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Cursus oude
schildertechnieken
UTRECHT – De Vereniging van 
oud-leerlingen der Nationale Schil-
dersschool (OLNS) Nimeto organi-
seert in de komende wintermaan-
den voor de 43e keer de cursus 
oude schilderstechnieken. Deze 
leergang is uitsluitend bedoeld 
voor (oud-)studenten van schil-
dersvakscholen en mensen werk-
zaam in de schildersbranche. 
 Locatie is het Nimeto-gebouw te 
Utrecht. De ambachtelijke cursus 
vindt op zaterdag plaats en begint 
11 november. 

FNV-leden bezorgd
over straalgrit

DOETINCHEM – Vakbond FNV 
heeft nog niet de lijst gekregen van 
de naar verluidt 140 bedrijven 
waar mogelijk gewerkt is met 
straalmiddel dat met witte asbest 
verontreinigd is. Veel leden van de 
vakbond zijn verontrust. Informa-
tievoorziening en controle kan be-
ter, vindt de bond. Volgens de vak-
bond laat de Inspectie voor de leef-
omgeving in deze kwestie te veel 
over aan de markt en dient de 
overheid krachtiger op te treden.

Huizinga vijftiende
op WK Schilderen

VERENIGDE ARABISCHE EMI-
RATEN – Hans Huizinga uit Oost-
wold, regerend Nationaal Kampi-
oen Schilderen voor mbo-studen-
ten, is als vijftiende geëindigd op 
het Wereldkampioenschap Schil-
deren & Decoreren in Abu Dhabi. 
Huizinga is student van de oplei-
ding Gezel schilder van het Dren-
the College in Assen en in dienst 
bij Kerbof Schilders in Delfzijl. De 
wereldtitel was voor Sebastian 
Gruber uit Oostenrijk, zilveren was 
er voor Sandra Lüthi uit Zwitser-
land en brons voor Justine Bossard 
uit Frankrijk. Meer over de erva-
ringen van Huizinga op pagina 11 
van deze uitgave. 
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Economische schade
door asbestgrit

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

Openluchtmuseum gemarmerd

ZWOLLE – Betonnen viaductpalen veranderen in marmeren zuilen onder de 
handen van 45 tweede en derdejaars studenten van het Cibap in Zwolle. Het 
schilderwerk maakt deel uit van een project van Openbare Schilderkunst, een 
stichting die in Zwolle veel kunst op straat brengt. In totaal moeten 24 schilde-
rijen, naar bestaande schilderijen van Zwolse meesters, in het zo ontstane 
‘Openluchtmuseum’ een plek vinden. De stichting kan nog sponsors gebruiken. 
www.openbareschilderkunst.nl
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UTRECHT – Het Kennisnet-
werk Metaalconserveerders is 
er na jaren debatteren uit: er is 
een standaard-garantiecontract 
vastgesteld voor de conserve-
ring van stalen constructies. 
Het contract, dat voor de op-
drachtnemer als een garantie 
gezien moet worden, omvat 
geen eisen over glans- of kleur-
behoud. De reden daarvoor is, 
volgens Carolien Nieuwland, 
voorzitter van het Kennisnet-
werk in het blad Oppervlakte-
techniek, omdat er geen metho-
de gevonden kon worden om 
die kwaliteiten bevredigend 
vast te stellen. Meetmethoden 
bestaan wel, maar sluiten niet 
altijd aan op de praktijk en op 
de beleving. In het contract 

staan wel eisen over bescher-
ming van de constructie. Het 
raamcontract moet eenheid 
brengen in nu geldende, ver-
schillende, garanties en beper-
kingen. Het contract geldt voor 
vijf jaar. De meeste verfsyste-
men worden voor een langere 
periode aangebracht, maar de 
gedachte is dat eventuele ern-
stige gebreken in die eerste pe-
riode wel zullen blijken. Bij dit 
soort projecten is herstelwerk 
een grote kostenpost. Daarom 
was er behoefte aan duidelijke 
garantieafspraken.  In het Ken-
nisnetwerk praten grote me-
taalopdrachtgevers (verenigd 
in de OLON), de metaalconser-
veerders en de verfindustrie 
met elkaar.

Garantiecontract zonder glans

HAARLEM – De rechtbank Oost-Brabant heeft  VvE-beheerder John 
van der L. uit Gemert (Noord-Brabant) veroordeeld tot 18 maanden ge-
vangenisstraf. De rechtbank acht bewezen dat Van der L. 750.000 euro 
van diverse Verenigingen van Eigenaars verduisterde. 

Die standpunten zijn nodig om te 
weten hoe er met voorraden straal-
grit moet worden omgegaan, of de 
werkruimten waar het is toegepast 
veilig is en of en hoe de werk-
zaamheden kunnen worden her-
vat. Waar het werk écht niet kan 
wachten en zolang de richtlijnen 
er nog niet zijn, dienen de aller-
hoogste veiligheidsmaatregelen 
genomen te moeten worden, zoals 
die gelden bij hoge concentraties 
schadelijk asbest. Waarschijnlijk is 
dat in dit geval niet nodig, omdat 
de concentraties betrekkelijk laag 
zijn.
Veel informatie over deze kwestie 
is te vinden om de website van Eu-
rogrit zelf. Er zouden zeker 140 be-
drijven, op meerdere locaties, door 

deze asbestzaak getroffen zijn en 
daarmee enkele duizenden werk-
nemers. De werkzaamheden met 
het straalgrit zijn overal stilgelegd. 
De asbest zit niet in de aluminium-
silicaatkorrels zelf, maar er tussen-
in. Het moet zijn meegekomen 
met partijen van een of meer leve-
ranciers van Eurogrit. Het bedrijf 
mengt partijen tot een eindpro-
duct. Naar het zich nu doet aan-
zien is alleen in partijen van dit 
jaar asbest in risicovolle hoeveel-
heden aanwezig. Hoe risicovol de 
aangetroffen waardes zijn, wordt 
nu vastgesteld. Daar volgen ook 
de maatregelen uit. Daarna zal on-
getwijfeld de vraag volgen wie 
voor de kosten voor alle verloren 
manuren gaat opdraaien.

John van der L. (63) deed met zijn 
kantoor onder meer het adminis-
tratief beheer voor VvE’s. Naast 
beheerder, was hij ook bestuurder 
van die VvE’s. Om bedrijfsgroei te 
realiseren, heeft Van der L. inves-
teringen gedaan, maar de inkom-
sten van het kantoor bleven achter. 
Daarop is Van der L. overgegaan 
tot het verduisteren van de reser-
ves van VvE’s. Dat deed hij door 
geld van de VvE’s, soms via ande-
re rekeningen, over te maken naar 
de rekeningen van zijn kantoor. 
Het verduisterde geld werd ook 
gebruikt voor privé-uitgaven.

Bijzonder aan de zaak is dat de 
werknemers van het kantoor hun 
directeur herhaaldelijk op zijn 
handelen aanspraken en uiteinde-
lijk, in 2015, aangifte tegen hem 
deden. Van der L. zijn bedrijf en 
privé zijn beide failliet verklaard. 
Uit het faillissementsverslag blijkt 
de totaalschuld nog veel groter: 
tussen de 2 en 2,5 miljoen euro. 
De website nederlandvve.nl wijst 
erop dat veel VvE’s het verplichte 
twee-handtekeningensysteem niet 
toepassen. Dat zou fraude met 
VvE-geld een stuk lastiger moeten 
maken.

18 maanden cel VvE beheerder 

DOETINCHEM – De ontdekking van deeltjes witte asbest tussen 
het straalgrit van marktleider Eurogrit heeft tot nu toe al tot flinke 
economische schade geleid. Bij het verschijnen van deze krant wordt 
het standpunt van de Inspectie Leefomgeving en van de Inspectie van 
SZW verwacht.
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Stank van coating 
bij windstilte 

WAALWIJK – Het aanbrengen 
van een coating op de atletiek-
baan aan de Olympiaweg Waal-
wijk heeft volgens bezoekers 
van de ernaast gelegen tennis-
club nogal wat stank en overlast 
gezorgd.  Metingen van de 
brandweer tonen aan dat van 
schadelijke stoffen in een ge-
vaarlijke concentratie geen spra-
ke was. Tijdens het werk waaide 
het eerder op de dag te hard en 
wilde men niet dat de coating 
de omgeving in zou blazen. ’s 
Avonds was het onverwachts 
erg windstil. Dat veroorzaakte 
de stank.

Schilder pikt
gouden medaille
KERKWERVE – Greetje Smit 
wint in 1997 een gouden me-
daille op het NK Atletiek. Trots 
hangt die trofee in het Zeeuwse 
Kerkwerve al jaren aan de muur, 
totdat een schildersbedrijf er 
aan het werk is en de medaille 
verdwijnt. De schilderonderne-
mer spreekt er zijn Poolse mede-
werker op aan die opvallend 
geïrriteerd reageert. Als diezelf-
de Pool later het gezin van de 
schilderondernemer bedreigt, 
weet de ondernemer het zeker, 
maar daarmee is de medaille 
nog niet gevonden. Een zoek-
tocht op Marktplaats heeft suc-
ces. De Pool is door de politie 
ingerekend.

Bizar vandalisme
met ladder
ROOSENDAAL – Wat gaat er in 
iemands hoofd om wanneer die-
gene er genoegen in schept om 
een ladder onder een ander weg 
te trekken? Dat overkwam een 
34-jarig slachtoffer die op onge-
veer vier meter hoogte met een 
kettingzaag een boom stond te 
snoeien. Voorbijgangers schie-
ten het slachtoffer te hulp, gaan 
achter de 24-jarige dader aan en 
weten hem staande houden tot 
de politie arriveerde. De dader 
verzette zich nog heftig, maar 
werd uiteindelijk gearresteerd. 
Het slachtoffer heeft aan dit in-
cident wonder boven wonder 
alleen een gebroken pols over-
gehouden.

‘Glas-in-loodramen
moeten terug’
DEURNE – Vier glas-in-loodra-
men moeten, als het aan de pas-
toor van Sint-Willibrordusparo-
chie in Deurne ligt, een plek 
krijgen in de Willibrorduskerk. 
Nu zitten ze nog boven de voor-
deur van het voormalige Frater-
huis in Deurne. Bij de verkoop-
akte van het pand zat een zoge-
naamd kettingbeding over de 
ramen, aldus de pastoor. Hij wil 
ze ‘terug’ hebben, omdat wan-
neer het Fraterhuis verkocht zou 
worden, ‘zouden wij de ramen 
weer in ons bezit krijgen’. En 
dat is nu het geval.

P E R S O N E N  &  B E D R I J V E N
Nieuw Sikkens Center 
in Nijmegen
NIJMEGEN – Nijmegen is een Sik-
kens Center rijker: Sikkens De 
Gelderse Poort op het Industrie-
terrein Oost Kanaalhaven aan de 
Factorijweg 14 in Nijmegen. Eige-
naar is Sander de Jonge, ook eige-
naar van verfgroothandel De Jon-
ge Coatings, met vestigingen in 
Wijchen, Elst en Oss. De vestiging 
maakt deel uit van het landelijke 
netwerk van Sikkens Centers, met 
ondertussen 72 vestigingen. 
Rechts op de foto Sander de Jonge 
en links Frank Schiphorst, ac-
countmanager voor deze regio 
van AkzoNobel.

Akzo-verf achter 
Parijse kunst  
AMSTERDAM – Wie naar de be-
langrijke tentoonstelling ‘Neder-
landers in Parijs 1989-1914’ in het 
Van Gogh Museum in Amsterdam 
gaat, moet af en toe ook even 
naast de Van Goghs, Breitners en 
Mondriaans kijken. De kleuren op 

de muren zijn gekozen door ont-
werper Peter de Kimpe, uit de 
Sikkens-waaier. De aangebrachte 
verf is van AkzoNobel, die het 
Van Gogh museum sponsort met 
verfadvies en verf. Op de foto 
Ruud Joosten (links), lid van de 
Raad van Bestuur van AkzoNo-
bel, en Axel Rüger, directeur van 
het Van Gogh Museum.

Glasartikelen.nl 
dealer Ventistone
OOSTERHOUT (N-BR) – Sinds 
begin oktober is Peter Timmers 
Glasartikelen dealer geworden 
van de Tielse fabrikant Ventistone, 
uitvinder van steenvezelprofi elen 
voor het afdekken en beschermen 
van houten kozijnen.

Caparol Academy: 
focus op schilder
NIJKERK – Het opleidingspro-
gramma van de Caparol focust 
zich dit jaar op de technieken van 
het schildersvak. In het wintersei-

zoen 2017-2018 staan de opleidin-
gen Spuittechnieken, Muurver-
ven, Decoratieve afwerkingen en 
Vloeren & betonbescherming op 
het programma. Daarnaast keert 
de opleiding Kennis van kleur te-
rug, waarin de schilder advies 
krijgt en technieken leert over het 
kiezen van de juiste kleur. De op-
leidingsgids is aan te vragen via 
www.caparolacademy.nl.

Steigerverhuurders 
DEG en Instant fuseren  
AMSTERDAM - DEG Steigerver-
huur en Instant Steigerverhuur uit 
Amsterdam zijn per 1 oktober 
2017 gefuseerd tot InstantDEG 
Steigerverhuur. De fusie is het ant-
woord op ontwikkelingen in de 
bouwnijverheid, aangescherpte 
eisen voor kwaliteits- en veilig-
heidsaspecten, wet- en regelge-
ving, onder andere de invoering 
van de Richtlijnsteigers. Het be-
drijf heeft zich ten doel gesteld 
toonaangevend te zijn op het ge-
bied van kwaliteit en veiligheid, 
zich duidelijk te onderscheiden op 
het gebied van opleidingseisen, 
met een commitment aan cao-wet-

geving en goede arbeidsomstan-
digheden.

20 jaar Hornbach in 
Nederland
HOUTEN – Met regelmatig de 
opening van alweer een nieuwe 
bouwmarkt van Hornbach, doet 
vermoeden dat ze sinds enkele ja-
ren stevig aan de weg timmeren. 
En toch is het alweer twintig jaar 
geleden dat de eerste Hornbach in 
Zaandam opende. Intussen zijn 
dat er al dertien. De veertiende 
opent begin volgend jaar in Zwol-
le en op de planning staan vesti-
gingen in Duiven (onder de rook 
van Arnhem) en Enschede. De 
ambitie van Hornbach is om door 
te groeien naar 25 vestigingen.
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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.

Straalmiddelellende  JAN MAURITS SCHOUTEN

Bijvoorbeeld de communicatie van 
de leverancier, Eurogrit. Op de 
website is men heel open en trans-
parant over wat er gebeurd is. Men 
geeft het toe. Men beweert geen 
dingen die men niet hard kan ma-
ken, men werkt 
samen met de 
overheid, pro-
beert bedrijven 
en werknemers zo goed mogelijk 
te adviseren.
Die bedrijven zelf lijken ook heel 
prudent met alles omgegaan te 
zijn: werk stilgelegd, onderne-

mersorganisatie ingelicht en vaak 
zelf ook al onderzoeken laten doen 
(waarbij helaas gedoe is over de 
juiste norm).
Voor zover wij van SchildersVak-
krant wel eens bij straalklussen ge-

w e e s t  z i j n , 
wordt er in ons 
land veilig ge-
werkt. Bij  het 

soort middelen waarmee je bezig 
bent ook begrijpelijk. Het is fi jn om 
te weten dat je altijd beschermd 
bent geweest. Dat maakt de zor-
gen over de opgeslagen restpartij-

en en mogelijk besmette ruimten 
niet minder.
Al met al lijkt het hier een 
schoolvoorbeeld van verant-
woord handelen door alle partij-
en. Op langere termijn kan het 
leiden tot innovaties: want is het 
wel van deze tijd om roest te 
verwijderen door er knetterhar-
de deeltjes op te spuiten? De al-
ternatieven zijn nog niet goed of 
betaalbaar genoeg. 

j.schouten@eisma.nl

Ja, daar loopt geld uit. Wie gaat 
dat betalen? Wie weet of er toch 
niet een asbestvezeltje je lichaam 
is binnengedrongen? Dus is er 

kritiek over iets wat 
helemaal niet had 
mogen gebeuren: wit-
te asbest in straalmid-

del. Kritiek op 
de leverancier 

en op de over-
heid. Maar 
tot nu toe 
gaat er ook 

veel goed.

V O O R W E R K

kritiek over iets wat 
helemaal niet had 
mogen gebeuren: wit-
te asbest in straalmid-

del. Kritiek op 
de leverancier 

en op de over-

S J O N  GERALD JAGER

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
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Buitenlandse schilders
ontvangen gelijk loon

De nieuwe ‘detacheringsrichtlijn’ 
moet binnen vier jaar in de hele 
unie en voor alle beroepen gelden 
(behalve voor de transportsector, 
die lastiger te regelen is). De regel 
houdt in dat werknemers uit de 
Europese Unie die elders te werk 
worden gesteld, het loon moeten 
krijgen dat geldt  in het land waar 
gewerkt wordt. Dat zal meestal 
het cao-loon zijn, maar het gaat 
minstens om het minimumloon. 
De werknemer kan voor de in-
huurder nog steeds goedkoper 
zijn, omdat tot 24 maanden belas-
tingafdrachten kunnen worden 
gedaan in het land van herkomst. 
Daarna gelden de afdrachten en 
regels van het gastland. Daarnaast 
wordt de pensioenafdracht niet in 
deze regeling meegenomen. 

In de richtlijn is verder bepaald dat 
buitenlandse werknemers maxi-
maal 12 maanden, met een verlen-
ging van 6 maanden, gedetacheerd 
mogen blijven.
Met de detacheringsrichtlijn, waar 
Nederland een drijvende kracht 
achter is, probeert de EU te bestrij-
den dat bijvoorbeeld Poolse of 
Bulgaarse schilders veel goedko-
per via een uitzendbureau aan de 
slag gaan dan hun Nederlandse 
collega’s.
De detacheringsrichtlijn gaat niet 
over zzp’ers, die hun eigen tarie-
ven mogen rekenen. Nederlandse 
vakbonden beoordelen deze nieu-
we regelgeving een ‘begin’, maar 
vinden ook dat de concurrentie op 
arbeidskosten daarmee nog niet 
uit de wereld is.

k o r t
Herstel glazen
kap Broerekerk

BOLSWARD – Ruim 50 oude glas-
panelen worden vervangen door 
nieuwe, sterkere panelen in de kap 
van de rijksmonumentale Broere-
kerk te Bolsward. Opdrachtgever 
is de Stichting tot behoud van Mo-
numenten in de gemeente Súd-
west-Fryslân. De oude glaspanelen 
bleken niet meer sterk genoeg te 
zijn door de invloed van de wisse-
lende weersomstandigheden en 
begonnen op diverse plekken in 
het dak te barsten. De kapotte pa-
nelen zorgden niet voor gevaar 
voor de bezoekers aldus de ge-
meente Súdwest-Fryslân. 

Bouw start promotie
‘je gaat het maken’
ZOETERMEER – Met een nieuwe 
brochure ‘Toekomstmogelijkheden 
in de bouw en infra’ en met de 
website jegaathetmaken.nl  is de 
bouw- en infrasector een offensief 
begonnen om meer jongeren in het 
voortgezet onderwijs over te halen 
om bij hun studie- of beroepskeuze 
voor de bouw te kiezen. In de bro-
chure ligt veel nadruk op het aan 
de doelgroep laten zien hoe breed 
en veelzijdig de bouw is. En dat 
deze sector veel mogelijkheden 
biedt om door te groeien.

eerste geluidsscherm
met zonnecellen  
PIJNACKER – In de gemeente 
Pijnacker-Nootdorp komt het eer-
ste glazen geluidsscherm van Ne-
derland met geïntegreerde zonne-
cellen. Metaglas is gestart met de 
productie. Langs de N470 komt 
het 480 meter lange en 2,5 meter 
hoge glazen geluidsscherm, dat 
voornamelijk bestaat uit glas, me-
taal en zonnecellen, aan de voor- 
en achterzijde voorzien van 8 mm 
gelaagd, half gehard floatglas 
waartussen de zonnecellen wor-
den geplaatst. Het geluidsscherm 
heeft een capaciteit van 30 mega-
wattuur per jaar. Dit is voldoende 
om tien huishoudens een jaar van 
stroom te voorzien. Het geluids-
scherm wordt in november opge-
leverd.

AMSTERDAM – Na de hectiek 
eerder dit jaar over de voorgeno-
men overname van AkzoNobel 
door PPG Industries (o.a. Sigma 
Coatings), lijkt er voorlopig dui-
delijkheid te zijn over de zaak. 
Topman Michael McGarry van 
PPG liet zijn aandeelhouders we-
ten geen interesse meer in Akzo-
Nobel (o.a. Sikkens) te hebben. De 
reden zou de onrust rond de wis-
selingen in de leiding van Akzo 
zijn en de haperende resultaten 
van de Nederlandse verfprodu-
cent. Bij AkzoNobel vertrok re-
centelijk niet alleen topman Ton 
Büchner, ook financieel topvrouw 
Maëlys Castella verliet om ge-
zondheidsredenen haar post. 
Daarnaast is McGarry niet onder 
de indruk van de meest recente 
economische cijfers van AkzoNo-
bel. In korte tijd gaf AkzoNobel 
twee keer een winstwaarschu-
wing af. McGarry zegt tevreden 
te zijn met de huidige aan- en ver-
kopen waarmee PPG bezig is, 
maar geeft aan ogen en oren open 
te houden voor mogelijke overna-
mes van Europese familiebedrij-

BRUSSEL(B) - Schilders van buiten Nederland die in ons land 
 gedetacheerd zijn, ontvangen binnenkort hetzelfde loon als hun 
Nederlandse collega’s. Daartoe hebben de ministers van de Euro-
pese Unie besloten.

PPG geen interesse in Akzonobel

Gewapend tegen slecht weer
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DE KOOG – Dat het qua weer kan spoken aan de kust hoeft geen 
uitleg. Deze villa staat in De Koog op Texel. Schildersbedrijf Benno 
Beuving, een eilander bedrijf, staat er te werken aan de gevel. Ze 
brengen daar de vochtregulerende buitenmuurverf Thermoshield 
Exterieur op aan, verftechnisch geadviseerd door Verfgroothandel 
Van der Feer uit Den Helder. Bij droog weer dampopen en vochtuit-
drijvend; bij regen afschermend, door de filmlaag van de minuscule 
keramische bolletjes in de verf. En aan de dreigende lucht te zien 
komt dat al snel goed van pas.

DORDRECHT – Wellicht is het 
(nog) niet goed tot iedereen door-
gedrongen. Bijen spelen een on-
vervangbare rol bij het bestuiven 
van de meeste planten in onze 
voedselketen. Zonder bijen geen 
leven. Tegelijkertijd neemt de bij-
ensterfte wereldwijd en in Neder-
land alarmerend toe. Daar werd 
Rob van der Wolf van Flexschil-
der.nl/Rijnmond zich extra be-
wust van tijdens een regionale 
netwerkbijeenkomst, waar ook 
een beroepsimker annex bijenfok-
ker deel van uitmaakte. Om te 
helpen dit tegen te gaan en de 
voedselketen in stand te houden, 
gaat Van der Wolf tegen een be-
paald bedrag een bij adopteren. 
Dat is weer eens iets heel anders 
dan het bemiddelen van schil-
ders. Een lovenswaardig initia-
tief.

over bloemetjes en bijtjes

VAn sPLunDer sCHiLDersBeDriJFG e s t A r t

‘Het kwam op mijn pad om voor mezelf 
te beginnen’, vertelt Dick van Splunder 
(47) luchtig. De ervaring leert dat er 
meestal iets aan ten grondslag ligt. Een 
faillissement, ontslag door inkrimping? 
Nee, een tekenbeet. Hierdoor voert Van 
Splunder ongeveer drieënhalf jaar zijn 
vak niet uit. ‘Omdat familie, vrienden en 
kennissen al regelmatig aangaven “als jij 
ooit voor jezelf begint, kom je toch ook bij 
ons schilderen?” en omdat ik wel vaker 
met de gedachte speelde om zelfstandig 
te worden, was de afweging niet zo 
moeilijk.’

Na te zijn opgeknapt, start Van 
Splunder in juni 2016 zijn Van 
Splunder Schildersbedrijf in Zierikzee. 
‘Geen moment spijt van. Ik geniet van de 
vrijheid die je als zelfstandig ondernemer 

hebt en het vakwerk dat je af kunt leveren. 
Dat is heel anders dan de periode toen ik 
nog in loondienst werkte. Als zelfstandig 
ondernemer bepaal je werktijden en 
werktempo namelijk deels zelf.’ 

Van jongs af aan opgeleid als schilder 
is Van Splunder te typeren als 
de allround schilder voor binnen- 
en buitenschilderwerk, inclusief 
klein glaswerk, houtreparatie en 
glasvliesbehangwerk. ‘En wordt het glas- 
en timmerwerk te groot, dan schakel ik 
daar ook een glaszetter en/of timmerman 
voor in.’

Van Splunder gaat doorgaans als solist 
door het leven. ‘In de regel werk ik 
alleen, zolang de omvang van het werk 
dit toelaat. Uitzonderingen daargelaten. 

Zoals laatst bij een opdracht voor een 
boot. Dat was veel werk; daar ging 
veel tijd in zitten. Ik ben namelijk 
ook jachtschilder. Die opdracht heb 
ik samen met een ander uitgevoerd. 
Je wilt niet te lang aan één project 
verbonden zijn om je particuliere 
klanten niet te kort te doen. Het 
aandeel particulier werk zit bij mij 
dicht tegen de 100 procent.’

De komende winterperiode ziet 
Van Splunder met vertrouwen 
tegemoet. ‘De agenda is redelijk 
goed gevuld. Opdrachten voor 
binnenwerkschilderwerk probeer 
ik zoveel als mogelijk richting 
winterperiode te adviseren. Gelukkig 
zijn voldoende klanten gevoelig voor 
dat argument.’   F
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PPG-medewerkers actief bij knGF 

AMSTELVEEN – Vorige maand gingen enkele tientallen medewer-
kers van PPG (o.a. Sigma Coatings) aan de slag bij KNGF Geleide-
honden in Amstelveen. Dit gebeurde in het kader van het Colorful 
Communities programma, waarmee PPG kleur en vitaliteit aan wil 
brengen door de inzet van vrijwilligers, producten én een financië-
le bijdrage. Op 19 oktober kregen diverse gastenkamers, de medi-
sche detectieruimte, trainingstoestellen en bankjes een fris nieuw 
uiterlijk. Sigma doneerde de verf plus een cheque ter waarde van 
35.000 euro. Op de foto staat assistentiehond Babbe, van Sandra 
van Rosmalen, die behulpzaam was bij de onthulling van de che-
que. Voor de gelegenheid was ook Dagmar Oudshoorn (rechts) 
hierbij aanwezig, burgemeester van Uithoorn waar het hoofdkan-
toor PPG Coatings Nederland is gevestigd.
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ven in de verfmarkt. Voor acquisi-
ties heeft het Amerikaanse bedrijf 
in 2017 en 2018 in totaal 3,5 mil-
jard dollar gereserveerd.
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‘Laten zien dat je iets kunt’
Jac Ruyters Groep haalde als eerste het aangescherpte VGO-keur

Hoe zit het? Is Jac Ruyters geen direc-
teur?

Jamaick Ruyters: ‘Mijn vader is 
nog altijd betrokken bij het be-
drijf, net zoals mijn moeder, mijn 
zus (de vrouw van Ton) en mijn 
vrouw, die allemaal in het bedrijf 
werkzaam zijn.’
Peters: ‘We zijn dus een echt fami-
liebedrijf. De oprichter, Jac, is een 
klankbord voor ons. We kunnen 
voor advies altijd bij hem terecht. 
Het bedrijf bestaat tegenwoordig 

uit ongeveer 75 vaste personeels-
leden, verdeeld over twee schil-
dersbedrijven en twee bouwbe-
drijven.’

Van ieder twee, hoezo?

Ruyters: ‘De werkzaamheden zijn 
zo goed te segmenteren. Zo zetten 
we gespecialiseerde vaklieden in 
voor specifieke disciplines. Jac 
Ruyters Schildersbedrijf verricht 
zijn werkzaamheden vooral voor 
vastgoedbeheerders, woningcor-
poraties en de utiliteitsbouw, 
voornamelijk aan de hand van 
meerjarenonderhoudsplannen. 
Jac Ruyters Allround Painting is 
er voor de ad hoc klussen, over-
heids- en zorginstellingen en de 
industrie.
Peters: ‘Zo is ook ons bouwbedrijf 
Jac Ruyters Limburg er voor mu-
tatie- en servicewerk: keuken-, 
toilet- en badkamerrenovaties en 
24-uurs service voor corporaties 
en vastgoedbeheerders.  JRT richt 
zich op verbouw, renovaties, 
transformaties, aanbouwen en 
dergelijke. Al onze bedrijfsonder-
delen werken voornamelijk voor 
de zakelijke markt. Voor ruim 85 
procent van onze klanten werken 
we jaar in jaar uit.’

Indrukwekkend, klinkt als heel resul-
taatgericht…

Peters: ‘Zeker. Daarom hebben 
we er lang over gesproken of we 

dat VGO-keurmerk wel wilden 
gaan halen. Een keurmerk dat 
aantoont dat je resultaat gericht 
samenwerkt (RGS). Het hele tra-
ject is een behoorlijke financiële 
investering en kost vele mede-
werkers extra tijd.’
Ruyters: ‘Ik was vanaf het begin 
voorstander. De toegevoegde 
waarde is vooral dat je met heel je 
bedrijf, met alle collega’s nog be-
wuster gaat werken. Medewerkers 
weten waarom ze iets moeten 
doen. Je wilt dat ze zelf dingen 

zien: als ze deuren moeten afhan-
gen met twee scharnieren, dat ze 
dan zelf melden dat het beter met 
drie kan, met het oog op kwalita-
tief langdurig onderhoud.’

Jullie hebben twee jaar uitgetrokken 
om je hierop voor te bereiden. 

Peters: ‘Het moet wel zin hebben, 
zo’n traject. We halen hier geen 
papiertjes om de papiert jes. 
VCA***, ISO, die cerificeringen 
hebben we ook, en niet alleen om 
het certifi caat, maar mede om het 
waarborgen van onze bedrijfspro-
cessen. Dan leeft het ook onder de 
medewerkers. Een collega die een 
ander ziet zonder bouwhelm 
waar dat moet, spreekt die collega 
niet aan vanwege de VCA, maar 
vanwege de veiligheid. Zo moet 
je ook zo’n VGO-keur in je organi-
satie verankeren.’
Ruyters: ‘We hebben ons tijdens 
het traject laten begeleiden door 
Dirk Norbruis van AdmiKeur. We 
hebben meerdere sessies met het 
personeel belegd en ook een in-
terne VGO-werkgroep opgericht. 
Daarin zitten medewerkers, van 
jong tot oud, uit alle lagen van 
onze organisatie. We hebben het 
daar maandelijks over VGO, ge-
ven presentaties aan elkaar en be-
spreken verschillende scenario’s 
over lopende projecten. Hier ont-
staat meer begrip, samenwerking 
en inzicht in het totale bedrijfs-
proces.’

Zit jullie markt op VGO te wachten?

Ruyters: ‘Heel verschillend. Er is 
een corporatie die haar complete 
servicedienst onder ons en een 
aantal collegabedrijven verdeeld 
heeft. We verzorgen gezamenlijk 
met ketenpartners het callcenter 
voor die corporaties. Aan de an-
dere kant heb je ook wel op-
drachtgevers die een aanbeste-
ding voor één onderhoudsbeurt 
in VGO willen doen. Zoiets gaat 
natuurlijk niet. Baat bij VGO heb 
je alleen op langere termijn, als je 
onderhoudsintervallen op elkaar 
kunt afstemmen en profijt hebt 

van een ingreep in de beginfase 
bij een tweede en een derde on-
derhoudsbeurt. We hebben ook 
wel eens een intensief VGO-tra-
ject doorlopen, daarbij een uitge-
breid MJOP geschreven en uitein-
delijk werd het dan toch een aan-
besteding.’

Toch het traject maar ingestapt?

Peters: ‘We merken dat het een 
trend is bij onze opdrachtgevers: 
andere partijen mee laten denken 
over het onderhoud. Een voor-
beeld: met een instelling zijn we 
een voormalig klooster aan het 
transformeren in wooneenheden. 
We realiseren daar levensloopbe-
stendige zorgwoningen, die in de 
toekomst kunnen worden aange-
past aan de vraag van de woning-
markt.’
Ruyters: Met een aantal corpora-
ties verrichten we al schilderwerk 
op basis van MJOP’s. Die zijn nu 

gezamenlijk met de opdrachtge-
vers omgezet naar VGO.  Het is 
mooi dat je een keurmerk hebt dat 
laat zien dat je al dit soort dingen 
beheerst als bedrijf.’

Last gehad van die strengere eisen 
van het vernieuwde VGO-keur?

Ruyters: ‘Enigszins. Het gaat hier 
in de provincie soms net even an-
ders dan bijvoorbeeld in de Rand-
stad. Een nieuwe eis is dat de be-
geleider, Dirk Norbruis dus in ons 
geval, niet aanwezig mag zijn bij 
de audit door Kiwa. Dat vind ik 
niet meer dan logisch. Je huurt 
zo’n iemand niet in om voor jou 
het certifi caat te halen, maar om je 
te helpen VGO in je organisatie in 
te bedden.’
Peters: ‘Ook moesten we VGO-
contracten overleggen. Die moes-
ten aantonen dat we langjarige 
onderhoudsrelaties met onze op-
drachtgevers hebben. Langdurige 
contracten hadden we dus wel, 
maar nog niet volgens het VGO-
keurmerk. We merken wel dat de 
markt er meer voor open staat.’

Dus… de moeite waard geweest?

Peters: ‘Het heeft ons bedrijf ver-
der gebracht. En klaargemaakt 
voor de toekomst.
Ruyters: ‘Veel dingen deden we 
al. Deze certificering zien we als 
een bevestiging waar onze orga-
nisatie voor staat.’

Jamaick Ruyters (links) en Ton Peters: het traject om het VGO-keur te halen bleek van toegevoegde waarde

‘De markt staat er 

meer voor open’

‘Lang gepraat of we het  

VGO-keur wilden’
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 sublieme verwerking •
  superieure vloeiing • 
  mooie bolle glans •
  uitstekende dekking & hechting •
  onderhoudstermijn van 10 jaar mogelijk •

ECHT – De Jac Ruyters Groep, groot in Limburg en Oost-Brabant, 
deed altijd zaken op zijn eigen manier. Tot tevredenheid van een gro-
te, trouwe klantenkring. Toch besloot het bedrijf om voor het VGO-
keurmerk te gaan. Stopte daar twee jaar voorbereiding in. Een paar 
maanden voor de certifi cering veranderden de eisen. De directeuren, 
Jamaick Ruyters en Ton Peters, vertellen wat ze geleerd hebben.
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NATIONALE SCHILDERSVAKPRIJS

Genomineerd: stemmen maar!
Competitie Nationale SchildersVakprijs 2017 dit jaar in twee categorieën

  De Nationale SchildersVakprijs 2017 wordt mede mogelijk gemaakt door:

DOETINCHEM/LEEUWARDEN – De negen genomineerde projecten 
voor de Nationale SchildersVakprijs 2017 zijn bekend. De trotse voor-
mannen (en één voorvrouw) van de schildersbedrijven die deze prach-
tige projecten realiseerden staan op deze pagina. Video’s van de pro-
jecten zijn te bewonderen op www.schildersvakprijs.nl. Daar kunt u 
ook stemmen op uw favoriete project. Zo bepaalt u wie dit jaar de Pu-
blieksprijs wint. Kiezen is lastig. Bij de projecten gaat het zowel om 
decoratie- en restauratieschilderwerk als om onderhoudsschilderwer-
ken en zelfs om een metaalconserveringsproject. Aan de andere kant 
valt het ook weer mee: wegens te weinig kwaliteit is er dit jaar geen 
categorie nieuwbouwschilderwerk. Bewonder de schitterende projec-
ten en gun uw stem aan een van deze projecten.

Dirk Boersma, directeur van schilders-
bedrijf Vakwerkhuis nam, in nauw 
overleg met de nieuwe bewoners, de 
hoofdaanneming op zich van een re-
novatie van een luxe villa van een rijke 
houthandelaar uit begin twintigste 
eeuw. Hij restaureerde gedecoreerde 
plafonds, liet nieuw marmerwerk 
schilderen en gaf kleur- en decoratie-
adviezen.

Eric Jansen van Iris Anticorrosion 
g e e f t  g r a a g  u i t l e g  o v e r  d e 
Maeslantkering. Het Belgische be-
drijf nam dit enorme gevaarte, dat 
Rotterdam beschermt bij extreem 
hoog water, verftechnisch onder 
handen. Daarbij werden nieuwe 
technieken toegepast, zoals induc-
tie om de verf te verwijderen. 

Leo Scholten is al vaker genomi-
neerd geweest en heeft ook al eens 
binnen zijn specialisme, decoratie 
en restauratie, gewonnen. In de 
Goirkese kerk, een enorme kerk in 
een klein dorp dat aan Tilburg is 
vastgegroeid, heeft hij weer bijzon-
der werk verricht: de originele schil-
deringen geconserveerd en alle an-
dere decoraties nauwgezet terug-
gebracht, gebruikmakend van de 
complete gereedschapskist aan 
technieken die daarvoor nodig is.

Hans Luiken neemt een bijzondere 
plaats in in de schildersbranche. 
Met zijn bedrijf Dofine ontwerpt hij 
inter ieurs  met  de nadruk op 
(wand-) afwerking. Hij ontwikkelt 
en fabriceert die afwerking ook 
zelf, dus speciaal voor één op-
drachtgever. Zoals hier, rond de 
trap en de entree van Van der Valk 
Assen waar tal van materialen 
werden toegepast.

Peter Bult van MC van de Graaf 
Schilderwerken is maar wat trots 
op wat zijn bedrijf realiseerde in de 
statige vergaderzaal van de Rijks-
universiteit Groningen, voormali-
ge feestzaal van de Commissaris 
van de Koning. De beste decora-
teurs werden ingehuurd voor het 
verguldwerk en de wandbespan-
ningen. De eigen schilders plaats-
ten monumentenglas en schilder-
den het interieur.

Hendrik Dijkwaard realiseerde met 
zijn bedrijf het schilderwerk en de de-
coratie van een exclusief grachten-
pand aan de Herengracht in Amster-
dam. Ook van buiten, maar vooral 
binnen valt het vakmanschap op. Zo-
als marmer- en eikendecoraties, maar 
ook ‘ gewoon’ superstrak schilderwerk 
dat elke ruimte zijn eigen uitstraling 
geeft.

Richard van Mierlo van Schildersbe-
drijf de Jongh hebben we ook vaker 
gezien. Ook de Jongh was vaker geno-
mineerd en won meerdere keren. De 
Sint Nicolaasbasiliek in IJsselstein 
werd nauwgezet gereinigd, waarna de 
decoratieschilderingen werden geres-
taureerd. Ook verschillende beelden 
en de kruiswegstatiën werden in oude 
luister hersteld. 

Gert-Jan Jansen, meesterschilder 
te Oosterhout, begon nog maar 
vier jaar geleden zijn schildersbe-
drijf Huis in Stijl. Vorig jaar werd hij 
genomineerd met een project op 
letterlijk een steenworp afstand. 
Sindsdien stromen de prestigieuze 
opdrachten binnen. Zoals deze 
voormalige pastorie, tegenwoor-
dig een chique brillenwinkel.

Marith Bloem is directeur van het 
vastgoedonderhoudsbedrijf Hendriks 
SGR. Dat heeft wel vaker grote klussen 
met een bouwkundige component, 
maar de renovatie van het Bolders-
hofcomplex in Druten is wel van een 
buitencategorie. De twee vleugels van 
het gebouw uit begin 20ste eeuw, ooit 
een instituut voor geestelijk gehandi-
capten, nu een wooncomplex, werden 
in oude glorie  gerestaureerd en vak-
kundig geschilderd, met Hendriks SGR 
als hoofdaannemer.
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Dat de afspraak in Noord-Brabant 
is en niet in Zuid-Holland komt 
doordat de Katwijkse vestiging 
nog niet helemaal klaar is op het 
moment van spreken. De SSC Ex-
press in Zaltbommel was de 99ste 
en nu al een succes, weet Marco 
van Doornmalen, accountmana-
ger voor Sigma in de regio wel ze-
ker. ‘In de paar maanden dat we 
hier open zijn hebben we al goede 
contacten gelegd. Schilders ko-
men graag ’s ochtends even langs, 
niet alleen voor de verf en de non-
paint, maar ook voor een praatje, 
soms voor advies. Veel schilders 
werken altijd alleen. Dan is het 
fijn om van gedachten te kunnen 
wisselen.’
Tichelman: ‘Wij vinden dat als je 
verf verkoopt, dan moet je ook al-
les, maar dan ook alles van verf 
weten. Daar trainen we onze 
mensen doorlopend in. En als je 
het als even niet weet, dan kun je 
altijd een collega inschakelen. Dat 

is een voordeel van een grote or-
ganisatie. Er is altijd een collega 
die het wel weet. Marco, bijvoor-
beeld, weet heel veel van spuitap-
paratuur.’
Van Doornmalen: ‘We willen 
dicht bij de schilder staan. Na-
tuurlijk om verf te verkopen, 
maar je moet het leuk vinden om 
mee te denken, niet alleen over 
technische vragen, maar ook over 
meer bedrijfsmatige oplossingen: 
hoe kun je dingen anders inrich-
ten, slimmer plannen.’
Tichelman: ‘We openen dus de 
honderdste vestiging, maar dat is 
nog lang niet het einde. Uit on-
derzoek blijkt dat de kleinere 
schilder binnen een straal van 
vijftien à twintig minuten zijn 
verfleverancier zoekt. Dus willen 
we daar ook zitten. En bij de grote 
vastgoedonderhoudsbedrijven 
geldt: bezorgen van verf on-the-
job.Dat doen we bij de kleinere 
ook. Maar je kunt nooit iets hon-

derd procent plannen. Er zal altijd 
plotseling behoefte zi jn aan 
schuurpapier, verf, extra kwasten.
De SSC Express-zaken zijn daar 
een oplossing voor. Ze bieden tot 
negentig procent van al het mate-
riaal dat schilders dagelijks nodig 
hebben. Uiteraard de verven van 
Sigma en Glidden, maar ook al-
lerlei gereedschappen en ver-
bruiksmaterialen. De meer kapi-

taalintensieve goederen staan op 
de hoofdvestiging. In het geval 
van Zaltbommel is dat Den Bosch. 
Daar vind je méér schuurmachi-
nes en ook steigermateriaal, kle-
ding en spuitapparatuur. ‘Voor 
zulke investeringen nemen schil-
ders de tijd en willen ze ook best 
wat verder rijden’, legt Tichelman 
uit. ‘Al kan het ook binnen een 
werkdag in de SSC Express zijn.’ 

Pieter de Jong werkt in de och-
tend op de SSC Express. ‘We zijn 
in principe altijd bereikbaar, maar 
je kunt bij ons binnenlopen van 7 
tot 11 uur’,  legt hij uit. ‘Na elven 
sluit ik hier het filiaal en ga ik de 
collega’s helpen in Den Bosch. 
Van daaruit rijden we boderoutes: 
we leveren bestellingen af. Aan 
het eind van de dag zetten we ook 
bestellingen klaar in de kluis: de 
schilders hebben daar een code 
van. Op weg naar huis kunnen ze 
hun bestelling voor de volgende 
dag ophalen.’
Tichelman: ‘Het heeft geen zin om 
een winkel een hele dag open te 
houden als er toch niemand komt. 
Terwijl het voor de schilder wel 
fijn is als hij ergens kan binnenlo-
pen. Op deze manier lossen we 
dat op. Wat betreft die bestellin-
gen, daar gaan we best ver in. Ik 
kan me niet voorstellen dat we 
ooit “nee” verkopen, ook al is het 
bij wijze van spreken maar voor 
een schuurpapiertje. Maar we 
denken wel mee. Als een schilder 
midden op de dag kit tekort komt, 
dan is het slim om je af te vragen 
welk materiaal je beter wat meer 
bij je kunt hebben.’
‘We hebben een uitstekende band 
met de schilders, we hebben zelfs 
een WhatsApp-groep’, glimlacht 
Van Doornmalen. ‘Maakt niet uit 
hoe laat. Ik reageer.’
Tichelman: ‘Voorlopig is de groei 
van het aantal verkooppunten 
van ons en onze partnergrossiers 
er nog niet uit.’ Van Doornmalen: 
‘De schilder zou eigenlijk meer 
gebruik kunnen maken van ons 
fijnmazige netwerk. Stel, je woont 
in het zuiden van Brabant en je 
werkt in De Haag. Dan kun je 
makkelijk via je eigen Sigma-
groothandel een bestelling klaar 
laten zetten in een groothandel in 
de buurt van je werkplek, of on-
derweg langs de snelweg, zoals in 
Zaltbommel. Tegen je eigen, vaste 
leveringsafspraken. Dat bespaart 
aardig wat tijd.’

ZALTBOMMEL – Dezer dagen opent Sigma Coatings haar honderd-
ste vestiging, in Katwijk. SchildersVakkrant sprak market director 
Justus Tichelman in de negenenegentigste, de kersverse Sigma Ser-
vice Centre Express in Zaltbommel, waar we ook Marco van Doorn-
malen en Pieter de Jong troffen. ‘Een schilder rijdt maximaal twintig 
minuten voor een blik verf.’

‘Je moet alles weten van verf’

V E R F B R A N C H E
Sigma opent honderdste verkoopvestiging en is voorlopig niet klaar
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• Minimaal onderhoud
             Op de

     vloer

Op de

    wand

MATTER DAN MAT!

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

Marco van Doornmalen op bezoek in de SSC Express waar Pieter de Jong 
 ’s ochtends aanwezig is

Justus Tichelman kondigt meer vestigingen aan. Op de achtergrond de verfkluis 
waar schilders hun bestellingen op kunnen halen

Alle Sigma-producten zijn voorradig in een SSC Express, evenals Glidden en de 
non-paint van ProGold
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Slemwerk en decoraties
Jury op bezoek bij vier van de negen projecten

Als vakbroeders, zo staan de jury-
leden in deze bezoeken. Of ze nu 
ook schilder zijn en een bedrijf 
hebben (zoals Randolph Algera, 
Mirella Sibbing en Gert-Jan Lind-
hout), vakdeskundige zijn (zoals 
Johan Deunk en Hans Koster) of 
vakjournalist (Wouter Mooij en 
Jan Maurits Schouten): allemaal 
zien ze het jurybezoek als een ge-
lijkwaardig gesprek tussen pro-
fessionals.
De dag begon in Oosterhout, 
waar de jury de auto’s parkeerde 
op De Heuvel, het oude dorps-

plein van Oosterhout, waar Huis 
in Stijl vorig jaar ook al een pand 
de finale van de vakprijs inschil-
derde. Directeur-eigenaar Gert-
Jan Jansen: ‘Ik ben mijn bedrijf 
vier jaar geleden begonnen en ik 
heb over werk niet te klagen, 
maar de nominatie van vorig jaar 
heeft ons wel veel gebracht. Juist 
veel mooie projecten.’ Zoals de 
voormalige pastorie. Het pand 
had zeker tien jaar geen onder-
houd meer ondergaan. Nu er een 
chique brillenzaak in gevestigd is, 
mocht het weer opblinken. Jansen 
koos voor  een systeem van 
Herfst&Helder om te proberen of 
hij de glansgraad nóg hoger kon 
krijgen en vooral langer kon be-

houden dan met zijn reguliere 
merk. Daar ging aardig wat hout-
rotherstel en plamuurwerk aan 
vooraf. Ook de gevels werden ge-
schilderd na de nodige reparaties. 
Aan de achterkant van het pand 
kwam de jury voor het eerst die 
dag ‘slemwerk’ tegen. Het is een 
methode om met een open sys-

teem (kalkmortel) één geheel te 
maken van een bakstenen muur. 
In de loop der tijd was dat vlek-
kerig geworden. Huis in Stijl 
bracht de eenheid in de gevel-
kleur weer terug. 
Het tweede adres was de kerk 
van het buurtschap Goirke, nu 
onderdeel van Tilburg, gerestau-
reerd door het decoratie- en res-
tauratiebedrijf van Leo Scholten . 
Het schip, uit 1839, is een voor-
beeld van neogotiek, ontworpen 
door architect H. Essens. Een 
eeuw later, vlak voor de Tweede 
Wereldoorlog, waren er plannen 
om de basiliek flink uit te breiden. 
Er werd onder andere een grote 
vieringstoren gebouwd, ontwor-

DOETINCHEM/LEEUWARDEN 
De tijd van de jurybezoeken is 
aangebroken. Doordat de projec-
ten door het hele land liggen gaat 
dat in meerdere dagen. Op de lo-
catie van het project krijgt het 
schildersbedrijf steeds precies 
een uur om zo goed mogelijk uit 
te leggen wat het voor een project 
is en waarom het zo bijzonder is 
dat het een prijs moet krijgen. 
Verslag van de eerste jurerings-
dag.

Dirk Boersma wijst Wouter Mooij op het restauratiewerk dat zijn bedrijf aan de plafonds heeft verricht

pen door architect Kees de Bever, 
met een bijzondere muurschilde-
ring door Jos ten Horn. Maar na 
de Tweede Wereldoorlog trad de 
ontkerkelijking in. De extra bouw 
ging niet door en de bakstenen in 
het inwendige van de vieringsto-
ren werd weggewerkt met, daar is 
de term weer, slemwerk. 
Voor restauratie van de kerkver-
sieringen in de originele kerk was 
lang geen aandacht en geen geld. 
Nu dat wel bijeen is gebracht kon 
Scholten redden wat er te redden 
viel. Veel schilderingen waren 
ernstig aangetast of verdwenen. 
Consciëntieus werkte Scholten, 
samen met een ploeg specialisten 
en met leerlingen van het Nimeto, 
aan het stabiliseren en vastzetten 
van ondergronden, aan het terug-
vinden van oude voorstellingen 
en in veel gevallen aan het repro-
duceren, gebruikmakend van veel 
verschillende schildertechnieken 
en Caparol muurverven.  
De volgende stop is er één met 
een slok champagne. Dirk Boers-
ma, van Vakwerkhuis, heeft alles 
uit de kast gehaald om de jury uit 
te leggen wat er allemaal bereikt 
is in dit rijksmonument in Culem-
borg. Ook de enthousiaste op-
drachtgeefster is aanwezig. Haar 

man en zijzelf waren al lang ge-
charmeerd van het huis en be-
dachten zich geen moment toen 
het te koop kwam. De vorige be-
woner had er lang niets aan ge-
daan, dus waren er nog veel au-
thentieke elementen. Daaronder 
rijk gedecoreerde plafonds, die 
het bedrijf van Boersma schoon-
maakte. De opdrachtgevers ga-
ven Boersma de taak om binnen 
een paar maanden het huis, ook 

bouwkundig, aan te passen aan 
moderne eisen én het te schilde-
ren en te decoreren. Dat laatste 
bijvoorbeeld door in de gang en 
op de trap marmerimitaties aan te 
brengen (waarvoor Henk Seppen-
woolde werd ingehuurd). Boers-
ma adviseerde over de supermat-
te ton-sur-ton kleurschakeringen 
in Trimetal-verf die zijn schilders 
aanbrachten. Er werd monumen-
tenglas aangebracht, bijzonder 
behang geplakt en, uiteraard, su-
perstrak schilderwerk geleverd.
De laatste stop van de dag is in 
Druten, bij het Bolderhofcomplex. 
Ook een overblijfsel van het Rijke 
Roomse leven. In Druten stichtte 
een zustercongregatie begin twin-

tigste eeuw een tehuis voor gees-
telijk gehandicapten. Inmiddels is 
het complex eigendom van een 
woningcorporatie en wonen er 
huurders. Marith Bloem, direc-
teur van Hendriks SGR legt uit 
wat haar bedrijf in hoofdaanne-
ming aan het pand heeft mogen 
doen. Het komt er op neer dat 
elke zichtbare centimeter wel is 
aangepakt. Zo is het pannendak 
vervangen, waar speciaal passen-

de dakpannen voor gebakken 
moesten worden. De gevels zijn 
gevoegd, nadat daar een ijzeren 
staketsel, bedoeld als brand-
vluchtweg, verwijderd is. Ruitjes 
zijn hersteld en waar nodig met 
plakroeden teruggebracht. Ap-
partementen hebben nieuwe bal-
konvloeren gekregen, de bliksem-
installatie is aangepakt en er zit 
veel, heel veel schilderwerk in, 
met Sigma-producten. Het gaat 
om twee grote vleugels en een 
hoofdpand, met daartussen een 
kapel, die helaas niet tot de op-
dracht hoorde. Ook voor een 
groot vastgoedonderhoudsbedrijf 
als Hendriks SGR is dit een op-
dracht in de buitencategorie.

Ondernemers onder elkaar: Marith Bloem en Mirella Sibbing in Druten

Gert-Jan Jansen tussen Randolph Algera en Hans Koster voor het bijgekleurde 
 slemwerk. Mirella Sibbing heeft aandacht voor de glansgraad van de lak

Leo Scholten had een complete presentatie voorbereid in de Goirkse kerk

Huis in Stijl wilde een nog  

duurzamere glansgraad

Elke zichtbare centimeter  

is aangepakt
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BlakladerNL #Blaklader blaklader.com Blaklader Workwear

WAAROM KLEDEN ALS EEN AMATEUR 
WANNEER JE WERKT ALS EEN PROF?

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.
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Vakmanschap in de woestijn
Ondanks tegenslagen is Hans Huizinga trots op prestaties tijdens WorldSkills

Het kwik van de thermometer in 
de Verenigde Arabische Emiraten 
steeg naar veertig graden. Ook in 
de wedstrijdtent van WorldSkills 
2017 kon de organisatie de tempe-
ratuur niet onder de dertig krij-
gen. Enorm lastig om je dan als 
jong Nederlands talent, dat heel 
andere omstandigheden kent, te 
onderscheiden. ‘De droging van 
de verf ging enorm snel, terwijl 
één soort helemaal niet droogde. 
Voor mijn penseelopdracht had ik 
eigen meetlintjes meegenomen, 
maar die krompen door de hitte. 
Door de enorme luchtvochtigheid 
plakte de meegebrachte tape niet 

goed. De verf liep er onder door. 
Het zijn allemaal kleine dingetjes, 
die uiteindelijk wel goed komen, 
maar enorm veel tijd kosten. En 
tijd is hard nodig’, blikt Hans 
Huizinga terug. ‘Van de 23 deel-
nemende landen hadden een paar 
al een week in Abu Dhabi ge-
traind. Dat voordeel had ik helaas 
niet.’ 
WorldSkills zijn de wereldkampi-
oenschappen voor beroepen. De 
beste mbo-leerlingen uit de hele 

wereld gingen van 14 tot en met 
19 oktober in Abu Dhabi met el-
kaar de strijd aan. Zij lieten tij-
dens de verschillende regionale 
en landelijke beroepenwedstrij-
den hun vakmanschap al zien. 
Voor Hans Huizinga begon dat op 
zijn school, het Drenthe College in 
Assen. In zijn tweede deelname 
aan het landelijke kampioenschap 
stak hij met kop en schouders bo-
ven de rest uit. Hij wist ruim bo-
ven de vijfhonderd punten grens 
te eindigen, waarmee hij een tic-
ket voor WorldSkills verdiende. 
‘Het meest ideale scenario was 
dat ik een jaar eerder ook de Eu-

roSkills had mogen doen. Die er-
varing neem je dan ook weer 
mee.’
Een half jaar trainde Huizinga sa-
men met vakspecialist Henk Baas. 
Vierhonderd uren stak hij er in. Bij 
zijn voormalige school werd een 
speciaal hokje beschikbaar ge-
steld. Daar werd een opstelling 
gemaakt, die gelijk was aan die in 
Abu Dhabi. ‘Alleen voor de nul-
meting, die nog niet bekend was, 
hebben we ons gebaseerd op 

WorldSkills 2015 in Brazilië. Vier 
keer in de week trainde ik met 
Henk. Hij zat er kort op hij droeg 
punten aan waar ik op kon verbe-
teren. Dat lukte steeds beter.’ Met 
name op het gebied van behan-
gen schat Huizinga zichzelf bij de 
top van WorldSkills in. ‘Van tevo-
ren wist ik dat goud een onmoge-
lijke opgave was. De Duitsspre-
kende landen hebben enorm goe-
de middelen tot hun beschikking. 
Dan denk je dat je alles zelf goed 
voor elkaar hebt, maar zij lachen 
om die vierhonderd uren trai-
ning. Die jongens zijn al een jaar 
lang dagelijks met de wedstrijd 
bezig. Het gereedschap is beter 
dan wat ik heb en alles is erg goed 
doordacht.’
Doel was om door de zevenhon-
derd puntengrens te komen. Dan 
mocht Huizinga zich ‘excellent 
vaktalent’ noemen. Hij kwam 
hiervoor elf punten tekort. ‘Maar 
door de omstandigheden en met 
alle tegenslagen kan ik niet an-
ders dan tevreden zijn. Bovendien 
is de wedstrijd mooi, maar alles er 
omheen nog veel mooier.  Je 
brengt tijd door met een Neder-
lands team, waarmee het alle da-
gen gezellig is. Je gaat in een jeep 
door de woestijn en mag op een 
kameel rijden.’
Vier dagen lang stonden de ge-
zichten van de deelnemers strak. 
Hans Huizinga kreeg twee dagen 
om het werk voor te bereiden. 
‘Het paneel waar we op moesten 
schilderen was nog maar één keer 
gegrond, dus die voorbereidings-
tijd kon ik goed gebruiken.’ Drie 
dagen lang, van zeven uur in de 
ochtend tot acht uur ‘s avonds, 
stond het 22-jarige schilderstalent 
onafgebroken op de werkvloer. 
Op de vierde dag, de slotdag, wa-
ren er nog twee uurtjes voor de 
afronding. ‘In totaal 21 uren voor 
het schilderen van een deur, ko-
zijn en plinten, behangen, vrije 
decoratie, een penseelopdracht en 
een blackbox-speed-opdracht. 
Dat is niet veel tijd. Zo’n tijdsdruk 
ervaar je in het echte werk na-
tuurlijk niet. Vanwege de snel-
heid moet je bepaalde afwegin-
gen maken. Je laat een keer de 
dekking zitten, omdat daar maar 
twee punten mee waren te verdie-
nen, maar het wel vijf uren kost.’
Hans Huizinga is blij dat hij tij-
dens het echte werk wel de tijd 

heeft om zijn talenten te tonen. 
Hij heeft inmiddels zijn schilders-
opleiding niveau 3 afgerond en is 
fulltime aan het werk. Volgend 
jaar volgt hij een avondopleiding 
ondernemerschap op niveau 4. 
Het schildersvak is hem met de 

paplepel ingegoten. Zijn vader 
runt namelijk een schildersbe-
drijf. Bewust is hij daar niet in de 
leer gegaan; om brede ervaring 
op te doen. Het Drenthe College 
plaatste hem bij Kerbof Schilders 
in Delfzijl en daar is Huizinga 
blijven hangen. ‘Deze onderne-
ming heeft 35 tot 40 werknemers, 
terwijl het bij mijn vader met vijf à 
zes man wel ophoudt. Wat ik hier 
leer kan bij mijn pa niet. Neem bij-
voorbeeld het schilderen van de 
Stadsschouwburg in Groningen. 
Qua capaciteit een grote klus. Ik 
mocht daar als meewerkend 
voorman aan de slag.’ Op termijn 
hoopt de jonge Groninger wel bij 
zijn vader in het bedrijf te stap-
pen. ‘Als de tijd rijp is, maar ik 
blijf hier voorlopig nog wel een 
paar jaar aan het werk.’ 
Kerbof Schilders heeft Huizinga 
de mogelijkheid gegeven om aan 
WorldSkills deel te nemen. Zijn 
collega’s leefden enorm mee. De 
kantine in Delfzijl ligt ook be-
zaaid met foto’s, uitgeknipte 
krantenartikelen en posters. ‘Al-
les was echt tiptop in orde. Als ik 
eraan terug denk dan is de aan-

loop naar zo’n wedstrijd wel heel 
intensief. Naarmate Abu Dhabi 
dichterbij kwam, merkte ik aan 
mezelf ook dat ik kleine foutjes 
begon te maken. Niet in het schil-
derwerk hoor, maar met bijvoor-
beeld de boekhouding. Dat kon ik 

corrigeren, maar ik merkte wel 
dat het hele traject mentaal zwaar 
is geweest. Van te voren dacht ik 
niet dat ik veel aan de wedstrijd 
zou denken, maar onbewust 
speelt het altijd wel in je achter-
hoofd mee.’ 
De bel voor het einde van de wed-
strijd was voor Huizinga een ont-
lading. ‘Je bent dan al een tijdje in 
Abu Dhabi, maar je loopt er heel 
anders. Het eten smaakt beter en 
de kop is weer leeg.’ Terug in het 
druilerige Nederland kan de jon-
ge schilder meteen aan de slag. 
Hij is voorlopig wel zoet met het 
binnenschilderwerk van een 
aardbevingsbestendige woning in 
Appingedam. ‘Gelukkig val ik 
niet in een zwart gat en mag ik 
een punt achter WorldSkills zet-
ten. Of ik dankzij Abu Dhabi een 
betere schilder ben geworden, 
durf ik niet te zeggen, wel com-
pleter. Deze ervaring neem ik in 
ieder geval wel weer mee in mijn 
rugtas. Iedere dag leer ik weer 
nieuwe dingen, maar dat geldt 
ook voor een collega van 62 jaar. 
Dat is het mooie aan het schilders-
vak.’

DELFZIJL – ‘Een ervaring om nooit te vergeten.’ De 22-jarige Hans 
Huizinga uit Oostwold (Oldambt) in de provincie Groningen mocht 
Nederland vertegenwoordigen tijdens WorldSkills 2017 in Abu Dha-
bi. Door de moeilijke omstandigheden zat er niet meer dan een vijf-
tiende plaats in. Toch is het jonge schilderstalent in het naar eigen zeg-
gen mentaal zware traject een completere vakman geworden. 

Met name op het gebied van behangen schat Huizinga zichzelf in bij de top van 
WorldSkills

Nog ‘thuis’ bij een deel van het ontwerp. Zo moet het er straks 
in Abu Dhabi uit komen te zien

Oefenen in Nederland met een stevig sweatshirt aan. In Abu Dhabi bij meer dan  
30 graden Celsius was dat er niet bij 

Strak, strakker, strakst. Tijdens de zware klimatologische 
 omstandigheden viel dat in Abu Dhabi niet altijd mee

Hans Huizinga is er klaar voor. Uiteindelijk werd hij onder zware omstandigheden 
vijftiende van de in totaal 21 deelnemers
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‘Ik kan niet anders 

dan tevreden zijn’

‘De droging van de verf

ging enorm snel’



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.  
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o   foto’s & fi lms
o   informatie  opvragen
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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

KIP WASHI-TEC® 
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#eenbellerissneller ALGER VAN MAAREN

winterschilder al in september be-
gint.
Nu zijn er natuurlijk genoeg schil-
ders die geen social media gebrui-
ken om hun bedrijf te promoten. 
En om nu te gaan beginnen op het 
moment dat je dat winterwerk bin-
nen moet gaan halen, is misschien 
niet de verstandigste keus. Maar 
er zijn natuurlijk allerlei alternatie-
ven, zoals een 
fl yer, een adver-
tentie of gewoon 
de telefoon pak-
ken. Dat laatste gebeurt volgens 
mij bijna nooit. Ja, een grote op-
drachtgever bellen of hij nog werk 
heeft, doen we misschien nog wel. 
Gestructureerd met een lijst en een 
script bellen ben ik echter in mijn 
carrière in het schildersvak nog 

nooit tegengekomen. Terwijl bel-
len een zeer effectieve manier is 
om werk binnen te halen. 
Ik bedoel hier overigens niet het 
beruchte ‘cold calling’ oftewel wil-
lekeurig mensen bellen.  Bestaan-
de klanten benaderen, dat werkt 
wel. Enige voorbereiding is wen-
selijk. Begin met een aanbod te be-
denken: je kunt iemand namelijk 

makkelijker ver-
leiden met een 
goed doordacht 
aanbod. Probeer 

hierbij eens buiten het woord ‘kor-
ting’ te denken. Er zijn nog allerlei 
dingen die je gemakkelijk kunt 
aanbieden waardoor jouw aanbie-
ding eruit springt. Denk eens aan: 
‘badkamer gratis’ (binnenschilder-
werk), ‘achterzijde half geld’ (bui-

tenschilderwerk) of wat je ook 
kunt bedenken. Laat ook ie-
mand anders meedenken aan je 
actie.
Hierna selecteer je de klanten bij 
wie je denkt de meeste kans te 
maken met het aanbod. Nu 
komt de moeilijkste stap: een 
belscript maken. Een belscript is 
een soort houvast hoe je zo’n te-
lefoontje nu precies doet. Het be-
gint in ieder geval met jezelf 
voorstellen. Daarna noem je het 
doel van je telefoontje. Uiteraard 
is je doelstelling een offerte te 
mogen komen maken. En geloof 
me: #eenbellerissneller Meer 
weten? Zoek dan eens via Twit-
ter op de hashtag!

 alger@socialpaint.nl

#H A S H T A G

De winter komt er weer aan. In 
tegenstelling tot de afgelopen ja-
ren heeft de schilder het nu nog 
vreselijk druk. Allerlei schilder-
werk dat de laatste jaren uitge-
steld was, lijkt dit jaar wel op de 
markt gekomen. Toch wil ik 
graag even uw aandacht vragen 
voor het winterwerk. Tot mijn 
grote genoegen zag ik op social 
media de eerste winterschilder-

a c t i e s  a l 
langskomen. 
Waarom ik 
daar zo blij 

v a n  w e rd ? 
D a t a  v a n 

Google la-
ten zien dat 
het zoeken 
naar een 

a c t i e s  a l 
langskomen. 
Waarom ik 
daar zo blij 

v a n  w e rd ? 
D a t a  v a n 

Google la-
ten zien dat 
het zoeken 
naar een 

Vergeleken met Duitse steden be-
schikt Nederland slechts over een 
handjevol steden (Amsterdam, 
Rotterdam, Utrecht) waar een mi-
lieuzone geldt voor vervuilende 
bestelwagens. Oudere bestel- en 
vrachtwagens, in de regel ouder 
dan 1 januari 2001 of 2000 mogen 
de centra niet meer in. Meerdere 
steden overwegen vergelijkbare 
regelingen. Vroeg of laat sluiten 
de virtuele poorten.
Maar dat niet alleen. Laden en 
lossen, bureaucratische vergun-
ningenstelsels voor het plaatsen 
van steigers en toiletten en hoge 
parkeertarieven dwingen onder-
nemers op zijn minst tot naden-
ken over hun toekomstige mobili-
teit. In de vorige editie klaagde 
een ondernemer steen en been 
over de bereikbaarheid van de 

Utrechtse binnenstad. Hij over-
weegt zijn personeel elektrische 
scooters ter beschikking te stellen. 
Een uitgave daarvoor publiceer-
den we een artikel over een on-
dernemer die zijn klanten per 
elektrische bakfiets bezoekt. In 
het artikel hieronder enkele on-
dernemers over de beweegrede-

nen achter hun keuzes.
Daar hebben schilderonderne-
mers in de buitengebieden geen 
last van. Hooguit van milieube-
wuste opdrachtgevers die boven-
gemiddeld gecharmeerd zijn van 
duurzaam ondernemerschap. 
Ook daar sluit het web zich steeds 
vaster rond alles wat fossiel heet, 

beter gezegd, wat niet herwinbaar 
is. Ook de toename van biobased 
verven past in dit beeld. Na de al 
lang bestaande lijnolieverven van 
onder andere Aquamaryn, All-
bäck, Moose Färg en Uula, de la-
tere biobased verven Wijzonol 
Oer, Rolsma en Copperant, intro-
duceert nu ook Sigma Coatings 
haar eerste biobased verf Air Pure 
(lees meer hierover ook op pagina 
14 van deze uitgave). En een verf 
o p  b a s i s  v a n  r e c y c l i n g 
bestaat ook al; EVA van Evert 
Koning. Het einde van de ontwik-
keling is nog lang niet in zicht. 
Sterker: de vereniging van verf-
producenten VVVF heeft de ambi-
tie uitgesproken dat in 2030 50% 
van de verf op de Nederlandse 
markt is gebaseerd op hernieuw-
bare grondstoffen. Die datum ligt 
dichterbij dan we denken. En wie 
weet gaat het, al dan niet ingege-
ven door concurrentieoverwegin-
gen, harder dan gepland.
De schilderondernemer die zijn 
opdrachten binnen een beperkte 
cirkel rond zijn standplaats weet 
te organiseren kan tegenwoordig 
uit meerdere elektrische bestel-
wagens kiezen. De ondernemer 
met een groter actieradius krijgt 

het dan wat lastiger en zal straks 
ook veel duurder uit zijn. De cal-
culerende ondernemer heeft al-
lang uitgezocht dat elektrisch rij-
den, even los gezien van de netto 
aanschafprijs, veel goedkoper is. 
Drie à vier euro voor 100 elektri-
sche kilometers voor een kleinere 
bedrijfswagen zoals bijvoorbeeld 
de Nissan e-NV200  en de Renault 
Kangoo Z.E. is geen uitzondering. 
Bovendien pakken de onder-
houdskosten veel lager uit, zijn er 
fi scale voordelen en krijg je er gra-
tis een groen imago bij als het je 
daar in beginsel niet eens om te 
doen was.
Overigens, Renault introduceert 
aan het einde van dit jaar de Mas-
ter Z.E., volledig elektrisch. En 
dat is toch geen kleine jongen.
Het opgegeven actieradius blijft 
bij aanschaf een punt van aan-
dacht. In de praktijk pakt die 
meestal veel lager uit dan het op-
gegeven haalbare actieradius. Een 
energieverslindende verwarming 
in de winter, airco in de zomer en 
de zwaarte van de te vervoeren 
last halen de actieradius namelijk 
sterk naar beneden. Maar ook op 
dat punt gaan de technische ont-
wikkelingen razendsnel.

‘Een andere mindset nodig’

Renault introduceert eind dit jaar de Renault Master Z.E. (zero emission), een grote 
elektrische bestelwagen

Sommer Schilderwerken in Emmen heeft in september twee volledig elektrische 
Volkswagens e-Golf aangeschaft voor hun projectleiders

DOETINCHEM – ‘Opa reed 
vroeger nog met paard en wagen’ 
zal over niet al te lange tijd heten: 
‘mijn vader reed vroeger nog in 
een auto op diesel of benzine’. 
Mobiliteit dwingt ondernemers 
steeds vaker tot milieuvriendelij-
ke alternatieven. Ook opdracht-
gevers stellen zo hun eisen.

DOETINCHEM - Sommige ondernemers sturen hun gehele onderne-
merschap op duurzaamheid, andere zien het ‘groene’ licht wat later. 
Bij elke nieuwe technische ontwikkeling komt voor elke ondernemer 
de afweging om afscheid te nemen van fossiele brandstoffen steeds 
een stapje dichterbij.

Einde fossiele tijdperk in zicht

Bij Sommer Schilderwerken in 
Emmen beschikt het kader al over 
twee hybride personenwagens. 
Daar zijn in september twee 
Volkswagens e-Golf voor de pro-
jectleiders bij gekomen, in dit ge-
val volledig elektrisch. ‘Puur van-
uit de visie om duurzaam te on-
dernemen. Bij elke beslissing 
denken we na wat we daarmee 
achterlaten op deze aarde’, legt 
bedrijfsleider Anne Helder uit. 
Een volgende fase zullen bedrijfs-
wagens zijn voor de medewer-
kers van het bedrijf. Alles op zijn 
tijd. Maar het bedrijfseconomi-
sche speelt ook mee: als we veel 
werk in het centrum van Gronin-
gen zouden hebben, hadden we 
ze misschien al gehad.’ Helder 
wijst op de gewenning die nodig 
is voor het groene rijden. ‘Op de 
heenreis moet je al anticiperen op 
hoe je de auto parkeert, waar je op 
kunt laden. Je hebt een andere 
‘mindset’ nodig. Zo’n auto heeft 
maar een beperkte actieradius. 
Het is een kwestie van een nieuw 
vertrouwen opbouwen tussen jou 
en de techniek van de auto.’ 
Al sinds 2008 is Schilders de Vries 
uit Groningen structureel begon-
nen met het verduurzamen van 
de organisatie en de bedrijfspro-
cessen. Mobiliteit is één van de 
speerpunten binnen het verduur-
zamingsbeleid van het bedrijf. 
In 2010 werd het bedrijf al be-
kroond tot de Duurzaamste On-
derneming van de Gemeente Gro-
ningen. Directeur Roelof de Vries 
was een van de trendsetters bij de 

aanschaf van zo groen mogelijke 
auto’s. In 2008 koos De Vries al 
voor bedrijfswagens op groen 
gas. In 2012 was hij een van de 
eerste ondernemers met een 100% 
elektrische bedrijfswagen, de 
Renault Kangoo Z.E. (zero emis-
sion), een primeur op dat mo-
ment. Eind 2015 stootte het bedrijf 
haar laatste diesel af als eindre-
sultaat van een vervangingsbe-
leid van 6 jaar. 
Ook Wijnands Schilderwerken in 
Amsterdam is nog niet zo lang ge-
leden overgestapt op elektrisch 

rijden. Juist omdat het bedrijf zich 
richt op werk in en nabij het cen-
trum van Amsterdam. Daarmee 

heeft het bedrijf het aantal kilo-
meters drastisch terug weten te 
brengen. Directeur-eigenaar Rob-

be Wijnands: ‘Bij grotere klussen 
brengen en halen we één keer de 
materialen met de auto. De rest 
van de dagen gaan we op de fi ets. 
Dat is in het centrum van Amster-
dam nog steeds de snelste manier 
om van A naar B te komen. De 
keuze viel op de Renault Kangoo 
ZE, de enige volledige elektrische 
bestelauto die op dat moment te 
koop was. ’  En ja ,  ook voor 
Wijnands geldt als enige nadeel 
de actieradius van de batterij. ‘In 
de wintermaanden komt de actie-
radius nauwelijks boven de 90 ki-
lometer uit. Daar moet je wel even 
rekening mee houden. Je moet de 
auto dus elke dag opladen. Maar 
dit is voornamelijk gewenning. In 
de praktijk rijd je in Amsterdam 
bijna nooit meer op één dag.’
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De Zwaluw All-In-
One Seal afdich-
tingskit van Den 
Braven Sealants is 
geschikt voor het 
a f d i c h t e n  v a n 
praktisch alle ty-
pen aansluitvoe-
gen en dilatatie-
voegen. Daarnaast 
is hij toe te passen 
als topafdichting 
in beglazingssys-
teem waarbij de 
kit, zonder primer, 
hecht op praktisch 

alle ondergronden. De allround 
afdichtingskit is goed bestand te-
gen uv-straling, weersinvloeden, 
vocht en schimmel waarmee hij 
geschikt is voor binnen- én bui-
tentoepassingen. Verder is hij 
overschilderbaar met zowel verf 
op synthetische - als op waterba-
sis en levert daarbij een professio-
neel eindresultaat. Qua kleur be-
staat de keuze tot slot uit wit, grijs 
en zwart.

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

bouwproducten.nl: 252839

Afdichtingskit

De Pilkington Insulight 
met ScreenLine is een sys-
teem waarbij de jaloezieën 
tussen het glas zijn onder-
gebracht. Dit betekent dat 
het niet nodig is de jaloe-
zieën te reinigen en bo-
vendien kunnen weer en 
wind de elementen niet 
beschadigen. Het systeem 
is ook geschikt voor plaat-
sing in bestaande kozijnen 
en speciaal ontwikkeld 
voor een spouw van 16 
mm. Door de jaloezieën te bedie-
nen – optioneel met afstandsbe-
diening – kan de eigenaar zijn ei-
gen mate van privacy bepalen; 
bijvoorbeeld in de badkamer. 
Daarnaast sluit het systeem aan 
op nieuwe inzichten ten aanzien 
van energiehuishouding waar het 

een bijdrage levert in het beheer-
sen van het binnenklimaat. Be-
schikbaar in een palet van diverse 
uitvoeringen en kleuren.

info: (053) 483 58 35
www.pilkington.nl

bouwproducten.nl: 252843

H E T  P R O D U C T

‘De juiste balans gevonden’

Criticasters hebben al snel de 
mond vol in de trant van ‘luchtzui-
verende verven bestaan al langer’ 
of ‘slechts 45 procent biobased?’. 
Buur: ‘Er bestaat een verschil tus-
sen beloven en claimen. Van Sigma 
mag je verwachten dat gebruikers 
deze claim kunnen staven. Dat 
doen we dan ook, door met rap-
porten op onze website aan te to-
nen dat we de enige verfproducent 
zijn die luchtzuiverende eigen-
schappen combineert met bioba-
sed. Daarin onderscheiden we ons 
van anderen.’ 
Voor het luchtzuiverende effect 

koos Sigma bewust voor het neu-
traliseren van formaldehyde. 
Buur: ‘Formaldehyde is een scha-

delijke, vluchtige, organische stof 
die je vaak aantreft in woon-, 
werk- en kantoorruimtes. Het 
komt onder andere voor in spaan- 
en vezelplaten van meubels, lij-
men en tapijten. Een verhoogde 
concentratie veroorzaakt geïrri-

teerde luchtwegen en ogen. Door 
de Air Purifying Technology gaat 
de muurverf een reactie aan met 
de formaldehydemoleculen in het 
binnenklimaat en neutraliseren 
die.’ 
Overigens niet eeuwigdurend. Ge-
middeld zal een muurverf het aan-
deel formaldehyde over een perio-
de van zeven jaar met gemiddeld 

70 procent reduceren: ‘Allerlei va-
riabelen in de ruimte spelen daar-
bij een rol: volume, oppervlak, in-
richting, activiteit en ventilatie’, 
aldus Buur, ‘We beschikken over 
rekenmodellen waarmee we archi-
tecten, vastgoedeigenaren en cor-
poraties maatwerk kunnen leve-
ren. Klanten kunnen zelf een scan 
uitvoeren om het formaldehyde-
gehalte vooraf te meten.’ 
Buur licht de 45 procent biobased 
als volgt toe: ‘Allereerst, een wet-
telijke norm van wat biobased wel 
of niet is, bestaat niet. Wij hanteren 
daarvoor de internationaal geac-
cepteerde norm ASTM D 6866. 
Daarmee tonen we aan wat we 
 beloven over de samenstelling. 
In samenwerking met bindmidde-
lenproducent DSM maken we ge-
bruik van het Decovery- bindmid-
del. We hebben het hier over 
45 procent herwinbare grondstof-
fen. Het resterende aandeel bestaat 
uit niet herwinbare grondstoffen, 
vulstoffen en additieven die nodig 
zijn voor de verwerkingseigen-
schappen. Het aandeel biobased 
zou weliswaar te verhogen zijn, 
maar dan lever je thans in op de ei-
genschappen als droging, de bij 
deze muurverf  gehanteerde 
schrobklasse II, vloei en de matte 
uitstraling. Met dit aandeel 45 pro-
cent biobased hebben we voor Sig-
ma Air Pure de juiste balans ge-
vonden tussen de gewenste ver-
werkings- en luchtzuiverende 
eigenschappen.’

UITHOORN – Introduceer je een biobased verf, claim je tegelijkertijd 
bijzondere luchtzuiverende eigenschappen en heet je ook nog eens 
 Sigma Coatings, dan lig je onder een vergrootglas. Dan heb je iets uit te 
leggen. Dat doet Cor Buur, productspecialist Minerale ondergronden bij 
Sigma Coatings, graag over het onlangs geïntroduceerde Sigma Air 
Pure Supermatt.

Cor Buur: ‘Er bestaat een verschil tussen beloven en claimen’

resultaten te bereiken door de ge-
optimaliseerde wendbaarheid en 
balans. Verder is hij geconfigu-
reerd voor directe aansluiting op 
de Rupes stofafzuigsystemen en 
beschikbaar met een schuurcirkel 
van 3 of 6 mm.

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

bouwproducten.nl: 252852

WSB Finishing Equipment biedt 
met de Skorpio E een elektrische 
excentrische schuurmachine met 
koolborstelloze motortechnologie 
van Rupes. Het ontbreken van de 
koolborstels gecombineerd met 
de eenvoud van de inwendige 
componenten draagt bij aan een 
lage onderhoudsbehoefte, een 
hoge duurzaamheid en dito be-
trouwbaarheid. Kenmerkend 
voor het gereedschap zijn de com-
pacte afmetingen, de stille wer-
king en de goede ergonomische 
eigenschappen. Zo is de machine 
met zowel één hand als twee han-
den prettig te bedienen en zijn ef-
ficiënte en nauwkeurige schuur-

V A K M A N S C H A P

Caparol, vertegenwoordigd door 
DAW Nederland, heeft de klas-
sieke muurverf Indeko-plus ver-
beterd door deze volledig vrij van 
conserveermiddelen te maken. 
Dit betekent dat overgevoeligheid 
voor bepaalde stoffen geen rol 
meer speelt. Verder is het product 
soepeler te verwerken en makke-

lijker bij te werken. Bovendien 
heeft de muurverf een langere 
open tijd, een matter oppervlak 
en een diepere optische witheid, 
waardoor de schilder ook bij 
strijklicht een egaal en streeploos 
resultaat kan afleveren. Evenals 
zijn voorgangers biedt ook deze 
variant een klasse 1 waar het gaat 
om de dekking en de schrobvast-
heid (natte slijtage). De muurverf 
is beschikbaar in wit en RAL 9010 
en in alle kleuren op kleur te bren-
gen.

info: (033) 247 50 00
www.dawnederland.nl

bouwproducten.nl: 252841

Conserveermiddelvrije verf
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‘Aantonen wat we 

substantieel beloven’

Afdichtingskit

Excentrische schuurmachine

Tijd krimpen   EDWARD UITTENBROEK

We kennen het uit het voetbal: 
tijd rekken. De ‘onderhond’ 
(Engelsen noemen dit ‘under-
dog’ maar dat vind ik een raar 
woord) weet het uit te houden 

Jaloezieën tussen glas

ZZP’er in de Bouw is het vakblad voor ondernemers in de bouw zonder personeel en informeert over
bouwmateriaal, gereedschap, financiële- en fiscale diensten en ondernemen in de bouw. ZZP’er in de
Bouw verschijnt vijf keer per jaar.

Abonneren? Ga naar www.zzperindebouw.nl
of bel (088)226 66 47

Goedkoper kan niet!

Een jaar lang het vakblad  
ZZP’er in de BOUW ontvangen
voor slechts €  -,83 (excl. btw)

MEER PROFIJT VAN WEBSITE MET INTERNETMARKETING 32

VERZEKEREN BIJ SAMENWERKING

41

BROODFONDS: ZZP’ERS VERZEKEREN ELKAAR
44

9

15

Big Blanket ontdooit zand en stenen

Snelle montage met XL-rabatdelen

OKTOBER 2011 / JAARGANG 04

PREFAB AANBOUW

BINNEN EEN WEEK AAN DE GEVEL

01_Cover_Opmaak 1  26-09-11  16:20  Pagina 1

LUCHTDICHTHEID GEVELELEMENTEN: DE VALKUILEN 10
NIEUWE BTW-REGELS (BESTEL)AUTO VAN DE ZAAK 29
EUROPESE SCHOLINGSSUBSIDIES OOK VOOR ZZP’ERS 33

13 6
Invalcirkelzaag voor exacte zaagsnedes Profiel garandeert 10 mm brede dilatatie

DECEMBER 2011 / JAARGANG 04

RAINROOF
DOORWERKEN ONDER KUNSTSTOF OVERSTEK

01_Cover_Opmaak 1  21-11-11  10:13  Pagina 1

GELDIGHEIDSTERMIJN BIJ OFFERTE VOORKOMT RISICO
35

VLOERENSPECIALIST VAKMAN VAN HET JAAR

37

FLEX-BV LIJKT VOOR ZZP’ERS MINDER GESCHIKT
41

7

4
Warmteverliezen in de gevel: er valt nog wat 

te winnen

Netjes leidingen leggen geen probleem met 

buisklem TubiClic

NOVEMBER 2012 / JAARGANG 05

VERBOUWPORTAAL.NL

SNEL DE JUISTE KENNIS EN REGELS VINDEN 

01_Cover_01  19-11-12  15:31  Pagina 1

EERSTE VAKMAN EVENT ONDERSTEUNT DE ZZP’ER 37
ZZP’ERS OVER HET VOEREN VAN EEN KEURMERK 38
PRIJZENBOEK BIEDT HOUVAST BIJ CALCULEREN 45

4 11
Toepassingsmogelijkheden talrijk voor vochtbestendig

MDF Medite Tricoya

Nieuwe boorhamer ideale machine voor seriematig

boorwerk 

OKTOBER 2012 / JAARGANG 05

DUURZAAM VERNIEUWEN
MAAKT VERVANGEN KOZIJN OVERBODIG

01_Cover_Opmaak 1  24-09-12  14:06  Pagina 1

LEVEREN OP KREDIET: VINGER AAN DE POLS
26

ALGEMENE VOORWAARDEN NIET ALTIJD TOEREIKEND 29

ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN: HANDIGE CIJFERS 36

1

4

1

Liquid Rubber veelzijdige oplossing bij afdichten

naden en constructies

PS-combinatievloer met lichte stalen ligger

gemakkelijk hanteerbaar

SEPTEMBER 2013 / JAARGANG 06

KOZIJNEN STELLEN MET LUCHT

01_Cover kopie_Opmaak 1  23-08-13  10:47  Pagina 1

VERTROUWEN WINNEN VAN DE KLANT: DO’S AND DON’TS 24
REGIEWERK VEREIST EXTRA AANDACHT 31
IS UW BEDRIJF AL SEPA-PROOF? 33

15 12
Multitool met snel verwisselbare accessoires Schade: houtrot onthult constructief probleem

NOVEMBER 2013 / JAARGANG 06

BOOST VOOR STOFVRIJ WERKEN

01_Cover_Opmaak 1  21-10-13  14:33  Pagina 1

KIES VOOR EEN SLIMMER VERDIENMODEL! 34
ONZEKERHEID TROEF OVER MODELOVEREENKOMSTEN 40
OVERMACHT: HOE ZIT DAT NOU PRECIES? 43

6 9
BiggerBag: afvaloplossing voor elke verbouwing Rugzak voor gereedschap voor mobiele vakman

NOVEMBER 2016 / JAARGANG 09 

KRACHTEN BUNDELEN
VOOR GROTERE KLUSSEN

01_Cover_Opmaak 1  07-11-16  08:47  Pagina 1

Goedkoper kan niet!
SEPTEMBER 2013 / JAARGANG 06

METT

NOVEMBER 2016 / JAARGANG 09 

ZELFSTANDIGENREKENING: BUFFER SOCIALE VOORZIENINGEN 26

OPDRACHTEN BINNENHALEN ZONDER BUDGET
30 

WAT ALS DE KLANT DE MATERIALEN ZELF LEVERT?
35

6

10

Mortel voor zestien verschillende toepassingen

Afkortzaag voor het fijne én grove werk

JANUARI 2017 / JAARGANG 10

TIJD DRINGT VOOR

STEIGERBOUWERS

01_Cover_Opmaak 1  16-01-17  10:58  Pagina 1

Een jaar lang het vakblad
ZZP’er in de BOUW ontvangen
voor slechts €50,- (excl. btw)

ZZP’er in de Bouw is het vakblad voor ondernemers in de bouw zonder personeel en 
informeert over bouwmateriaal, gereedschap, fi nanciële- en fi scale diensten en 
ondernemen in de bouw. ZZP’er in de Bouw verschijnt vijf keer per jaar.

Abonneren? Ga naar www.zpperindebouw.nl
of bel (088) 226 66 47



3 november 2017 15

Het nieuwe systeem is een samen-
werkingsproject van SlimLabs, Ver-
eniging Metalen Ramen en Gevel-
branche (VMRG), Tagologic en 
Root. Vorige maand is de eerste 
demo gepresenteerd en begin vol-
gend jaar starten enkele pilots voor 
enkele kleine woningen. 
Stingo Huurdeman, projectcoördi-
nator Technologie, Innovatie and 
Ontwikkeling bij VMRG: ‘Het 
steeds vaker toegepaste Bouw In-
formatie Model (BIM), recente tech-
nologische ontwikkelingen en het 
groeiende besef van de noodzaak 
van een nieuw model voor een cir-
culaire economie nodigen uit om 
zoveel mogelijk specifi eke informa-
tie over de gevel te verzamelen en 
blijvend beschikbaar te hebben. Je 
brengt op deze manier de levenscy-
clus in kaart.’ 
Huurdeman doelt hier onder ande-
re op productiegegevens per ele-
ment (metaal-, glas-, beton- en 

houtsoort, afwerking, normering, 
maatvoering, leverancier), onder-
houdsgegevens (toegepaste materi-
alen, onderhoudsfrequentie, onder-
houdsbedrijf), omstandigheden 
(gebruiksfrequentie en -intensiteit, 

weersinvloeden). ‘Data die te allen 
tijde oproepbaar zijn en de basis 
vormen voor verder te nemen be-
slissingen, door gebruikers, ge-
bouwbeheerders, producenten, 
bouwbedrijven en onderhoudsbe-
drijven.’
Die registratie van gegevens vindt 
plaats aan de hand van de commu-
nicatie tussen aan de gevelelemen-
ten aangebrachte passieve ‘tags’ 
(bv QR of NFC) waarmee een ap-
plicatie een verbinding legt. Huur-

deman: ‘Gedurende de levenscy-
clus van een element zijn het ver-
schi l lende bronnen die  het 
gevelelement voorzien van aanvul-
lende informatie. Afhankelijk van 
de rol van de gebruiker van het sys-
teem wordt bepaald welke gerichte 
informatie voor wie zichtbaar is.’
Het systeem voorziet erin dat de 
gehele levenscyclus in kaart wordt 
gebracht, van nieuwbouw, via ge-
bruik tot hergebruik, zo mogelijk 
tot sloop. Beheer en onderhoud 

maakt daar deel van uit. In de on-
derhoudssector zijn het daarom de 
vastgoedonderhoudsbedrijven die 
met deze manier van werken in de 
praktijk kennis zullen maken, net 
als alle andere betrokken partijen in 
de keten. Voor het onderhoudsbe-
drijf kan de bereidheid tot het wer-
ken volgens deze methodiek straks 
misschien het verschil betekenen 
tussen wel of geen gunning dan 
wel tussen het winnen of verliezen 
van een aanbesteding.   

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

Plaka Nederland uit Zoetermeer 
introduceert met Plaka vloeibaar 
rubber een snelle, flexibele en 
duurzame oplossing voor het ver-
vaardigen van luchtdichte bouw-
aansluitingen. De milieuvriende-

lijke kitvariant is geschikt voor 
zowel extern als intern gebruikt 
en door de goede hechting ook 
toe te passen op stuc- en spuit-
werk. Aan te brengen met een 
handpistool. Het vloeibare rubber 
heeft in een test voor luchtdoorla-
tendheid klasse 4 bereikt en biedt 
verder een rekbaarheid van 
1.200%, een herstellend vermogen 
van 95% en een uv-bestendigheid 
voor een periode van 40 tot 45 
jaar. Het product is beschikbaar in 
worsten van 600 ml in een witte 
en zwarte variant.

info: (079) 344 63 63
www.plakagroup.nl

bouwproducten.nl: 252828

Vloeibaar rubber

‘De juiste balans gevonden’

‘De levenscyclus in kaart brengen’
NIEUWEGEIN – Wen er maar vast aan: in toenemende mate zal de 
bouw aangestuurd worden door procestechnologie. Voor de een gru-
welijk, voor de ander dé manier om bouw- en ketenprocessen te be-
heersen. Nieuw is het Facade Identifi cation System (FIS), het systeem 
dat gevelelementen gedurende de gehele levenscyclus volgt door er 
digitale informatie aan te koppelen, dus ook onderhoudsgegevens.

Stingo Huurdeman: ‘De data zijn te allen tijde oproepbaar en vormen de basis voor verder te nemen beslissingen’

V A K M A N S C H A P

Het ergonomische accukitpistool 
KPA 1 LTX van Metabo heeft een 
uitpersdruk van meer dan 7.000 
N en voorziet tevens in een 
traploze instelling van de uitpers-
snelheid. Hiermee is het gereed-
schap geschikt voor het aanbren-
gen van afdichtings- en lijmmid-
delen op een breed scala aan 
materialen. Kenmerkend is ver-
der het Quick-snelwisselsysteem 
waarmee de gebruiker eenvoudig 
en snel kan wisselen tussen folie-
zakken en patronen. Daarnaast 
beschikt het kitpistool over een 
druppelbescherming die materi-
aalverspilling voorkomt en helpt 
om gevoelige oppervlakken te be-

schermen. Bij het loslaten van de 
schakelaar zal de tandheugel au-
tomatisch een beetje terugtrekken 
waarmee het nadruppelen is 
voorkomen.

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

bouwproducten.nl: 252838

Verzamelde data 

blijvend beschikbaar

Fo
to

: H
vG

Redactieadres
SchildersVakkrant,
Eisma Bouwmedia, 
Informaticaweg 3, 7007 CP 
Doetinchem,
schildersvakkrant@eisma.nl
Tel: (088) 294 49 00
Fax: (088) 294 49 98 
www.schildersvakkrant.nl
ISSN: 1569-6065

Hoofdredactie
Jan Maurits Schouten
j.schouten@eisma.nl
Tel: (088) 294 49 09

(Eind)redactie
Hein van Gennip
h.vangennip@eisma.nl
Thom Groot Nibbelink
t.grootnibbelink@eisma.nl
Tel: 088-2944904

Redactionele bijdragen
Martin de Vries, Edward Uittenbroek, 
Alger van Maaren

Illustratie
Gerald Jager

Advertenties
Maaike Gerritsen
Tel: (088) 294 49 31 / (06) 55 33 21 92
m.gerritsen@eisma.nl
Esther Tiessens, tel: (088) 294 49 69
e.tiessens@eisma.nl
Sabine Visser, tel: (088) 29 44 705
s.visser@eisma.nl

Traffi c
ZeeDesign, Witmarsum
Tel: (0517) 34 30 05
Fax: (0517) 53 18 10
info@zeedesign.nl

Lezersmarkt
Anita Hermans

Uitgever
Rens Sturrus

Directie
Egbert van Hes: algemeen directeur

Abonnementen
Abonnementsprijs: 231,00 euro (ex
BTW); proefabonnementen (5 expl):
47,70 euro (ex BTW); introductie 
jaarabonnement 173,25 euro; 
jaarabonnement
studenten: 124,80 euro (incl. BTW).
Buitenlandse abonnementen op
aanvraag bij de Klantenservice.
Abonnementen kunnen op elk gewenst
tijdstip ingaan, en lopen automatisch
door, tenzij uiterlijk 30 dagen voor
de vervaldatum bij onze
Klantenservice opgezegd. Dit kan
schriftelijk, telefonisch of per e-mail.
Bij een abonnement op Schilders-
Vakkrant ontvangt u tevens de digitale
nieuwsbrief. Uw e-mailadres wijzigen
waarop u uw nieuwsbrief ontvangt, of 
uw nieuwsbrief opzeggen, kan via de 
nieuwsbrief.

Abonnementen- en klantenservice
Voor opgave abonnementen,
wijzigingen en informatie: Eisma
Media Groep, Abonneeservice,
Postbus 2238, 5600 CE Eindhoven,
Tel: (088) 226 66 47,
abonneren@eisma.nl

Vormgeving
ZeeDesign, Witmarsum

Druk
Persgroep Nederland

Leveringsvoorwaarden
Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd en/of worden 
overgenomen, in enige vorm of op enige 
wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, 
door fotokopiëren of enige andere 
manier, zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgever.
Uitgever en auteurs aanvaarden dan
ook geen enkele aansprakelijkheid
voor schade, van welke aard ook, die
het gevolg is van handelingen en/of
beslissingen die gebaseerd zijn op
bedoelde informatie. Gebruikers van
dit blad wordt met nadruk aangeraden 
deze informatie niet geïsoleerd
te gebruiken maar af te gaan op hun
professionele kennis en ervaring
en de te gebruiken informatie te
controleren.
Leveringsvoorwaarden: 
www.eismamediagroep.nl.

C O L O F O N

Accukitpistool

Tijd krimpen   EDWARD UITTENBROEK

tegen een supermacht na een on-
verwachte voorsprong. De opper-
hond zet eventjes alle zeilen bij, in 
het laatste kwartier vliegt de Ne-
derlandse ploeg alsnog uit het 
toernooi en de hooggeëerde gast 
g a a t  o n v e r -
moeid zijn vol-
gende competi-
tiewedstrijd in. 
Tegen een andere topploeg die 
evenzo de internationale zaken 
afwikkelt.

Maar je kan ook tijd krímpen. En 
daar komt de coatingtechniek ter 
sprake. Want wij willen vooraf 
weten hoe lang een staalconserve-
ring meegaat. Dat is simpelweg 
een kwestie van de toekomst 
voorspellen. 

Nou, zo simpel gaat dat niet.
Dus daar hebben we ‘versnelde 
corrosietesten’ voor. Nou, ik heb 
er net zo weinig hoop voor als 
voor het Nederlands clubvoetbal 
op internationaal niveau. Want 

wat is het ge-
val… Bekijk het 
even e lektro-
chemisch. Het 

versnellen van een corrosieproces 
betekent dat je het proces beïn-
vloedt. Dus je doet iets dat in het 
echt niet gebeurt. Je gooit er extra 
zout op, maakt de temperatuur 
hoger, ja de corrosie zal zéker 
sneller gaan. Maar hoe zal het 
“voor het echie” gaan?

De beste poging die ik in twintig 
jaar vernomen heb, is het oppom-

pen van het zuurstofgehalte. 
Dat zal zéker helpen, maar is 
wederom een beïnvloeding van 
het corrosieproces. En is boven-
dien een laboratoriumsituatie.   
 
Kortom: zorg maar gewoon dat 
je expertise inhuurt, want je 
kunt de natuur niet versnellen. 
Informatie vind je op het inter-
net, kennis bij deskundigen, en 
inschattingsvermogen bij erva-
ren vakgenoten! 

 uittenbroek@coating
kennistransfer.com

V O O R Z E T



INDRUKWEKKEND MOOI
• Extreem matte muurverf
• Uitstekende dekking
• Zeer schrobvast

Kijk voor meer informatie op
sikkens.nl/binnenmuurverf

VAN MUREN VOL MEESTERS TOT
MEESTERLIJKE MUREN THUIS
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