
ASBEST IN STRAALGRIT
‘EEN CALAMITEIT VAN EEN 
ONGEKENDE OMVANG’ 

pag. 9

ALTERNATIEF VOOR KANTPLANK 
‘DE INSPECTEUR VOND HET
EEN GOEDE OPLOSSING’

Nieuwskrant voor de vakman in de schilders- en onderhoudssector  |  SchildersVakkrant verschijnt 22 keer per jaar  | 15 december 2017  |  22e jaargang nr 22

Max Sonnen: ‘Nieuwe fase in duurzaamheid’  pag. 5

Zelfstandigen Bouw 
daagt Pensioenfonds
WOERDEN - Zelfstandigen Bouw 
dreigde al eerder om het Pensioen-
fonds Schilders en de Staat voor de 
rechter te slepen. Nu is het menens. 
Als er op 1 januari geen overeen-
stemming bereikt is, treffen de par-
tijen elkaar op 10 januari voor de 
rechter. Inzet van het slepende con-
flict is de verplichte deelname van 
zzp-schilders aan bedrijfstakpensi-
oenfonds BPF Schilders. Volgens 
Zelfstandigen Bouw zijn zelfstan-
dige schilders de enige zzp’ers die 
verplicht zijn zich aan te sluiten bij 
een bedrijfstakpensioenfonds. Dit 
is in strijd met de Mededingings-
wet. 

Inschrijven Koning 
Willem I prijs

DEN HAAG - De inschrijving voor 
de tweejaarlijkse Koning Willem I 
Prijs en de Koning Willem I Pla-
quette voor Duurzaam Onderne-
merschap is gestart. Deze prijzen 
stimuleren en belonen innovatief 
en duurzaam ondernemerschap in 
Nederland. De inschrijving geldt 
voor zowel het grootbedrijf als 
voor het mkb. Dus ook voor schil-
derondernemers. Inschrijven kan 
tot en met januari 2018. Meer info:  
www.kw1prijs.nl.

Mkb veel last van 
malware

DEN HAAG - Malware (30 pro-
cent), ransomware (17 procent) en 
phishing (10 procent) zijn de meest 
voorkomende vormen van cyber-
crime waardoor mkb-ondernemers 
worden getroffen. In totaal zegt 
één op de vi j f  ondervraagde 
mkb’ers wel eens het slachtoffer 
geweest te zijn van cybercriminali-
teit. Dat blijkt uit een onderzoek 
van het Lectoraat Cybersecurity in 
het mkb van de Haagse Hoge-
school, dat in samenwerking met 
MKB-Nederland is uitgevoerd in 
twintig branches.
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Meer werk voor schilders

de vervanger voor ammonia

Reinigt en ontvet 
schilderwerk en 
veel meer:

• Anti-statisch
• Niet nawassen
•  Biologisch 

afbreekbaar
• Laag schuimend

Meer informatie:  
www.universol.nlIn handige doekjes

Chemtec_ADV_Universol_87x58_DEF.indd   1 07-04-16   12:16

D e  k r a n t  o n l i n e  l e z e n ?
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Specialist in orgelrestauratie 

AMSTERDAM – Als het om prestigieuze restauratieprojecten gaat, kun je rus-
tig bij het bedrijf Wolters in Deventer aankloppen. Hun restauratie- en decora-
tietak Wolters & Ovink heeft al heel wat projecten op haar palmares staan. Nu is 
de restauratie van de ‘hoofdbehuizing’ van het Vater-Müllerorgel in de Oude 
Kerk in Amsterdam aan de beurt. ‘Het is één van de beroemdste en meest toon-
aangevende orgels van Europa’, aldus directeur Hans Wolters. Het specialisme 
bestaat uit het vergulden van het houtsnijwerk met bladgoud, het herstellen van 
beschadigd schilderwerk en het aanbrengen van marmer- en houtimitaties. In-
tussen heeft Wolters in de loop der jaren veel expertise opgebouwd als het gaat 
om het restaureren van de ombouw van orgels. Het heeft er intussen tientallen 
onder handen genomen.

DEN HAAG - Loonadministra-
teur CBBS heeft een zogenoem-
de ‘loonkostentool’ voor schil-
dersbedrijven geïntroduceerd. 
Dit hulpmiddel helpt schilders-
bedrijven een beter inzicht in 
hun loonkosten te krijgen. Geen 
overbodige luxe na de afschaf-
fing van de vakantiebon in mei 
2016, het doorbetalen van ver-
lof vanaf 1 januari 2017 en de 
diverse nieuwe regelingen die 
er bij gekomen zijn, aldus CBBS. 

Met de tool is het mogelijk om 
met diverse variabele velden 
opslagpercentages te bereke-
nen, waarmee een productief/
declarabel uurloon is samen te 
stellen. Verder is de volledige 
loontabel voor het jaar 2017 en 
2018 in de tool verwerkt en zijn 
de verschillen tussen kort en 
lang dienstverband over het 
jaar 2017 en het jaar 2018 met el-
kaar te vergelijken. Meer info: 
www.cbbs.nl.

Loonkostentool voor schilders

Deze verwachting vindt zijn 
grondslag in het onderzoek onder 
500 woningeigenaren door USP 
marketing Consultancy in op-
dracht van werkgeversorganisatie 
OnderhoudNL. Het uitgestelde 
onderhoud aan particuliere wo-
ningen wordt door de consument 
in de komende één à twee jaar als-
nog uitgevoerd. Dat zal leiden tot 
een stijging in de opdrachten voor 
professionele bedrijven in de on-
derhoudssector, aldus de onder-
zoekers. Met name schilders-en 
onderhoudsbedrijven zullen profi-
teren van de vele onderhouds-
plannen.
De afgelopen twee jaar heeft een 
kwart van de Nederlandse parti-
culiere woningeigenaren gepland 
onderhoud aan de woning uitge-
steld. De werkzaamheden die het 
meest werden uitgesteld zijn bui-
tenschilderwerk (28 procent) en 
binnenschilderwerk (23 procent). 
Andere werkzaamheden die regel-
matig werden uitgesteld zijn werk 
aan kozijnen/profielen (12 pro-
cent), buitendeuren (10 procent) 
en binnendeuren (10 procent).

De belangrijkste redenen van uit-
gesteld onderhoud zijn: geen ur-
gente noodzaak (39 procent) en 
gebrek aan financiële mogelijkhe-
den (38 procent). Uitstel van on-
derhoud leidde volgens 30% van 
de bewoners tot een slechte uit-
straling van de woning: bladderen 
van verf (27 procent) en houtrot 
(12 procent).
Van de woonconsumenten die het 
onderhoud de afgelopen twee jaar 
uitstelden, geeft ruim driekwart 
(77 procent) aan dit onderhoud de 
komende twee jaar wel uit te gaan 
(laten) voeren. Bijna de helft (48 
procent) geeft zelfs aan het onder-
houd voor het komende jaar ge-
pland te hebben. In 20 procent van 
de gevallen zijn de verbeterde fi-
nanciële omstandigheden een 
prikkel voor de consument om het 
onderhoud binnen twee jaar toch 
uit te gaan laten voeren. Ten slotte 
zijn verhuisplannen een duidelijke 
stimulans voor het laten uit voeren 
van onderhoud (18 procent). 
Slechts 12 procent is van plan het 
onderhoud helemaal niet meer uit 
te voeren.

BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING
HOFLEVERANCIER

Dé perfecte 
ondergrond

ROTTERDAM - Een kwart van de Nederlandse huiseigenaren heeft 
de afgelopen twee jaar het onderhoud aan de woning uitgesteld, blijkt 
uit een onderzoek van USP Marketing Consultancy. Die onderhouds-
projecten komen in de komende twee jaar alsnog op de markt. Dat 
betekent dat er een fikse stijging van het aantal schilderopdrachten 
wordt verwacht.  
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Drugsgeld in 
emmers witte verf  

REKKEM (B) - Franse douaniers 
zijn aan de grensovergang met 
het West-Vlaamse Rekkem bij 
Menen op een wel erg letterlijk 
geval gestoten van geld witwas-
sen. De hond van de douaniers 
vertoonde een bijzondere inte-
resse in enkele kartonnen dozen 
die in de oplegger van de truck 
zaten. In die dozen zaten ver-
schillende hermetisch gesloten 
emmers witte verf. In twee ver-
femmers met witte verf troffen 
ze in totaal een bedrag van 
109.920 euro aan in kleine bank-
biljetten, verstopt in plastic zak-
jes, veelal briefjes van 20 euro. 
Drugsgeld, zo bleek uit nader 
onderzoek, meldt het Belgische 
Nieuwsblad.

Verkeerde verf 
gebruikt
WINSCHOTEN – Normaal ge-
sproken is de verf snel verdwe-
nen, verf die gebruikt wordt om 
in Winschoten de standplaatsen 
van de marktkooplui met cijfers 
aan te geven, aldus een bericht 
in het Dagblad van het Noor-
den. Maar de cijfers, in grote 
witte verf aangebracht, stonden 
er dit keer nog steeds toen de 
grote najaarsmarkt al lang weer 
was vertrokken. Wat blijkt? Me-
dewerkers van de gemeente 
hadden de verkeerde verf ge-
bruikt. Na klachten liet een 
ambtenaar van de gemeente Ol-
dambt weten dat een ploeg de 
cijfers verwijdert en alles netjes 
opruimt. En zo geschiedde.

Verfwinkel.nl gaat
voor The Fightclub
WAALWIJK – Vanuit een oog-
hoek een opzienbarende kop. Bij 
nadere lezing ziet het er aan-
merkelijk minder ‘gewelddadig’ 
uit. Online verfl everancier Verf-
winkel.nl heeft namelijk haar 
communicatiebelangen toever-
trouwd aan The Communicati-
on Company in Breda en van 
digitaal bureau The Fightclub. 
Mascha Driessen, eigenaresse 
van Verfwinkel.nl: ‘We waren 
heel nadrukkelijk op zoek naar 
een bureau dat ons kon helpen 
met zowel positionering, crea-
tieve campagnes als aan een 
sterke digitale strategie.’

Glas-in-loodraam
blijft behouden
HEERLEN - Erfgoedvereniging 
Heemschut is erin geslaagd om 
een historisch glas-in-loodraam 
van de belangrijke Limburgse 
glazenier Eugène Laudy te be-
houden. Dit raam zat in een 
schoolgebouw nabij NS-station 
Heerlen dat binnenkort wordt 
gesloopt. In goed overleg met 
de gemeente Heerlen, Glasate-
lier Heerlen en StudioVitri werd 
onlangs door Heemschut een 
plan gemaakt voor de verwijde-
ring van het raam voorafgaand 
aan de sloop. 

P E R S O N E N  &  B E D R I J V E N
VVB Husan nieuwe 
hoofdvestiging
BERKEL-ENSCHOT - Verfgroot-
handel VVB Husan heeft een nieu-
we hoofdvestiging betrokken. Het 
nieuwbouwpand is gevestigd op 
industrieterrein Loven Noord aan 
de Nieuwe Atelierstraat 13 in Ber-
kel-Enschot, op een steenworp af-
stand van de vorige locatie. Tele-
foon en e-mail zijn ongewijzigd. 
VVB Husan is een vrije verfgroot-
handel in Zuid-Nederland en telt 
14 vestigingen. Verspreid over 
Brabant en Limburg is er altijd een 
vestiging dichtbij. 

HSB Bouw wint 
Cobouw Award  
VOLENDAM - Aannemer HSB 
Bouw, moederbedrijf van schil-
dersbedrijf Hein Schilder, heeft de 
Cobouw Award 2017 in de wacht 
gesleept. Het bleef de andere fi na-
listen, bouwbedrijf De Vries en 
Verburg, N�huis Bouw, Heem-
bouw en Coen Hagedoorn nipt 
voor. De Cobouw Award wordt 
elk jaar door Cobouw (nieuws-

blad voor de bouw) uitgereikt aan 
het best presterende bouwbedrijf 
van Nederland.

Schildersbedrijf  Joh. 
Van Doorn 80 jaar  
DE BILDT - Dit jaar bestaat Joh. 
Van Doorn De Bilt 80 jaar. Johan 
van Doorn sr, startte zijn schil-
dersbedrijf in 1937. Het bedrijf 
groeide uit van een traditioneel 
schildersbedrijf tot een totaalvast-
goedonderhoudsbedrijf met meer 
dan tachtig personeelsleden waar-
van verschillende al meer dan 
veertig jaar in dienst zijn. Het ver-
huisde in 2010 naar een moderne 
nieuwe locatie op het nieuwe 
duurzame bedrijvenpark Laren-
stein in Bilthoven.

Gonny gelukkig met 
De Variabele
De ‘gelukkigste bewoner van Ne-
derland’, zo mag de Nijmeegse 
Gonny Burgers zich noemen, al-
dus de jury van een verkiezing 
voor geslaagde renovatieprojecten 

die werd georganiseerd door re-
novatieplatform Renda. Burgers 
was voorgedragen door vast-
goedonderhoudsbedrijf De Varia-
bele. Ze nam het op tegen Gertie 
Peelen uit Venlo (via Knaapen-
Groep) en Jan-Paul Berns uit De 
Bilt (via SSW). De criteria: het ge-
luk van de bewoner als mens, de 
bijdrage van de bewoner aan het 
goed laten verlopen van het reno-
vatieproces en de bijdrage van de 
professionals aan het geluk van de 
bewoners.
 

Samensmelting  
 Timmersbedrijven
OOSTERHOUT - De in 1996 in 
Breda opgerichte Peter Timmers 
Handelsonderneming absorbeert 
per 1 januari 2018 de onderdelen 
Lanti en Glasartikelen.nl. De drie 
bedrijven gaan verder onder de 
nieuwe handelsnaam Timmers. 
Ook maakt het bedrijf bekend dat 
Glasartikelen.nl de nieuwe distri-
butiepartner voor de Benelux is 
van Coroplast, een wereldwijd ac-
tief familiebedrijf gespecialiseerd 
in zelfklevende tapes. 

AkzoNobel koopt 
poedercoat bedrijf  
AMSTERDAM - AkzoNobel 
breidt uit in Thailand. Daar is 
V.Powdertech overgenomen, een 
poedercoatingbedrijf dat zowel 
de consumentenmarkt als de 
industriële markt bedient. De 
transactie omvat alle relevante 
technologieën, patenten en han-
delsmerken, waaronder een fa-
briek in Samutsakhon, Thailand. 
Daarnaast zullen de ruim 250 
medewerkers van V.Powdertech 
werkzaam worden voor Akzo-
Nobel.

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.

Dat wordt me een jaartje!  JAN MAURITS SCHOUTEN

Opeens zie ik om me heen het me-
chaniseren opkomen. Al dik vijf-
tien jaar schrijven we over het 
verfspuitapparaat en de winsten 
die er mee te halen zijn. En al die 
tijd kwam het ding af en toe uit de 
kast. Nu breekt 
er een nieuwe 
generatie door 
die de verfspuit 
deel laat uitmaken van de bedrijfs-
voering, meeneemt in de calcula-
tie, uren laat maken voor de zaak.
Die twee dingen, arbeidskrapte en 
mechanisatie, hebben natuurlijk 

met elkaar te maken. Wie meer 
moet doen met minder mensen 
zoekt naar apparaten om de pro-
ductiviteit te verhogen. Ik voor-
spel goede tijden voor leveranciers 
van hoogwerkers, drogingsappa-

raten en lichtere 
en effectievere 
schuurappara-
ten. Dit in af-

wachting tot er iemand de ultieme 
schilderrobot uitvindt.
Een andere productiviteitsverho-
ger is arbeidsdeling. Zet de vak-
mannen op het afl akken, de werk-

mannen aan het voorlakken en 
de leerlingen aan het schuren en 
wassen. Niet alleen maar na-
tuurlijk, want ze moeten het ook 
leren. Maar een rolsteiger, moet 
je die zelf nog op willen zetten? 
En afplakken voor het spuiten, 
moet je dat zelf doen? Bij een op-
levende economie komt er ruim-
te voor de lager geschoolde me-
dewerker. Bied zo iemand eens 
een kans. Soms houd je er een 
prima vakman aan over.    

j.schouten@eisma.nl

We beleven bijzondere tijden. 
Waren we ons eind 2016 nog aan 
de crisis aan het ontworstelen, 
begin 2018 stappen we een heel 

andere  wereld  in . 
Waar het werk tegen 
de plinten opklotst en 
het grootste probleem 

is waar we de 
v a k k r a c h t e n 

vandaan ha-
len om het 
allemaal ge-
daan te krij-

gen.

V O O R W E R K

andere  wereld  in . 
Waar het werk tegen 
de plinten opklotst en 
het grootste probleem 

is waar we de 
v a k k r a c h t e n 

vandaan ha-

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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Randstad gaat werk maken
van schildersopleiding  

Randstad gaat in de verschillende 
branches inzetten op opleidingen 
die worden gesubsidieerd vanuit 
de zogenaamde sectorplannen. 
Werkgeversorganisatie Onder-
houdNL heeft, samen met Rand-
stap, Faber Personeelsdiensten en 
Opstap Personeelsdiensten zo’n 
sectorplan gemaakt en ingediend 
bij het ministerie van SZW. Het 
plan moet de werkgelegenheid in 
de sector bevorderen.
De nieuw te scholen schilders (en 
andere technische vaklieden waar 
grote behoefte aan is) worden via 
de uitzendbureaus geworven. Zij 
betalen ook een deel van de scho-
lingskosten. De rest wordt gefi-
nancierd vanuit het sectorplan. De 

schilders volgen hun scholing  
via de vakopleidingen zoals 
Scilder^sCool en SchildersVak-
school.
Randstad noemt de flinke opscha-
ling van het zelf opleiden van 
mensen noodzakelijk. Met name 
in de sectoren die het meest te 
kampen hebben met het niet aan-
sluiten van vraag en aanbod: 
Bouw, Zorg, Techniek en Trans-
port. 
Het aantal vacatures in deze secto-
ren neemt de komende tijd sterk 
toe en ook de opleidingseisen en 
het gevraagde niveau stijgen. Te-
gelijkertijd zijn nog veel mensen 
zullen op zoek naar een (andere) 
baan, aldus Randstad. 

K O R T
VvE wil geld voor 
verduurzaming 

OOSTERHOUT - Terwijl  veel 
huurwoningen met  gemeen-
schapsgeld worden verduur-
zaamd, blijft hulp voor de particu-
liere huiseigenaren achter, vindt 
belangenorganisatie VvE-belang. 
Bewoners van oudere apparte-
menten dreigen erdoor in de pro-
blemen te raken. De organisatie 
waarschuwt dat de kosten voor in-
grepen in deze woningen bijzon-
der hoog zijn en niet uit het regu-
liere onderhoudsfonds betaald 
kunnen worden. Ook wil het dat er 
geld  komt in de vorm van duide-
lijke subsidieprogramma’s voor 
kleine en grote VvE’s en een leen-
faciliteit met een looptijd van 30 
jaar.

100e Muur van
verbinding 
GURGAON (INDIA) - Het initia-
tief van vredesbeweging Master-
Peace en AkzoNobel om 100 Let’s 
Colour Walls of Connection te rea-
liseren heeft een hoogtepunt be-
reikt met de 100e ‘muur van ver-
binding’ bij het AkzoNobel-onder-
wi jscentrum in  Badshahpur, 
Gurgaon, India. De locatie Gurga-
on biedt onderwijs aan kinderen 
uit kansarme milieus. De samen-
werking werd afgelopen maart ge-
lanceerd in Rotterdam, waarbij de 
eerste muur geschilderd werd aan 
het Albeda College.

Cursussen glas-
montage herzien  
GOUDA - De cursussen glasmon-
tage van Kenniscentrum Glas wor-
den herzien en begin 2018 op-
nieuw aangeboden. De theoreti-
sche cursussen ‘Glasmontage 
basis’ en ‘Monteren van installatie-
glas’ worden samengevoegd tot 
één theoretische cursus, gevolgd 
door de praktijkcursus. Het te vol-
gen traject voor de glasmonteur: 
Hardglasmontage theorie (1 daag-
se cursus) op 19 januari 2018, 
Hardglasmontage prakti jk (2 
daagse cursus) op 9 en 16 februari. 
Deze cursussen voldoen aan de ei-
sen voor het GBO-vakcertificaat.

Bij de campagne is er speciale 
aandacht voor startende onderne-
mers in de bouw. Volgens de Be-
lastingdienst kan het bij de start 
op een aantal punten namelijk 
makkelijk misgaan. De website 
belastingdienst.nl/starters geeft 
een aantal concrete tips en hulp-
middelen.
‘Startende ondernemers, waaron-
der ook zzp’ers, hebben veel aan 
hun hoofd. In de hectische bouw-
wereld is dit niet anders. Vaak 
gaat de aandacht uit naar zaken 
als de aanschaf van gereedschap, 
bus van de zaak en natuurlijk het 
binnenhalen van klussen. En door 
de aantrekkende economie is er 
werk in overvloed. Veel onderne-
mers denken hierdoor niet met-
een aan de administratie en de 
aangifte, maar die vormen juist 
een essentiële basis voor een suc-
cesvolle start’, zegt Erik de Kruijf, 
plaatsvervangend directeur MKB 
van de Belastingdienst.
Uit cijfers van de Belastingdienst 
blijkt dat startende ondernemers 
vaak moeite hebben met hun be-
lastingzaken. Om de kans op fou-
ten te verkleinen biedt de Belas-
tingdienst specifiek voor starters 
een aantal gerichte hulpmiddelen 
en tips, zoals een Ondernemers-
Check en -handboek, administra-
tie- en aangiftetips, een rekenhulp 
en informatie over ondernemers-
regelingen voor starters. Tijdens 
deze campagne besteedt de Belas-
tingdienst extra aandacht aan de 
sectoren bouw, detailhandel en 
horeca.

DIEMEN - Met een verviervoudiging van haar vakopleidingen gaat 
uitzendorganisatie Randstad meer werk maken van het zelf oplei-
den van personeel. Met name in de sectoren die het meest te kam-
pen hebben met het niet aansluiten van vraag en aanbod. In 2018 
starten nieuwe opleidingen, waaronder die tot schilder, laat Rand-
stad weten.

DEN HAAG - De Belasting-
dienst helpt startende onderne-
mers in de bouw bij belasting-
zaken. Door de aantrekkende 
economie en woningmarkt 
neemt het aantal startende on-
dernemers in de bouw toe. Om 
ondernemers met een bedrijf 
jonger dan drie jaar te helpen, 
voert de Belastingdienst de 
campagne ‘Een goede start is 
vooruitzien’. 

Belastingdienst helpt
starters in de bouw 

Nieuwe, gemotiveerde schilders?
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ZUTPHEN – Met aandacht en 
toewijding is een groep status-
houders bezig met het afkrabben 
van verf in de instructieruimte 
van Schilders^Cool Zutphen. In-
structeur Martin Rondeel: ‘Het 
zijn asielzoekers die als vluchte-
ling erkend zijn. Ze mogen een 
opleiding volgen en ook werken 

in Nederland. En vanwege een 
tekort aan schilders zijn zowel 
zij als wij blij hier aan te kunnen 
bijdragen. In samenwerking met 
Opstap Personeelsdiensten kij-
ken we of ze gemotiveerd zijn en 
of ze handig genoeg zijn om met 
een schildersopleiding te star-
ten.’
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UTRECHT - Texaco en Ford zijn bekende namen. De 
naam Jan Jongerius wat minder. En toch was het Jon-
gerius die de merken groter maakte in Nederland. 
De zakenman was onder andere verantwoordelijk 
voor de bouw van de vooroorlogse Texaco-tankstati-
ons in heel Nederland. Achter zijn beeldbepalende 
monumentale Jongeriusvilla aan de Kanaalweg in 

Utrecht liet hij een groot kantoor bouwen, het Jonge-
riuskantoor. Dat industrieel erfgoed wordt nu door 
hoofdaannemer Heilijgers gerestaureerd. De logo’s 
nemen hun oude plaats weer in.  Op de foto-inzet 
werkt een medewerker van Van der Gun Schilder-
werken uit Vianen aan het Ford-logo. Wie goed kijkt, 
ziet dit logo terug tussen het steigermaterieel.

Krachtig rood keert terug op erfgoed

J.M.G. SCHILDERWERKENG E S T A R T

Alle papieren van de schildersopleiding 
heeft Jeroen Goorsenberg (25) 
op zak, tot en met niveau 4, de 
Ondernemersopleiding. ‘Het was 
eigenlijk niet eens de bedoeling om al zo 
snel voor mezelf te beginnen. Het was 
eerder uit leergierigheid om niveau 4 te 
halen. Je leert daar bepaalde zaken die 
belangrijk zijn in het schildersvak.’

Na de afronding van zijn BBL-
opleidingen bij een groot schildersbedrijf 
werkt Goorsenberg nog één jaar bij een 
familiebedrijf, maar merkt al snel dat 
de vraag vanuit de particuliere klanten 
groter en groter wordt. Zo groot dat 
hij in mei van het vorige jaar J.M.G. 
Schilderwerken in Purmerend begint. 
‘Wel in goed overleg met mijn werkgever, 
omdat we in de toekomst nog veel voor 

elkaar kunnen betekenen.’

Goorsenberg zorgt er in eerste 
instantie voor dat de hoofdzaken in 
orde zijn, zoals de uitstraling van zijn 
bedrijf: een bestickerde bedrijfswagen, 
bedrijfskleding, aanwezigheid via een 
website en op Facebook. Hij verspreidt 
flyers, maar merkt al snel dat mond-tot-
mondreclame het beste werkt. ‘Schilderen 
kan ik prima, over vakkennis beschik ik, 
maar bij schilderwerk komt meer kijken 
dan het aanbrengen van verf. Daarom 
zijn mijn offertes gedetailleerd. Alles 
is overzichtelijk omschreven. Klanten 
mogen niet voor verrassingen komen te 
staan. En daar hoort een eerlijke prijs bij.’

Voor Goorsenberg betekent het ook: 
goed luisteren naar wat klanten zeggen 

en willen. ‘Voor zover ik sommige 
aanvullende werkzaamheden niet zelf 
kan uitvoeren, regel ik een specialist 
op dat vakgebied voor de klant zoals 
bijvoorbeeld een loodgieter, stukadoor 
of timmerman.’ 

Een grappig moment vond 
Goorsenberg een niet beloonde 
offerte. De klant ging in zee met een 
prijsaanbieder. ‘Krijg ik niet lang 
daarna bericht dat het schilderwerk 
beneden alle peil was. Of ik dat in orde 
wilde komen maken. Vergezeld van 
welgemeende excuses van hun kant 
zijn de problemen opgelost en heb ik er 
weer een tevreden klant bij gekregen. 
Dat bedoel ik ook met “schilderen is 
meer dan alleen het aanbrengen van 
verf”.’Fo
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Brillux wenst alle klanten en zakelijke partners  
vrolijke feestdagen en een gelukkig nieuwjaar.
Traditie en innovatie zijn geen tegenstellingen. Alleen zij die de toekomst vast in het vizier houden, 
mogen hierin een plaats bespreken. Onze belofte voor de toekomst: De beste producten die op  
de markt verkrijgbaar zijn te ontwikkelen en daarbij de bescherming van onze omgeving nooit uit het  
oog verliezen. Alleen zo lukt, wat binnenkort al 130 jaar lang ons doel is: een kleurrijke toekomst.   

Misschien heeft het financieel-economisch-magazine “Focus Money” ons daarom met het  
predicaat “meest innovatieve onderneming van Duitsland” gewaardeerd.   

www.brillux.nl

Wij voelen ons  
verantwoordelijk  
voor uw muren  
maar ook voor  
haar toekomst.

BX08333_JahresEndAZ-2017-266x390-NL.indd   1 22.11.17   15:50
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Wat is duurzaam schilderwerk?
Max Sonnen van Ecomatters helpt mee aan standaard CO2-voetafdrukken

Uw bureau werkt al jaren voor de 
verfbranche, zowel in Nederland als 
op Europees niveau…

‘Inderdaad. We ondersteunen di-
verse verfproducenten en leve-
ranciers bij het vaststellen van 
hun ecologische voetafdruk. 
Daarnaast hebben we de VVVF 
en OnderhoudNL ondersteund 
bij het realiseren van het Milieula-
bel Schilderwerk. Verder zijn we 
nauw betrokken bij verschillende 
Europese studies en de ontwikke-
ling van de PEF.’

De wat?

‘PEF, Product Environment Foot-
print. Dat is een initiatief van de 
Europese Commissie om met ge-
harmoniseerde methoden en ken-
getallen de ecologische voetaf-
druk  van producten, van de wieg 
tot het graf, te berekenen. Dat 
gaat door middel van een Life Cy-
cle Assessment (LCA). De metho-
dieken die worden voorgeschre-
ven in de verschillende landen en 
industrietakken zijn nu vergelijk-
baar qua opzet, maar niet alge-
meen geldig. De Product Envi-
ronment Footprint moet daar een 
oplossing voor bieden.’

Ah.. zoals de discussie of je nu beter 
een plastic koffi ebekertje of een mok 
kunt gebruiken...

‘Inderdaad. Een plastic koffi ebe-
kertje kost energie om te maken 
en de mok kun je hergebruiken, 
maar moet je wel afwassen. Het 
koffiebekertje zal van olie ge-
maakt zijn en dus CO2-uitstoot 
hebben en de mok zal veel (warm) 

water verbruiken en afvalwater 
met zeep uitstoten. De vraag is 
hoeveel verbruik je per kopje kof-
fie en wat weegt zwaarder: het 
warmwatergebruik of de CO2-uit-
stoot? Als je het eens bent over de 
getallen en methodes kun je een 
oordeel vellen.’  

Dat is vast een hele klus, om het in 
Europa eens te worden

‘Dat klopt. Het is een lang proces, 
met veel discussies, conceptvoor-
stellen en inspraakrondes. Maar 
het resultaat is geweldig. Geen 
onduidelijkheid meer over wat de 
juiste cijfers en methodieken zijn, 
maar uitzoeken hoe het zit en ac-
tie ondernemen. We gaan een 
nieuwe fase in het duurzaam-
heidsdenken in: veel bedrijven en 
overheden willen het graag goed 
doen. Maar daar hebben ze wel 
een betrouwbare meetlat voor no-
dig.’

Maarruh… er was toch al een Natio-
nale Milieudatabase, conform EN 
15804?

‘Ja, die wordt hiermee versterkt. 
In de bouw, bijvoorbeeld door 
 architecten, wordt veel van de 
Milieudatabase gebruikgemaakt 
om de milieulast van een gebouw, 
de MilieuPrestatie Gebouwen 
(MPG), te berekenen. De verschil-
lende overheden hebben allemaal 
hun eigen normen vastgesteld. 
Nu de PEF eraan komt zal deze 
EN15804-norm daarmee gehar-
moniseerd worden. Dat betekent 
wel veel werk, maar het is goed 
dat er een Europees ‘level playing 
field’ komt. Fabrikanten zouden 
anders voor elk land een ander la-
beltje moeten aanvragen. Dat is 
een kostbare zaak.’

Oké. Fabrikanten. Wat kan ik als 
schilder hiermee?

‘Qua kilo’s is verf een kleine com-
ponent van de ecologische voetaf-

druk van een gebouw. Maar nu er 
zo’n brede aandacht voor de eco-
logische footprint van bouwmate-
rialen komt, zal de klant vaker 
vragen stellen bij de verf en het 
schilderwerk. Dan is het prettig 
als je de impact van je schilders-
bedrijf duidelijk kunt maken.’

Moeten we aan de lijnolieverf?

‘Dat ligt een stuk gecompliceer-
der. Ten eerste ‘moet’ er niemand 
iets. Ten tweede, dat kunnen we 
laten zien, is de CO2-footprint van 
verf op sommige projecten min-
der groot dan die van de kilome-
ters die ervoor gereden wordt. 
Stel, je rijdt met je dieselbus drie 
keer 100km heen en weer om 
twee deuren te schilderen. Steeds 
laat je de verf drogen en dan kom 
je terug voor de volgende laag. 
Dan is de uitstoot van de auto 
groter dan die van de verf. Of 
neem juist een groot project dicht 
bij huis, daar is de verf weer wel 
belangrijk voor je totale foot-
print.’

Welke aspecten van een schilderpro-
ject wegen jullie mee?

‘Van verf de olie, bijvoorbeeld. 
Wat kost die aan energie om te 
winnen? Is hij hernieuwbaar? En 
de harsen, de biociden en pig-
menten. Van al die stoffen maken 
we een LCA. Verder dus het ver-
voer:  rijd je op een bakfi ets of in 

een elektrische auto, dan heeft dat 
veel effect. En heaters, spuit- en 
andere apparatuur. Dat zijn alle-
maal producten waarover de 

foot print te berekenen is en mee-
genomen kan worden in de totale 
ecologische voetafdruk.’

Zodat ik zelf kan sturen…

‘Inderdaad. Cijfers vellen geen 
waardeoordeel. Ze meten. Als je 
een klus met verf A op afstand B 
met vervoermiddel C gaat uitvoe-
ren dan kost dat X aan CO2-uit-
stoot. Dat getal kan een klant be-
rekenen en jijzelf ook. Om die uit-
stoot naar beneden te brengen 
heb je dan dus een aantal opties: 
met andere producten werken of 
anders werken. En… kwaliteit le-
veren loont. Als je niet eens in de 
5 jaar, maar eens in de 7 jaar te-
rugkomt levert dat in de meeste 
gevallen milieuwinst op. In som-

mige gevallen zul je misschien be-
sluiten dat de milieu-impact om 
voor een verre klant een paar keer 
op en neer te rijden wel heel erg 

hoog is. Maar dat heb je dan 
waarschijnlijk om bedrijfsecono-
mische redenen ook al bedacht.’

Moeten we jullie inhuren voor zo’n 
berekening?

‘Dat is niet meteen nodig. De 
VVVF en OnderhoudNL hebben 
namelijk met onze hulp een on-
line tool ontwikkeld, het Milieula-
bel Schilderwerk. Daar zit alle in-
formatie voor een berekening al 
in verwerkt. Op basis van een 
aantal vragen over onder andere 
verfgebruik, je auto en het project 
kan je voor iedere opdrachtgever 
je CO2-voetafdruk met bijbeho-
rend milieulabel berekenen. Deze 
tool zal begin 2018 worden gelan-
ceerd.’

Max Sonnen: ‘We gaan een nieuwe fase in het duurzaamheidsdenken in’
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‘De onderhoudsinterval 

telt ook mee’

‘De vraag naar duurzaam

 schilderwerk neemt toe’ 

UTRECHT – Het businessmodel van schilders zal er niet door instor-
ten, maar duurzaamheid zal in de bedrijfsvoering steeds belangrijker 
worden. Omdat de klant er om vraagt, en omdat de CO2- uitstoot mee-
weegt in de kosten. Maar hoe bepaal je je eigen duurzaamheid, als 
schilder? Het Utrechtse bedrijf Ecomatters helpt mee aan de Europese 
meetlat voor deze ecologische voetafdruk.



Ook in 2018 voorzien wij u weer graag van actueel nieuws!

De nieuwste bouwproducten 

ontdekken?

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

nieuwste producten voor de bouw.  

www.bouwproducten.nlwww.bouwproducten.nl

@Bouwproducten Bouwproducten.nl/nieuwsbriefBouwvideoFacebook.com/Bouwproducten 

 
o   foto’s & fi lms
o   informatie  opvragen

o   leveranciers gegevens

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

Voor Zuid Holland / Zeeland zoeken wij een

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

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

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

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

Postbus 2365 www.bichemie.nl
8203 AH Lelystad www.pearlpaintgroup.com
Tel.: +31(0)320 - 28 53 56
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‘Als het snel en goed moet zijn’
j.Lucas Schilderwerken kiest zijn eigen producten

‘We hebben hier een mooie klus 
aan,’ vindt ook Albert Maat. Sa-
men met zijn broer Hans Maat 
vormt hij  aannemingsbedrijf 
Maat in Vlaardingen. Ze werken 
veel samen met de broers Joey en 
Troy Lucas, die beide hun eigen 
bedrijven hebben (J.Lucas en Lu-
matro), maar eigenlijk bijna altijd 
samen schilderen. Vaak aange-
vuld, zoals hier met vader Jan Lu-
cas (via Singel Personeelsdien-
sten) en een bevriende zzp’er. Het 
was al snel duidelijk dat de broers 
Lucas het pand zouden gaan 
schilderen.

Albert Maat: ‘De eigenaar is hier 
opgegroeid en erfde het pand van 
zijn moeder. Er is hier tientallen 
jaren niets aan gedaan. Vermoe-
delijk is er veel sinds de oorspron-
kelijke bouw niets meer veran-
derd. In ieder geval niet aan het 
behang. Heel gedateerd was dat, 
aangebracht over linnen dat was 

gespannen op rachelwerk. Een 
heel werk om dat er allemaal af te 
halen.’
Oorspronkelijk waren er plannen 
om het pand in wooneenheden te 
splitsen en die apart te verkopen 
of te verhuren. Maar daar stak de 
gemeente een stokje voor. Nu 
wordt het pand in zijn geheel ver-
bouwd. Maat: ‘Eerst was het de 
bedoeling alleen de benedenver-
dieping te doen, maar je begint 
toch het leidingwerk te vervan-
gen, en bedrading, en met wand- 
en dakisolatie. Uiteindelijk reno-
veer je het hele pand.’ 

Voor de vakmannen is niet hele-
maal duidelijk wat de eigenaar er 
mee wil. Joey Lucas: ‘We kregen 
deze opdracht als een schilderop-
dracht voor de verkoop. Bijna al-
les moet wit, verkeersbordenwit, 
RAL 9016. We hebben daar ook 
onze verfproducten op uitgeko-
zen.’ 

VLAARDINGEN – Nou, als SchildersVakkrant geïnteresseerd is in 
gave schilderprojecten, moeten ze zeker eens even komen kijken bij 
het project waar Joey Lucas nu bezig is. Vindt Joey Lucas zelf. En daar 
blijkt niets aan gelogen. Aan het achttiende-eeuwse pand was sinds 
de bouw kennelijk nooit iets gerenoveerd.

Kaal halen en dan een dunne laag verf. 
Dan zie je beter wat je moet doen

De entree van de woning, nog onbehandeld. De vele details vra-
gen nog veel werk

Maar aan de keuzes te zien die de 
opdrachtgever maakt (een walk-
in-closet boven, een enorme keu-
ken beneden, een open haard, het 
aantal badkamers), valt ook af te 
leiden dat hij toch overweegt zelf 
in het pand te gaan wonen. 
Voor de schilders maakt het niet 
heel veel uit. Joey: ‘Voor buiten 
werken we eigenlijk altijd met 
Sigma. Nu ook. De bovenverdie-
ping hebben we aan de buiten-
kant al in de Allure Gloss gezet. 
Na uitgebreide houtrotreparaties 
met Zusex renovatiecompound. 
Binnen werken we ook wel met 
Sigma. Het is een product waar-
mee ik bij het schildersbedrijf 
waar ik vroeger werkte heb leren 
werken, dan weet je er ook veel 
van.’
Maar voor dit project waren kos-
ten ook een belangrijke overwe-
ging, plus een aantal uitdagingen. 
Joey: ‘De wanden rollen we in een 
muurverf van Drenth verven, 
Pastolex. Prima product. Voor het 
houtwerk werken we met Mona-
cryl, een watergedragen lak van 
onze verfgroothandel, RM Coa-
tings in Vlaardingen. We gebrui-
ken zowel de grondverf als de af-
lak. Daartussen zetten we Planol 
kwastplamuur van De Vos Verf, 
om het mooi strak te krijgen. De 
mooie, bewerkte plafonds waren 
voor ons de grootste uitdaging. Er 
zit veegvast op en het ziet er nog 
goed uit. Maar ga je daar met te-
veel verflagen aan schilderen, dan 
heb je grote kans dat je beschadi-
gingen krijgt. Daarvoor hebben 
we een product van Tollens ge-
vonden. Heel spanningsarm en 
een fixeer en afwerking in één. 
Dat spuiten we er in een keer op. 
Geeft een mooi resultaat, met de 
minste kans op beschadigingen. 
In de badkamers wordt een 
grondlaag van Trimetal Magna-
primer gebruikt, waar een stevige 
binnen- en buitenmuurverf van 
SPS, Facade Mat, overheen gaat. 
De douches zelf zijn wel betegeld, 
maar de natte groep verder niet. 
Dan is een stevige muurverf, te-
gen spatten, wel aan te raden. Het 
is ook de enige plek waar kleur 
wordt toegepast, een licht soort 
grijs. ‘Dat moet misschien nog een 
keer over,’ vertelt Joey. ‘De eige-
naar vond de kleur die hij zelf had 

uitgekozen uiteindelijk toch niet 
donker genoeg.’ 
‘Het is misschien een groot aantal 
verschillende producten, maar al-

les is gekozen voor de toepassing 
waar het voor nodig is, tegen de 
scherpste prijs,’ zegt Lucas. Speci-
aal voor het spuiten van de pla-
fonds schafte hij twee spuitappa-
raten aan. Tweemaal een GX van 
Graco. ‘Een soort instapmodel 
van Graco. Redelijk betaalbaar en 
je hebt er een goede airless aan. 
Nu we die apparaten hebben, 
spuiten we er ook de binnendeu-
ren mee. Dat geeft een veel strak-
ker effect dan met de kwast of 
met de roller.’
Als SchildersVakkrant langskomt, 
is het werk nog in volle gang. Er 
wordt van boven naar beneden 
gewerkt. Boven is het zo goed als 
klaar, beneden kun je zien hoe 
oud en lang niet onderhouden het 
huis in wezen was. Beneden ligt 
op het houtwerk een vettige, wat 
kleverige laag. ‘Een soort vernis,’ 
denkt Troy Lucas. ‘We hebben het 
meeste er eerst afgeschraapt met 
allerlei vormen schrapers, om de 
detailleringen in het lijstwerk in-

tact te laten. Verwarmen ging niet, 
dan werd het stroperig en met 
schuren liep je papier meteen 
dicht.’

Na het verwijderen van de to-
plaag en een eerste schuurbeurt, 
spuit Troy het houtwerk meestal 
eerst even in een lichte grondlaag. 
‘Zo kun je goed zien waar alle 
butsen en krassen en onvolko-
menheden zitten. Doe je dat niet, 
dan zie je op den duur niet meer 
waar je geweest bent.’
Buiten ziet het schilderwerk waar 
de schilders nog niet geweest zijn, 
bijvoorbeeld op de monumentale 
voordeur, er zeer slecht uit. Het 
balkonnetje lijkt reddeloos verlo-
ren. ‘Daar konden wij met onze 
houtrotreparatie niets meer mee,’ 
zegt Joey. ‘Die haalt Maat er in 
zijn geheel af om te restaureren in 
de eigen werkplaats en daarna 
weer verantwoord terug te zet-
ten.’ Misschien een werkje voor in 
het voorjaar? ‘Nee, er zit flink 
haast achter,’ zegt Joey. ‘Het had 
eigenlijk al in november klaar 
moeten zijn. Nu zorgen we er in 
ieder geval voor dat het met Kerst 
af is.’

Twee keer twee broers, vlnr: Schilders Troy en Joey Lucas en aannemers Albert en 
Hans Maat

Het balkon wordt straks in de werkplaats gerestaureerd

De enige plek waar geen verkeersbord-
wit gebruikt wordt Speciaal voor deze klus schafte Joey twee Graco GX-verfspuiten aan

Kwastplamuur tussen de  

grondverf en de aflak

Spanningsarme verf over  

de veegvast plafonds

Fo
to

’s:
 JM

S



‘Kantplanken zijn ondingen’
Romeo Hendriks heeft (al jaren) gereedschapsbakken

‘Er is erg veel tegen kantplanken’, 
vindt Romeo Hendriks, van het 
gelijknamige schildersbedrijf in 
Vierlingsbeek. ‘Zogenaamd zijn 
ze om ervoor te zorgen dat je de 
spullen die op de steiger liggen 
niet per ongeluk naar beneden 
schopt. Maar, spullen die los lig-
gen zijn sowieso gevaarlijk. Ik 
trap niet graag op een krabber. En 
als je een emmer met spullen hebt 
staan en je schopt ertegen, dan 
gaat-ie tóch gewoon over die 
kantplank heen. Net zoals een 
forse pot verf.’ Om maar te zwij-

gen van de onhandigheid en het 
gewicht. ‘Toen ik in 2000 voor me-
zelf begon had je net die hele lich-
te platforms. Eindelijk was je af 
van die loodzware planken. Maar 
die kantplanken zijn hetzelfde ge-
bleven: onhandig en hartstikke 
zwaar.’
Hendriks zou er niet over begon-

nen zijn als op SchildersVak.nl 
geen b log  verschenen was . 
Hoofdredacteur Jan Maurits 
Schouten stelde dat áls het dan zo 
is dat schilders massaal de, vol-

gens de arbowet verplichte, kant-
planken plaatsen, dat daar dan 
een reden voor  is. En dat de fabri-
kanten daar een oplossing voor 
zouden moeten vinden. Hen-
driks: ‘Daar reageerde ik op, want 
wij hebben de oplossing al een 
paar jaar geleden gemaakt. Stei-
gerbakken. Daar heb ik er twee 

VIERLINGSBEEK – De kant-
planken van de splinternieuwe 
steiger die hij achttien jaar gele-
den kocht staan nog altijd in het 
plastic in de schuur. En ook de 
planken die bij zijn nieuwe stei-
gers komen, zal Romeo Hendriks 
niet gebruiken. Hij heeft een al-
ternatief. ‘Dat wél werkt.’ 

Romeo Hendriks vindt zijn steigerbak een stuk handiger dan kantplanken

van. Nu ik mijn bedrijf uitbreid, 
heb ik er nog twee besteld.’
Want dát er wel eens iets van je 
steiger kan afvallen, daar is Hen-
driks van overtuigd. ‘We werken 
voornamelijk voor particulieren, 
hier in Noord-Limburg en het 
oosten van Brabant, maar ik werk 
ook voor een grote fabrikant van 
diervoeders. Daar sta je regelma-
tig op je rolsteiger langs de weeg-
brug te schilderen, terwijl er door-
lopend vrachtwagens voorbij 
denderen. Daar gaat alles van tril-
len. Je ziet de spullen op je steiger 
naar de rand schuiven. Daar 
moest dus een oplossing voor ko-
men.’
Een andere klant zette hem op het 
spoor. ‘Die man heeft een bedrijf 

dat aluminium bewerkt. Het 
meeste werk is gaan zitten in het 
precieze ontwerp, met CAD-teke-
ningen. Daarom zijn mijn steiger-

bakken best prijzig. Maar dat 
maakt me niet uit. Het is dé oplos-
sing voor een probleem.’
De afmetingen van de bak zijn be-
rekend op een latexemmer waar 
een lakverfpot naast kan staan. 
De hoogte is ook belangrijk. ‘Op 
een beurs heb ik wel ook eens iets 
vergelijkbaars gezien,’ zegt Hen-
driks. ‘Maar daarvan waren de 
randen te laag. Mijn spullen staan 
veilig. Je kunt je rolsteiger rustig 
verrollen zonder dat er alsnog iets 
naar beneden valt.’
De verrassend lichte bak, nog 
geen twee kilo, hang je aan een 
dwarsligger van de H-profielen, 
en haak je daarna ook muurvast 

aan de volgende ligger. ‘Je kunt je 
materiaal eventueel in de bak om-
hoog hijsen,’ zegt Hendriks. ‘Je 
hangt ze aan de buitenkant van 

de steiger, of, als het zo uitkomt, 
aan de binnenkant. Al het materi-
aal gaat er in. Bij die grote fabriek 
heb ik eens de Inspectie SZW 
langs gehad. De inspecteur vond 
dat dit een goede oplossing was.’
En hoewel Hendriks niets tegen 
handel heeft, (hij heeft een kleine 
webshop met paint en non-paint-
producten), heeft hij geen plan-
nen voor verkoop van zijn stei-
gerbakken. ‘De tekeningen liggen 
er, ze kunnen vrij eenvoudig ge-
maakt worden, en hoe meer ze 
maken hoe goedkoper het kan. 
Dus wie weet… misschien krijg ik 
wel een belletje van een steigerfa-
brikant.’ 

De bak heeft een speciale handgreep waardoor hij �jner vastpakt

De bak hangt aan de bovenste haken, de onderste klemmen hem muurvast

‘Er is erg veel 

tegen kantplanken’

‘De steigerbak is dé 

oplossing voor een probleem’
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Al de opa van Romeo Hendriks 
had een schildersbedrijf. Dat 
werd overgenomen door zijn va-
der, die er ook een glasbedrijf bij 
begon. Vader werd echter getrof-
fen door een hartaanval toen Ro-
meo 22 en naar grote tevreden-
heid schilder in loondienst was. 
De zaak werd verkocht. Jaren la-
ter begon Hendriks toch een ei-
gen bedrijf. Al vanaf het begin 
schildert hij veel met de muur-
verven van Vink Verf en hij heeft 

een eigen mengmachine voor de  
lakken van Nelf. 
Al jaren heeft hij een ‘vaste’ me-
dewerker via Faber Personeels-
diensten. Daarnaast is nu zijn 
dochter in de zaak gekomen. En 
loopt er een meisje stage van een 
praktijkopleiding. ‘Ze is enthou-
siast, altijd op tijd en kan met 
duidelijke instructies prima 
doorwerken. Mogelijk kan ze een 
deels gesubsidieerde werkneem-
ster worden. ’  

Hendriks volgt eigen koers

INTERESSE? EISMACONTENTMARKETING.NL Projectvideo 

Bedrijfsvideo 
Productvideo 

Videoreportage Instructievideo

DÉ MANIER OM UW BEDRIJF, 
PRODUCT OF DIENST ONDER 
DE AANDACHT TE BRENGEN
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‘Nul asbest bestaat niet’
Straalbedrijven wijken na vervuild straalgrit uit naar alternatieve straalmiddelen

‘Natuurlijk was het schrikken 
toen het bericht op donderdag-
avond 5 oktober om 22.00 uur 
binnenkwam’, weet Hans du 
Mortier, technisch- en kwaliteits-
manager van De Koninggroep, 
‘Waar we deze materialen toepas-

sen, gaat het doorgaans om grote 
projecten zoals op werven en bij 
infrastructurele werken. De be-
langen en de daarmee correspon-
derende bedragen zijn groot.’ Het 
straal-, spuit- en schildersbedrijf 
uit Oosterhout reageert direct en 
legt de werken binnen het uur 
stil. ‘Daarmee hebben we de scha-
de weten te beperken, mede in 
overleg met onze opdrachtgevers. 
Maar ook omdat we alternatieve 
straalmiddelen in gebruik hebben 
die we in kunnen schakelen.’ 

Neemt niet weg dat eerst het ver-
vuild grit moest worden gesa-
neerd. ‘Op zich neemt dat niet zo-
veel tijd in beslag. Je moet het vol-
gens een bepaalde norm nat 
houden en op een speciale wijze 
afzuigen (De Inspectie SZW heeft 

het opruimen van alle straalgrit 
met grondstoffen  afkomstig uit 
Oekraïne ingedeeld in de laagste 
risicoklasse, de zogenaamde risi-
coklasse 1, red.)’.

Het onderzoek naar de vervuiling 
nam veel meer tijd in beslag. Na 
melding stellen gecertificeerde la-
boratoria op hun beurt adviesbu-
reaus aan die metingen komen 
verrichten. Het zijn deze bureaus 
die monsters nemen om de con-
centratie asbestvezel te meten. Du 

Mortier: ‘Daar zijn, naar mijn me-
ning, fouten gemaakt. Eén gecon-
stateerde vezel werd al snel ver-
taald naar een hoog percentage 
asbest in de ruimte. Ook zijn er, 
hoor ik van collegabedrijven, 
vaak onnodig veel dure kleef-
monsters genomen. Daar is deels 
ook de blinde paniek uit ontstaan 
zoals die de landelijke pers heeft 
bereikt.’

Door de ontstane situatie moesten 
straalbedrijven lang wachten 
voordat er laboratoriumcapaciteit 
beschikbaar was. Du Mortier: 
‘Dat lukte ons bijtijds. Maar pas 
op 1 november maakte het minis-
terie SZW bekend hoe het ge-
bruikte grit onder strenge voor-
waarden opgeruimd kan worden. 
Daardoor hebben locaties van ons 
meer dan een maand stilgelegen. 
Naar mijn mening onnodig lang.’

Ook Serviel Smolders jr. als Fro-
sio-gecertificeerd inspecteur bij 
vele werken betrokken, maakt de 
impact van de kwestie dagelijks 
mee. Hij onderschrijft het verhaal 
van Du Mortier: ‘Het is met asbest 
net als met radioactiviteit. Beide 
zijn in een hoge concentratie le-
vensgevaarlijk, maar asbestvrij en 

radioactiefvrij bestaat niet. Je zult 
altijd en overal een vezel asbest 
aantreffen, net zoals alle voorwer-
pen een bepaalde mate van radio-
activiteit uitstralen. Ik wil het risi-
co van asbest niet bagatelliseren, 
maar maak de angst alsjeblieft 
niet groter dan die al is.’ De mate 
van blootstellingsgevaar en de 
normering voor het saneren ervan 
is inmiddels door de overheid (In-

spectie SZW) bekend gemaakt. 
Eurogrit is vorige maand gestart 
met het ophalen van ongebruikt 
aluminiumsilicaat straalgrit 
(smeltslak). 

Ondertussen haalt De Koning-
groep nieuw, schoon grit uit het 
buitenland. ‘Niet via Sibelco Ne-
derland, die vestiging is nog ge-
sloten (d.d. 1 december red.), daar 
is de vervuiling uit Oekraïne aan-
getroffen, maar via de andere ves-
tigingen in Europa. Die leveren 
wel schoon grit, afkomstig uit de 
kolenindustrie in Duitsland. Dat 
betekent wel dat de schaarste aan 
grit in Europa toeneemt, omdat er 
steeds meer productielocaties 
sluiten. Ook merken we dat de 
prijzen recent enorm zijn geste-
gen.’
Smolders: ‘Er is inderdaad een be-
perkte hoeveelheid schoon smelt-
slak, het aluminiumsilicaat, zoals 
door Eurogrit geleverd,waar we 
het de hele tijd over hebben. Al-
ternatieven zijn er wel, zoals bij-
voorbeeld koperslak, hoogoven-
grit uit Oostenrijk en korund.’

Du Mortier: ‘Van koperslak wordt 
alles gitzwart, niet erg prettig 
voor de verwerkers. Bovendien is 
het zwaarder dan aluminiumsili-
caat. Je moet dan weer rekening 
houden met gewichtsbelasting en 

ketelinstelling. Stralen met hoog-
ovengrit geeft veel fijn zandachtig 
stof, lastig om buiten een straal-
tent alles stofvrij te houden. En de 
metallische straalmiddelen levert 
weer een lastig ijzerhoudend 
roodachtig stof op die lastig te be-
strijden is. Het aluminium straal-
middel korund hebben we op een 
aantal locaties tijdelijk gebruikt 
om zo weinig mogelijk vertraging 
op te lopen. Tijdelijk, want dat is 
een nogal prijzig straalmiddel.’  

Opdrachtgevers ervaren de nade-
lige effecten. De werken vertra-
gen, met economische schade tot 
gevolg. Ze leveren hun claims in 
bij de hoofdaannemer. Die kan op 
zijn beurt de schade proberen te 
verhalen op de leverancier van 
het grit, Sibelco Nederland, met 
waarschijnlijk langdurige, juridi-
sche procedures tot gevolg. Smol-

ders: ‘Jammer. Ik hoop dat de be-
trokken partijen verstandig zullen 
zijn. De wereld van de metaalcon-
servering is klein. Dezelfde partij-
en die schadeclaims indienen of 
dat willen doen, zullen straks 
noodgedwongen toch weer met 
elkaar aan tafel zitten.’

Ook werkgeversorganisatie On-
derhoudNL, met een 50-tal aan-

gesloten bedrijven in de metaal- 
en betonconservering, heeft de 
handen vol aan de situatie. Direc-
teur Okke Spruijt: ‘Zoals van ons 
verwacht mag worden, kiezen we 
voor de collectiviteit, voor de be-
langenbehartiging. Behalve met 
de bedrijven praten we ook met 
de opdrachtgevers. En hoewel in 
deze kwestie ieder zijn verant-
woordelijkheid heeft, vragen we, 
gezien de schaalgrootte, om be-
grip, geduld en de nodige terug-
houdendheid. Realiseer je wel dat 
het hier om een calamiteit gaat 
van een ongekende omvang. Het 
gaat hier om grote belangen en 
dus om veel geld. Vorige maand 
noemden we grofweg een indica-
tie van 200 miljoen. Het zou me 
niet verbazen wanneer de econo-
mische schade aanzwelt en ver-
dubbelt. En ja, dan denken be-
trokken partijen na over mogelij-
ke claims.’
OnderhoudNL ziet voor zich de 
rol toebedeeld om als belangenbe-
hartiger van conserverende be-
drijven op te treden. ‘Een geza-
menlijke claim naar Eurogrit om 
te voorkomen dat elk bedrijf indi-
vidueel hetzelfde juridische tra-
ject moet doorlopen. Dat hebben 
we vorige maand tijdens de Alge-
mene Jaarvergadering besloten. 
Daarvoor moeten de bedrijven 
zich dan wel zelf aanmelden.’ 

Een verzoek bij het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid om tegemoet te komen aan 
de uitval van werkgelegenheid is 
afgewezen. ‘Omdat een en ander 
het gevolg is van een niet deugde-
lijk geleverd product, valt deze 
kwestie volgens het ministerie 
blijkbaar onder het ondernemers-
risico, vergelijkbaar met de fipro-
nil- en vogelgriepaffaire waar ook 
geen gebruik gemaakt kon wor-
den van de calamiteitenregeling.’  

Ondertussen is Eurogrit (Sibelco) 
een traject gestart om al het onge-
bruikte grit te saneren. Hierover 
is meer op de website van Euro-
grit te vinden. Verder onthoudt 
het bedrijf zich van commentaar 
omdat is geadviseerd, hangende 
mogelijke schadeclaims, geen na-
dere uitspraken te doen. 

Infrastructurele werken liggen stil vanwege met asbest vervuild straalgrit
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De werken vertragen met economische 

schade tot gevolg

‘Maak de angst niet  

groter dan die al is’

‘Een calamiteit van  

een ongekende omvang’

DOETINCHEM – Vervuild straalgrit met asbest speelt op dit moment 
veel betrokkenen parten: applicatiebedrijven, opdrachtgevers, werk-
nemers en niet in de laatste plaats de leverancier van het grit, Eurogrit, 
onderdeel van de Belgische multinational Sibelco. De betrokken be-
drijven herpakken zich zo snel als mogelijk. De kwestie is ernstig, 
maar van paniek is geen sprake.



Brillux biedt met Vitalux 9000 een 
stompmatte binnendispersie zon-
der conserveringsmiddelen en 
zonder beperking in kleuren. 

Deze verf voor binnen is hierom 
ook geschikt voor het schilderen 
van ruimtes waarin allergie-
patiënten verblijven. Door de 
hoge schrobvastheid zijn tevens 
toepassingen te vinden in scho-
len, hotels en kinderdagverblij-
ven. De binnendispersie is toe te 
passen op zowel gladde als ge-
structureerde oppervlakken, heeft 
een goede vloeiing en is eenvou-
dig te verwerken. Verder biedt het 
product een hoog dekvermogen 
en is ook op kleur te maken met 
Vitamix 9018. Hierin zijn zeven 
kleurconcentraten beschikbaar, 
zonder conserveringsmiddel, die 
onderling mengbaar zijn. 

info: (010) 292 34 89
www.brillux.nl/vitalux

bouwproducten.nl: 252914

Matte binnendispersie

De collectie behang 
P a p e r  C r a f t  v a n 
Hookedonwalls om-
vat  zes  dessins  - 
Flow, Fold, Blocks, 
Fan, Crinkle en Pie-
ces – en is gebaseerd 
op de papiervouw-
kunst origami. Door 
de dessins te printen 
op een gladde vlies-
ondergrond is een 
realistisch effect verkregen. De 
verschillende uitvoeringen zijn 
beschikbaar in zowel frisse kleu-
ren zoals roze, geel, oranje en 
blauw als neutralere kleuren zo-
als grijs, beige en wit. Dessing 
Blocks is bijvoorbeeld beschik-
baar in zeven kleurvariaties en 
biedt een klassieke print die gere-
lateerd is aan het kubisme. Fold 

illustreert een complex vouwpro-
ces terwijl Flow rustgevend werkt 
door het zachte lijnenspel. Met 
zijn willekeurige kreuken is Crin-
kle wellicht het meest onvoor-
spelbare dessin uit de reeks.

0800 186 20 99
www.hookedonwalls.com
bouwproducten.nl: 252918

H E T  P R O D U C T

Een stofmasker dat ventileert

‘De innovatie is zo simpel als 
hierboven beschreven’, legt Ger-
ben van As uit, mededirecteur-ei-
genaar van Avanas Safety Pro-
ducts, handelsagent in persoonlij-
ke beschermingsmiddelen., ‘Voor 
schilders is het een uitkomst bij 
een oppervlak reinigen, aan een 
kozijn frezen, boren en schuren of 
met de spuit op locatie een radia-
tor afl akken.’
Het masker zónder het ventilatie-
systeem beschermt tegen het in-
ademen van stofdeeltjes en kleine 
vloeistofpartikels. Daar zorgt het 

filtermateriaal voor. Een mem-
braan in het Air+ Smart Mask re-
gelt het sluiten van het ventiel bij 

inademen en opent bij uitade-
ming. Van As: ‘Het Air+ Smart 
Mask is al een hele vooruitgang 
ten opzichte van een normaal ge-
certifi ceerd wegwerpmasker zón-
der ventiel. Daarmee is echter nog 

niet voorkomen dat er zich achter 
het masker een verhoogde con-
centratie aan CO2 vormt, een 
hoge vochtigheid ontstaat en de 
temperatuur zal stijgen. Erg on-
aangenaam, zeker wanneer de 
buitentemperatuur ook nog eens 
hoog is.’  
Air+ heeft nu een lichtgewicht 
ventilatortje, de Micro Ventilator, 

bedacht dat met een simpele be-
weging op het ventiel is te plaat-
sen. Van As: ‘De ventilator werkt 
op een oplaadbaar batterijtje dat 
opgeladen 2½ uur dienst doet, in 
de praktijk meestal meer dan vol-
doende.’ Zo niet dan is de batterij 
van de ventilator binnen een uur 
oplaadbaar met een micro usb-
verbinding. ‘Beschik je over twee 
Micro Ventilators, dan speelt het 
eventuele probleem al helemaal 
niet. Tijdens het gebruik van de 
ene ventilator, laadt de andere 
op.’ De producent belooft dat de 
ventilator zeker 1250 uren mee-
gaat. Het stofmasker met ventiel 
zelf is wel een wegwerpartikel.
De 19 gram wegende Micro Venti-
lator zuigt de hoge concentratie 
CO2 achter het stofmasker weg, 
verlaagt de temperatuur met 4°C 
en brengt de vochtigheid met 40% 
terug, aldus de fabrikant. Van As: 
‘Het herhaaldelijk inademen van 
je eigen koolzuur (CO2) kan 
hoofdpijn en duizeligheid veroor-
zaken. In de praktijk kan de con-
centratie in normale gecertifi ceer-
de stofmaskers oplopen tot 3%. 
Dat lijkt weinig, maar het is het 
honderdvoudige aan wat nor-
maal in de omgevingslucht aan-
wezig is. De ventilator brengt 
deze 3% terug naar 0,08%. Boven-
dien hoef je niet meer bang te zijn 
dat je stofmasker warm en klam 
aanvoelt. En dat is wel zo prettig 
met het vooruitzicht dat je werk 
nog lang niet klaar is.’

NIEUWPOORT – Elke schilder heeft ervaring met het dragen van weg-
werp stofmaskers: warm, vochtig en benauwd. Een heel licht ventilator-
tje op een speciaal ventiel voorkomt dat: Air+ Smart Mask met Micro 
Ventilator, een innovatie uit Singapore op het gebied van persoonlijke 
beschermingsmiddelen. Wie op de SGA Vakdagen was, had er kennis 
mee kunnen maken.

Gerben van As: ‘Het stofmasker voelt veel droger, koeler en minder benauwd aan’

met water en zeep. Het gereed-
schap heeft tot slot een lange le-
vensduur.

info: (06) 29 55 75 31
www.fastrimroller.nl

bouwproducten.nl: 252928

FasTrim Roller Nederland uit 
Hoorn biedt met de FasTrim verf-
roller een gespecialiseerd schil-
dersgereedschap voor nauwkeu-
rige kleurscheidingen. Hierdoor 
is het afplakken van aangrenzen-
de oppervlakken overbodig; of 
het nu gaat om wanden of pla-
fonds. Ook lijmresten van tape 
behoren hiermee tot het verleden. 
De 100% Microfiber rollers zijn 
beschikbaar als 7,5 en 11,5 cm uit-
voering en geschikt voor waterge-
dragen verven, latex en muurver-
ven. Na gebruik met watergedra-
gen latex is de roller te reinigen 

15 december 201710 V A K M A N S C H A P

Onder de naam Collix AC Plus S1 
introduceert Veveo een muurverf 
die onder meer prettig is te ver-
werken en een goede dekking 
geeft. Daarnaast biedt de verf een 
mooi mat eindresultaat. De toe-

voeging S1 aan de naam Collix 
AC Plus betekent verder dat deze 
verf extra beschikt over schrob-
klasse 1 wat betekent dat hij ‘zeer 
goed’ schrobvast is. Naast de 
schrobvaste uitvoering S1 kan de 
schilder tevens kiezen uit de klas-
sieke variant AC Plus die zich al 
ruim dertig jaar heeft bewezen. 
Beide verven zijn breed in te zet-
ten.

info: (020) 407 59 55
www.veveo.nl

bouwproducten.nl: 252927

Behangcollectie

Muurverf schrobklasse 1
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‘Meer comfort en schonere lucht achter 

je stofmasker’
Besnijdende verfroller

tesa® PROFESSIONAL

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

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

EXPERT IN OPLOSSINGEN  VOOR
PROFESSIONEEL MASKEREN

tesa.nl

Kerstacties  RICHARD HOOGSTRATEN

De meeste verfgroothandels of 
verfgrossiers hebben in decem-
ber een actie. Elk jaar wordt er 
wat  verzonnen.  Soms iets 
nieuws maar vaker hetzelfde 
als vorig jaar. De branche blinkt 
uit in conservatisme en de 
meeste groothandels schikken 
zich ernaar. Zo word ik uitge-
nodigd voor een Chinees buffet 

waaraan enkele niet 
te missen aanbie-
dingen worden 
gekoppeld. Of ik 
k a n  s p e e l g o e d 

(s interklaas) 
k r i j g e n  b i j 

zoveel em-
mers van 
d i t  o f 
d r i e 

waaraan enkele niet 
te missen aanbie-
dingen worden 
gekoppeld. Of ik 
k a n  s p e e l g o e d 

(s interklaas) 
k r i j g e n  b i j 

zoveel em-
mers van 
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‘We proberen erachter te komen 
waar vakmensen hindernissen er-
varen en die te vertalen naar oplos-
singen. We volgen de verschillende 
doelgroepen in hun processen en 
proberen ons in te leven in de ma-
nier van werken. In plaats van een 
overdaad aan systemen te presen-
teren, vragen we liever aan de vak-
mensen waar ze tegenaan lopen’, 
aldus De Hoop.
Uitgangspunt voor Sortimo is dat 
de uitontwikkelde oplossing bij 
moet dragen aan efficiënter kun-
nen werken dan voorheen. De 
Hoop: ‘Daarmee verhoog je de pro-
ductiviteit. Orde in je bedrijfswa-
gen levert tijdwinst op. Reken dat 
maar eens op jaarbasis uit. Maar 
ook verhogen we de veiligheid van 
bedrijfswagens ermee.’ Als het om 
efficiency en over veiligheid gaat, 
kun je dat rustig aan het van origi-
ne Duitse bedrijf overlaten. Dat 
pakken ze in de regel heel “gründ-
lich” aan. 
Zo heeft het bedrijf onlangs het 
Duitse ‘Best of Industriepreis 2017’ 

in de wacht gesleept voor hun Top-
System-dakdrager. ‘In deze imperi-
aal is een aantal innovaties samen-
gebracht waar de uitgangspunten 
efficiency en veiligheid duidelijk 
samenkomen. Omdat we altijd 

denken in modulaire systemen is 
deze imperiaal onder andere door 
het speciale bevestigingssysteem 
op diverse manieren te gebruiken.’
De Hoop wijst met name op een 
ogenschijnlijk simpele maar gepa-
tenteerde innovatie: de geïntegreer-
de ProSafe-beveiliging. ‘Het is een 
geïntegreerd vastzetsysteem met 
haken en sleuven, dat niet alleen 
binnenin de bedrijfswagen, maar 
ook op de imperiaal is toegepast. 
Bijvoorbeeld voor het vastzetten en 
aansnoeren van emmers en een 
trap binnen ín de wagen, maar ook 
voor het vastzetten van een ladder 

óp de imperiaal.’ Het systeem is 
dusdanig ontwikkeld dat speciale 
vastzethaken van de spanbanden 
met een simpele beweging in daar-
voor bestemde sleuven kunnen 
worden verankerd. Deze vele sleu-
ven zijn overal in de kast- en bo-
demprofielen aangebracht maar 
ook in de dwarsliggers en in de 
langsdragers van de imperiaal 
(foto: inzet). ‘Op elke gewenste 
plaats zijn de spanbanden te beves-
tigen.’

Modulair betekent in dit geval ook 
dat ook het aantal dwarsliggers 
kan variëren, meestal overeenko-
mend met de bevestigingpunten 
van de carrosserie, maar het kun-
nen er ook meerdere zijn. Een lad-
derrol, verschillende formaten 
vastzetbeugels en een ladderlift 
maken het modulaire systeem 
compleet. ‘Maar het is het ProSafe-
bevestigingssysteem waarmee de 
gebruiker de ladder, maar ook an-
dere materialen, heel gevarieerd 
vast kan zetten’, benadrukt De 
Hoop.    

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

De Rupes wollen polijstpads, be-
schikbaar via WSB Finishing 
Equipment, passen op alle excen-
trische polijstmachines. De ge-
bruikerskant is van 100% natuur-
lijke vezels, bevestigd aan een 
steunplaat van polyester die weer 
verbonden is met een blauw of 

gele foampad met een open cel-
structuur. De gele pads bestaan 
uit vezels met een gelijke lengte 
van 15 mm en zijn onder andere 
geschikt voor het wegwerken van 
matige imperfecties. De blauwe 
pads zijn ruwer en voorzien van 8 
mm lichtblauwe en 6 mm witte 
vezels die bijdragen aan een goe-
de balans tussen schuurkracht en 
afwerking. Toepassingen zijn te 
vinden op volledig uitgeharde 
verf, ernstige onregelmatigheden 
en gelcoatings.

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

bouwproducten.nl: 252898

Wollen polijstpads

Een stofmasker dat ventileert

‘Denken in modulaire systemen’
BERGAMBACHT – Bedrijfswageninrichter Sortimo is vooral bekend 
van de bedrijfswageninrichtingen voor installateurs: veel stapelbare 
kasten, vakjes en laatjes, strak georganiseerd. ‘Toch kijkt en luistert 
Sortimo niet anders naar veel meer beroepsgroepen. Zo ook naar schil-
ders’, legt Ruud de Hoop uit, commercieel directeur van Sortimo Ne-
derland. 

Ruud de Hoop: ‘Hindernissen ervaren bij vakmensen en die vertalen naar oplossingen’

V A K M A N S C H A P

Kenmerkend voor de IndekoGeo 
muurverf van Caparol, beschik-
baar via DAW Nederland – is het 
feit dat hierin geen aardolie is ge-
bruikt. Voor het bindmiddel zijn 
uitsluitend herwinbare grondstof-
fen toegepast waarmee het pro-
duct is aan te merken als 100% 
biobased. Per emmer van 12,5 li-
ter wordt 3 liter aardolie be-
spaard. De muurverf is vergelijk-
baar met Indeko-plus wat bete-
kent dat het gaat om een verf met 
een klasse 1 dekking waarmee 
een schrobvast oppervlak (natte 
slijtage klasse 1) is te realiseren. 
Daarnaast is het product vrij van 
conserveermiddelen en beschik-
baar in een verpakking van gere-

cycled materiaal. IndekoGeo is in 
alle kleuren op kleur te brengen.

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

bouwproducten.nl: 252923

‘Orde in de auto

 levert geld op’
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C O L O F O N

Biobased muurverf

Kerstacties  RICHARD HOOGSTRATEN

blikken van dat. Bij de volgende 
staan drie van hun leveranciers 
op de actiedag met kerstdemo’s 
van nieuwe producten, die na-
tuurlijk in de actie zijn. O ja, er is 
uiteraard ook gedacht aan een 
hapje en drank-
je en staan er 
oliebollen op de 
balie. Nee, de 
originaliteit spat er niet vanaf 
maar het kan best gezellig zijn. En 
als je met de juiste collega’s aan 
de praat raakt heb je nog een leu-
ke middag ook. De gekoppelde 
kerstaanbiedingen laat ik meestal 
voor wat ze zijn. Zeker de olds-
kool decemberactie van een verf-
groothandel bij mij in het noorden 
van het land. Deze grossier is er 
trots op dat ze al voor de 21ste 

keer de Wildactie doen. Aange-
zien ik geen vlees eet is de actie 
voor mij, op twee fl essen wijn na, 
niet relevant. Maar eigenlijk vind 
ik dat het anno 2017 helemaal niet 
meer kan. Vlees als premie bij een 

actiepakket, het 
klinkt alleen al 
zo respectloos. 
Er volgt dan een 

lijst met dieren (de premies), 
waarvan ik aanneem dat ze al 
dood zijn. Zo is bijvoorbeeld een 
pakket lakverf goed voor een fa-
zant, een kalkoen of maar liefst 
drie kippen! (Huh? Is een kalkoen 
dan meer waard dan een kip?). En 
trouwens, wat doen kippen eigen-
lijk in een wildactie? Maar goed, 
het moet toch niet moeilijk zijn 
om na twintig jaar eens wat 

nieuws te verzinnen. Iets wat 
wel bij deze tijd past. Iets mo-
derns dat bijdraagt in plaats van 
iets wat dood moet. Zoek eens 
iets in de duurzame of mvo-
hoek: een oplaadbare led-bouw-
lamp, duurzaam geproduceer-
de bedrijfskleding, een Waka-
W a k a - p o w e r b a n k  o p 
zonne-energie of een Dopper. 
Leuke items waar iemand echt 
iets aan heeft. En er zijn al enke-
le moderne groothandels die 
dat zien. Die slim nadenken wat 
ze toe kunnen voegen en niet al-
tijd maar dingen doen omdat ze 
dat al twintig jaar doen. Geluk-
kig maar.

 richard@blauwvlas.nl
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Vakschilders, succes met al die 
mooie projecten in 2018!

WIJ WENSEN 
JULLIE GLANSRIJKE 
EN KRASVASTE 
FEESTDAGEN
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