
bedrijfsbus echt hele-
maal zat is, heeft het be-
drijf Cargolock de ultie-
me oplossing. Ook voor 
bestelauto’s, wel wat 
prijzig. De extra sloten 
en grendels werken met 
een afstandsbediening 
en met een timer. Bin-
nen een aantal in te stel-
len seconden slaat de 
ladingdeur dicht. Kun 
je ook nooit meer verge-
ten af te sluiten.

Veel aan het slepen met zanderi-
ge apparaten en zakken met 
mortel? Regelmatig scherpe 
voorwerpen en schuivende la-
ding achterin? En een hekel aan 
krassen op de laadvloer of 
schoonmaken? Dan is een be-
zoekje aan Turboliner een optie. 
Het bedrijf betrekt knetterharde 
en ruwe coating uit Amerika en 
brengt het aan in de laadbak. 
Knappe jongen die dat nog vuil 
of kapot krijgt.

We kenden al schilders met nostal-
gische bakfietsen, maar de serieuze 
werkbakfiets, al dan niet elektrisch 
ondersteund, is onmiskenbaar aan 
een doorbraak(je) bezig. En volop 
in ontwikkeling. Er kan werkelijk 
van alles op, aan- en ingebouwd 
worden en zit barstensvol tech-
niek. Ook op deze stand van Urban 
Arrow: een bakfiets als een soort 
koelwagen.

Het vergt wel wat fantasie om je 
een schilder op deze wagen van 
Stint voor te stellen. Maar dan leg-
gen ze je uit dat de open laadbak 
ook een klep kan krijgen. En dat dit 
soort elektrische wagens al ge-
bruikt worden door technische 
diensten van complexen waar je 
met een bedrijfsauto bijna niet bij 
kan. En dat-ie maar een meter 
breed is en dus overal kan rijden 
waar fietsers komen. En dat je er 
ook binnen mee kan rijden… 

Schildersbedrijf Kees 
Smit mag trots zijn op 
zijn door Sortimo van 
binnen en van buiten 
ingerichte splinternieu-
we Hi-Ace.  Ziet  er 
prachtig uit, die nieu-
we wagen. En wie weet 
had iemand van de be-
zoekers of de exposan-
ten toevallig net een 
schilder nodig?

Voor wie helemaal niets 
met het milieu heeft en 
á l l e s  m e t  s n e l h e i d , 
kracht, indruk maken, 
zowel op de snelweg als 
op ruig terrein, had Ford 
een paar speeltjes mee-
genomen. Waarvan de 
duurste (reken op de 
prijs van een heel be-
hoorlijke koopflat in een middelgrote gemeente) deze Raptor is. Vierwiel-
aandrijving, op 100 km/u in vijf seconden, lederen bekleding. Niet snel 
iets voor de medewerkers. Meer iets voor de chef.

Leasemaatschap-
pijen presenteer-
den zich in gro-
t e n  g e t a l e  o p 
deze bedrijfsau-
tobeurs.  Arval 
had er de nieuwe 
Fiat Doblo cargo 
Business Edition 
voor opgepoetst 
en er een actie-
prijs aan verbon-
den.

De Bestelauto-Expo richtte zich na-
drukkelijk ook op de zzp’er. Die 
kon zijn oude bus zelfs ter plekke 
laten taxeren en inruilen voor een 
nieuwe. Ook financierders stonden 
paraat. Voor wie de zaken wat gro-
ter ziet had Peugeot-dealer Nef-
kens een wel heel bijzondere aan-
bieding: drie bedrijfsauto’s halen, 
twee betalen. Volgens de beursor-
ganisatie liep het storm bij Nef-
kens.

Het innovatiefste laddertje was te 
vinden bij Roll&Fix, een bedrijf dat 
doet in verschillende handigheid-
jes die een bedrijfsauto comforta-
beler maken. Hun ladder wordt 
met een beugel aan de binnenkant 
van de deur gehangen. Wordt-ie 
niet nat. Precies op maat te leveren. 
Het bedrijf heeft onder ander ook 
een handig spanbanden-systeem.

Nissan is één van de eerste beken-
de autofabrikanten die inzette op 
elektrisch rijden. De E-NV200 is 
daarom alweer de volgende gene-
ratie. Met een range van 280 kilo-
meter (bij normale temperaturen 
en normaal rijgedrag) komen de 
elektrische auto’s steeds meer in de 
buurt van ‘gewone’ auto’s.

Leasemaatschappij Aphabet 
zet heel nadrukkelijk in op 
elektrisch rijden. Het bedrijf 
ontwikkelde er een comple-
te dienstverlening omheen, 
AlphaElectric, dat helpt om 
de juiste keuze te maken, 
ondersteunt op technisch 
gebied, zoals het voorzien in 
voldoende laadpakketten. 

En de leasemaatschappij biedt ook aanvullend vervoer, voor wanneer 
elektrisch echt niet handig is.

Niet helemaal nieuw, wel 
leuk om een keer te bekijken: 
een manier om zonder boven 
je macht te tillen, je ladder bo-
venop je bus te krijgen. Je be-
dient het met de gele staaf: 
een deel van het imperiaal 
klapt opzij, daar leg je de lad-
der op en vervolgens draai je 
hem op het dak. Gemak dient 
de schilder.

Het Franse bedrijf MTS, dus 
ook in Nederland actief, is 
gespecialiseerd in allerhande 
draagsystemen in, op en aan 
bedrijfswagens. Handige toe-
gangsoplossingen om bij de 
spullen op het dak te komen 
zijn duidelijk een trend in 
deze wereld. Op deze foto al-
leen al drie manieren om het 
dak op te komen.

De toekomst is al begonnen. 
Dit Amerikaanse elektrische 
voertuig rijdt al rond in onze 
binnensteden. Het zal niet lang 
duren voordat auto’s op fos-
siele brandstof nog maar tot de 
stadsrand mogen komen. Dit 
soort wagens, zoals deze van 
Greenes neemt het van daar af 
over. Met een fix laadvermo-
gen, een prettige bestuurders-
ruimte en een prima range 
voor de binnenstad.
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DOETINCHEM – De Bestelauto-Expo in Houten was de eerste en kon 
SchildersVakkrant nog bezoeken voor het sluiten van deze editie. De 
mobiliteitsRAI was de tweede, van 19 tot en met 21 oktober. Het ver-
kopen van bestelauto’s is weer booming, na een tijdje stil te hebben 
gelegen. Dit soort beurzen zijn deels gericht op beheerders van aan-
zienlijke wagenparken en vervoerders van kostbare pakketjes. Maar 
traditioneel is er ook vaak een goede deal te maken. Nieuw zijn de 
nieuwe manieren van vervoer. Die zijn ook voor sommige schilders 
het overwegen waard. Een verslag van de beursvloer in Houten.



EismaContentMarketing.nl/ebook
Eisma Content Marketing maakt voor u: instructievideo’s | whitepapers | bedrijfsvideo’s
case studies | productvideo’s | magazines     | animaties | infographics | persberichten | project-
documentaties | trainingen | projectvideo’s | workshops | blogs | webinars (online seminars) Een initiatief van Eisma Media Groep

Hulp nodig met het 
vertellen van úw verhaal?

Download ons 
GRATIS e-book

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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‘Bereiken centrum een drama’
Mantel totaalonderhoud vaak aan het werk in Utrechtse binnenstad

In oktober is Mantel Totaalonder-
houd aan het werk in het statige 
pand Cranesteyn aan de Oude-
gracht. Enkele tientallen jaren ge-
leden hield het architectenbureau 
van architect en ontwerper Gerrit 
Rietveld er nog kantoor. 
In datzelfde centrum heeft ook 
geboren en getogen Utrechtenaar 
Van den Burg heel wat voetstap-
pen achter zich gelaten. ‘Dan is 
het des te mooier wanneer je later 
aan dit soort mooie panden mag 
werken. Als schilder heb ik altijd 
belangrijk gevonden om de le-
vensduur te verlengen. Niet klak-
keloos uitvoeren wat gevraagd 

wordt, maar oorzaken van ver-
weer en slijtage zoeken. Dat vindt 
een opdrachtgever niet altijd even 
leuk om te horen, maar ik vind 
dat nodig. Op de lange duur loont 
deze aanpak. Dat valt op.’ In dit 
geval ook bij  opdrachtgever 
Utrechtse Maatschappij tot Stads-
herstel, de organisatie die restau-
ratie en behoud van monumenten 
in de stad en provincie Utrecht tot 

uitgangspunt heeft verheven. 
De opdracht voor dit pand hield 
in: schilder en houtrotherstel van 
de kozijnen en ramen aan de ach-
terzijde van het grote pand. In een 
eerder stadium had het bedrijf de 
voorzijde al voor haar rekening 
genomen. ‘We hebben het hier 
over een zeer kritische opdracht-
gever. Die wil weten om welke 
houtsoort(en) het gaat, het krimp-
gedrag, welke materialen erop 
zitten, welke detailleringen we te-
genkomen en hoe we het een en 
ander aan gaan pakken en oplos-
sen. Ik mag dat wel. En moet ik 
soms een antwoord schuldig blij-

ven, dan schakel ik daar de nood-
zakelijke expertise voor in.’
Om het lopende traject zo trans-
parant mogelijk voor de op-
drachtgever te laten verlopen 
heeft Van den Burg een simpel, 
maar doeltreffend systeem be-
dacht. ‘In het offertestadium bij 
dit soort grote monumentale pan-
den kun je nooit een 100 procent 
inventarisatie afgeven. Daarom 

UTRECHT – Mantel Totaalonderhoud uit Woerden tref je vaak aan in 
het centrum van Utrecht. ‘Daar hebben we hard voor gewerkt om hier 
keer op keer mooie projecten te mogen uitvoeren’, vertelt mededirec-
teur-eigenaar Kevin van den Burg. Zijn enthousiasme heeft echter ook 
een keerzijde. ‘De bereikbaarheid in het centrum van Utrecht is aller-
belabberdst.’

Parkeer je ver uit de buurt, dan moet je 
draadcontainers duwen  

Schilder Ruud Hazekamp druk met schuurwerk aan een van de 
vele kozijnen

hangt bij elk deelelement een on-
derhoudsboekje. Want bijna alle 
kozijnen lijken op elkaar. Je praat 
over honderden verbindingen, 
tientallen scheuren en een x-aan-
tal epoxyreparaties. In zo’n boekje 
vermelden we per element/een-
heid exact alle details. Toegege-
ven, geen moderne registratie per 
app, maar wel transparant en in-
zichtelijk. Voor de opdrachtgever 
is de status van het onderhoud en 
zijn eventueel afwijkende kosten 
ten opzichte van de stelpost op 

deze manier in één oogopslag be-
kend.’
De opdrachtgever laat Van den 
Burg relatief vrij in het kiezen van 
het verfsysteem, de kitten en het 
houtreparatiemiddel. ‘Hoewel, 
voor dit project wil de opdracht-
gever weten hoe de verf van 
Boonstoppel  z ich gedraagt . 
Meestal word ik daarin vrij gela-
ten. Ik hang niet aan één merk, 
maar pas de verfsystemen toe die 
naar mijn oordeel het best bij een 
project passen. Soms in combina-
tie met een verftechnisch advies 
van de verfgroothandel. De pro-
ductgarantie die je daarbij af kunt 
geven speelt daarbij een rol. Daar-
om doe ik ook zaken met een on-
afhankelijke verfgroothandel, in 
dit geval Bevela.’  
De mening van de schilders telt 
daarbij zeker mee, benadrukt Van 
den Burg: ‘Ik ben zelf schilder. Ik 
weet maar al te goed hoe fijn het 
is om met verven te werken die je 
liggen. Daarom sparren de jon-

gens en ik ook graag. Zij zijn het 
uiteindelijk die ermee aan de slag 
moeten. Soms pakt dat in hun 
voordeel uit. Soms, afhankelijk 
van de bestekseisen, ook niet.’
Echter, de keerzijde van het on-
derhoudswerk in het centrum, 

onder andere ook aan het Depot 
van de Utrechtsche Asphaltfa-
briek en aan het Doelenhuis, is de 
bereikbaarheid. Van den Burg: 
‘Een drama. De infrastructuur in 
en rond het centrum ligt over-
hoop. Natuurlijk, dat is tijdelijk, 
hoewel tijdelijk ook erg lang kan 
duren. Uitgangspunt is het ge-
meentebeleid om zoveel mogelijk 
mensen met openbaar vervoer en 
met de fiets naar het centrum te 
laten komen. Maar als er een 
groot evenement in de Jaarbeurs 
wordt georganiseerd en dat is 
heel vaak het geval, staat het ver-
keer vast. Milieuzones weren 
oude diesels, maar de CO2-uit-
stoot van al die vaststaande ben-
zinewagens is er niet minder op 
geworden.’ Het midden- en klein-
bedrijf  heeft er volgens Van den 
Burg veel last van. ‘Je hebt met 
veel verloren uren te maken. Even 
snel een litertje verf halen is er 
niet bij. Dat wordt een heel duur 
litertje op deze manier. Een kwes-

tie van heel doordacht plannen. 
Ook irritaties nemen hand over 
hand toe. Laatst kregen we het 
nog aan de stok met iemand van 
de vuilverwerking omdat onze 
hoogwerker de doorgang belem-
merde. In algemeenheid kan ik 

het gemeentelijk beleid nog best 
volgen, maar het is op dit onder-
werp volstrekt doorgeslagen.’
Van den Burg denkt er daarom se-
rieus over na om elektrische scoo-
ters aan te schaffen voor zijn per-
soneel. ‘Het is milieubewust, je 
bespaart op vervoers- en parkeer-
kosten en het spreekt een deel van 
je klanten zeker aan. Materieel en 
materiaal leveren zal altijd met 
een wagen moeten.’ 
Dit nog los van het feit dat Van 
den Burg in het centrum bijtijds 
zijn vergunningen geregeld wil 
hebben: ‘De precarioregels voor 
het zetten van een steiger zijn niet 
flexibel genoeg. Ze houden geen 
rekening met onwerkbare uren. 
Stel, je hebt een vergunning van 
vier weken en er valt een week uit 
vanwege storm. Dat heb je nog 
niet zo snel geregeld. Enerzijds 
voer je in het centrum dus prach-
tige werken uit, anderzijds heb je 
te maken met vertragende om-
standigheden.’ 

Eerder werd de voorzijde door Mantel Totaalonderhoud aangepakt, nu de ach-
terzijde

Elk element beschikt over een boekje waarin alle (gewijzigde) 
details staan

Ooit hield het architectenbureau van 
Gerrit Rietveld hier kantoor

Als je ’s ochtends heel vroeg bent, lukt het misschien om je bedrijfswagen dichtbij te 
parkeren 

Kevin van den Burg geniet van het on-
derhoud aan monumentale panden 

‘In Utrecht zijn ze qua  

beleid doorgeslagen’

‘Ik overweeg om elektrische  

scooters aan te schaffen’
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De compacte accu ProCore 18V 
7.0Ah van Bosch heeft een vermo-
gen dat ongeveer 90 procent ho-
ger ligt dan het vermogen van de 
huidige 18V-generatie met 6,0 Ah. 
Omdat de accu deel uitmaakt van 
het Flexible Power Systeem, is het 
volledig compatibel met het be-
staande 18V-programma. Verder 

is gebruik gemaakt van de Cool-
Pack-technologie die bijdraagt 
aan een langere levensduur en 
een korte oplaadtijd van 50 tot 64 
minuten (voor respectievelijk 80 
en 100 procent belading). Voor de 
warmteafvoer tijdens het laden is 
de accu voorzien van speciale 
openingen. De oplaadtoestand is 
af te lezen via een led-aanduiding 
met vijf standen.

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

bouwproducten.nl: 252805

Accu met hoog vermogen

Het assortiment van Van Sand is 
uitgebreid met de verf- en be-
hangcollectie van Paint & Paper 
Library, waarin 180 unieke kleu-
ren zijn opgenomen. De kleuren-
kaart omvat twee paletten: Archi-
tectural Colours en Original Co-
lours. Architectural Colours is een 
eenvoudig te gebruiken kleur-op-
nummersysteem, dat ontworpen 
is om alternatieven te bieden voor 
wit. De 85 ‘Original Colours’ zijn 
een eclectische kleurenmix, die 
onafhankelijk zijn toe te passen of 
als onderdeel van hetzelfde kleu-
renschema. De meest recente 
kleuren op de kaart zijn onder 
meer Porcelain I-V en kleuren met 
een beeldende benaming, zoals 
‘Paris Rooftops’, ‘Sea Nor Sky’, 
‘Stable Green’, ‘Aeoli’ en en bij-
voorbeeld ‘Geisha’.

info: 06 15 95 22 66
www.vansand.nl

bouwproducten.nl: 252800

H E T  P R O D U C T

‘We helpen onze concurrent’

Twee jaar heeft Ventistone aan de 
uitvinding gewerkt. De leveran-
cier van opdekprofielen van ge-
perste steenvezel, die op liggende 
delen van kozijnen worden aan-
gebracht om ze tegen vochtintre-
ding te beschermen, zocht naar 
een snellere manier van applice-
ren. Nu gaat dat nog, na het kaal-
halen en in de grondverf zetten 
van het kozijn, door eerst om de 
twintig centimeter een afstand-
houder plakken en daarna om de 

twintig centimeter een dot High 
Tack-lijm aan te brengen. Dan kan 
het profiel worden aangebracht. 
‘Boren of spijkeren kan eigenlijk 
ook wel met Ventistone,’ zegt 

Bertjan Janssen van Doorn, een 
van de directeuren van het bedrijf 

in Tiel. ‘Maar dat wordt nooit ge-
daan.’ Houten profi elen en neus-
latten worden wel gespijkerd of 
geschroefd, wat bij onvoldoende 
onderhoud vaak leidt tot houtrot.
‘De afstandhouders zijn essenti-
eel, die zorgen ervoor dat er 
luchtcirculatie is. Zo blijft het 
hout droog. Eerst dachten we aan 
een steeds een druppeltje secon-

delijm op de afstandhouders, 
maar dat gaf gedoe. Toen zijn we 
het kleefmiddel op de pads zelf 
gaan onderzoeken.’ Dat leidde tot 
het nieuwe product, ‘Kliklijm’. Er 
staan al dozen vol van in het ma-
gazijn om uit te leveren.
Het scheelt een arbeidsgang en 
een heleboel kitkokers bij de ap-
plicatie: je hoeft nu alleen het pa-
pieren beschermfolietje van de 
pads te verwijderen, ze op de juis-
te plek te plaatsen, de papiertjes 
aan de bovenkant er af te halen en 
het profiel vast te drukken... 
Muurvast. ‘De lijm hecht zich aan 
de verfl aag, zowel van het kozijn 
als van het profiel’, legt Janssen 
van Doorn uit. ‘Hoe sterker de 
verf hecht, hoe sterker het profi el 
vastzit. Er zijn wel bedrijven die 
de kozijnen niet kaal halen. Wij 
raden dat altijd af. Er kan vocht 
onder de verflaag gekomen zijn, 
zeker onder een aflaklaag. Dan 
kun je alsnog problemen krijgen 
die je juist wilde voorkomen.’
Kliklijm wordt in eerste instantie 
vooral geleverd via de dealers die 
ook Ventistone leveren. Maar ze 
zijn dus ook geschikt voor houten 
neuslatten. ‘We denken ook veel 
te verkopen aan kozijnenfabrie-
ken waar ramen beglaasd worden 
en waar neuslatten worden aan-
gebracht. We helpen misschien 
wel een beetje onze eigen concur-
rent, maar steenvezel heeft ook 
nog andere voordelen’,  zegt Jans-
sen van Doorn. 

TIEL – Een nadeel van houten neus- en afdeklatten? Dat ze met nagels 
of schroeven worden bevestigd en dan op die plekken gaan roesten en 
rotten. Steenvezel profi elen hebben dat probleem niet, die worden ver-
lijmd. Met Kliklijm gaat dat nu nog sneller, ook geschikt voor hout.

Bertjan Janssen van Doorn presenteert zijn product Kliklijm

info: (0475) 46 45 06
www.eurobok.com

bouwproducten.nl: 252801

Speciaal voor de glasindustrie, 
waar veel scherpe gereedschap-
pen worden gebruikt, heeft Euro-
bok uit Echt het assortiment uit-
gebreid met speciale snijwerende 
veiligheidskleding. De kleding 
heeft de hoogste snijklasse en is 
beschikbaar in een unieke en uit-
gebreide collectie. Door deze kle-
ding te dragen is de kans op het 
oplopen van verwondingen door 
glas geminimaliseerd. Dit is niet 
alleen in het belang van de betref-
fende persoon zelf, maar draagt 
tevens bij aan het verlagen van de 
kosten. Bovendien voorkomt het 
een aansprakelijkheidsstelling 
door bijvoorbeeld de Inspectie 
SZW.

V A K M A N S C H A P

Jansen Aqua Radiatorenlak is een 
waterverdunbare, sneldrogende, 
geurarme radiatorlak in glans en 
zijdeglans. De aqua radiatorlak 
van Jansen heeft als voordeel voor 
het milieu en haar verbruiker dat 
het product geen oplosmiddel be-

vat. De lak is hittebestendig tot 
180 graden Celsius en vergeelt 
niet. Tevens is de lak thixotroop 
ingesteld en heeft een goede kan-
tendekking. De Aqua radiatoren-
lak kan zowel binnen als in een 
buitensituatie worden toepast op 
onder andere warmwaterleidin-
gen, verwarmingselementen en 
op radiatoren. Het product is le-
verbaar in het wit, maar kan tot 5 
procent worden aangekleurd met 
Vista Universele Mengkleuren. 
Verpakkingen:  375 ml, 750 ml en 
2,5 liter.

info: 06 54362505
www.vistapaint.nl

bouwproducten.nl: 252823

Verf en behang

Radiatorenlak  
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‘Hoe sterker de verf hecht,

hoe sterker het vastzit’

Snijwerende kleding

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

Conservatisme   RICHARD HOOGSTRATEN

Na een post op de Facebookpa-
gina van schildersvannu ont-
stond een mooie discussie. Op 
de foto van het bericht stond 
een schilder een kozijn af te lak-
ken. Tot zover niets vreemds. 
Maar de ruit in dit kozijn was 
afgeplakt met gele tape. En daar 
ontstond de commotie. De eer-
ste die reageerde zei iets in de 

trant van ‘afplak-
ken is voor ama-
teurs’. Een vak-
man moet uit de 
hand kunnen be-

snijden. Verder 
niets. Daarna 

reageerde 
e e n  g e -
pensio-
n e e r d e 

trant van ‘afplak-
ken is voor ama-
teurs’. Een vak-
man moet uit de 
hand kunnen be-

snijden. Verder 
niets. Daarna 
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e e n  g e -
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Na het samenstellen van mood-
boards met sfeerbeelden en het no-
dige overleg werd bepaald dat de 
drie ruimtes in de brasserie ieder 
hun eigen sfeer en uitstraling moes-
ten krijgen, zonder het geheel uit 
het oog te verliezen. Behalve deco-
ratief behangwerk en andere 
wandafwerkingen is voor elke 
ruimte ook een steenachtige wand 
bepaald. Na overleg werd dat een 
bakstenen- , een zandstenen- en 
een rustieke Franse stenen wand. 
Hoewel Mutsaars zijn diploma van 
Sint Lucas en de Gouden Medaille 
van het Hoger Instituut voor Deco-
ratie (in het Belgische Kapelle bij 
fenomeen Alfons Meynemans) op 
zak heeft, leert Mutsaars nog elke 
dag. Niet in de laatste plaats door 
zelf oplossingen te bedenken en 
methoden te ontwikkelen. Zo ook 
voor 3D-steenimitaties. ‘Deze me-
thode heeft zich in de loop der jaren 
ontwikkeld en heb ik hier ten volle 
toe kunnen passen.’  
Voorlijmen met Knauf Betonkon-

takt was de eerste handeling om 
een verbinding te leggen tussen de 
wand en de nieuwe stuclaag. Mut-
saars: ‘Een dag later zette ik Knauf 

Diamant op die na droging vijf tot 
zes keer harder wordt dan normaal 
gips. Om het beoogde effect te be-
reiken is een stuclaag nodig van, 
naar gelang het doel, 5 mm tot 1 cm 
dikte.’ 
Voor het realiseren van de uiteinde-
lijke imitatie is timing belangrijk: 
‘Je laat de natte stuclaag, afhanke-
lijk van temperatuur en vochtig-
heid, ongeveer een uur opstijven 
om de laag te kunnen bewerken. 
Na drie à vier uur is bewerking niet 
meer mogelijk.’
In de natte laag maakt Mutsaars 
eerst een basisstructuur door de 
spaan vlak op de natte laag te zet-

ten en ‘open te trekken’. Door het 
vacuümeffect ontstaan veel ruwe 
puntjes die Mutsaars door nabe-
werking met een natuurspons nog 
verfijnt. ‘In dit stadium is er nog 
geen tekening, geen diepte van 
bakstenen, zandstenen of Franse 
steen zichtbaar.’ Die voegen brengt 
Mutsaars aan in het nog kneedbare 
stuc. Afhankelijk van de gewenste 
steensoort óf een rechte voeg creë-

ren door wat stucwerk met een 
spaan schuin weg te trekken óf met 
blokjes hout van verschillende 
grootten voor een meer grillige 
voeg. ‘In dit stadium is het stuc-
werk nauwelijks nog kneedbaar. 
Nabewerken kan alleen door hard 
te deppen met sponsen of door te 
kloppen met een blokwitter. De 
blokwitter fungeert dan eigenlijk 
als een daskwast.’ 
Voor de inkleuring gebruikt Mut-
saars na droging een verdunde 
transparante watergedragen muur-
verf. ‘Die ligt niet óp, maar trekt in 
door de zuigende werking van het 
stucwerk.’

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

Kenmerkend voor de vinyl wand-
bekleding Onari, Greenbo en Mil-
lwood van Vescom is het softe en 
organische karakter. Het bedrijf 
beschrijft het zelf als ‘basics met 
de uitstraling van textiel en de 
voordelen van vinyl’: sterk, hygi-
enisch, brandwerend en duur-

zaam. Bovendien is de wandbe-
kleding licht- en kleurecht en be-
stand tegen krassen en stoten. De 
variant Onari heeft een moderne 
textielachtige uitstraling met een 
verticale rib. De kleurkaart (25 
kleuren) bevat veel natuurlijke 
kleuren, aangevuld met softe pas-
tellen en tonen van lavendel, saf-
fraan en papaver. Greenbo heeft 
een natuurlijk, organisch weefsel 
effect terwijl het dessin van Mill-
wood zich kenmerkt door de op-
tiek van linnen.

info: (0493) 35 07 67
www.vescom.nl

bouwproducten.nl: 252827

Vinyl wandbekleding  

‘We helpen onze concurrent’

‘In de natte laag werken’
SCHIJNDEL - Of Roland Mutsaars Decorations, na een eerdere op-
dracht voor dezelfde klant, een plan wilde opstellen voor de totale me-
tamorfose van Brasserie Lieveling in Schijndel: inrichting, decoraties 
en schilderwerk. De 3D-steenimitaties die hij binnen het geheel toe-
paste zijn bedrieglijk echt; volgens een methode die Mutsaars zelf 
ontwikkelde.

Roland Mutsaars voor de muur van rustieke Franse stenen. Geen 2D- maar een voelbare 3D-steenimitatie

V A K M A N S C H A P

Het assortiment muurbekleding 
van Arte is aangevuld met ver-
schillende collecties waaronder 
Metal X, Insero, Figura en Fla-
mant. De eerste betreft een muur-
bekleding als ode aan geoxideerd 
metaal terwijl Insero juist geba-
seerd is op jute. De twee series 
van Flamant – Les Mémoires en 
Caractère – betreft twee nieuwe 
samenwerkingen met het Belgi-
sche interieurmerk. Figura ten 
slotte is te betitelen als een ‘eclec-
tische mix’. Deze collectie omvat 
verschillende invloeden uit het 
verlenen waaronder patronen uit 
de jaren 70. Hiermee is deze 
wandbekleding onder meer ge-

schikt voor designliefhebbers die 
graag hun grenzen verleggen en 
stijlen durven te combineren.

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

bouwproducten.nl: 252824

‘De blokwitter als 

daskwast gebruiken’
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C O L O F O N

Muurbekleding

Conservatisme   RICHARD HOOGSTRATEN

schilder met volgens eigen zeg-
gen een behoorlijke staat van 
dienst in het schildersvak. Hij stak 
niet onder stoel of banken dat af-
plakken van glas not-done is in 
het professionele schildersvak. Ik 
heb altijd moei-
te met mensen 
die zo bekrom-
pen denken. Ik 
zal verder niet ingaan op het ge-
bruik van gele tape op het glas, 
daar is al genoeg over geschreven 
en gediscussieerd, maar de angst 
voor verandering vind ik fascine-
rend. Want de werkelijke reden 
van zo’n heftige reactie is natuur-
lijk dat straks iedereen kan schil-
deren door het afplakken. En dan 
kan je als vakman het verschil niet 
meer maken. Lariekoek natuur-

lijk. Maar voor een vakman die 
bijna zijn gehele leven heeft be-
steed aan het bekwamen van het 
besnijwerk, zijn trots, is dit de hel: 
“met de juiste tape kan een goede 
leerling straks nu net zo snel en 

strak schilderen 
als ik met mijn 
t w e e h o n d e rd 
jaar ervaring.” 

Daar gaat zijn trots. Zijn levens-
werk valt in duigen. Zijn “kijk-
eens-hoe-goed-ik-ben-trucje” 
werkt niet meer. Disruptie in het 
schildersvak door een rol gele 
tape. Terwijl een echte vakman 
juist alle nieuwe mogelijkheden 
gebruikt om zijn vakmanschap te 
verfi jnen en zijn effi ciëntie te ver-
hogen, zullen conservatief den-
kende mensen dit afkraken en ex-

cuses zoeken om vast te houden 
aan oude waarden. Waarmee 
we geen stap verder komen. Ge-
lukkig bepaalt een kunstje, in 
dit geval het uit de hand besnij-
den, geenszins of je wel of geen 
vakman bent. Daar komt veel 
meer bij kijken. En goed en snel 
afplakken is immers ook vak-
manschap waar de gemiddelde 
doe-het-zelver nog een puntje 
aan kan zuigen. Dus laat je 
angst varen en doe je voordeel 
met de vernieuwingen die zich 
aandoen. Er is nog zoveel mo-
gelijk om je vakmanschap te be-
wijzen, als dat al nodig is.

 richard@blauwvlas.nl
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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
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