
PESTEN OP DE WERKVLOER
WAAR HOUDT EEN GEINTJE OP
EN BEGINT HET PESTEN?  
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DRONE HELPT BIJ INSPECTIE
HULPMIDDEL WAAR NORMALE
OGEN NIET KUNNEN KOMEN 
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Kees Keizer: ‘Allround zijn kan eigenlijk niet’   pag. 5

AkzoNobel en Axalta 
uitgepraat  

AkzoNobel en Axalta laten weten 
de besprekingen over een mogelij-
ke fusie zonder overeenkomst te 
beëindigen. Op 30 oktober 2017 
maakten de verffabrikanten be-
kend met elkaar in gesprek te zijn 
over een potentiële fusie. Axalta 
maakt tegelijk bekend nu met het 
Japanse Nippon Paints in gesprek 
te gaan. De Japanners schijnen een 
groter aandeel van de koopsom in 
cash te bieden, waar AkzoNobel 
het meer in een aandelen-ruil 
zocht. De afsplitsing van de Akzo-
Nobel Specialty Chemicals busi-
ness en de teruggave van het over-
grote deel van de netto-opbrengst 
aan de aandeelhouders blijft op 
koers.
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Vakwerkhuis! Scholten! De Graaf!

de groene vervanger voor ammonia

VERBETERT 
DE HECHTING 
• Lost vet en vuil effectief op

• Nawassen niet nodig

•  Voor alle te verven oppervlakken

• Veilig voor gebruiker en milieu

•  Ook geschikt als 

geconcentreerde allesreiniger

Meer informatie:  
www.prochemko.eu
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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

Fo
to

’s:
 K

oo
s G

ro
en

ew
ol

d

De bouwomzet groeide in het 
derde kwartaal weliswaar voor 
het twaalfde kwartaal op rij, 
maar de omzetgroei was de 
kleinste in bijna twee jaar. De 
omzetgroei in de afgelopen 
twaalf kwartalen ging gepaard 
met een grotere werkgelegen-
heid in de bouwsector. Het to-
tale aantal banen in de bouw 
kwam in het derde kwartaal uit 

op 526 duizend, gecorrigeerd 
voor seizoeneffecten. Dat zijn 
tweeduizend banen meer dan 
in het tweede kwartaal. Aan het 
eind van het derde kwartaal 
stonden 12,8 duizend vacatures 
open. Het hoogste aantal in bij-
na negen jaar. Daarnaast gaf 13 
procent aan dat een tekort aan 
materialen de productie belem-
mert. 

Personeelstekort belemmert groei

WADDINXVEEN – Ondernemersorganisatie OnderhoudNL en 
Studieclub Schilders zijn een samenwerking aangegaan. De onderne-
mersvereniging gaat ondersteunen bij het organiseren van activiteiten 
en het oprichten van nieuwe studieclubs.

De omzet van de bouw steeg in het derde kwartaal met 3,1 pro-
cent, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De omzetgroei 
in de bouw neemt daarmee af. Steeds meer ondernemers geven 
aan te kampen met personeels- en materiaaltekorten, die hun 
bouwactiviteiten belemmeren. Dit meldt het CBS in de Kwartaal-
monitor bouw.

AMSTERDAM – Drie heel blije en trotse winnaars vieren hun Nationale SchildersVakprijs 2017-erkenning. Dirk Boersma (links) van Vakwerkhuis won in de categorie onderhoudsschilderwerk. Leo Schol-
ten Schilder- en Restauratiebedrijf (midden) won in de categorie decoratie- en restauratieschilderwerk én de overall juryprijs. Peter Bult van De Graaf Schilderwerken won de Publieksprijs en ontving ook nog 
eens de Klanttevredenheidspluim.

Studieclub Schilders werd in 1946 
opgericht en bestaat uit plaatselij-
ke clubs (op dit moment vijftien) 
met een grote mate van zelfstan-
digheid en een centrale clublei-
ding. De circa 1500 leden zijn men-
sen die op één of andere manier in 
professioneel schilderwerk en 
schildertechnieken geïnteresseerd 
zijn: schilders, groothandelaren, 
leveranciers, hobbyisten. Elk jaar 
organiseert één van de afdelingen 
de Landelijke Dag, waarop de 

door de landelijke organisatie ge-
coördineerde schilderwedstrijd 
een belangrijke rol speelt.
De studieclub en OnderhoudNL 
gaan nu een commissie samenstel-
len die gaat nadenken over hoe de 
studieclub voor schilders het best 
ondersteund kan worden. Met 
name aan de organisatorische kant 
en bij het oprichten van studie-
clubs waar die nu nog niet bestaan 
zou OnderhoudNL een ondersteu-
nende rol kunnen spelen.

OnderhoudNL steunt Studieclub 
Schilders 

BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING
HOFLEVERANCIER

Dé perfecte 
ondergrond

TRAINEN MET 
SUBSIDIE?

Coachend leiderschap voor de voorman/teamleider - Klantgericht werken - Opmeten en 
calculeren in de praktijk - Praktijkopleider - Afhangen en sluitbaar maken.

Schrijf je nu in en profiteer!
Kijk voor meer informatie en het het actuele 
trainingsaanbod op de website.

www.savantis.nl/subsidies |  0182 - 64 11 11
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Schilder verdacht 
van drie moorden

AMSTERDAM – De Amster-
damse huisschilder Sjonny W. 
wordt verdacht van drie moor-
den. Behalve de verdenking van 
de moord op twee prostituees is 
daar nog een verdenking bijge-
komen, aldus het Openbaar Mi-
nisterie. Ook deze aan heroïne 
verslaafde vrouw had contact 
met de verdachte. Het laatste le-
vensteken van deze vrouw da-
teert van maart van dit jaar. 
Sindsdien ontbreekt ieder spoor. 
Justitie gaat ervan uit dat ze niet 
meer leeft. De politie is op dit 
moment op zoek naar mogelijke 
connecties van W. met andere 
onopgehelderde moorden.

Schilder slaat 
buurman dood
FAVERSHAM (VK) – Ook in En-
geland moord en doodslag met 
een schilder in de hoofdrol. Het 
was Anthony Goodwin (63), 
waarbij na een blijkbaar onbe-
nullige ruzie de stoppen door-
sloegen en hij vervolgens zijn 
buurman (75) onder invloed 
van alcohol met een hamer het 
hoofd insloeg. Volgens een 
buurtbewoner waren ze aan-
vankelijk goede vrienden. De 
dader meldde zich pas 12 uur na 
zijn daad. Hij informeerde naar 
de toestand van het slachtoffer, 
zich niet bewust van zijn nood-
lottige daad. Wel bleek dat de 
dader al dertien veroordelingen 
op zijn naam had staan.

Glas-in-looddessins
voor kledinglijn
AMSTERDAM – Verschillende 
oude ontwerpen voor glas-in-
loodramen zijn de inspiratie-
bron geweest voor kledingont-
werper Nina van der Weiden 
voor haar nieuwe kledinglijn 
Kapsones. Daarmee wil de Am-
sterdamse ontwerper ‘de onge-
kende schoonheid van de me-
tropool’ laten zien. De dessins 
zijn vooral geïnspireerd op de 
gestileerde lijnen die passen bij 
de architectuur van de Amster-
damse School en de periode van 
de art deco.  

Verf en regen
gaat niet samen 
LEEUWARDEN – De langduri-
ge stremming van de Stations-
weg in Leeuwarden, zeker voor 
fi etsers, rond het stationsgebied 
in Leeuwarden was zo goed als 
opgelost. Toch kreeg het opont-
houd nog een staartje, ondanks 
het feit dat het project voor ligt 
op de planning. In totaal hebben 
de werkzaamheden ongeveer 
anderhalf jaar geduurd. Begin 
november was het dan zover en 
werd de stremming opgeheven. 
Alleen, de straatbelijning liet 
nog even op zich wachten. Spel-
breker was het slechte weer. IJs 
en weder (weer) dienende moet 
einde van dit jaar de klus sowie-
so geklaard zijn. 

P E R S O N E N  &  B E D R I J V E N
Naar Curaçao met 
Global Paint Products
BOVEN-LEEUWEN – Het kan vo-
rige maand bijna niemand tijdens 
de SGA Vakdagen in Gorinchem 
zijn ontgaan: de Caraïbische sfeer 
in de stand van Global Paint Pro-
ducts. De verfproducent wilde de 
beursbezoeker eens wijzen op hun 
verfproductieactiviteiten op Cura-
çao. Er was zelfs een reis te win-
nen: een rondleiding in de fabriek, 
bezoeken aan projecten en afne-
mers én genieten van de Cura-
çaose zon, zee en strand. De ge-
lukkige winnaar is Schildersbe-
drijf Jeroen Grit uit Uffelte.

Joh. Van Doorn gaat 
voor Biltse award  
BILTHOVEN – Schildersbedrijf 
Joh. Van Doorn uit Bilthoven is ge-
nomineerd voor de verkiezing 
van Biltse Ondernemer van het 
jaar 2017. De jury wees het bedrijf, 
samen met twee andere onderne-
mingen in de gemeente, aan als fi -
nalist. Bij het ter perse gaan van 
deze uitgave was nog niet bekend 
wie op 29 november de winnaar 

zou gaan worden. Wat de uitslag 
ook is: ‘De genomineerden zijn 
een voorbeeld door hun klantge-
richtheid, zakelijke succes en 
maatschappelijke betrokkenheid’, 
aldus de juryvoorzitter, wethou-
der Ebbe Rost van Tonningen.

Copperant wint prijs 
op SGA
GORINCHEM – Het verfmerk 
Copperant heeft tijdens de SGA 
Vakdagen in Gorinchem met haar 
stand en beursdeelname de Parti-
cipation Award gewonnen. Clay-
ton LPS van SternTec won de In-
novation Award. De Participation 
Award is voor de exposant die het 
meest uit zijn beursdeelname pro-
beert te halen. De Innovation 
Award voor het meest innovatie 
product is een publieksprijs. Met 
hun Clayton LPS (Lithium Power 
Supply) heeft de vakman altijd de 
beschikking over 230V en 12V 
stroom om elektrisch gereedschap 
te laten functioneren of op te la-
den.

Overname Koreaans 
bedrijf door Soudal
TURNHOUT – Het Belgische 
Soudal, producent van mastieken, 
lijmen en pu-schuim voor de vak-
man, neemt de Zuid-Koreaanse 
siliconenproducent Dong Yang 
over. Dit bedrijf realiseert in 2017 
een omzet van 30 miljoen euro en 
heeft een portfolio gelijkwaardig 
aan het assortiment van Soudal. 
Het bedrijf heeft 52 mensen in 
dienst en richt zich voornamelijk 
op de bouwsector, de industriële 
markt en de beglazingsindustrie.
 

Gouden Speld voor 
‘glassmaster’  

TILBURG – Architect Mark Stal-
pers heeft de Gouden Speld van 
de gemeente Tilburg gekregen uit 
handen van locoburgemeester 
Hans Kokke. Stalpers maakt on-
der andere belangeloos deel uit 
van de Master-Glass-opleiding 
Tilburg voor monumentaal glas 
op academisch niveau. Stalpers 
kreeg de onderscheiding van de 
gemeente tijdens zijn afscheid als 
secretaris van Stichting Carré en 

Stichting Ateliers Tilburg. Carré 
was het voormalig ziekenhuis. 
Mede door de inzet van Mark 
Stalpers is het een verzamelge-
bouw geworden voor kunstenaars 
en creatieve mensen.

Samenwerking VKO 
en Ned XL  
UTRECHT/AMSTERDAM – 
VKO, softwareleverancier binnen 
de glassector en softwareontwik-
kelaar Ned XL zijn een strategi-
sche samenwerking aangegaan op 
gebied van innovatie en software-
ontwikkeling. Als gevolg van de 
samenwerking is Marc van Gent, 
directeur Ned XL, als CTO is toe-
getreden bij VKO en zal zich rich-
ten op de ontwikkeling van 
Glasportaal en mobile apps. 
Glasportaal is een zogenaamde 
SaaS-platform dat naadloos aan-
sluit op VKO software en geeft 
klanten van glasbedrijven inzicht 
in hun orders op een website en 
op mobiele apparaten. 

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.

Werken aan presentatie JAN MAURITS SCHOUTEN

de uitstraling, over de oriëntatie en 
gebruikersvriendelijkheid van uw 
website en over ondersteunend 
beeld (al is dat nog altijd bijna uit-
sluitend fotografie, geen bewe-
gend beeld).
Dat  webbou-
wers niet altijd 
tekstschrijvers 
zijn, en dat ze, 
als ze dat van zichzelf weten, altijd 
net dat ene neefje inschakelen dat 
niet heeft opgelet bij de taalles, dat 
is misschien iets dat alleen mij als 
vakman stoort.

Oh, en in het hart van uw werk, 
daar weet u zich ook prima te pre-
senteren: mooie bus, goed leesbaar 
bedrijfslogo, naam van het bedrijf 
op de steiger, werkkleding met op-
druk, altijd een opgeruimde werk-

plek: uitstekend!
Ik bedoel  het 
vooral als u een 
klant benadert. 

Ik meen daar iets van terug te zien 
in de manier waarop u inzendt 
voor de Nationale SchildersVak-
prijs: slordig, kortaf, onduidelijk. 
Heel wat projecten halen de Voor-

selectie niet, puur vanwege de 
presentatie. 
Nu is inzenden voor een prijs 
misschien ook wel ver buiten de 
orde. Maar kijk toch vooral uw 
manier van offreren en commu-
niceren nog eens na. Die moet 
aansluiten bij uw website en uw 
presentatie op de werkvloer: 
verzorgd, klantgericht. Ook bij 
communicatie gaat het om maat-
werk. 

j.schouten@eisma.nl

U kunt een heleboel goed. Maar 
uzelf presenteren, dat kan een 
stukje beter. En met een stukje 
bedoel ik: een heleboel. Overi-

gens,  qua website 
wordt het wel lang-
zaam beter, als ik zo-
maar eens een a-selec-

t e  s t e e k p ro e f 
t re k .  U  h e b t 

duidelijk, sa-
men met uw 
w e b s i t e -
bouwer, na-

gedacht over 

V O O R W E R K

gens,  qua website 
wordt het wel lang-
zaam beter, als ik zo-
maar eens een a-selec-

t e  s t e e k p ro e f 
t re k .  U  h e b t 

duidelijk, sa-

S J O N  GERALD JAGER

www.kip-tape.com

PERFECTE VERFLIJNEN ZONDER VOORBEHANDELING

KIP  ULTRA SHARP®

De enige professionele masking tape met

ULTRA SHARP®

T E C H N O L O G Y
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‘strenge regels voor 2k pu-verf’   

De bewuste diisocyanaten zitten 
in de harder die aan de verf wordt 
toegevoegd. Ze gaan een verbin-
ding aan met de polyolen waarna 
de verf gekwast, gerold of gespo-
ten kan worden en de verflaag uit-
hardt. Het aandeel diisocyanaat in 
de verf ligt tussen de 10 en de 25 
procent. Op Europees niveau 
wordt nu gesproken over maatre-
gelen voor stoffen en producten 
die tenminste 0,1 procent van de 
stof bevatten.
Diisocyanaten hebben vooral, 
wanneer ze worden ingeademd of 
door huidcontact het lichaam bin-
nendringen, aantoonbaar effect op 
het immuunsysteem en de lucht-
wegen. De stof wordt niet verbo-
den, echter werknemers dienen 
zichzelf zeer goed te beschermen 
bij de verwerking. Ongeacht ver-

spuiten, kwasten of rollen van de 
2k-producten dient de werknemer 
zich voortaan van top tot teen te 
beschermen en een luchtzuive-
ringsmasker te dragen; een mond-
kapje is niet voldoende.
Nieuw aan de regeling is dat alle 
werknemers die werken met pro-
ducten die de stof bevatten ook ge-
traind moeten worden, evenals 
alle collega’s die met de producten 
in aanraking komen. De kennis 
wordt om de vier jaar getest.
De voorstellen zijn inmiddels de 
Europese risico-analyse-commis-
sie gepasseerd; een tweede  com-
missie zal het voorstel op sociaal-
economische aspecten toetsen. 
Daarna zal het ter besluitvorming 
aan de Europese Commissie wor-
den aangeboden. De invoerings-
termijn is vijf jaar.

k o r t
renovatie paleis  
wordt duurder

DEN HAAG – De renovatie van 
paleis Huis ten Bosch pakt 4,1 mil-
joen duurder uit: 63,1 miljoen in 
plaats van 59 miljoen euro. Hier-
van komt 1,1 miljoen door prijs-
indexatie. Daarnaast is 3 miljoen 
extra nodig door bouwkundige te-
genvallers. Zo moeten daken en 
gevels geheel hersteld worden in 
plaats van gedeeltelijk. De bordes-
trap kan niet gerenoveerd worden, 
maar moet geheel worden vervan-
gen. Verder moet er meer gedaan 
worden aan asbestsanering en, 
voor schilders niet onbelangrijk, 
bestrijding van houtrot.

tool voor betere  
werksfeer
DEN HAAG – Duurzame inzet-
baarheid.nl heeft drie zogenoemde 
RoadMapps ontwikkeld die hel-
pen om binnen een bedrijf de 
werksfeer en het werkplezier te 
verhogen. De website is gemaakt 
op initiatief van het ministerie van 
SZW. Het doel van de RoadMapps 
is om het gesprek over het onder-
werp te vergemakkelijken en wen-
sen en behoeften van de werkne-
mers bespreekbaar en inzichtelijk 
te maken. Dit zal helpen bij het ne-
men van juiste maatregelen om 
met meer plezier naar het werk te 
gaan, aldus de initiatiefnemers. Er 
is een RoadMapp over Werkstress, 
over Duurzame Inzetbaarheid en 
over een Goede werksfeer.

subsidie voor 
 monumenten (ZH)
DEN HAAG – Er komt ruim drie 
miljoen euro beschikbaar voor res-
tauraties binnen de subsidierege-
ling Restauratie Rijksmonumenten 
Zuid-Holland. Daarnaast is in 2018 
nog eens 400.000 euro beschikbaar 
ter bevordering van herbestem-
ming van deze rijksmonumenten. 
Er kan daarmee subsidie worden 
aangevraagd voor maatregelen die 
de toegankelijkheid en duurzaam-
heid van het monument vergroten. 
Ook is er 1,5 miljoen euro beschik-
baar voor restauratie van monu-
menten binnen de 7 erfgoedlijnen. 

GRONINGEN – Maatschappelijk 
verantwoord ondernemen (mvo) 
leidt tot loyalere klanten. De loya-
liteit van klanten – gemeten aan 
het percentage dat na twee jaar 
nog steeds klant is – ligt 7 procent 
hoger bij bedrijven die in de ogen 
van hun klanten een grotere 
maatschappelijke bijdrage leve-
ren. Dat concluderen onderzoe-
kers van de Rijksuniversiteit Gro-
ningen en data-analysebureau 
MIcompany. Ze analyseerden de 
waardering van klanten voor 
mvo-initiatieven van 93 merken 
uit 18 sectoren en vergeleken die 
waardering met het koopgedrag 
twee jaar later. Voor alle onder-
zochte bedrijven hebben de inves-
teringen in mvo een indirect posi-
tief effect op de loyaliteit van 
klanten. 

DOETINCHEM - Werken met 2k pu-verf moet veiliger. Vooral van-
wege de diisocyanaten die ze bevatten. Op Europees niveau wor-
den maatregelen voorbereid die er voor zorgen dat mensen die 
werken met producten die diisocyanaten bevatten zich beter be-
schermen en getraind worden. Diisocyanaten zijn onmisbaar als 
harder in pu-verven.

‘Mvo: klanten loyaler’

ieder zijn specialisme
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MAASLAND – Het schilder-
werk aan korenmolen De Drie 
Lelies in Maasland leverde J. Lu-
cas Schilderwerken uit Vlaardin-
gen pas geleden op. Een specia-
lisme dat zelfstandig onderne-
mer Joey Lucas in de loop der 
jaren heeft ontwikkeld: ‘Lang-
zaam maar zeker kom je in beeld 
bij molenaars, dus bij stichtingen 
en verenigingen. Nu onderhou-

den we elk jaar zeker twee mo-
lens.’ Dat doet Lucas in samen-
werking met zijn broer (Lumatro 
Schilderwerken), met zijn vader 
en zijn beste vriend, stuk voor 
stuk ook allemaal schilders. ‘Een 
op elkaar ingespeeld team. Maar 
dan wel van het voorjaar tot in 
het najaar. In november lukt dat 
niet meer. Het weer speelt je an-
ders parten.’

WIJCKEL – Lag de verhouding 
schildersvak-kunstschilder eerst 
nog op 80-20 procent, dat percen-
tage ligt voor de meesterschilder 
Johan Verbeek (60) tegenwoordig 
op 20-80 procent. Maar ook het 
traditionele schildersvak bestaat 
voor Verbeek uit vele specialis-
men: hout- en marmerimitaties, 

trompe-l’oeils en ander decoratie-
ve afwerkingen. Nu exposeert 
Verbeek in het Kunstencentrum 
Atrium in Sneek met schilderijen 
van eigen hand, doorgaans geïn-
spireerd op de landerijen en bos-
randen van Gaasterland, zijn di-
recte omgeving. De expositie is 
tot en met 31 januari te bezoeken.

schilder exposeert 

eD wAnninkHoF sCHiLDer- en onDerHouDsBeDriJFg e s t A r t

In deze rubriek zijn bijna zonder 
uitzondering de ervaringen van starters 
te lezen die voor zichzelf zijn begonnen. 
Vanwege een faillissement, óf ontslagen 
óf als gevolg van het voortdurend 
thuiszitten gedurende de winterperiode. 
Niet voor Ed Wanninkhof (40). Hij nam 
zelf ontslag. En niet zonder reden.

Vorig jaar november startte hij 
Wanninkhof Schilder- en Onder-
houdsbedrijf in Nootdorp. Van een 
prima vaste baan naar een periode van 
onzekerheid. ‘Ik was uitvoerder bij het 
voortdurend onderhoud aan een grote 
universitaire instelling. Ik stuurde 
er de werken aan. Een prima baan 
dus, die velen ambiëren. Dat betekent 
organiseren, veel overlegsituaties en 
altijd mensen om je heen. Maar als ik 

heel eerlijk ben: ik ben eigenlijk best 
wel een “einzelgänger”. Ik werk graag 
alleen, bijvoorbeeld aan een wand, aan 
een plafond. Heerlijk gewoon.’

Toen het bedrijf waar hij werkte ook nog 
eens fuseerde en de grootschaligheid 
alleen maar toenam, was Wanninkhof 
op een keerpunt aanbeland. ‘Ik ben een 
allround schilder, van vele markten thuis 
en de economische situatie is gunstig. 
Wat wil ik nog meer?’ Wanninkhof 
neemt ontslag, schrijft zich in bij de 
Kamer van Koophandel en stelt zich 
enkele simpele doelen: ‘Mensen tevreden 
maken, plezier in mijn werk hebben en er 
van kunnen leven.’

Gaat dan alles van een leien dakje? In 
grote lijnen wel, hoewel ook Wanninkhof 

nu voor uitdagingen staat die nieuw 
voor hem zijn. ‘Dat ik kwaliteit 
aflever, dat weet ik. Maar welke 
prijs je er soms voor moet vragen is 
wel eens lastig. Het ene kozijn is het 
andere niet. Het is een proces dat je 
langzaam, maar gestaag onder de knie 
krijgt.’      

Dat geldt ook voor het opbouwen van 
zijn kleine bedrijf. ‘Alles op zijn tijd. 
Ik heb mijn eigen bedrijfskleding, mijn 
reclame-uitingen tijdens het werk en 
mijn website is bijna klaar.’ Ook heeft 
hij via de verfgroothandel zojuist een 
cursus spuittechniek achter de rug. 
‘Niet dat dat zich direct vertaalt naar 
de aanschaf van spuitapparatuur. Ook 
hier geldt: dat komt wel als het zover 
is.’ Fo
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schilder op alle niveaus  
’S-HERTOGENBOSCH - Schil-
der Mark Moors presteerde het 
om, als eerste in het dertigjarige 
bestaan van Schilder^sCool 
Den Bosch, álle niveaus van de 
bbl-schildersopleiding met suc-
ces te doorlopen. Begonnen op 
niveau 1 studeerde hij onlangs 
af op niveau 4. De kersvers ge-
diplomeerde Vakman-Onder-
nemer werkte al die jaren (hij 
begon zijn studie in september 
2011) bij schildersbedrijf Van 

Sambeek in Nieuwkuijk en 
volgde onderwijs op het Ko-
ning Willem 1 college in Den 
Bosch. Zijn praktijkscholing 
had hij eerst bij het Spos, toen 
bij de Schilder^sCool en daarna 
bij OnderhoudNL Schilders-
vakopleiding Rosmalen. Steeds 
dezelfde instelling. Links naast 
Mark staat Patrick van Sam-
beek, rechts Theo Ruijs, zijn 
prakti jkinstructeur van de 
Schilder^sCool.



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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‘Bewijzen dat je specialist bent’
Kees Keizer ziet interesse in andere samenwerking toenemen

Want daar hebt u voor doorgeleerd?

‘Jazeker. Ik ben opgeleid als be-
drijfskundig econoom. En in de 
praktijk heb ik ook veel bijgeleerd. 
In 1995 nam een aantal samenwer-
kende  Rotterdamse bedrijven mij 
in dienst om hen te helpen om hun 
bedrijf en de processen te verbete-
ren. Een aantal van hen wilde toen 
al nadrukkelijk een betere ge-
sprekpartner worden voor hun 
opdrachtgevers, mee leren denken 
over vastgoedbeheer. Na korte tijd 
begon ik mijn eigen adviesbureau. 

Momenteel zijn we bij bpo-axsys 
met  een team van 5 mensen in 
vaste dienst. We werken altijd in 
teams. We adviseren onderhouds-
bedrijven, bouwbedrijven en op-
drachtgevers. Soms zijn we ook 
procesbegeleider.’

Proces watte?

‘Begeleider. Stel, een corporatie 
en een aantal onderhoudsbedrij-
ven heeft besloten resultaatge-
richt te gaan samenwerken. Dan 
moet dat ook van de grond ko-
men. Daar spelen wij een rol in.’

Want ondanks tientallen jaren erva-
ring en dikke handboeken gaat RGS 
niet vanzelf?

‘Nee. Om veel redenen. Een daar-
van is dat het voor onderhouds-

bedrijven vaak moeilijk is om de 
stap te maken naar de juiste ge-
sprekspartner. Als je altijd met 
hoofden van technische dienst ge-
sproken hebt, dan zul je het nu 
met hun baas moeten opnemen: 
de algemeen directeur of de cfo. 

Iedereen die je op de niveaus 
daaronder aanspreekt zal je plan-
nen zien als een bedreiging. Maar 
durf dat maar eens, zelfs voor te 
stellen om alles anders te doen. 
En nog een reden: alle mensen die 
aan het proces meedoen zijn in 
principe technisch ingesteld, min-
der op samenwerken gericht.’

Toch willen beide kanten wel.

‘Ja. Zeker. Destijds ergerden schil-
dersbedrijven zich al aan bestek-
ken voor aanbestedingen die ze 
zelf in tien minuten veel beter 
zouden kunnen maken, wat hen 
niet gevraagd werd. Die frustratie 
leidde vanuit de schilderswereld 
naar de wens om mee te praten, 
mee te denken, om zo beter hun 
expertise te kunnen inzetten. En 
bij de opdrachtgevers leeft het nu 
enorm, omdat in de loop der tijd 
veel is bespaard op technische 
mensen. En omdat de kennis die 
in de organisaties aanwezig is, 
vaak niet aansluit op het werk dat 
nu gedaan moet worden: energie-
transities, duurzaamheidsslagen. 
Daarvoor hebben ze de kennis en 
innovatiekracht in de markt nu 
heel hard nodig.’

Bouwbedrijven zien verduurzaming 
als groeimarkt. Die begeleidt u ook?

‘Inderdaad. Veel aannemers heb-
ben geen idee hoe ze renovaties 
van woningen in bebouwde staat, 
gekoppeld aan langlopende ga-
ranties op onderhoud en energie-
besparing, moeten oppakken. 
Maar een aantal koplopers, waar-
onder heel grote bedrijven, is die 
kennis nu heel snel aan het verga-
ren. Waarbij ik aanteken dat de 
onderhoudssector nog heel lang 
een voorsprong zal houden. De 

schildersbedrijven hebben het 
van origine in hun dna: werken 
met bewoners, denken over be-
houd van vastgoed over een lan-
gere periode. Dat wordt ook wel 
ingezien. Nauwe samenwerking 
tussen bouw- en onderhoudsbe-
drijven ligt voor de hand.’

En de mensen op de werkvloer maar 
schakelen.

‘Een van de moeilijkste dingen 
rond RGS is wel de verschillen in 
inzet die je van je vaklieden ver-
wacht. Het ene moment moeten 
ze meedenken als een vastgoed-
adviseur, elke behandelstap die 

ze nemen overwegen, rapporte-
ren als ze iets afwijkends aantref-
fen. Het andere moment, als een 
project in aanbesteding is verwor-
ven, moeten ze gewoon zo snel 
mogelijk meters maken. Dat is ei-
genlijk niet goed uit te leggen.’

Wat is dan de oplossing?

‘Wat lijkt te werken is, is dat je al 
in de projectfase bijeenkomsten 
belegt met alle betrokken erbij, 
ook de mensen van de werkvloer, 
en dat je dan samen overlegt over 
hoe je het project het best kunt 
aanvliegen.’

En als ik daar nou allemaal geen zin 
in heb en gewoon een schildersbedrijf 
wil blijven?

‘Ik denk dat daar ruimte voor is. 
Sterker, als de bouwbedrijven 
meer renovaties gaan uitvoeren, 
is de kans groot dat sommige on-
derhoudsbedrijven weer meer on-
deraannemer zullen worden. Wat 
wel belangrijk is, dat je marktkeu-
zes maakt. Als je zo’n schilderspe-
cialist wilt zijn, bewijs dan dat je 
die specialist bent. Leg je toe op 
de zorg, of op de industrie, of op 
particulieren. In al die aparte sec-
toren is zo veel te weten, praten 
klanten op zo verschillende 
 manieren, zijn zo veel verschil-
lende manieren, zijn zo veel ver-
schillende kwaliteitseisen dat het 
eigenlijk helemaal niet kan, een 
allround schildersbedrijf zijn. En 
je onderscheidt je dan in ieder ge-
val niet van al die andere allround 
schildersbedrijven.’ 

Er lopen meer VGO-adviseurs rond, 
wat onderscheidt jullie?

‘Ieder bureau heeft zijn eigen stijl, 
en er moet ook een “klik” zijn tus-
sen adviseur en bedrijf. Wij zijn in 
ieder geval niet erg van de theore-
tische kant, we beschouwen be-
drijven niet als een apparaat waar 
je zomaar een element van kan 
vervangen of iets bij kunt schake-
len. Werken aan verandering van 
je bedrijf is iets dat door je men-
sen gedragen moet worden. De 
communicatie verbeteren is daar-
bij belangrijk, maar het gaat er 
ook om dat je doet wat je belooft. 
Heel concreet, dus.’

Kees Keizer: ‘Het is lastig om het gesprek aan te gaan met de baas van degene met wie je meestal praat’

Fo
to

: J
M

S

WWW.NELF.NL

NIEUW!

Nelfamur
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MATTE MUURVERF VOOR BINNEN

‘Allround zijn kan 

eigenlijk niet’

‘Kennis uit de markt 

is heel hard nodig’

DOETINCHEM – Midden in de crisis had zijn bedrijf bpo-axsys het 
al druk, maar sinds kort is het aantal opdrachten bijna niet meer bij te 
houden: onderhoudsbedrijven willen graag leren hoe ze in de ont-
werpfase van toegevoegde waarde kunnen zijn voor hun klanten. Veel 
bouwbedrijven willen dat ook. En corporaties willen steeds vaker re-
sultaatgericht samenwerken. Teams van Kees Keizer begeleiden wie 
ze maar kunnen helpen.



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

www.brillux.nl/2k-aqua

Brillux 2K-Aqua
Onovertroffen

BX07191_AZ-2K-Aqua-Lacke-266x390-NL_SchildersVakkrant.indd   1 10.07.17   10:56
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Zeer geslaagde uitreikingsavond
Amstel Hotel bleek perfecte ambiance voor vaktrots

AMSTERDAM – Het is niet makkelijk bereikbaar, en je 
komt er als gemiddelde Nederlander niet dagelijks. Toch 
was het beroemde Amstel Hotel in Amsterdam  volgens 
alle bezoekers een perfecte locatie voor de uitreiking van 
de Nationale SchildersVakprijs 2017. Het werd een heel 
spannende en gezellige avond met muziek, lekker eten, 
veel fijne gesprekken over mooi schilderwerk en aan het 
eind een aantal dolblije winnaars (zie de voorpagina van 
deze krant), en geen diep teleurgestelde verliezers. Want, 
zoals presentator Nick Nielsen al aan het begin van de 
avond zei: ‘U bent de eredivisie van schilderend Neder-
land’. 

Heel toepasselijk. Het Amstel Hotel wordt geschilderd. De gran-
deur wordt behouden met een print op het steigerdoek.

Presentator Nick Nielsen (bekend van tv) praatte de avond soepel 
aan elkaar. Heel knap, want hij viel in voor de plotseling ziek ge-
worden Robert de Vries.

Wouter Mooij (rechts) zet de jury in het zonnetje: v.l.n.r.: Mirella 
Sibbing, Johan Deunk, Hans Koster, Gert-Jan Lindhout en Ran-
dolph Algera (Jan Maurits Schouten ontbreekt op de foto)

Interview over het schilderwerk aan het Amstel Hotel door Wouter 
Mooij (links) met architect Ronald van Wakeren, verftechnisch ad-
viseur Benny de Vries (Sikkens) en schilder Wim Hoogstraten.

Het eten was voortreffelijk en werd geserveerd door een bijzonder 
uitgebreide ‘zwarte brigade’,  bekend van het programma ‘Vier sei-
zoenen aan de Amstel’ van omroep Max.

Leo Scholten is al heel erg blij met zijn categorieprijs. Peter Bult en 
Richard van Mierlo gunnen het hem van harte. De vierde genomi-
neerde, Hans Luiken, zit achter Scholten.

Het hoofdgerecht met als basis heerlijk gaar gesudderde sukade. 
Uiteraard was er voor vegetariërs een alternatief. Het Comité zorg-
de voor sfeermuziek.

Gespannen gezichten bij de bekendmaking van de winnaar in de 
categorie Onderhoudsschilderwerk, v.l.n.r.: Gert-Jan Jansen,  
Marith Bloem, Eric Jansen, Dirk Boersma en Hendrik Dijkwaard

Uitgever Rens Sturrus reikt de Publieksprijs uit aan Peter Bult. Bij 
De Graaf Schilderwerken is heel fanatiek aan stemmen winnen 
gedaan. Ruim 800 mensen stemden op dit project.

Stomverbaasd was Peter Bult dat hij óók nog de Klanttevreden-
heidspluim kreeg. Maar daarover was volgens Stephane Mennen 
van USP Marketing Consultancy (links) geen enkele twijfel.

Trotser kun je moeilijk zijn dan Leo Scholten toen hij van jury-
voorzitter Jan Maurits Schouten (links) mocht vernemen dat de 
jury hem de Overallprijs heeft toegekend.

Koffie na en nog lang napraten in de prachtige hal van het Amstel 
Hotel. Iedereen keek terug op een geslaagde avond.

Een ‘goodybag’ voor iedereen, met dank aan de sponsors. Anita
Hermans, coördinator van het event, geeft hem aan Marieke van 
Amelsfort, van sponsor Mercedes-Benz.

Ontvangst is op de bovenloop van de grote ontvangsthal. De 
 muziek werd de hele avond verzorgd door de band Het Comité.
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Waarom moet de opmars van het 
Amerikaanse verfmerk nou juist 
in Nederland beginnen? Landelij-
ke media vermoedden er een op-
zet van Sherwin-Williams in, om 
AkzoNobel in het eigen thuisland 
aan te vallen. Harry Harrison, als 
salesmanager verantwoordelijk 
voor de Europese groei van het 
merk: ‘Nee, daar heeft het echt 
niets mee te maken. We zijn al een 
tijdje actief in het Verenigd Ko-
ninkrijk met verkopen, voorna-
melijk via het doe-het-zelfkanaal. 
Maar ons Europese lab staat in 
Hendrik-Ido-Ambacht terwijl 
onze verf in Duitsland gemaakt 
wordt. We willen als groot verf-
merk gewoon graag groeien in 
Europa. De contacten met Horn-
bach Nederland bieden ons daar-
voor de eerste kans. Een zeer goe-
de kans, want de Nederlandse 
consument, dat blijkt uit allerlei 
onderzoeken, is trendgevoelig en 
snel bereid om nieuwe producten 
uit te proberen.’
De Nederlandse tak van het Duit-
se familiebedrijf Hornbach heeft 

veel vrijheid om de eigen inkoop 
te regelen, vertelt Hans van Bem-
mel, hoofd inkoop voor Neder-
land (12 vestigingen groot en snel 
uitbreidend). ‘Ongeveer tachtig 
procent van ons assortiment 
wordt centraal ingekocht. Maar 
merken die plaatselijk belangrijk 
zijn, die de professional en de 
doe-het-zelver in zijn lokale 
bouwmarkt verwacht, die wil je 
ook brengen.’
Vervelend voor hem en de andere 
inkopers van bouwmarktketens is 
dat de twee grote professionele 
verfmerken van ons land niet ver-
kocht willen worden via de 
bouwmarkten. Van Bemmel geeft 
toe dat hij graag met een van de 
S’en had willen werken. Wat be-
treft de ‘mengverven’ (in tegen-
stelling tot readymix-verf, verven 
die al op kleur gemaakt zijn) 
stoelde het assortiment van Horn-
bach tot nu toe vooral op Ralston, 
een merk van Van Wijhe Verf. Van 
Bemmel: ‘Professionele verf, uit-
stekend product, maar als merk 
niet erg bekend. Wijzonol, het an-

dere merk van Van Wijhe, is dat 
wel, maar dat hebben we dan 
weer niet.’
Het heeft alles te maken met de 
scheiding in Nederland van het 
professionele kanaal (via de 
groothandel) en het doe-het-zelf-
kanaal (via de bouwmarkten) 
waar dan ook nog de verf-be-
hangspeciaalzaak tussen zit. Het 
concept van Hornbach door-
breekt dit. ‘We richten ons op zo-

wel de beginnende doe-het-zelver 
als op de semi-professional als op 
de professionele vakman, vertelt 
Van Bemmel. ‘De professionals 
hebben een eigen btw-pas waarop 
ook hun kortingen bijgehouden 
worden.’
Hornbach is breder in zijn aanbod 
dan andere bouwmarkten. Vals-
par moet een aanvulling worden 
aan de andere kant van het assor-
timent, waar het gaat om kwali-

teitsafwerking, kleur en beleving.
‘Wat Valspar uniek maakt is het 
kleurscansysteem’, legt Harrison 
uit. ‘Je kunt een stukje stof of enig 
ander materiaal onder de scanner 
leggen en de computer maakt de 
kleur na. Niet, zoals andere kleur-
systemen doen, door op zoek te 
gaan in een kleurentabel naar de 
kleur die er het dichtste bij zit, 
maar het maakt daadwerkelijk 
een nieuwe, unieke formule om 
de kleur tot op 99 procent te bena-
deren.’ De kleurtechnologie van 
Valspar (dat beweert 2,2 miljoen 
kleuren vast in het systeem te 
hebben) is gebaseerd op de tech-
nologie van het Amerikaanse X-
Rite.
Het assortiment aan primers en 
afwerkingsproducten van Valspar 
is behoorlijk breed. Harrison 
schat dat de gemiddelde klant, 
professioneel of doe-het-zelver, 
alles kan vinden in het Valspar-
schap wat hij of zij maar zoekt. De 
Amerikanen brengen verven voor 
op hout, kunststof en metaal, 
voor binnen en buiten, van mat 
tot hoogglans.  Vincent Veldhui-
zen is de rayonmanager die de 
medewerkers van Hornbach na-
mens Valspar bijschoolt en van 
advies voorziet. Hij demonstreert 
ook verschillende producten. 
Harrison benadrukt dat in de 
Bestse Hornbach de topproducten 
van Valspar verkrijgbaar zijn.
Van Bemmel: ‘We gaan nu voorlo-
pig naast ons eigen Hornbach-
verfmerk zowel Ralston als Val-
spar aanbieden. De komende 
maanden worden spannend. Wat 
gaan onze klanten vinden van het 
assortiment en van de services 
van Valspar? We gaan in het grote 
verspreidingsgebied van deze 
vestiging (grofweg Oost-Brabant) 
bekendheid geven aan het merk. 
Als het goed valt is er geen belem-
mering om Valspar ook in andere 
Hornbach-vestigingen te gaan 
verkopen.’  

BEST – Nee, over de bedrijfsplannen van hun moederbedrijf, de 
grootste verffabrikant ter wereld, Sherwin-Williams, gaan de mensen 
van Valspar niets zeggen. Wel over de ambitie van Valspar zelf. Dat 
moet groeien, met dubbele cijfers, ook in Europa. Te beginnen in Best.

‘Het publiek gaat richting geven’
Hornbach probeert het met Amerikaans verfmerk

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

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

WWW.PARKETLAK.NL

• Ultra mat  

• Onzichtbare afwerking

•  Behoud van natuurlijke 

 uitstraling

• Slijt-, kras- en stootvast

• Minimaal onderhoud
             Op de

     vloer

Op de

    wand

MATTER DAN MAT!

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

De Amerikaan Harry Harrison is verantwoordelijk voor de verkoop van Valspar-
verf in Europa

Een demo van de hoogglans van 
 Valspar. Dat mag wel wat boller

Vincent Veldhuizen demonstreert de 
dekkracht van de muurverf

Hans van Bemmel voor de grote verfafdeling van Hornbach: ‘We willen ons door-
ontwikkelen in afwerkingsproducten
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Drones: waar ogen tekortkomen
Drones kunnen inspecties uitvoeren waar niemand anders dat kon

De meeste bedrijven gebruiken ze 
vooral voor het maken van mooie 
reclamefilmpjes. Maar als je nu 

echt wil weten hoe het ervoor 
staat met de inzet van drones, zijn 
er maar weinig experts. Rik Bijl is 
in de drone-wereld zo’n expert.
Heeft de staatssecretaris een 

vraag over drones, belt ze even 
met Bijl. Hij is mede-eigenaar van 
Euro Drone Inspections. Euro 

Drone Inspections is een dochter-
bedrijf van LSB uit Geleen, Zuid-
Limburg. De oorsprong van dit 
bedrijf ligt in de mijnen, zoals bij 
wel meer bedrijven in Zuid-Lim-

burg. En zoals bij die andere be-
drijven die ook nog bestaan (denk 
aan DSM) is innovatie de sleutel 
geweest om te kunnen blijven be-
staan toen de mijnen in Zuid-
Limburg gesloten werden.
Na het verkopen van zijn aandeel 
in een goed lopend ict-bedrijf, 
was Bijl op zoek naar iets nieuws 
om te gaan doen. Via familie 
kwam hij in contact met Bert van 
Avesaath, directeur van LSB. Dit 
bedrijf was al een tijdje aan het ex-
perimenteren met drones. Dit 
deed het bedrijf aanvankelijk met 
een Duitse onderaannemer, maar 
niet geheel naar tevredenheid. En 
zo kwam het dat Avesaath en Bijl 
samen het bedrijf Euro Drone In-
spections begonnen. De vraag 
naar drones werd ingegeven door 
een bijzondere klant. LSB ver-
zorgt namelijk het onderhoud en 
de bereikbaarheid op het terrein 
van Sabic, het voormalige terrein 
van DSM langs de A2. Een van de 
installaties met een schoorsteen 
inclusief affakkelsysteem moest 
geïnspecteerd worden. Er waren 
vermoedens dat de schoorsteen in 
slechte staat verkeerde. Nu is 
deze schoorsteen zelf al 180 meter 
hoog. Zodra het affakkelen be-
gint, wat een automatisch proces 
is, komt er nog een vlam op van 
ongeveer 100 meter hoog. Alleen 
de kosten van een steiger bouwen 
om de schoorsteen bereikbaar te 
maken werden ingeschat op 
100.000 euro. Daarnaast zou de 
installatie dan eigenlijk stilgelegd 

moeten worden, wat een zeer in-
gewikkeld en nog veel kostbaar-
der proces is. 
Maar ook de kosten voor het be-
dienen van een professionele dro-
ne is een kostbare aangelegen-
heid. Er moeten diverse opleidin-

gen gevolgd worden en uiteraard 
dienen de bijbehorende examens 
succesvol gemaakt te worden. To-
tale kosten: ongeveer € 60.000. En 
dan moet de drone à 20.000 euro 
nog aangeschaft worden. 
Extra complicerende factor is het 
feit dat het terrein in de aanvlieg-
route van Maastricht-Aachen Air-
port ligt. Deze luchthaven is een 
zogenaamde civiele ‘control regi-
on’ (CTR) waardoor de regels om 
in de buurt van een dergelijke re-
gio te vliegen met een drone erg 
streng zijn. Sommige vliegvelden, 
zoals Eindhoven, zijn een zoge-
naamde militaire CTR en daar 
zijn de regels vreemd genoeg een-
voudiger. Wat is er dan nodig om 
in de buurt van zo’n civiele CTR 
te vliegen? Uiteraard de officiële 
EASA-papieren om een drone te 
kunnen besturen. Daarnaast is 
tweezijdig radioverkeer met de 
verkeerstoren noodzakelijk. Dit 
dient te gebeuren met een radio-
mast van 13 meter hoogte. Uiter-
aard zijn ook hier weer allerlei 
cursussen voor nodig zoals een 
radiolicentie, een RT-cursus en 
een cursus Engels.
Vervolgens dient de drone een 
transponder te hebben om op de 
radar zichtbaar te zijn. Doorloopt 
de drone ook op dit onderdeel de 
juiste keuring, dan wordt aan alle 
voorwaarden voldaan om te vlie-
gen. Alleen, dan moet op het mo-
ment van vliegen nog even het 
luchtruim leeggemaakt worden. 
Uiteindelijk bleek de enige moge-
lijkheid om dat voor elkaar te krij-
gen het doen van een bommel-
ding. Dat is het enige commando 
waarmee de overige vliegtuigen 
uit de buurt van het vliegveld blij-
ven. En aangezien de drone in to-
taal 4 keer moest vliegen, moest 
dat dus 4 keer gebeuren. Maar, de 
beelden die het vliegen met een 
drone opleverde waren geweldig. 

Duidelijk werd dat de schoor-
steen in betere staat was dan ver-
wacht. 
Inmiddels zijn er behoorlijke stap-
pen gezet: bij het bouwen van het 
nieuwe distributiecentrum van 
UPS in Eindhoven stond in het 

bestek vermeld dat er tijdens de 
bouw om de drie weken met een 
drone gevlogen moest worden 
om beelden van de bouw vast te 
leggen. Op dit moment worden 
drones dus vooral gebruikt om 
beelden te maken. Afhankelijk 
van het type camera levert dat be-
paalde data op. Het interpreteren 
van deze data gebeurt met speci-
ale software. Het interpreteren 
van de data is namelijk dusdanig 
saai werk dat een mens dit niet 
goed kan uitvoeren. Ook schilder-
werk kan inmiddels geïnspec-
teerd worden. De software ziet 
bijvoorbeeld het verschil tussen 
een haarscheurtje en een eventu-
eel spinnenweb.
De volgende stappen op het ge-
bied van drones zijn dat er ook 
ingegrepen kan worden op basis 
van de data. Het daadwerkelijk 
uitvoeren van schilderwerk ziet 
Bijl slechts op zeer kleine schaal 
gebeuren. De enige plaatsen waar 
dit in de toekomst gaat gebeuren 
zijn plekken waarbij alleen het 
technische resultaat telt. Denk bij-
voorbeeld aan een hoog metalen 
object zoals een mast. Maar voor-
lopig hoeft de schilder echt nog 
niet te vrezen voor zijn baan. Ster-
ker nog, er zou weleens meer 
werk kunnen komen uit de data 
die drones kunnen gaan opleve-
ren.

MAASTRICHT  - Drones, vrijwel iedere schilder is inmiddels bekend 
met het fenomeen. Zodra je spreekt over de inzet van drones bij schil-
derwerk, beginnen de meeste schilders te lachen. Terwijl het inmid-
dels al echt gebeurt: schildersbedrijven die drones inzetten. 

De affakkelinstallatie op 180 meter 
hoogte haarscherp in beeld gebracht 

Rik Bijl met een professionele drone. Deze is veel groter dan de amateurversie

Een vleugeleinde moet een afwijkende kleur krijgen; deze staat nog in de grondverf

De Oosterscheldekering is geïnspecteerd met een drone. Wie goed kijkt ziet, be-
halve enkele meeuwen, in het midden van de foto een drone aan het werk

Eerst een bommelding 

om te kunnen vliegen

Inzet van drones aan 

veel regels gebonden



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

Direct het  
laatste nieuws uit 
de glasbranche?

Ga naar:  
www.glasinbeeld.nl

Caparol feliciteert Leo Scholten
met het winnen van de SchildersVAKprijs 2017

Voor de restauratie van de Goirkese Kerk in Tilburg is Leo Scholten 
Schilder- en Restauratiewerken uit Huissen beloond met winst in de 
categorie decoratie- en restauratieschilderwerk én de overall-award. 

De eer gaat uiteraard volledig naar Leo Scholten. Maar bĳ Caparol zĳn 
we stiekem ook een beetje trots op de SchildersVAKprĳs 2017, want 
voor deze omvangrĳke restauratie zĳn diverse binnenmuurverven van 
Caparol toegepast.
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‘Duurzaamheid serieus nemen’
In het ondernemerschap van OnderhoudNL-leden is aandacht voor duurzaamheid steeds belangrijker

Een groot deel van de aanwezi-
gen had er toen al een middagje 
vergaderen op zitten. De onder-
nemersvereniging combineert al 
enige jaren haar statutair ver-
plichte Algemene Ledenvergade-
ring, waarin de leden sturing 
kunnen geven aan het beleid, met 
de Algemene Ledenvergaderin-
gen van de diverse sectoren én 
een openbaar gedeelte, waarvoor 

relaties van buiten en de (vak-)
pers worden uitgenodigd. 
Over de democratische beraadsla-
gingen in het besloten gedeelte 
worden traditioneel weinig me-
dedelingen gedaan. Zeker is dat 
Gian Ernes na bewezen diensten 
en wegens het eindigen van zijn 
termijn afscheid nam als bestuur-
der met de zware portefeuille 
 Financiën, en dat Egbert Roza, 
van Roza Vastgoedonderhoud, tot 
het bestuur is toegetreden. Ernes 
was de laatste directeur-eigenaar 
van een klein schildersbedrijf die 
in het bestuur zat. Verder werd 
duidelijk dat in de sector Metaal 
lang gesproken is over de Euro-
grit-crisis. Metaalconserveerders 
zien grote schadebedragen op 
zich afkomen doordat ze hun 
werken moesten stilleggen omdat 
hun straalgrit met asbest veront-
reinigd was. Er worden allerlei 
rechtszaken en claims voorbereid. 
Onduidelijk is voorshands wat de 
ondernemersvereniging in dit ju-
ridisch/financiële steekspel kan 
gaan betekenen.
Verder was er in publieke uitin-
gen over de Ondernemersdag 
even sprake over een ophanden 
zijnd akkoord over de O&O-gel-

den, die een forse financiële reser-
ve vormen waarover al lang een 
patstelling bestaat tussen Onder-
houdNL en de vakbonden FNV 
en CNV. Navraag bij de vakbon-
den leert echter dat er nog geen 
sprake is van een akkoord: de 
partijen zitten in een mediation-
proces en daarover mogen geen 
mededelingen gedaan worden.
Het openbare gedeelte, dat On-

derhoudNL  ‘Ondernemerssym-
posium’ noemt, stond geheel in 
het teken van duurzaamheid en 
dat werd met name ingevuld 
door Thomas Rau, begenadigd 
spreker en ‘omdenker’ als het om 
milieu en duurzaamheid gaat. 
Rau, geboren Duitser, zoekt zijn 
inspiratie vaak heel diep, in de 
verhouding van mens tot natuur 
en vanuit het gesloten systeem 
van atomen dat de wereld vormt, 
maar schuwt ook een meer opper-
vlakkiger prikkelopmerking niet: 
‘We moeten niet onderhouden 
wat er al is, we moeten verande-
ren, we moeten niet ónderhouden 
maar bóven houden’. Dat klonk 
wel goed, maar verder trok Rau 
de invulling daarvan niet door. Of 
het zou via de weg van het ‘urban 
mining’ moeten zijn, waar som-
mige vastgoedbedrijven al mee 
bezig zijn: de bebouwde omge-
ving zien als een grote verzame-
ling bruikbare materialen en ge-
bouwen als opnieuw te gebruiken 
materialenverzamelingen. Rau 
werkt aan een wereldwijd sys-
teem van materiaalpaspoorten: 
zodra een materiaal aan de na-
tuur onttrokken wordt zou het 
zijn eigen unieke identiteit moe-

ten krijgen en zo altijd traceerbaar 
moeten blijven.
Rau werd ingeleid door Ruud 
Maas, die cijfers presenteerde uit 
een onderzoek onder Onder-
houdNL-leden. Interessant is dat 
de vereniging ook in 2009 al vra-
gen aan de leden stelde over 
duurzaamheid. Er blijkt wel het 
een en ander veranderd te zijn. Zo 
had in 2009 nog 29 procent hele-
maal geen mening over de vraag 
wat duurzaamheid met het eigen 
bedrijf te maken kon hebben. Dat 
vakje vulde dit jaar nog maar 18 
procent in. Tegenwoordig ziet 22 
procent van de ondervraagden 
nieuwe omzetkansen in de duur-
zaamheidstrend; acht jaar gele-
den was dat nog maar 14 procent. 
En er wordt ook aan gewerkt: een 
goed advies geven over verduur-
zaming kan nu naar eigen zeggen 
16 procent van de bedrijven (te-
gen 9 procent in 2007). En men 
wil dat ook uit overtuiging; 57 
procent van de onderhoudsbe-
drijven vindt duurzaamheid een 
terecht onderwerp (was in 2009 
49 procent). Kennelijk is de duur-
zaamheidstrend zo massaal, dat 
minder ondernemers dan acht 
jaar geleden denkt dat je als be-
drijf profileren op duurzaamheid 

goed is voor je concurrentieposi-
tie (18 procent in 2009 tegen 13 
procent in 2017).
Maas wees op de track-record van 
OnderhoudNL op het gebied van 
duurzaamheid. Zo is in een geza-

menlijke inspanning van de sec-
tor en de verffabrikanten gewerkt 
aan het vergroten van onder-
houdsintervallen; er hoeft minder 
vaak geschilderd te worden, wat 
gunstig is voor het milieu. Ook 
het Resultaat Gericht Samenwer-
ken (RGS), waarbij onderhouds-
bedrijven overleggen met hun op-
drachtgevers over duurzame in-
grepen en zo gunstig mogelijke 
logistiek, heeft een duurzaam-
heidscomponent.
Recent zijn daar twee ontwikke-
lingen bijgekomen. Het ene is het 
Milieulabel voor schilderprojec-
ten dat OnderhoudNL in samen-
werking met verffabrikantenver-
eniging VVVF en het bedrijf Eco-
matters aan het ontwikkelen is. 
Het label brengt in beeld, op basis 
van de zogenaamde PEF datasets 
(waarbij PEF staat voor Product 
Environmental Footprint), Euro-
pese documenten die het milieu-
effect van producten omschrijven. 
Die gegevens worden verrekend 
met de emissies die vrijkomen 
door de toegepaste vervoermid-
delen en leiden samen tot een mi-

lieulabel per project. De milieube-
lasting van schilderwerk op een 
project kan zo inzichtelijk ge-
maakt worden. Ook maakt het 
duidelijk  aan welke ‘knoppen’ 
gedraaid kan worden om de CO2-

uitstoot te verlagen. Verkrijgbaar-
heid van het Milieulabel voor 
schilderprojecten wordt nu voor 
februari 2018 voorzien.
Het andere initiatief is een geza-
menlijk register van leden van 
OnderhoudNL, Uneto/VNI (in-
stallatiesector) en Bouwend Ne-
derland (bouwbedrijven) voor 
‘Duurzame aanbieders’. Het is 
een website waarop potentiële 
klanten (via het invullen van een 
postcode) de n.a.w.-gegevens 
kunnen krijgen van bedrijven die 
goed kunnen adviseren over ener-
giebesparing, de maatregelen 
kunnen uitvoeren en aan nazorg 
en garanties doen. Bedrijven die 
zich hiervoor aanmelden moeten 
een fee betalen en een lange vra-
genlijst invullen. De antwoorden 
worden door instituut SKG-IKOB 
beoordeeld, wat ook tot afwijzing 
kan leiden. De website duurza-
meaanbieder.nl toont op dit mo-
ment nog geen deelnemers, de 
promotie ervan onder lidbedrij-
ven van de diverse branchever-
enigingen moet dan ook nog op 
gang komen.  

NIEUWEGEIN – Minder ondernemers in de schilders- en onder-
houdsbranche zien de aandacht voor ‘duurzaam’ als een hype, meer 
ondernemers zien het als een kans om de bedrijfsomzet te verhogen. 
Dat blijkt uit cijfers die Ruud Maas, voorzitter van werkgeversorgani-
satie OnderhoudNL, tijdens het openbare gedeelte van de Onderne-
mersdag presenteerde.
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Ruud Maas stipte ook kort de ambitieuze ‘Bouwagenda’ aan, met al het werk dat op 
de bouwsector afkomt

De locatie was apart: de Woonindustrie, een permanente expositie/beurs voor leveranciers in de interieurbranche

Ruud Maas, voorzitter van ondernemersvereniging OnderhoudNL, verzorgde een 
inleiding over duurzaamheid

Rau wil een ‘paspoort

 voor materialen’

Erkende bedrijven op 

‘duurzameaanbieder.nl’

Thomas Rau weet zijn toehoorders 
 altijd tot volle aandacht te bewegen



GEFELICITEERD!

Schildersblad
I N F O R M A T I E B R O N V O O R D E T O T A L E O N D E R H O U D S M A R K T

EISMA’s

Nationale SchildersVakprijs 2017 is een initiatief van SchildersVakkrant, Eisma’s Schildersblad en SchildersVak.nl

Schildersblad
I N F O R M A T I E B R O N V O O R D E T O T A L E O N D E R H O U D S M A R K T

EISMA’s

Nationale SchildersVakprijs 2017 is een initiatief van SchildersVakkrant, Eisma’s Schildersblad en SchildersVak.nl

Sponsoren:

Leo Scholten Schilder- en restauratiewerken
Goirkese Kerk, Tilburg

Schildersbedrijf de Graag BV
Vergaderzaal RUG, Groningen

Vakwerkhuis
Woonhuis, Culemborg

NameNs alle spoNsoreN: WINNaars VaN HarTe GeFelICITeerD!

WINNaar JuryprIJs eN CaTeGorIe DeCoraTIesCHIlDerWerk:

WINNaar publIeksprIJs eN klaNTTeVreDeNHeIDspluIm:

WINNaar CaTeGorIe oNDerHouDssCHIlDerWerk:
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Tussenalhetgoedenieuws ALGER VAN MAAREN

ter al best wel op orde en ook de 
orderportefeuille voor 2018 is bij 
de meeste al deels gevuld. Kort-
om, een prima moment voor pro-
ducenten om u weer eens ouder-
wets te ‘trakteren’ op een aantal 
nieuwtjes.
Ook de invloed van verduurza-
ming van de producten die we ge-
bruiken begint steeds meer vor-
men aan te ne-
m e n .  Vr i j w e l 
iedere produ-
cent besteedt in 
ieder geval aandacht aan de mili-
euaspecten van hun eigen produc-
ten. Ook al is dat in veel gevallen 
een vorm van ‘greenwashing’, per-
soonlijk ben ik toch erg blij met 
deze ontwikkeling. Want je kunt 
niet aan het verbloemen blijven, 

op een gegeven moment zal de 
knop echt om moeten.
Maar veranderingen vragen tijd en 
gaan met kleine stappen in plaats 
van met zevenmijlslaarzen. Veran-
deringen zijn ook zichtbaar bij de 
schilder zelf. Zo zijn er steeds meer 
bedrijven die hun tarieven zo 
langzamerhand omhoog durven 
te schroeven. Bij de grote jongens 

wordt het aan-
b o d  v o o r  d e 
klant steeds ver-
der uitgebreid: 

van callcenter tot slotfeest na een 
grote renovatie. Maar ook de klei-
nere bedrijven zetten steeds meer 
in op allerlei andere zaken dan al-
leen het traditionele schilderwerk. 
Een bekend voorbeeld is het aan-
bieden van advies: je helpt een 

particulier door een project sa-
men op te starten en uit te voe-
ren.
Bij al deze voorbeelden blijft de 
grote vraag ‘hoe kom je erop?’ 
Een van de belangrijkste lessen 
die ik zelf geleerd heb, is zorgen 
dat je regelmatig uitgedaagd 
wordt. Niet te veel alleen maar 
dingen doen die je al kunt, maar 
ook jezelf uitdagen. En ja, soms 
gaat er dan weleens iets mis. 
Maar van je fouten leer je nu 
eenmaal het meest. Bovendien 
kun je fouten beter maken in 
economisch goede tijden dan in 
slechte tijden. Dat is toch een 
stuk makkelijker terugverdie-
nen.

 alger@socialpaint.nl

#H A S H T A G

Vorige week dinsdag was ik ui-
teraard ook op de SGA in Gorin-
chem. En hoewel ik van tevoren 
dacht dat er geen echte nieuwig-
heden meer gepresenteerd wor-
den op een beurs, werd ik daar 
terecht voor op de vingers ge-
tikt. Dit jaar waren er gelukkig 
weer eens veel echte introduc-
ties. Je hoorde het dan ook over-
al rond zoemen: het gaat weer 

g o e d .  W e 
hebben veel 
e n  h a r d 
k u n n e n 

werken afge-
lopen zomer, 

de meeste 
s c h i l d e r s 
h e b b e n 
hun win-
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hun win-

‘Ach, een geintje toch moet kun-
nen’ is een veel gehoorde reactie. 
Totdat je als ondernemer merkt 
dat niet het slachtoffer de zwakste 
schakel in je personeelsbestand is, 
maar de pester(s). Daarom heeft 
de overheid op Arboportaal.nl 
speciale tools ontwikkeld hoe je 
als bedrijf, als werkgever en als 
werknemer hier mee om te gaan. 
De cijfers liegen er niet om. De 
overheid heeft pesten op de werk-
vloer in kaart gebracht en het mi-
nisterie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (SZW) heeft on-
line tools beloofd om leidingge-
venden te helpen die het pesten 
op de werkvloer willen aanpak-
ken. Die zijn deze maand gepre-
senteerd op Arboportaal.nl: een 

online tool en een PowerPoint-
presentatie, die helpen onge-
wenste omgangsvormen op het 
werk tegen te gaan.
Niet dat ongewenst gedrag als 
pesten tot voor kort niet of min-
der voorkwam, maar de samen-
stelling van de medewerkerpopu-
laties is de laatste jaren sterk ver-
anderd.  Het over een lange 
periode harmonisch tot stand ge-
komen personeelsbestand van 
vaste arbeidsovereenkomsten be-
staat al lang niet meer. Wat bij 
schilders- en onderhoudsbedrij-
ven meer met de werkelijkheid 
overeenkomt is een vaste kern 
van doorgaans wat oudere, erva-
ren werknemers met daaromheen 
een schil van inleners. En daar 

ontstaan in sociaal opzicht al heel 
snel de verschillen, de wrijvingen 
en confl ictjes. De tegenstellingen 
jong-oud, ervaren-onervaren, 
leerling-leermeester, christen-
moslim, loyaal-disloyaal, autoch-
toon-allochtoon, wel en geen di-
ploma, vaste baan-voorlopige 
aanstelling, ze nemen hand over 
hand toe. Het hoeft niet, maar 
zonder inzicht in de problematiek 
van subtiel pestgedrag en zonder 
gedragsprotocol is het een voe-
dingsbodem voor ‘gesodemieter’ 
op de werkvloer. 
De arbowet is duidelijk: de werk-
gever moet er zorg voor dragen 
een sociaal veilig werkklimaat te 
creëren voor medewerkers. Als 
werkgever ben je zelfs wettelijk 
verplicht om regelmatig na te 
gaan of ongewenste omgangsvor-
men op het werk voorkomen en 
zo ja om maatregelen te nemen 
die dit tegen gaan. Doe je dat niet, 
dan kun je bij confl ictsituaties ver-
oordeeld worden tot financiële 

genoegdoening en eventueel door 
de Inspectie SZW opgelegde boe-
tes. Dit staat nog los van de kos-
ten van uitval (doorbetaling bij 
ziekte).
Het fenomeen pesten is lastig om 
objectief vast te stellen. Want 
wanneer wordt een lolletje pest-
gedrag? Soms heeft degene die 
het grapje maakt, niet eens door 
dat de ander dit als pesten er-
vaart. Grofweg moeten alle mede-
werkers en leidinggevenden zich 
realiseren dat wanneer iemand 
iets als pesten ervaart, er iets ge-
daan moet worden. En ook dat is 
in de praktijk al lastig genoeg, 
want iemand die gepest wordt, 
zal de pesterijen vaak zichtbaar 
afdoen met een grapje, een glim-
lach of stilzwijgen. 
Meer over de signalen over pes-
ten, de oorzaken, het besprekbaar 
maken ervan, gedragsregels op-
stellen en hulpmiddelen bij het 
voorkomen en oplossen op Arbo-
portaal.nl.

‘Het begon met een geintje’

Werknemers raken geïsoleerd en ziek 
wanneer collega’s voortdurend laten 
merken dat ze overbodig zijn 

Zout in je ko�  e? Eenmalig, en als het daar bij blijft, prima. Structurele plagerijen, las-
tig bewijsbare en meer geniepige pesterijen kunnen levens verwoesten

DOETINCHEM – Eén op de zeven werknemers geeft aan dat hij of zij 
te maken heeft met pesten op de werkvloer. Ze verzuimen drie keer 
zo vaak dan gemiddeld het geval is. Ruim een derde deel van de ge-
peste werknemers heeft last van burn-outverschijnselen. Het zal je als 
werknemer maar overkomen. Maar ook: het zal je als werkgever maar 
treffen. 

DOETINCHEM – Pesten vindt vooral op school plaats. Het betreft 
meestal jongeren. Internet speelt daarbij een grote rol. Maar pesten 
onder volwassenen op de werkvloer is een minstens zo groot pro-
bleem. Niet zelden heeft de weerbaarheid tegen pesten al schade op-
gelopen door pesterijen tijdens de jeugd. 

Pesten: de gehele groep betrekken

Enkele ervaringen van gepeste 
volwassenen (bron: pesten.nl, Ge-
zondheidsplein) liegen er niet om:
Bijvoorbeeld over iemand die nu 
met pensioen is. Eindelijk rust? 
Nee. De nachtmerries blijven. Het 
gepest door collega’s werkt nog 
steeds door. Het genegeerd wor-
den, buiten gesloten voelen was 
voor dit slachtoffer het ergste. 
Daarnaast dat niemand van de 
collega’s het voor hem opnam, 
niemand met interesse een vraag 
stelde; waarschijnlijk uit angst om 
ook verstoten te worden. Het ge-
voel van eigenwaarde heeft in de 
loop der jaren een deuk opgelo-
pen en is na de pensionering nog 
steeds erg laag.
Pesten krijgt nog een extra dimen-
sie als de leidinggevende deel uit-
maakt van de groep pesters en 
collega’s wel oppassen om het 
voor de gepeste collega op te ne-
men. Of zoals in dit geval de lei-
dinggevende de enige pester is. Je 
krijgt bijvoorbeeld opdrachten 
die je eigenlijk niet aankunt of 
waarvoor de tijd te kort is; je 
wordt altijd afgesnauwd op mo-
menten dat andere collega’s er 
niet bij zijn of het niet kunnen ho-
ren. Ook de weekenden worden 
een hel in de wetenschap dat het 
gepest maandag gewoon weer 
verder gaat.
Of dit verhaal, van iemand die 
best tegen een stootje kon, maar 
daarna gebukt ging onder peste-
rijen. Een opmerking over een li-
chamelijk kenmerk komen steeds 
vaker voor. Het begint met een 
geintje. Geintjes worden structu-
rele pesterijen. Op een dusdanige 
manier dat de pesters altijd de la-
chers op hun hand krijgen. Met 
als gevolg het gevoel geïntimi-

deerd te worden en een hoge 
mate van onzekerheid. Het bij-
zondere is dat het betreffende be-
drijf een pestprotocol heeft. Som-
mige medewerkers zijn op hun 
gedrag aangesproken. Met weinig 
resultaat. Stilzwijgen, wegkijken 
en een verkeerde blik zijn niet of 
nauwelijks controleerbaar. Het 
enige dat hielp was een assertivi-
teitstraining om het zelfvertrou-
wen op te vijzelen en leren om te 
gaan met moeilijke situaties.
Pesten laat littekens achter, vaak 
voor het leven, is het relaas van 
deze nu 61-jarige. Het pesten be-
gon al op het lager onderwijs, de 
beroepsopleiding en vele jaren 
daarna. Aanleiding voor de peste-
rijen waren een zichtbare lichte 
handicap (niet goed kunnen lo-

pen), het dragen van een bril en 
het hebben van een kunstgebit op 
jonge leeftijd als gevolg van een 
ziekte. Niemand nam het voor het 

slachtoffer op. Zelfs de ouders 
wisten niet hoe hier mee om te 
gaan. Belangrijk effect hiervan is 
het verlies aan vertrouwen in 

mensen waardoor mensen in een 
sociaal isolement vervallen. Dit 
gebrek aan vertouwen leidt niet 
zelden tot eenzaamheid, te veel 
drinken en een gokverslaving. 
Het leven voelt als overleven.
Soms kom je in een bedrijf te wer-
ken waar al een ‘dat-moet-toch-
kunnen-cultuur ’ hangt. In de 
ogen van de pesters zijn het ge-
woon ‘geintjes’. Opvallend wan-
neer die ‘geintjes’ zich meestal op 
één en dezelfde persoon richten. 
Geintjes werden roddels, zwart-
makerijen, onterechte beschuldi-
gingen. ‘Ik kon slecht voor mezelf 
opkomen. Ik werkte er immers 
nog niet zo lang.  Ik was te gevoe-
lig en deed te aardig. Dat is iets 
wat je nóóit moet doen. Wanneer 
ze het gevoel krijgen dat ze over 
je heen kunnen lopen, dan doen 
ze dat meteen. Dan begint de el-
lende pas echt. Ontslag nemen 
voelde daarom als de enige uit-
weg. Wat overbleef was woede, 
frustratie en een verwerkingspro-
ces van vele jaren.’
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Bostik plintenlijm is een product 
waarmee eenvoudig en snel plin-
ten en profi elen zijn te bevestigen. 
Het combineert daarbij de func-
ties van lijm én voegkit en is naar 
wens overschilderbaar met de 
meeste alkydharslakken en wa-
tergedragen verven. Daarbij hecht 

de plintenlijm op verschillende 
materialen. Het hechtingsproduct 
is geschikt voor het verlijmen van 
plinten en profielen van hout, 
mdf, (natuur)steen, pvc, rvs of 
aluminium op ondergronden va-
riërend van steen en beton tot 
baksteen en stucwerk. De functio-
naliteit geldt ook voor verlijmin-
gen op oneffen ondergronden en 
natuursteen. De plintenlijm hecht 
bovendien meteen waardoor 
klemmen niet nodig is. Beschik-
baar in kokers van 290 ml.

info: (073) 624 42 44
www.bostik.nl

bouwproducten.nl: 252880

Plintenlijm

Met de behangcollectie Green-
house speelt EstaHome.nl in op 
de botanische trends van nu 
waarin lichte kleuren en natuur-
lijke materialen worden gecombi-
neerd met planten. De serie com-
bineert vliesbehang met zes digi-
tale fotowanden en een aantal 
wallpapersXXL met prints van 
botanische illustraties, insecten en 
veldbloemen. De patroonherha-
lingen van wallpaperXXL zijn 
groter waarmee een indrukwek-
kend effect op de muur is te creë-
ren. De digitale fotowanden heb-
ben vaste maten en geven elke 
ruimte een bijzonder sfeervol ka-
rakter. Alle behangprints van 
Greenhouse zijn gedrukt op een 
milieuvriendelijke vliesdrager die 
direct op de met lijm ingesmeerde 
muur is aan te brengen.

info: (074) 245 42 00
www.estahome.nl

bouwproducten.nl: 252763

H E T  P R O D U C T

Vloeibaar steen tegen brand- en rookdoorslag

Omdat Bas Stuy de specialistische 
techniek meester is van het ver-
spuiten van met glasvezel ver-
sterkte vloeibare kunststoffen, 
klopte landbouwkundige/chemi-
cus Krijn Leendertse bij hem aan. 
Het waren de zwakke, brandbare 
bouwconstructies in China die zijn 
aandacht trokken. Leendertse 
voelde zich uitgedaagd hier een 
oplossing voor te vinden. Stuy: 
‘Geïnspireerd door het sterke bot-
tenstelsel van mens en zoogdier, 
zocht hij naar een vergelijkbare sa-
menstelling voor een onverwoest-
baar materiaal. En met succes.’

Door de techniek om glassnippers 
als versterkingsmateriaal aan de 

coating toe te voegen, middels de 
‘chopper’-techniek, vinden Stuy 
en Leendertse elkaar en richtten 
dit jaar Allshield Projects op. En 
omdat het materiaal na droging 
ongeveer zo hard als steen is, noe-
men ze de coating Liquid Stone.
Resultaat is een 2k-coating, be-

staande uit mineralen en water. 
‘Hoofdbestanddelen zijn magnesi-
um , fosfaat en water. Natuurlijke 
producten. De bestanddelen gaan 
een chemische reactie aan, net als 
cement met zand en water in be-
ton. De a-component kent een an-
dere samenstelling van mineralen 
dan die in de b-component. Door 
één van de componenten te voor-

zien van een mineraal met een tra-
gere reactietijd kent Liquid Stone 
een versie die in 30 seconden 
droogt en een die in een half uur 
uithardt. Die laatste is zelfs iets 
sterker dan de eerste.’
Omdat water een belangrijk be-
standdeel is, kan de coating vanaf 
0°C verwerkt worden, tot aan 
40°C. Na het spuiten is het wel no-
dig om het materiaal even uit te 
rollen om eventuele uitstekende 
glasvezels te egaliseren. ‘De laag-
dikte per applicatie is ongeveer 
1mm, en is per laag op te bouwen 
tot maximaal vijf lagen.’ 
Ook is de applicatie (op locatie) 
zonder masker aan te brengen. 
‘Dit materiaal bevat geen oplos-
middelhoudende stoffen en wordt 
relatief dik aangebracht. De be-
standdelen kun je bij wijze van 
spreken eten. Het zijn veilige, na-
tuurlijke producten, bovendien re-
cyclebaar.’
Het onderscheidend vermogen 
van deze brand- en rookvertragen-
de coating is de vlambestendig-
heid. ‘Dat kan ook niet anders. 
Steen brandt nu eenmaal niet. In 
tijd uitgedrukt is de brandvertra-
ging op hout, eps en pet-foam met 
één laag Liquid Stone ongeveer 25 
minuten, volgens DIN EN 13501-1 
classifi catie “B-s1,d0”. Door meer-
dere lagen aan te brengen, tot 
maximaal vijf lagen, is die tijd aan-
zienlijk te verhogen. Ook voor re-
novatiedoeleinden een coating om 
rekening mee te houden.’   

WERKENDAM – Een coating ongeveer zo hard als steen, krimpvrij, mi-
lieuvriendelijk, watergedragen en oplosmiddelvrij. Een coating die 
temperaturen tot 1000°C aankan en brand- en rookdoorslag voorkomt. 
Bovendien hecht de coating op hout, beton, isolatiematerialen en (roes-
tig) metaal. Bijna te mooi om waar te zijn. ‘Geen woord van gelogen’, 
beweert Bas Stuy van Allshield Projects. ‘De coating heet Liquid Stone, 
een puur Nederlands product.’ 

Bas Stuy met in zijn hand het 2k-spuitpistool. Voorop is de chopper gemonteerd voor 
de toevoer en het versnipperen van glasvezeldraad

van schieten waardoor de gebrui-
ker effi ciënter kan werken. Even-
tueel vastgelopen spijkers zijn 
zonder gereedschap eenvoudig te 
verwijderen en ook de dieptere-
geling is direct instelbaar.

info: (030) 608 40 50
www.hitachi-powertools.nl

bouwproducten.nl: 252890

Het assortiment van Hitachi Po-
wer Tools is uitgebreid met een 
drietal 18 V accuspijkerappara-
ten. Het gaat om de typen NT-
1865DBAL (15 Gauge DA spijkers 
1,8 mm 34°), NT1865DBSL (16 
Gauge Brads 1,6 mm) en NT-
1850DBSL (18 Gauge Mini brads 
1,2 mm). Alle modellen werken 
zonder gaspatroon of compressor 
met luchtslang en zijn hierdoor 
onderhoudsvrij. Door de combi-
natie van zowel draadloze als 
pneumatische technologieën, 
maakt het luchtaandrijfsysteem 
gebruik van perslucht waarmee 
de kracht wordt vergroot. Dit 
leidt weer tot een hogere snelheid 

V A K M A N S C H A P

Vista Aqua BO-KH van Vista bv 
uit Nootdorp is een watergedra-
gen matte isolerende muur- en 
plafondverf op basis van kation-
ionisch bindmiddel. Deze muur-
verf is geschikt voor de renovatie 
van wanden en plafonds in wo-
ningen voor het overschilderen 

van nicotineverontreinigingen, 
droge watervlekken en eventuele 
roetschades. Vista Aqua BO-KH is 
spanningsvrij, vergeelt niet en is 
zonder voorgaande grondlaag di-
rect aan te brengen op diverse on-
dergronden. De tixotrope muur-
verf is al na 4-6 uur overschilder-
baar, heeft een lange opentijd, is 
alkydvrije verf (geen vergeling) 
en is verkrijgbaar in de kleur wit 
in 5- en 12,5 literverpakkingen.

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

bouwproducten.nl: 252922  

Vlekken isoleren 
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‘De bestanddelen gaan

een chemische reactie aan’Tacker

Door de wol geverfd   EDWARD UITTENBROEK

‘Een vos verliest wel zijn haren, 
maar niet zijn streken’, luidt een 
oud-Hollandse wijsheid. Boef-
jes houden hun foefjes. Eens 
zag ik op de middelbare school 
een waarschuwing dat de tus-
sendeuren op de gang geschil-
d e rd  e n nog nat  waren: 

‘dat zijn stre-
ken van schil-
d e r s b e d r i j f 
z u s - e n - z o ’ . 

Een  gees t ige 
vondst. Maar 

deze maand 
ontdekte ik 
pas wat het 
betekent om 
‘door de wol 
geverfd’ te
 zijn.

sendeuren op de gang geschil-
d e rd  e n nog nat  waren: 

‘dat zijn stre-
ken van schil-
d e r s b e d r i j f 
z u s - e n - z o ’ . 

Een  gees t ige 
vondst. Maar 

deze maand 
ontdekte ik 
pas wat het 
betekent om 
‘door de wol 
geverfd’ te
 zijn.

Behangcollectie

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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Indasa bestaat pas sinds 1979, hoe-
wel de hoogwaardige kennis van 
schuurtechnieken al veel ouder is. 
In de zeventiger jaren is de econo-
mische situatie in Portugal zwak en 
kan het wel een zetje gebruiken. 
Die komt er door een impuls van 
de Europese Unie. Omdat Portugal 
bekend staat om zijn schoenenin-
dustrie en afgeleid daarvan diep-
gaande kennis van schuurmidde-
len heeft ontwikkeld, is in het Por-
tugese Aviero ter vervanging van 
een klein schuurmiddelenfabriekje 
een moderne fabriek opgericht 
voor de productie van schuurmid-
delen onder de merknaam Indasa. 
Een geslaagd EU-werkgelegen-
heidsproject, momenteel een van 
de grootste exporterende produc-
tie-eenheden op dit gebied ter we-
reld en recentelijk Portugees win-
naar voor beste exportproduct van 
het land.  
Voor de autoschadeherstelsector 
kwam het bedrijf Carlogic in aanra-
king met het merk en haalde het in 

2001 naar Nederland. ‘Omdat deze 
hoogkwalitatieve schuurmiddelen 
net zo goed functioneren in de 
bouwsector, hebben we besloten 
om ook deze branche kennis te la-
ten met Indasa’, vertelt Patrick Jun-
geling, productspecialist bij Carlo-
gic. ‘Dan merk je dat Nederland 

nogal merkentrouw is.’ Vorig jaar 
en dit jaar stond hij op de SGA Vak-
dagen in Gorinchem. ‘Merken-
trouw ja, maar ook nieuwsgierig. 
En als je hoge kwaliteit weet te kop-
pelen aan een scherpe prijs, dan 
win je aan belangstelling.’
Jungeling durft de schuurmiddelen 
van Indasa kwalitatief te positione-
ren ónder die van 3M, maar op ge-
lijke hoogte met die van Sia: ‘Qua 
verlijming van de korrel, lijmtype, 
hoogwaardige rug, de hittebesten-

digheid en de soort korrel zit Inda-
sa hoog in de markt. Dat gaan we 
schilders de komende tijd duidelijk 
maken.  De landelijke dekking van 
ons netwerk aan verfgroothandela-
ren is nog niet compleet, maar vor-
dert gestaag. ’
Die vertaling naar de bouwsector is 
volgens Jungeling voor de fabri-
kant niet ingrijpend: ‘Laten we eer-
lijk wezen, schuren van waterge-
dragen lakken vraagt, net als het 
schuren van autolakken, ook om 
precisiewerk met kwaliteitsschuur-
middelen met een hoge korrel-

grootte. En het deltaformaat dat ei-
genlijk alleen in Nederland en in 
België gebruikelijk is, is een kwestie 
van stansen uit moederrollen.’   
Naast de schuurmiddelen voert het 
merk ook schuurmachines en stof-
zuigers. ‘Zie dat als een afgeleid 
programma. Uitstekende appara-
tuur, maar meer als een private la-
bel naast onze corpsbusiness. Want 
de schuurmiddelen, daar gaat het 
om.’

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

GriP AntiSlip badkamerset, gele-
verd door Vista bv, is een comple-
te set (1,2 m²) waarmee eenvou-
dig een transparante watergedra-
g e n  2 k  p u  c o a t i n g ,  b i j n a 
onzichtbaar, kan worden aange-

bracht in natte ruimten. De Anti-
slip-set kan bijvoorbeeld worden 
toepast in de douche, in het bad of 
op de geglazuurde tegels zodat 
deze ruimten permanent slipvei-
lig zijn. De aangebrachte Grip An-
tiSlip coating is hygiënisch, een-
voudig aan te brengen, is TÜV-
getest  en heeft  een officieel 
certifi caat voor Anti-Slip Klasse C 
volgens DIN 51097. De Grip Anti-
slip badkamerset wordt veel toe-
gepast in hotels en verzorgingste-
huizen.

info: (070) 369 41 41
wwwvistapaint.nl

bouwproducten.nl: 252921

Antislipcoating 

Vloeibaar steen tegen brand- en rookdoorslag

‘Veel kennis van schuurtechniek’
ALPHEN AAN DEN RIJN – Het aantal merken professionele schuur-
apparatuur is groot; de lijst van professionele schuurmiddelen is wat 
korter. Schilders hebben daar hun weg in gevonden. En toch breekt 
een relatief nieuw merk bij de gevestigde orde in: Indasa. Schuurmid-
delen zijn hun corpsbusiness, maar schuurmachines en stofzuigers le-
vert het merk ook.

Patrick Jungeling: ‘Watergedragen lakken vragen, net als bij het schuren van autolakken, ook om precisiewerk met kwaliteits-
schuurmiddelen’

V A K M A N S C H A P

Sikkens introduceert haar nieuwe 
watergedragen binnenlak Rubbol 
BL Magura. Deze lak is extreem 
mat en heeft, aldus de verfprodu-
cent, door een unieke combinatie 
van pu-bindmiddelen een perfec-
te vloei en een lange open tijd. Dit 
zorgt voor een glad en streeploos 
mat eindresultaat. De pu-eigen-
schappen zorgen er tevens voor 
dat het product kras- en slijtvast 
is. Het product maakt onderdeel 
uit van een range met Rubbol BL 
Satura en Rubbol BL Safi ra. Deze 
producten kenmerken zich door 
een prettige verwerking die ver-
gelijkbaar is met alkydharsver-
ven. Rubbol BL Magura is ver-

krijgbaar in verpakkingen van 
1 liter en 2,5 liter, en in vrijwel alle 
kleuren leverbaar.

info: (071) 308 34 00
www.sikkens.nl

bouwproducten.nl: 253929

‘Nederlanders zijn merkentrouw, maar 

ook nieuwsgierig’
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C O L O F O N

Matte binnenlak

Door de wol geverfd   EDWARD UITTENBROEK

De uitspraak staat voor ervaring; 
weten hoe de hazen lopen. Deze 
maand was er in mijn stadje Gou-
da een workshop wol verven. Ja 
echt. Ik zou gewoon een schaap in 
een badkuip waterverf zetten, 
want zo lang je 
paaseieren zon-
der verdoving 
mag schilderen, 
moet dit ook kunnen. Maar hier is 
de truc: je verft een lap stof, haalt 
deze uit tot je een lange draad 
hebt, en daar brei je dan sokken 
en mutsjes van. Op de spuiterij 
hadden we het over ‘breien’ als je 
onhandig met pallets liep te 
schuifelen omdat de tent volliep 
met werk. Maar breien is een no-
bele bezigheid, die mijn generatie 
in het geval van een strenge win-

ter de onmisbare wintertrui uit 
oma’s hand kan opleveren. En dat 
kan nu dus in je eigen clubkleu-
ren. Oma hoeft niet meer de deur 
uit voor wol. Nee, als blijk van 
waardering voor haar edele vak-

v r o u w s c h a p 
laat je een lap 
voorgelakte stof 
achter. Briefje 

erbij dat het van jou was, anders 
heeft je broer straks jouw trui en 
sta je alsnog bij de koopjesbak van 
je lokale textielshop. Bibberend 
van de kou en de kosten.
En wat leren wij van deze genera-
tie-overstijgende bespiegelingen? 
Dit is een knap staaltje pre-fab 
productie. Vergelijk het met voor-
gelakte plaat uit de coil coating- 
industrie. Caravans en wasmachi-

nes worden ermee in elkaar ge-
vouwen. Eens schreef ik op 
deze plaats over mijn nieuwe 
kozijnen, die met een fl interdun 
laklaagje beschermd waren, ter-
wijl dat nou juist zo degelijk ge-
daan had kunnen zijn vooraf-
gaand aan montage. Sindsdien 
heb ik dus vaker onderhoud er-
aan. Niet dat een schilder er iets 
aan heeft want dat doe ik zelf, 
maar ik demonteer ze er niet 
voor, dus ik kom niet overal 
goed bij. Pre-fab wordt zo pre-
fop. Dan liever oma aan het 
werk gezet, boef die ik ben!

 uittenbroek@coating
kennistransfer.com

V O O R Z E T



Sterk in water
Brillux Hydro-PU-lakken

Topkwaliteit op waterbasis!
Wij geven het toe, we zijn nogal fanatiek. Daarom hebben wij veel geïnvesteerd 
in de ontwikkeling van lakken op waterbasis. Het resultaat: een assortiment 
topproducten voor de toekomst, die overtuigen door een uitstekend oppervlak 
en een eersteklas verwerking.

www.brillux.nl/hydro-pu
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