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Overgangsregeling
AOW-gat moet beter
GRONINGEN p Stichting ZZP Nederland vindt dat er nog steeds geen oplossing is voor het AOW-gat van zelf-
standigen met een AOV-polis die de 65e verjaardag hanteert als beëindigingsdatum. De opschuiving van de 
AOW-lee�ijd naar 67 is funest voor deze zelfstandigen.

Als de zzp’ers met zo’n aov-
verzekering arbeidsonge-
schikt zijn, loopt hun uit-

kering tot 65 jaar. Daarna moeten 
ze twee jaar op een houtje bijten. De 
belangenvereniging vindt de ant-
woorden van minister Koolmees op 
vragen van CDA-Kamerlid Slootweg 
onvoldoende. Slootweg stelde vra-
gen over de ‘overgangsregeling OBR’ 
die door het kabinet is ingesteld en 
of die niet tot inkomensschade van 

zelfstandigen met een aov-uitkering 
zou leiden’. 

Koolmees antwoordde dat zelf-
standigen van de regeling gebruik 
kunnen maken, mits zij aan de voor-
waarden voldoen. ‘Die voorwaarden 
zijn nu juist het struikelblok, waar-
door de regeling totaal ongeschikt 
en ontoegankelijk is voor gedupeer-
de zelfstandige ondernemers’, zegt 
Maarten Post, voorzitter Stichting 
ZZP Nederland.

Vakman krijgt 1.000ste review

BIDDINGHUIZEN p Vakman bij Werkspot Wim Tammer (51) uit Bidding-
huizen kreeg onlangs zijn duizendste review. Hiermee prijkt hij bovenaan 
de lijst van bedrijven met de meeste reviews. De meeste zijn positief. Netjes, 
op tijd en prima communicatie is een aantal van de aanbevelingen die vak-
man Wim Tammer krijgt op de klussenwebsite. De vakman die sinds 2010 is 
aangesloten, staat met stip bovenaan de lijst van bedrijven met de meeste 
reviews. Van de bijna tienduizend bedrijven die opdrachten via Werkspot 
binnenhalen, zijn er zes met meer dan vijfhonderd reviews. Tweede op de 
lijst is Stuc- en spuitbedrijf Schijf met 542 reviews.

DEVENTER p Afspreken met een werknemer hoe je de vakantiedagen 
verrekent in een overeenkomst waarin je afscheid van elkaar neemt, 
zijn lastig geheim te houden. Zelfs als je geheimhouding in die over-
eenkomst zet, blijkt uit een uitspraak van de rechtbank.

De zaak draait om een medewerker 
die met wederzijds instemmen een 
bedrijf zou verlaten. In de vaststel-
lingsovereenkomst die dat regelde 
werd een geheimhoudingsbeding 
opgenomen, meldt de website Sa-
larisnet. Daarin staat dat beide par-
tijen geen mededeling aan derden 
zouden doen over de inhoud van de 
overeenkomst.
Nu wil het geval dat een collega van 
de aanstaande ex-werknemer hem 
vroeg of hij tot aan het einde van zijn 
dienstverband zou blijven werken, 
wat hij beaamde. Waarna de collega 
concludeerde dat hij zijn overgeble-
ven vakantiedagen dan wel zou laten 

uitbetalen, wat hij toegaf.
Dat was voor de werkgever voldoen-
de om 1000 euro in te houden op de 
uiteindelijke betaling. De rechtbank 
heeft dat nu ongeldig verklaard: Een 
werknemer die tegen een andere 
werknemer vertelt dat hij in het ka-
der van een afspraak met zijn werk-
gever nog enige tijd blijft werken is 
niet in overtreding van een geheim-
houdingsbeding  in een vaststel-
lingsovereenkomst. Dat zou wel het 
geval zijn wanneer de werknemer 
een bedrijfsgeheim of essentieel ge-
voelige  informatie prijsgeeft. De 
werkgever moet de 1000 euro alsnog 
betalen.

Afscheidsafspraak niet zo geheim

Bouwbedrijven 
 onderhouden 
Schiphol
AMSTERDAM p   De Luchthaven 
Schiphol heeft drie partners uit-
gekozen voor het onderhoud- en 
renovatiewerk voor de komende 
negen jaar. Het zijn de bouwbe-
drijven BAM, Heijmans en Volker 
Wessels, meldt nieuwssite Nu.nl. 
Schiphol heeft aan alle drie de 
bouwbedrijven delen van het 
complex toegewezen. Die gaan 
nu plannen opstellen, die naar 
verwachting in april getekend 
worden. De totale waarde van 
de operaties is begroot op circa 3 
miljard euro.

Maanden werk aan luiken
AMERSFOORT p Het zijn er dan ook 56, in drie verschillende maten. De 
Zweeds-rode luiken aan pakhuis De Hoop in Amersfoort. Het Nijkerkse 
schildersbedrijf Dejuisteschilder, een vof van Shane van Breda en Ömer 
Kargaoglu, restaureerde er 38 van. De andere 18 waren er te slecht aan toe en 
moesten worden nagemaakt. Kargaoglu: ‘We schilderen vaker voor het 
onderhoud aan monumenten. We zijn hier gevraagd voor de luiken, maar 
gaandeweg is het project uitgebreid tot meerdere gevels. De toestand van de 
luiken was slecht. In de werkplaats van onze spuiterij hebben we 
houtrotreparaties en deelvervangingen uitgevoerd en zowel de nieuwe als de 
oude luiken geschilderd. Er werd met Sikkens-verf XD geschilderd. 
Dejuisteschilder heeft eer van al het werk: het pakhuis staat er stralend bij.  
FOTO: DEJUISTESCHILDER
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Stichting ZZP Nederland heeft 
de kwestie met het Verbond van 
Verzekeraars opgenomen. Dat gaat 
nu onderzoek doen naar de omvang 
van de gedupeerde groep en de ont-
stane inkomensschade. De verzeke-
raars hebben zich ook bereid ver-
klaard om waar mogelijk bestaande 
polissen te verlengen, zodat in de 
toekomst het inkomen bij arbeids-
ongeschiktheid kan worden afge-
dekt tot aan de AOW-leeftijd. ZZP 
Nederland vindt dat de overheid 
nog altijd de overgangsregeling ge-
schikt moet maken voor zzp’ers met 
een aov-verzekering tot 65.
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Ontplo� ende blikken 
verf maken ravage

VOORBURG p In Voorburg zijn door 
nog onbekende oorzaak blikken 
verf ontploft. Dat gebeurde in de 
Abraham Douglaslaan. De politie 
onderzoekt hoe de blikken konden 
ontploff en. Buurtbewoners hoor-
den een harde klap en belden de 
hulpdiensten. Brandweer en politie 
zagen een openstaande deur met 
overal verfsporen. Een woordvoer-
der zegt dat de verf ook op straat en 
op auto’s is terechtgekomen. Bij de 
explosie raakte niemand gewond.

Muurschildering 
van 160 meter 
AMSTERDAM p Er is een muur-
schildering afgerond in Amsterdam 
Zuidoost van maar liefst van 160 
meter lang, aldus een bericht op 
de website van dagblad Parool. 
De makers, graffi  ti-kunstenaars, 
vermoeden dat het de langste van 
Amsterdam zal zijn. Op het moment 
van verschijnen van deze uitgave 
zal het kunstwerk op de muur bij de 
Foodstrip en A2 klaar zijn. Het te be-
schilderen oppervlak (520 vierkante 
meter) schrikt de schilders niet af. 
‘Voor Amsterdam is het een fl inke 
lap, maar we zijn wel wat gewend.’

‘Roze verf tegen 
 testosteron’
NORWICH (GB) p De kleedkamer 
van de tegenpartij van de Engelse 
voetbalclub Norwich City is roze ge-
schilderd. De kleur van de verf zou 
invloed op de tegenstander hebben, 
zodat ze minder agressief het veld 
op gaan. Dat onthulde de technisch 
directeur van de voetbalclub. Of het 
helpt, is de vraag. De eerste wed-
strijd na de schilderbeurt werd ver-
loren. Wel bevestigt Alexander Lat-
injak, docent sportpsychologie aan 
de Universiteit van Suff olk, dat roze 
inderdaad testosteronverlagend is. 
De psycholoog betwijfelt of de kleur 
het doel bereikt, temeer omdat de 
tegenpartij gewaarschuwd is.

Vervangen glas-in-
loodraam mag
AMSTERDAM p Het plan om een 
glas-in-loodraam van de Amster-
damse Oude Kerk te vervangen door 
rood glas mag van de voorzienin-
genrechter van de rechtbank Am-
sterdam. De directie wil namelijk 
een raam een andere kleur geven, 
als aandenken aan de tentoonstel-
ling van de exposerende Italiaanse 
kunstenaar Giorgio Andreotta Calò. 
De Vereniging Vrienden van de Am-
sterdamse Binnenstad (VVAB) span-
de een rechtszaak aan, omdat rood 
glas niet past in de karakteristiek 
van het rijksmonument. Bovendien 
zou de vervanging niet reversibel 
zijn. De rechter besloot anders.

PERSONEN & BEDRIJVEN

Glasbok leegmelden bij 
Scheuten met app

VENLO p De Scheuten Groep intro-
duceert de lege glasbokkenapp. Om 
een dreigend tekort aan lege glas-
bokken te voorkomen in drukke 
leveringstijden, is een app ontwik-
keld om met een simpele scan van 
een QR-code om een lege glasbok te 
melden. De app is te downloaden in 
de Google Play Store voor Android 
smartphones en voor iPhones in de 
App Store (zoek op Scheuten).

Nieuwe online tool voor 
Sikkens

SASSENHEIM p Sikkens lanceert 
een vernieuwde website en de Sik-
kens Expert app. Beide bieden ex-
tra ondersteuning aan de schilder 
bij het kiezen van de juiste kleur 
en het juiste Sikkens-product voor 
een specifi eke schilderklus. Zo is de 
product-selector op de website aan-
gepast voor een betere vergelijking 
en keuze. Nieuw aan de app is een 

verbeterde versie van de Visualizer 
en een handige Color Picker om de 
goede kleur te vinden.

Nieuwe Schilder- 
 kostenwijzer Casadata

DOETINCHEM p In november ver-
schijnt de nieuwe editie van de Casa-
data Schilderkostenwijzer. Een boek 
dat (de kosten van) het schilder- en 
be glazingswerk bij nieuwbouw en 
onderhoud van woningen en gebou-
wen gedetailleerd behandelt. Het 
boek bevat ruim 250 bladzijden en 
kost € 65,- inclusief btw en verzend-
kosten. Het is, na verschijning, bij 
Casadata te bestellen.

Metaglas continueert 
MVO-certifi caat

TIEL p Metaglas heeft het MVO-
certifi caat (Maatschappelijk Verant-
woord Ondernemen) voor de tweede 
keer ontvangen van de Koninklijke 
Metaalunie. Aan de hand van de 
MVO-monitor is Metaglas opnieuw 

beoordeeld en getoetst op de pun-
ten: milieu, arbeidsomstandighe-
den, mensenrechten, eerlijk zaken 
doen, betrokkenheid en eindgebrui-
kersbelangen.

Van Wijhe Verf opent 
deuren

ZWOLLE p Verf is chemie. Het is 
daarom dat Van Wijhe Verf (o.a. 
Wijzonol, Oer, Ralston) voor nieuws-
gierigen en geïnteresseerden haar 
deuren opent in het kader van de 
landelijke Dag van de Chemie. Men 
kan een kijkje nemen in de fabriek 
waar de Wijzonol-verfproducten 
vandaan komen. Tijdens deze dag 
is het ook voor Van Wijhe belangrijk 
om te horen wat er bij geïnteresseer-
den en klanten leeft. De Dag van de 
Chemie wordt georganiseerd door de 
Koninklijke VNCI in samenwerking 
met het Weekend van de Weten-
schap en C3.

Bas Boerboom account-
manager bij Pieterman 
Glastechniek

VLAARDINGEN p Bas Boerboom is 
als accountmanager voor Pieterman 
in het oosten van Nederland aan de 
slag gegaan. Boerboom is afkomstig 
van Cura Glass, waar hij sinds 2015 
werkte. Samen met Robert Rommers 
en Carmen Ernest verzorgen zij de 
buitendienst en vormen het gezicht 
van Pieterman.

p Ook iets te vieren of te melden: 
een jubileum, verhuizing, 
personeelsmutatie, open dag of 
een vernieuwde website? Laat het 
weten. Stuur tekst en beeld-
materiaal zowel naar 
schildersvakkrant@eisma.nl als 
naar schildersblad@eisma.nl. 
Aan plaatsing zijn geen kosten 
verbonden.

GEMENGDInwendige condensatie in de boeiboorden

Een schilder moet verstand van 
ondergronden hebben, ook 
bouwkundig. Daar zijn we 

het met zijn allen al een tijd over 
eens. We weten allemaal dat je hen 
niet de kost moet willen geven die 
nog doodleuk doorschilderen over 
houtrot onder het mom van ‘dat sluit 
wel af’, of die scherpe omkanten of 
inwaterende kozijnen accepteren. 
De serieuze, professionele schilder 
waarschuwt zijn opdrachtgever al-
tijd voor bijvoorbeeld een lekkende 
goot of een inwaterende spouwmuur, 
weigert om überhaupt te schilderen, 
ofwel sluit eventuele schade uit.

Mooi. En wat weet jij van hydro-
thermiek? Ik vraag het omdat ik een 
verontrustend artikel tegenkwam op 
de website van ons zusterblad Bouw-
wereld: Een energetisch gerenoveerd 
pand was netjes geschilderd. Maar 
binnen een jaar begon op bepaalde 
plaatsen de verf te onthechten en 
kwamen er nare houtrotplekken, met 
name in de boeiboorden.

De auteurs van het artikel, van 
TechnoConsult, waren zo vriendelijk 
om eerst hechtingsproeven te zetten, 
waaruit bleek dat het schilderwerk 
deugde. Daarna keken ze verder. 
We komen dan in aspecten van de 

bouwfysica die steeds belangrijker 
worden naarmate er isolerender en 
luchtdichter wordt gebouwd. De on-
derzoekers gingen ‘destructief’ door 
de isolatiematerialen heen en maak-
ten thermohygrische en thermische 
berekeningen. 

Waar het op neerkomt is dat 
een voorheen houtrotvrij huis door 
isolatie opeens inwendig kan gaan 
condenseren, met houtrot tot gevolg. 
En dat jij met heel nieuwe schade-
oorzaken geconfronteerd kan worden 
dan je tot nu toe kende. 

j.schouten@eisma.nl
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Schilders gemengd beoordeeld
NIJMEGEN p Telefoonboek.
nl houdt bij hoe Nederlandse 
schildersbedrijven door haar 
gebruikers worden beoordeeld. 
Schildersbedrijven blijken ge-
middeld een ruime voldoende te 
scoren, namelijk een 7,4. Toch is 
30 procent van de beoordelingen 
negatief.

Mensen kunnen op Telefoonboek.nl 
de algemene indruk, prijs-kwaliteit-
verhouding en de service van een 
schilder een cijfer geven. Daarnaast 
kunnen er ook ervaringen gedeeld 
worden. Een cijfer onder de 5,5 
wordt als een onvoldoende gezien, 
een cijfer erboven als voldoende. 

Van het totaal aantal beoordelin-
gen over schilders waren er 1.583 
positief (70 procent) en 656 negatief 
(30 procent). De schilders scoren ge-
middeld een ruime voldoende, na-
melijk een 7,4.
Veruit de meeste mensen die een be-
oordeling achterlaten op Telefoon-
boek.nl hebben een positieve erva-
ring met de schilder die zij hebben 
ingehuurd. De 1.583 positieve re-
views vormen samen een cijferma-
tig gemiddelde van een 9,5. Positief 
zijn de klanten vooral over de goede 
kwaliteit die ze leveren. Daarnaast 
zijn mensen blij als de schilders net-
jes te werk gaan en een goede ser-
vice leveren. In de overige gevallen 

wordt ook de vriendelijkheid van de 
schilders benoemd en dat zij kundig 
in hun werk zijn. 
Naast de vele positieve ervaringen 
zijn er ook mensen die minder blij 
zijn met de schilders die zij inhu-
ren. In de negatieve beoordelingen 
scoort de schilder gemiddeld een 
2,4. Dit betekent dat de negatieve 
reviews veel lage beoordelingen 
bevatten. De meest voorkomende 
klacht is dat de schilder de afspra-
ken niet nakomt. Daarnaast ergeren 
mensen zich aan een slechte service 
en slechte kwaliteit. Een te hoge 
prijs en slordigheid van de schilder 
wordt soms ook genoemd.

SCHILDERSBEDRIJF VREEKAMP 

Al zo’n acht jaar zit Lennart 
Vreekamp (25) in het vak. 
En hij wil vooruit. Na zijn 

opleiding tot gezel-schilder volgde hij 
de Kader- en Ondernemersopleiding 
in Assen. De ambitie van Vreekamp 
was duidelijk: hij wilde meer. ‘Wat ik 
wilde en wat de mogelijkheden wa-
ren bij het bedrijf waar ik werkte, dat 
kwam niet overeen. Daar kun je heel 
moeilijk over gaan doen. Dat wilde 
ik niet.’ 

Vreekamp neemt uiteindelijk het 
besluit om, ondanks zijn jonge leef-
tijd, voor zichzelf te beginnen. Dat 
doet hij, met Schildersbedrijf Vree-

kamp in Markelo, in februari van het 
vorig jaar. Een half jaar nadat hij de 
ondernemersopleiding had afgerond. 

Als je de uitgebreide website van 
de allroundschilder Vreekamp be-
kijkt, vallen behangen, kitmontage, 
en kleuradvies op. ‘Behangen en het 
geven van kleuradvies doe ik graag. 
Kit en montage kom je inderdaad bij 
de meeste schildersbedrijven niet 
tegen. Ik heb me daar bij een vorige 
werkgever in bekwaamd. Elke schil-
der kan kitten, dus dan is kitwerk 
voor sanitaire doeleinden niet ver 
weg. Als je maar weet welke laagdik-
te je aan moet houden en welke kit 

je voor welke toepassing nodig hebt.’ 
Ook heeft Vreekamp spuitappara-
tuur aangeschaft. ‘Het werkt sneller, 
calculeert ook anders en je kunt er 
grotere projecten mee aanpakken.’

De jonge ondernemer en gecertifi -
ceerde leermeester heeft momenteel 
een leerling onder zijn hoede. ‘Via 
ROC Twente in Hengelo. Een leer-
ling kun je veel gemakkelijker naar 
de aard van je bedrijf vormen. Wie 
weet kan ik hem op termijn aan me 
binden.’ En gezien de jonge leeftijd 
van Vreekamp sluit de belevingswe-
reld van een leerling goed aan bij 
die van hemzelf, vindt hij. ‘En niet 

geheel onbelangrijk, de kosten voor 
een vakvolwassen schilder liggen 
aanmerkelijk hoger dan die voor een 
leerling-schilder.’

Op termijn wil Vreekamp het liefst 
met een klein team van drie à vier 
man werken. ‘Inclusief mijzelf als 
een soort van meewerkend voorman. 
En hier in de regio. In deze omgeving 
heb ik ook mijn gunfactor opge-
bouwd. Markelo is niet alleen fi jn om 
te wonen, ook om er te werken.’   
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Gevel wordt rustiger
DEN HAAG p Medewerkers van Everts Vastgoedonderhoud schilderen aan 
een pand van een VvE aan de Prinsengracht, hartje Den Haag. Niet alleen 
het houtwerk, maar ook de bakstenen en de betonnen geveldelen worden 
geschilderd. Met Caparol Amphibolin buitenmuurverf. Op kleur. Want, vol-
gens een van de schilders: ‘De opdrachtgever wil een rustiger gevelbeeld’.

Rappende Sgilder

Sgilder? Ja, Sgilder. Zo noemt mees-
terschilder Bertwin Lucassen zich. 
‘Sgilder staat voor: gegarandeerd  
goed schilder/vakwerk’, zo vermeldt 
de website van Sgilder, een collec-

tief van en-
kele 
zzp’ers. A-
typisch en 
zeker on-
derschei-
dend is Lu-
cassen als 
rapper. 
Dan profi -
leert hij 
zich als 

vakman en ‘dist’ tussen neus en lip-
pen door de concurrentie. Het fi lm-
pje is zien op de LinkedIn-pagina 
van Bertwin Lucassen. 
Illustratie: screenshot van LinkedIn 

FOTO: JMS

ZOETERMEER p�Schilders die veel 
op grote nieuwbouw- en reno-
vatieprjecten werken, of aan het 
spoor of aan infra, let op: Uiterlijk 
per 1 juli volgend jaar moeten 
alle hesjes die nu geel zijn oranje 
worden en andersom.

Op grote bouwlocaties in binnen- en 
buitenland is het gebruikelijk dat 
de medewerkers veiligheidshesjes 

dragen. In Nederland dragen de me-
dewerkers meestal gele hesjes, vei-
ligheidsfunctionarissen oranje. Per 1 
juli 2019 moet dat precies andersom 
zijn.
De veranderingen komen door vei-
ligheidsafspraken in de bouw. Oran-
je is niet per se beter zichtbaar. Wel 
is het zo dat in ons omringende lan-
den al langer de hesjes-kleuren zo 
verdeeld zijn. 

Koning op het ROC
TILBURG p Een traditie is geboren: 
op 27 augustus werd het schooljaar 
van alle mbo-scholen in Nederland 
offi  cieel gezamenlijk geopend. 
Plaats va handeling: ROC Tilburg. 
De openingshandeling werd ver-
richt door koning Willem Alexan-
der, die in zijn toespraak het belang 
van goed middelbaar vakonderwijs 
benadrukte. Ruim 40 procent van 
werkend Nederland heeft een mbo-
diploma. 

Verf zonder bindmiddel 
door Waterglas
COLUMBUS (VS) p Het Amerikaanse 
bedrijf Hexion, toeleverancier van 
de verfi ndustrie, komt met een 
nieuw, oplosmiddel- en biocidevrij 
bindmiddel en bevat waterglas 
(natriumsilicaat). Het is een relatief 
goedkope stof om steenachtige on-
dergronden waterdicht te maken. 
De DXV 4229 dispersie heeft geen 
biocides meer nodig om de verf die 
ervan gemaakt wordt te beschermen 
tegen de eff ecten van micro-orga-
nismen. Ook bevat het bindmiddel 
geen vluchtige organische stoff en.

Scheuten wer�  met 
 speciale website
VENLO p Om potentiële werkne-
mers goed te informeren is de glas-
fabrikant Scheuten glas daarom een 
aparte website begonnen. Werken-
bijscheuten.nl is helemaal gericht 
op nieuwe werknemers (en stagai-
res). Het bedrijf denkt dat dat beter 
werkt dan een vacature-hoekje op 
de bedrijfspagina.

Kunstlie� ebber valt in 
zwart gat
PORTO (P) p De verf antaBlack, van 
Surrey Nano Coatings is met afstand 
de zwartste verf ter wereld. De verf 
bevat miljoenen nano-buisjes die 
vrijwel alle licht op ‘zuigen’. Wereld-
beroemd kunstenaar Anish Kapoor 
paste het onder andere toe in zijn 
kunstwerk Descend into Limbo: een 
2,5 meter diep rond gat, helemaal 
geschilderd met deze zinsbegooche-
lende zwarte verf. Een bezoeker aan 
het kunstwerk in Portugal trapte let-
terlijk in de illusie. Hij stapte op het 
zwarte vlak en viel naar beneden.

SchildersVAKTV weer 
van start
DOETINCHEM p Ons YouTube-
kanaal SchildersVAKTV is weer van 
start gegaan, met gemiddeld twee 
video’s per week. Eerste afl eve-
ringen: Winkler verguldt op zijde, 
Breed Totaalonderhoud schildert 
beton met lasur, Kasius Schilders 
brengt oxiderend messing op de 
muur en Robers Vastgoedonder-
houd schildert het Paard van Troje.

KORT
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Geel hesje wordt oranje

Aussie-schilder 
wil license

SYDNEY (AUS) p  De branchevereni-
ging van schilders in de Australi-
sche deelstaat New South Wales is 
tegen een voorstel om vergunnin-
gen voor schilders in te trekken.
De regering wil de regeldruk ver-
minderen en daarom circa dertien 
vergunningen (licenses) afschaf-
fen die nu nog nodig zijn om een be-
roep uit te oefenen dat met de bouw 
te maken heeft.
De branchevereniging is tegen en 
wijst op risico’s er voor klanten van 
schilders. Vergunninghoudende 
schilders weten om te gaan met 
asbest en loodhoudende verven en 
andere gevaarlijke substanties.
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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.nl
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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

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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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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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-
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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-
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OnderhoudNL. Het uitgestelde 
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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.
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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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‘Meer verander- en risicomanagement’

Glenn Stern 
leert 
midden-kader 
hoe je moet 
omgaan 
met RGS

Het gaat hard. De ene 
na de andere woning-
corporatie brengt het 
woningonderhoud in 
RGS-contracten onder.

‘Dat is waar, het gaat steeds sneller. 
De crisis heeft daar een rol in ge-
speeld en het besef dat onderhouds-
kosten bijna de helft zijn van de 
complete omzet in de bouw. Vroe-
ger, met name in de jaren tachtig en 
negentig, toen de zogenaamde bru-
teringsregeling net van kracht was, 
hadden woningcorporaties weinig 
oog voor onderhoud. Nieuwbouw 
en bijzondere projecten waren veel 
interessanter. Het was voor mij en 
de paar medestanders die ik toen 
had moeilijk om het alleen al over 
meerjarenonderhoudsprogramma’s 
te hebben.’ 

Waarom?
‘Corporaties hadden toen nog veel 
eigen technische inspecteurs en 
opzichters. Bij een corporatie waar 
ik werkte was het bijvoorbeeld ge-
woonte dat de schilderopzichter 
samen met een bevriende directeur 
van een schildersbedrijf de wonin-
gen langsreed. Dan werd haast van-
uit de auto besloten: “die schilderen 
we dit jaar, die volgend jaar”.’

De goede oude tijd…
‘Zou je denken. Maar we hadden 
verschrikkelijk veel garantiezaken. 
De slechte naam van schilders stamt 
ook uit die tijd. Veel klachten van 

bewoners over lomp gedrag, slecht 
werk. Dat werd op de koop toegeno-
men. We hadden er als corporatie 
elk jaar heel veel werk aan: projec-
ten uitkiezen, begroten, aanbeste-
den tegen de laagste prijs, monito-
ren en dus die garantiezaken.’

En nu hebben we RGS, of RVO, wat 
op hetzelfde neerkomt. In de basis 
een simpel idee… 
‘De gedachte is inderdaad vrij een-
voudig. Hoewel je het natuurlijk al-
lemaal wel goed in contracten moet 
regelen met de juiste checks en ba-
lances. Maar het komt neer op lan-
gere tijd uitbesteden van het onder-
houdswerk aan bedrijven, tegen een 
vooraf afgesproken kwaliteitsniveau 
en kosten. Zo is het bedrijf erbij ge-
baat om goed werk af te leveren.’

En toch organiseert u er leergangen 
over vanuit de stichting Pioneering 
en daarnaast kennissessies en semi-
nars. Wat is er toch zo moeilijk aan 
RGS?
‘Het omdenken, door iedereen in 
de organisatie. Dat wordt nog vaak, 
juist in mkb-bedrijven, onderschat. 
Veel schildersbedrijven denken: 
“Dat RGS, dat kunnen wij ook wel. 
Kwestie van goede afspraken maken 
en dan kwaliteit leveren”. Maar zo 
is het niet. Je moet bijvoorbeeld aan 
risicomanagement doen. Incalcu-
leren wat er de komende vijftien of 
dertig jaar kan gebeuren. Dat bete-
kent heel anders naar je materialen 
en werkwijzen kijken. En naar je 
manier van controleren. En je moet 
het onafhankelijk van personen ma-
ken, zodat als iemand weggaat de 
afspraak blijft staan. Dat zijn zaken 
die je op je technische opleiding 
niet hebt meegekregen.’

Ja, maar wel hoe je een goed stukje 
werk moet leveren.
‘Het timmer-, metsel- of schilder-
onderwijs leert je inderdaad prima 
hoe je een werkstuk moet maken. 
Maar heel weinig over eigen beslis-
singen nemen over materialen en 
om verschillende niveaus van kwa-
liteit te leveren. Of om te signaleren 
wanneer iets niet in de haak is en 
dat te melden. Vooral het midden-
kader: teamleiders, werkvoorbe-
reiders, projectleiders, die hebben 
het zwaar. Zij zijn gewend om aan-
besteed werk te concretiseren en 
om vooral op de eff ectiviteit en de 
prijs te letten. Nu moeten ze bij elke 
beslissing die ze nemen zelf mee-
denken: is het wel verstandig om 
voor de goedkoopste materialen te 
kiezen, of is er een duurdere maar 
duurzamere keuze? Ze kunnen daar 
later op worden afgerekend. Dat 
maakt onzeker.’

Dat Pioneering, wat is dat?
Het is een club die tien jaar bestaat 
en waar inmiddels circa tweehon-
derd bedrijven, instellingen en 
overheden bij zijn aangesloten. Het 
begon in Twente, een deel van Ne-
derland waar bovengemiddeld veel 
bouwnijverheid vandaan komt. Nu 
zijn er ook vestigingen in de Achter-
hoek en in de regio Zwolle. Er doen 
bouw- en schildersbedrijven aan 
mee, maar ook kennisinstellingen 
zoals de TU Enschede, de Saxion 
hogeschool en het RO Twente. De 

bedoeling is om technische en pro-
cesmatige innovaties in de bouw 
met elkaar te delen om zo onze 
voorsprong uit te bouwen. RGS is 
daar een klein, maar actief onder-
deel van.’

En de leergang, die binnenkort weer 
begint?
‘Ik geef natuurlijk ook reguliere 
colleges, aan studenten. Maar de 
Leergang Resultaatgericht Samen-
werken in Onderhoud, die ik dit jaar 
voor de zevende keer organiseer, on-
derdeel van de Pioneering Academy, 
is bedoeld voor juist die midden-
kaderfunctionarissen bij bedrijven 
en corporaties die projectverant-
woordelijk zijn bij RGS-projecten. In 
acht sessies doorlopen we het hele 
RGS-proces, met veel sprekers uit de 
praktijk en met heel concrete casus-
sen: los het maar op.

Je merkt dat bij bouwbedrijven heel 
weinig kennis is van hoe beleid 
bij corporaties tot stand komt. Dat 
is alleen al winst. En mensen uit 
verschillende disciplines werken 
samen aan vraagstukken over het 
duurzaam onderhouden van wo-
ningcomplexen. Het is eigenlijk RGS 
in de praktijk.’

Glenn Stern: 
‘Projectleiders 
worden verant-
woordelijk voor 
heel andere 
 dingen’ 
FOTO: JMS

FAVORIT LGX ALL YEAR
WWW.DRENTHVERF.NL  

GEMAKKELIJK VERWERKBAAR VANAF 0°C • 
NA 2,5 UUR KLEEFVRIJ •  

MOOIE BOLLE GLANS •   
NA 2 UUR GEEN CONDENS-/ REGENSCHADE MEER • 

‘Bedrijven denken dat 
ze RGS wel kunnen’ ‘Maak RGS 

ona� ankelijk van 
personen’

ALMELO p�Hij behoort tot de eerste generatie mensen 
die, al in de negentiger jaren van de vorige eeuw, aan 
de slag gingen met wat nu Resultaatgericht Samen-
werken heet. Voormalig hoofd technische dienst 
bij verschillende woningcorporaties, tegenwoordig 
hoofddocent Gebouwde Omgeving aan de Bouwkun-
deopleiding van de Saxion Hogeschool Glenn Stern: 
‘We leren techneuten beslissen voor de langere ter-
mijn.’
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Cosmas Blaauw, zelf 
zzp’er, liep op tegen de 
stuitend hoge tarieven 
van een arbeidsonge-
schiktheidsverzekering: 

‘Het moest anders, efficiënter en 
rechtvaardiger.’ 

Blaauw visualiseert de aanpak: 
‘Bij een verzekering gaat het geld, 
de betaalde premies, in één grote 
pot van de verzekeraar. Die verzeke-
raar beheert dat geld en betaalt uit 
bij langdurige uitval. Dat lijkt heel 
sociaal. Bij SharePeople bestaat 
geen centrale pot, maar heeft elke 
deelnemer zijn eigen potje. En al 
die potjes zijn middels een bancaire 
technologie verbonden. Daarmee 
ontstaat één grote virtuele spaarpot, 
waarbij elke deelnemer over zijn 
eigen “spaarpotje” kan blijven be-
schikken.’

Blaauw noemt SharePeople een 
sociaal systeem: ‘Noem het “crowd-
surance”. We stellen slechts enkele 
simpele voorwaarden. Allereerst 
ben je ondernemer, dat toon je aan 
met een KvK-nummer. Vervolgens 
geef je aan de dat je 100 procent ar-
beidsgeschikt bent én je bent niet 
ouder dan 55 jaar. De door ons ge-
hanteerde tarieven zijn voor ieder-
een hetzelfde. Per 1 oktober starten 

we met een variant voor onderne-
mers ouder dan 55 jaar.’

Een soort van Broodfonds? 
Blaauw: ‘Daar heeft het iets van 
weg. Alleen zijn de groepen deel-
nemers bij een broodfonds beperkt 
tot maximaal 50 deelnemers. Share-
People kent geen beperking, waar-
door ook het risico beter gespreid 
is. Bovendien waarborgt dit systeem 
je privacy als je ziek bent, wel zo 
handig binnen ondernemersnetwer-
ken.’

Om willekeur van ziektemeldin-
gen en de zwaarte ervan in te kun-
nen schatten, heeft SharePeople 
een partner in de arm genomen, 

Capability, een landelijk onafhanke-
lijke arbodienstverlener. ‘Die heeft 
speciaal voor ons een dienstverle-
ning ontwikkeld. Zij hebben contact 
met onze deelnemers. Een ziekmel-
ding gaat rechtstreeks naar Capabi-
lity. Daarnaast beschikt Capability 
over de tools om ziekteprocessen te 
begeleiden, waar mogelijk te verkor-
ten en eventueel te voorkomen.’

SharePeople betaalt bij arbeids-
ongeschiktheid na twee maanden 

uit; dit in tegenstelling tot een com-
merciële verzekering, veelal na pas 
een jaar.

Ook moet gezegd zijn dat de uit-
kering maximaal twee jaar zal zijn. 
Blaauw: ‘Een bewuste keuze. Wij 
kunnen maximaal twee jaar dragen. 
Met die twee jaar ondervang je ook 
de meeste langdurige ziektes; feite-
lijk 98 procent. Maar wees eerlijk, 
na twee jaar arbeidsongeschiktheid 
is terugkeer in je bedrijf niet meer 
realistisch. In dat geval sturen we 
aan, indien mogelijk, op een reïnte-
gratietraject en/of omscholing. Daar 
zijn deze twee jaar ook voor.’   

De financiële grondgedachte 
achter het systeem is dat de premie-
betalingen en de schade-uitkering 
altijd exact met elkaar in balans 
zijn. ‘Als er weinig of geen uitkerin-
gen zijn, zijn er ook nauwelijks pre-
miebetalingen nodig.’

Voor de duidelijkheid legt 
Blaauw uit dat elke deelnemer een 

inschrijfgeld betaalt à 180 euro en 
jaarlijks 120 euro. ‘Hiervan bekosti-
gen we alle overheadkosten, zoals 
het betalingssysteem, administratie 
etc. Vervolgens legt elke deelnemer 
125 euro in; in die eerder genoemde 
eigen “spaarpot”, een fractie van 
de maandpremie bij een normale 
verzekeraar. Maakt iemand dan 
aanspraak op een uitbetaling, dan 
vraagt het systeem om een donatie 
van een x-bedrag uit ieders per-
soonlijke “spaarpot”, waarbij elke 
deelnemer evenredig aan bod komt 
om bij te dragen.’

Eerlijk is eerlijk, bij een hoog 
ziektepercentage zal de aanspraak 
op de reserves naar rato hoger uit-
vallen. ‘Met een maandbedrag van 
125 euro spreek je over een door 
ons maximaal af te dekken ziekte-
percentage van 6,25 procent. Dat is 
hoog, zeker voor ondernemers. In 
de bijna imaginaire situatie dat het 
percentage hoger uit zou vallen dan 

6,25 procent, ontvangt de zieke iets 
minder ziekte-uitkering, simpelweg 
omdat er dan niet meer in kas zit. 
Nogmaals: de premiebetalingen en 
de schade-uitkering moeten altijd 
exact met elkaar in balans zijn.’

Om dit betalingssysteem te la-
ten functioneren is voor SharePeo-
ple een speciale softwareapplicatie 
ontwikkeld in samenwerking Bunq, 
een digitaal financiële dienstverle-
ner met een gecontroleerde bank-
vergunning. ‘SharePeople houdt de 

donaties en transacties nauwgezet 
bij. Bij een laag maandelijks ziek-
tepercentage zullen de deelnemers 
weinig verzoeken tot een donatie 
krijgen. Er blijft dan maandelijks 
geld in het persoonlijke potje over. 
De deelnemer die de maximale 
inleg van 125 euro per maand in-
brengt, ziet, bij een laag ziekteper-
centage, zijn of haar tegoed aardig 
groeien en kan daar tussentijds zelf 
naar believen gebruik van maken, 
bijvoorbeeld voor een aanvulling op 
het pensioen. Het maandelijks res-
terend ingebrachte geld blijft eigen-
dom van de deelnemer.’

DRIEBERGEN p�Het is geen verzekering en toch betaalt 
SharePeople uit bij arbeidsongeschiktheid. Dat 
vraagt om uitleg. ‘Onze deelnemers delen met elkaar 
het risico om arbeidsongeschikt te raken en te zijn.’ 
Initiatiefnemer Cosmas Blaauw legt het uit.

‘Ingelegd tarief blijft je eigendom’ 
Cosmas Blaauw: ‘Wij verzekeren niet. 
Deelnemers delen samen het risico 
van arbeidsongeschiktheid’
Foto: HvG

Ultramatte afwerking van minerale ondergronden. 

Toepasbaar op wanden, vloeren, aanrechtbladen
en meubels als afwerklaag op o.a.:

De Norm Trae Lyx Mineral Finish

• Beton
• Betonlook
• Ciré
• Stuc

• Tadelakt
• Micro topping
• Andere minerale materialen

• Behoud van originele kleur en matheid
• Geschikt voor natte ruimtes

Bichemie® Coatings BV
Postbus 2365
8203 AH Lelystad

Trae Lyx info:
Tel.:      +31(0)320 - 28 53 57
E-mail: advies@bichemie.nl

www.traelyx.nl

Trae Lyx Mineral Finish

Advertentie Mineral Finish 266x120.indd   1 07-03-18   10:44

‘De inleg is maandelijks 
maximaal 125 euro’ 

‘Premie en uitkering 
moeten in balans zijn’

SharePeople helpt ondernemers het risico van 
arbeidsongeschiktheid te delen
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‘Eindplanning is heilig’

Vastgoedonderhoudsbedrijf Elk  
voert tijdens de zomerperiode 
complete renovaties uit  

De gesprekken over de 
ingrijpende aanpas-
singen voor basis-
school De Bongerd in 
het Noord-Brabantse 

Haps vonden in februari plaats. Uit-
gangspunt van de renovatie is een 
meer open karakter dat aansluit 
bij de huidige onderwijsontwikke-
lingen, waarin leerlingen letterlijk 
anders binnen een school bewegen 
dan in het traditioneel klassikale 
onderwijs. 

Een en ander betekent behalve 
schilderwerk ook het vervangen van 
plafonds, nieuwe vloeren, aanleg-
gen van ledverlichting, een andere 
indeling en invulling van de aula, 
aanleg van lichtstraten, renovatie 
van garderobe en de toiletgroepen, 
waarbij staande toiletten vervangen 
worden door hangtoiletten. 

Drie uitgenodigde partijen bogen 
zich over de aanvraag. Ze dienden 
een plan van aanpak en een begro-
ting in en hielden een presentatie. 
Onderhoudsbedrijf Elk scoorde het 
beste. Het bedrijf, met vestigingen 
in Nijmegen en Gemert en ongeveer 
120 medewerkers in dienst, werkt 
met zelfstandig opererende klant-
teams. Iedere opdrachtgever met 
een eigen projectleider, projecton-
dersteuner, calculator, werkvoor-
bereider en een aantal vaste mede-
werkers. De medewerkers van Elk 
voeren zelf het schilder-, timmer- en 
loodgieterswerk uit. 

Voor de uitvoering van dit pro-
ject is het klantteam van projectlei-
der Geert van Nispen verantwoor-
delijk: ‘We voeren dit project in 
hoofdaanneming uit in samenwer-

king met een aantal co-makers: te-
gelzetter, plafonneur, vloerenlegger, 
stukadoor en elektricien, voor ons 
allemaal heel bekende partijen. Die 
werken op bijna al onze projecten. 
Dat schept vertrouwen, niet alleen 
onderling, maar ook naar onze op-
drachtgevers. Bovendien kennen ze 
onze ‘geen-gedoe-filosofie’ en slui-
ten ze naadloos aan op onze nor-
men en waarden.’

Maar om tijdens een vakantiepe-
riode met zoveel co-makers binnen 
zulke omvangrijke projecten effici-

Sommige disciplines voeren co- 
makers uit; in de regel bekende vak-
mannen voor vastgoedbedrijf Elk 

Ook de inrichting van een nieuwe 
lichtstraat is onderdeel van de totale 
binnenrenovatie

ent te kunnen opereren, zal je maxi-
maal op elkaar én op de verant-
woordelijkheid en bereidwilligheid 
van de medewerkers moeten kun-
nen vertrouwen. Van Nispen: ‘Aller-
eerst hebben we de werkzaamheden 
voor dit project verdeeld over de 
mei- en zomervakantie, respectieve-
lijk over twee weken en over vijfen-
eenhalve week. Vervolgens hebben 
we de planning in samenspraak 
met de co-makers opgesteld. Die 
is niet door ons opgelegd. Daar ligt 
een deel van de kracht. Door in een 

vroegtijdig stadium te overleggen, 
kunnen zij en wij bijtijds rekening 
houden met het inplannen van me-
dewerkers. Veelal collega’s die geen 
kinderen hebben of al uit de kinde-
ren zijn of en daarom flexibeler zijn 
in het opnemen van hun vakanties 
buiten de piekperioden. Maar ook 
plannen we medewerkers van de co-
makers door, als hun eigen werkge-
ver verhinderd of op vakantie is. Dat 
wederzijds vertrouwen is er.’ 

Volgens Van Nispen bestaat de 
efficiënte samenwerking ook bij de 
gratie van de bekendheid om met 
elkaar te werken. ‘De medewerkers 
kennen elkaar, ze communiceren 
beter. Voor een werk waar een hoge 
druk op staat, onder extreem warme 
weersomstandigheden, is dat goud 
waard. Vertrouwen en vrijheid ge-
ven, het betaalt zich terug. Daar 
voelt iedereen zich wel bij. Wát ze 
moeten doen, horen ze van ons; hóe 
ze het moeten doen, weten zij veel 
beter dan ik; dat hoef ik ze niet te 
vertellen.’ 

Dat geldt overigens niet alleen 
op basisschool De Bongerd in Haps, 
waar gemiddeld tien man aan het 
werk is, maar ook het onderhouds-
werk in hoofdaanneming aan het 
Maas en Waalcollege, een scholen-

gemeenschap in Nijmegen, plus nog 
enkele kleinere vakantieprojecten. 
In de scholengemeenschap reno-
veert Elk een lange doorgangsruim-
te: een een-op-een-opdracht uitge-
voerd in bouwteam.

Los van de hoge werkdruk valt 
er qua planning tussen de afzonder-
lijke projecten wel wát te schuiven, 
geeft Van Nispen aan: ‘Je wilt voor-
komen dat de verschillende discipli-
nes elkaar in de weg lopen en dat de 
juiste volgorde van handelen in acht 
wordt genomen. Daarom starten ze 
iedere dag met een dagplanning. De 
eindplanning is daarbij heilig: de 
oplevertermijn staat als een huis. Ie-
dereen weet wat van hem verwacht 
wordt.’ Opvallend daarbij is ook de 
hoge mate van vrijheid en zelfstan-
digheid voor de vakmannen. ‘Daar 
zoeken we de mensen op uit. Het 
zijn ook mensen die niet om elk wis-
sewasje bellen, maar probleemop-
lossend handelen. Ze denken mee 
en vooruit. Komt het voor dat ze, be-
trokken en meedenkend, voor een 
andere aanpak willen kiezen, maar 
het eindresultaat is hetzelfde, vin-
den we dat prima. Dat zegt iets over 
hun betrokkenheid. Omgekeerd fa-
ciliteren we onze medewerkers zo 
veel mogelijk. In de basis beschik-
ken ze over de spullen die ze nodig 
hebben. Wij bestellen de bulk op 
grond van de opname van het werk 
en de inschatting wat ze nodig heb-
ben. Maar komt men iets tekort, dan 
kan in principe iedereen zelf het 
ontbrekende via de groothandel be-
stellen. Wel via een traceerbaar pro-
cedé en werknummer. Er moet wel 
een basiscontrole zijn. Je wilt name-
lijk tijdverlies voorkomen en er voor 
zorgen dat mensen vooral niet op el-
kaar gaan staan wachten.’

Natuurlijk ontbreekt de schilder niet 
tijdens de binnenrenovatie van de 
basisschool FOTO’S: HVG

Geert van Nispen was projectleider 
van alle projecten die tijdens de va-
kantieperiode in uitvoer waren

Een renovatie 
gaat hier heel 
wat verder dan 
schilderwerk en 
houtrotrenovatie 
alleen. Complete 
sanitairblokken 
werden gereno-
veerd

‘De juiste mensen op de 
juiste plek’

‘Vooral niet op elkaar 
staan te wachten’  

HAPS p�De vakantieperiode is dé tijd voor onderhoud aan onderwijsinstellin-
gen. Lang niet altijd alleen schilderwerk. Vastgoedonderhoudsbedrijf Elk uit 
 Nijmegen zette midden in de vakantie voldoende mensen in voor een volledige 
binnenrenovatie. ‘Dat lukt alleen met de juiste mensen op de juiste plek’, legt 
projectleider Geert van Nispen uit.

Zo’n beetje alle 
bouwdisciplines 
waren tijdens de 

renovatie aan-
wezig
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Omdat het schilders-
vak een eeuwenoud 
ambacht is, heeft 
het de tijd gehad 
om veel jargon te 

ontwikkelen. Dus veel van de nu ge-
bruikte termen zouden al heel oud 
kunnen zijn. En veel jargon is ook 
nog eens heel lokaal en daardoor 
moeilijk in kaart te brengen. Maar 
door het internet is de wereld een 

stuk kleiner geworden. Hierdoor 
ontstaat de mogelijkheid om vak-
mensen met elkaar te verbinden. 

Wij willen nu deze mogelijkheid 
benutten om zo veel mogelijk schil-
derstermen bij elkaar te brengen. 

Komende tijd zal SchildersVakkrant 
via diverse kanalen oproepen om 
zoveel mogelijk jargon te kunnen 
verzamelen. Het liefst met uitleg en 
herkomst van de term.

Nu ben ik zelf als schilder lang 
actief geweest in West-Nederland 
en nu sinds 2005 werkzaam in het 
noorden van Nederland. Veel jargon 
komt overeen. Zoals bijvoorbeeld 
‘sauzen’ of ‘besnijden’. Deze zijn 
algemeen bekend in het hele land. 
Maar mijn Drentse collega’s gebrui-
ken ook woorden die ik nog niet 
kende. Een leuk voorbeeld is ‘te-
rugstippen’. Bij mij, als westerling, 
bekend als ‘terugsoppen’. Hiermee 
wordt bedoeld het restant gebruikte 
verf vanuit het verzetblik terug gie-
ten in het moederblik. De woorden 
lijken op elkaar, maar zijn toch an-
ders. En zo zullen er in alle uithoe-
ken van het land nog vele mooie ter-
men te vinden zijn.

Veel jargon wordt landelijk ge-
bruikt, zoals het hierboven genoem-
de ‘sauzen’ en ‘besnijden’. Maar ook 
‘aanzet’ en ‘verregenen’ zijn termen 
die schilders veel gebruiken. Ander 
voorbeeld is de alternatieve bena-
ming voor het oplosmiddel terpen-
tine. Breed bekend is natuurlijk 
het woord ‘peut’. Dit woord wordt 
ook dikwijls gebruikt door doe-het-
zelvers. Waar het precies vandaan 
komt weet ik niet, maar ik hoor het 
graag. Een ander woord voor ter-

pentine dat schilders veel gebrui-
ken is ‘snelwater’. Logisch, want 
door toevoeging van wat terpentine 
wordt de verf dunner en zou je er 
sneller mee kunnen strijken. Vooral 
gebruikt door ‘nieuwbouwschil-
ders’, wat eigenlijk ook weer jargon 
is (een beetje denigrerend woord 
voor schilders die snelheid belang-
rijker vinden dan kwaliteit). En ook 
wordt de term ‘white spirit’ vaak 
voor terpentine gebruikt, vooral in 
België.

Boegbeeld van het schilderjar-
gon is voor mij de term ‘heilige dag’. 
Deze term wordt door schilders 
in het hele land gebruikt voor het 
stukje werk waar na schilderen on-
voldoende of geen verf zit. Na wat 
rondzoeken op het internet vond ik 
de meest logische verklaring voor 
deze term. De verklaring zegt al-

les: op die betreff ende plek is niet 
gewerkt, net zoals vroeger, op een 
heilige dag. Hoe oud het is en waar 
deze term is ontstaan kon ik zo snel 
niet vinden, maar dat zijn nu juist 
de zaken waar we naar op zoek zijn. 
Nieuwe termen, maar ook anekdo-
tes waar bekende termen vandaan 
komen. Ook leuk zijn voorbeelden 
waar door gebruik van jargon enor-
me misverstanden zijn ontstaan. 
Kortom, we willen met jullie hulp 
een mooie opsomming maken van 
schildersjargon, het liefst met uit-
leg, herkomst en eventueel de regio 
waar het gebruikt wordt.

Zie ook dit artikel dan ook als 
een soort oproep. Stuur typische 
schildertermen en -spreuken daar-
om naar me op. Indien mogelijk 
dus vergezeld van hun oorsprong 
of achtergrond. Dat mogen ook ty-
pische familieachtige uitspraken 
zijn: mijn opa en vader zeiden al-
tijd….etc. Die kunt u sturen naar: 
richard@blauwvlas.nl. Ik kijk uit 
naar uw inzendingen.

HAVELTE p�Sla Wikipedia er op na en ‘jargon’ staat voor: 
het taalgebruik binnen een vakgebied of een groep 
mensen, de vaktaal, die voor buitenstaanders vaak 
moeilijk te volgen is. Deze omschrijving dekt voor Ri-
chard Hoogstraten, zzp-schilder en freelanceschrij-
ver voor Schildersvakkrant, aardig de lading. ‘Ook 
ons schildersvak zit vol jargon. Hieronder een ‘voor-
zet’ van een selectie uit het schildersjargon.’

Schilderjargon
Baanvorming. Het heeft niets te ma-

ken met het UWV of met de A2. Het is 
jargon voor de wijze van opdrogen, 
waarbij de manier van aanbrengen 

duidelijk zichtbaar is

Uitkammen is er niet alleen voor de luizenmoeder; schilders doen het dagelijks
FOTO’S: RICHARD HOOGSTRATEN

A PRO KNOWS
ALTIJD HET BESTE RESULTAAT. WWW.DELTECTAPE.NL

A PRO KNOWS

In alle uithoeken van 
het land zijn mooie 
termen te vinden

Boegbeeld van het 
schildersjaron is de 
‘heilige dag’

Richard Hoogstraten duikt in het typisch taalgebruik 
van schilders door de jaren heen 
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De temperaturen berei-
ken tropische waar-
den, terwijl Donny 
van der Burgt samen 
met vader Klaas en 

zoon Giovanni bezig is met het zet-
ten van glas in een voormalige va-
kantiewoning. ‘Bomen en wind 
vanaf het water geven gelukkig nog 
wat verkoeling’, vertelt hij. De riet-
gedekte houten vakantievilla ligt 
aan de Warkummer Trekfeart. Witte 
muren en ramen met kruisroeden 
geven de woning karakter. De kun-
stige luiken, met schuinkruis of an-
dreaskruis, dienden in vervlogen 
tijden als bescherming nog tegen 
onheil. Het draagt bij aan de feeërie-
ke uitstraling van de bungalow. Een 
bijzondere klus voor Topglas. ‘De 
eigenaresse, die in Katwijk woonde, 
is verliefd geworden op Friesland. 
Met haar man voer ze altijd over de 
meren. Het plan ontstond om hier 
permanent te komen. Ondanks het 
overlijden van haar man, zet ze die 
droom door.’

Voor permanente bewoning 
moet het huis beter worden geïso-
leerd. De vloer en de rieten kap 
verdienen ook een opknapbeurt. 
Voor de glaszetter is er voldoende 
uitdaging. Enkelglas is vervangen 
door HR++. Gekozen is voor negen 
millimeter dik Monuglas Modern 

van leverancier Stolker Glas uit Ede. 
Het hoogrendement glas verbetert 
het comfort aanzienlijk. ‘De woning 
kent in de oude situatie twee soor-
ten ramen. Aan de ene kant heb je 

een groot oppervlakte, bestaande 
uit 48 kleine raampjes met stopverf. 
De andere heeft kruisroeden.’ Van 
der Burgt legt uit dat er sprake is 
van houtrot in het kozijn en dat stij-
len wegzakken. Dat is aangepakt. 
De kruisroeden maken plaats voor 
Wiener Sprossen. Tussen de isola-
tieruiten is met behulp van metalen 
roeden een vakverdeling gemaakt. 
Op de buitenkant van het glas wor-
den ter hoogte van de roeden de 
glaslatten geplakt. 

Van der Burgt spreekt over een 
tijdrovende klus. ‘Het houtrot hier 

De vele ruitjes 
doen het lijken 
alsof er gebogen 
ramen in de ron-
de voorgevel zijn 
geplaatst

is niet extreem, maar de onderstij-
len zijn behoorlijk scheef. Die moe-
ten we dus weer afzagen om het 
glas er recht in te krijgen. Je moet 
bij renovatie goed nadenken wat 
je er precies uithaalt om het geheel 
recht te trekken. De ramen met het 
oude werk kappen we eruit. Oude 
sponningen van circa 6 mm dikken 
we op zodat je het zwarte kader van 
het glas minder ziet. Het vraagt echt 
om een timmermansoog. Een geluk 
is dat ik van huis uit een gediplo-
meerd timmerman ben. Die experti-
se komt bij deze klus goed van pas.’

Donny van der Burgt is ander-
half jaar geleden onder de naam 
Topglas Leeuwarden voor zichzelf 
begonnen. Daarvoor werkte hij voor 
verschillende glaszetbedrijven. ‘In 
mijn achterhoofd heb ik altijd de 
wens gehad om voor mezelf te be-
ginnen, maar heb die stap nooit 
durven zetten. In de winter zat ik 

thuis, omdat er in glas dan weinig 
te doen is. Stilaan kwamen er steeds 
meer maanden bij. Het moment om 
een eigen onderneming te begin-
nen.’ 

Zijn oude werkgever, GlasCon-
struct Faber Tilma in Leeuwarden, 
bood de ruimte en is nu een belang-
rijke opdrachtgever. Vanaf het begin 
gaat het voortvarend. De zomer-
periode benut Van der Burgt volop 
om een buffer voor de winter op te 
bouwen. In de praktijk blijkt dat de 
winters minder koud worden en hij 
lang door kan gaan. 

Renovaties zijn een specialiteit 
van Topglas geworden, omdat er ge-
woon veel monumentaal glas wordt 
vervangen. ‘Er is een groeiende 
wens naar betere isolatie. Ik werk 
nu met het dunste isolatieglas, dat 
niet meer dan een centimeter dik 
is. Het glas moet in de oude syste-
men passen. Dan heb je een spouw 
en monumentenglas aan de buiten-
kant zodat je het authentieke rim-
peleffect krijgt.’ Een andere trend is 
behoud van het stopverf-principe, 
maar dan zonder stopverf. Van der 
Burgt gebruikt daarvoor Renoseal 
van Bloem Sealants uit Den Haag. 
‘Een overschilderbare elastische 
stoppasta en beglazingskit. De dro-
ging is uitstekend, waardoor een 
schilder vaak binnen twee dagen al 

aan de slag kan.’
In het secure renovatiewerk 

moet Topglas zich gaan onderschei-
den. ‘Een voordeel is dat je met mo-
numentale klussen vaak volop in 
de belangstelling staat.’ Voor zijn 
onderneming voorziet Van der Burgt 

een kleine groei. Mijn doel is dat 
mijn zoon Giovanni uiteindelijk in 
het bedrijf komt. Hij loopt nu stage 
bij mij. Dat komt vanwege de drukte 
erg goed uit.’ Bijzonder is dat in de 
zomerperiode daardoor drie genera-
ties op het werk staan. Vader Klaas 
van der Burgt springt namelijk ook 
op verschillende momenten bij. ‘Hij 
heeft gezondheidsklachten, maar 
kan het minder belastende werk zo-
als het krabben van oude kit en het 
zagen van latten nog uitstekend op-
pakken. Voor mij is het fijn dat ik in 
een drukke periode wat extra hand-
jes heb.’ 

De klus met de ‘sprookjesvilla’ in 
Dedgum is volgens planning in een 
week tijd geklaard. ‘Toch moeten 
we even terugkomen, want ook de 
badkamer moet dubbele beglazing 
krijgen. Dat is natuurlijk geen straf’, 
lacht Van der Burgt.

Inspectie van het bestaande houtwerk. Klaas van den Burgt overlegt 
met zoon Donny 

Het enkel glas en de oude panlatten 
worden verwijderd en afgevoerd

Goed nadenken over 
wat je eruit haalt

Er is een groeiende 
wens naar betere 
isolatie

Beter isoleren met ultradun glas

Drie generaties aan 
de slag met Friese 
‘sprookjesvilla’  

Giovanni van den Burgt zaagt de tientallen glaslatten op maat 
FOTO’S: NOORDOOST.NL/ALEX J. DE HAAN

DEDGUM p Er is toenemende vraag naar beter isoleren-
de ramen in monumentale panden, hee	 Donny van 
der Burgt met zijn glaszettersbedrijf Topglas in Leeu-
warden gemerkt. Bij het zetten van nieuw glas in een 
‘sprookjesbungalow’ in het Friese Dedgum kan hij 
laten zien wat zijn jonge bedrijf in huis hee	.

Het plaatsen van 
een glaslat voor 
het nieuwe isola-
tieglas. Donny 
van der Burgt zet 
de ruit in het bo-
venlicht eerst 
vast en lijmt 
daarna alle glas-
latten en roeden



‘Al voor de lancering van 
Gerecyclede muurverf 
was ik ermee actief op 

social media. Dat werd opgepikt 
door twee verschillende schilders-
bedrijven in Noord-Nederland. Zo 
kreeg ik een belletje van de Asser 
Glas en Verfhandel.’

Huyser is mede-eigenaar van 
Niveau, een verfmerk dat eigen-
dom is van tien zelfstandige verf- 
en behangspeciaalzaken. Bart: 
‘Niveau is ontstaan uit onvrede 
van vbs-winkels over het distribu-

tiebeleid van de grote professio-
nele verfmerken. Die merken zijn 
groot gemaakt door de vbs-zaken 
en de schilders, maar nu worden 
ze in bouwmarkten en op internet 
verkocht tegen prijzen waar bijna 
geen marge op zit. Ons brede as-
sortiment lakken en muurverven 
is van zeer goede kwaliteit, ex-
clusief van ons en sterk concur-
rerend qua prijs. Het merk wordt 
in zestig winkels in Nederland 
verkocht.’

Ook wel aan professionele 
schilders. Huyser: ‘Veel vbs-zaken 
hebben lokaal een groothandels-
functie voor schilders. Ze kunnen 
er hun vaste merken met dezelfde 
kortingen kopen als bij de verf-
groothandel. Zo komen ze in con-
tact. Ook omdat de interieurwin-
kels regelmatig schilders zoeken 
voor klanten.’

Huyser kwam begin dit jaar 
in contact met Intergreen. ‘Dat is 
een groot chemisch bedrijf, ge-
specialiseerd in het recyclen van 
allerlei chemische stoff en, waar-

onder verf’, legt hij uit. ‘Ze zame-
len bruikbare resten muurverf in 
bij afvalverwerkers en ontvangen 
daarnaast restpartijen verf rechts-
reeks van handelaren en fabri-
kanten. Ze maken grote batches 
recycleverf, betrouwbare kwali-
teit, schrobklasse 2. De vraag was 
of ik die verf op de consumenten-
markt wilde brengen.’

De rest is (zeer jonge)  ge-
schiedenis: sinds augustus levert 
Niveau de muurverf, voorlopig al-
leen helder wit. Huyser: ‘Winkels 
die een basispakket bij mij afne-
men ondersteun ik heel gericht 
via Facebook. We targetten met 
name mensen die laten blijken 
interesse te hebben in milieube-
houd en duurzaamheid. Mensen 
die het leuk vinden om op social 

media, te vertellen over hun zon-
nepanelen, hun warmtepomp. 
Die zijn geïnteresseerd in gerecy-
clede verf.’

‘Nu we merken dat ook schil-
ders geïnteresseerd zijn, moet je 
ook aan andere doelgroepen den-
ken. Scholen en overheidsinstan-
ties moeten bijvoorbeeld duur-
zaam inkopen. Het is mooi als je 
als schilder duurzame verf kunt 
aanbieden.’

Over de duurzaamheidsclaim 
kun je een boom opzetten: er 
wordt bijvoorbeeld aan de oude 
muurverfresten nieuwe grondstof-
fen toegevoegd. Huyser: ‘Bedenk: 
het gaat om verf die anders als 
chemisch afval behandeld zou 
worden. Recyclen is juist heel 
duurzaam.’

‘Schilders vroegen er om’
WOUDENBERG  p Niet dat Bart Huyser er geen promotie voor aan het maken was, maar dat zo’n beetje 
de allereerste emmers van zijn ‘Gerecyclede muurverf’ naar professionele schilders gingen, via de 
schildergroothandel, dat was wel een verrassing. ‘Verf om over te vertellen aan je buurman.’

‘De grote merken 
staan in de 
bouwmarkt’

BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING
HOFLEVERANCIER

100%GLANS

Buitengewoon 
goed

HET PRODUCTLoodvervanger
Onder de naam Leadax introduceert 
Visscher Holland een loodvervanger 
met dezelfde eigenschappen als 
traditioneel lood, maar dan zonder 
schadelijke eff ecten voor gezond-
heid en milieu. Het waterkerende 
materiaal bestaat uit aluminium 
strekmetaal, dat aan beide zijden 
is voorzien van een laag gemodifi -
ceerd polyvinylbutyral, waardoor 
het een laag gewicht heeft. Leadax 
is te verwerken in onder meer 
(spouw)gevels, onder kozijnen, aan 
de onderzijde van dakkapellen of 
dakvensters als waterdichting en als 
aansluiting van zijgevels van dakka-
pellen op het pannendak. Beschik-
baar in rollengtes van 6 meter en in 
breedtes variërend van 15 – 100 cm. 
De standaard kleur is loodgrijs; op 
aanvraag zijn ook andere kleuren 
beschikbaar.
info: (0521) 53 59 39
www.leadac.com
bouwproducten.nl: 253305

Cementgebonden 
gietvloer
Arturo Unique Flooring, een merk 
van Uzin Utz, biedt met Arturo Con-
creta een cementgebonden gietvloer 
met een industriële, robuuste look 
& feel. Deze uitstraling ontstaat 
door de natuurlijke werking van 
cement, kleurpigment en water die 
met elkaar worden gemengd en ter 
plaatse op de grond gegoten. Het 
vloersysteem is beschikbaar in tien 
verschillende trendkleuren en in 
verschillende lagen aan te brengen: 
er wordt gestart met een primer of 
schraplaag, waarna de vloer wordt 
afgewerkt met een impregneerlaag, 
gevolgd door twee lagen toplak. De 
naadloze vloer is toe te passen als 
decoratieve, esthetische afwerking 
van cement- en gipsgebonden on-
dergronden en naar wens te combi-
neren met vloerverwarming.
info: (053) 573 73 73
www.unipro.nl
bouwproducten.nl: 253339

Valblok 
Na tests met sproeinevels onder 
hoge druk en hoge temperatuur, 
is aan het valblok Miller DuraSeal 
valstop (SRL) de stof- en waterdicht-
heidklasse IP69K toegekend. Dit 
maakt het geschikt voor gebruik in 
zware (weers)omstandigheden. De 
buitenzijde van het valblok sluit 
zowel het remsysteem als de veer 
en de lagers volledig af en biedt zo 
een goede bescherming tegen vuil, 

water of chemische stoff en. Boven-
dien is de extra sterke rem bestand 
tegen verschillende valpartijen. Het 
valblok is tot 30 procent lichter dan 
vergelijkbare systemen en heeft 
een draagvermogen van 140 kg. Be-
schikbaar in een 15, 30 en 40 meter 
variant.
info: (0413) 24 44 44
www.wiltec.nl
bouwproducten.nl: 253333

Verfmengmachine
Als offi  ciële vertegenwoordiger 
van The Little Greene Paint Com-
pany – en hiermee het verfmerk 
‘Little Greene’ – biedt Van Sand 
sinds enige tijd ook de verf- en be-
hangproducten van Paint & Paper 
Library. Daarbij vermeldt het bedrijf 
dat de verf van beide merken is te 
mengen op dezelfde verfmengma-
chine, wat voordelen oplevert voor 
zowel bestaande als nieuwe dealers. 
Speciaalzaken hebben hiermee 
bijvoorbeeld de mogelijkheid om 
de twee verschillende verfmerken 
te presenteren zonder de noodzaak 
te moeten investeren in een extra 
mengmachine. Bovendien kunnen 

zij een grotere 
doelgroep be-
naderen met 
deze comple-
menterende 
verfmerken 
én de produc-
ten gelijktij-
dig bestellen 
bij dezelfde 
contactper-
soon.

info: 06 15 95 22 66
www.vansand.nl
bouwproducten.nl: 253337

Bart Huyser: 
‘De muurverf 
is van be-
trouwbare 
kwaliteit en 
volop lever-
baar. Voorlo-
pig alleen in 
wit, eventu-
eel aan te 
kleuren.’
FOTO: JMS
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Witte short
Speciaal voor de warme dagen 
heeft Rehamij haar assortiment 
uitgebreid met een witte short van 
Assent. Deze witte korte broek is 
vervaardigd van 65 procent polyes-
ter en 35 procent katoen, wat een 
bijdrage levert aan een hoge duur-
zaamheid. Verder is het beschikbaar 
in de maten 48 - 62. Het kledingstuk 
beschikt over diverse zakken, waar-
door de schilder of stukadoor altijd 
zijn gereedschap bij zich heeft. 
info: (0182) 35 38 41
www.rehamij.nl
bouwproducten.nl: 253332

Gietvloeren

Arturo Unique Flooring, een merk 
van Uzin Utz, biedt met de Color 
Collection 2.0 een kleurencollectie 
voor de gietvloeren van hetzelfde 
merk. Voor elke stijlwereld is een 
eigen kleurpalet voor de vloer ge-
creëerd. Natuurlijke materialen als 
bamboe, katoen, leer en hout laten 
zich in het interieur op een originele 
wijze combineren. 
info: (053) 573 73 73
www.unipro.nl
bouwproducten.nl: 253352



‘Met dat certifi caat laat 
je zien dat je aan wer-
kelijk alle in Europa 

geldende eisen op het gebied van 
emissie van vluchtige organische 
stoff en voldoet’, vertelt Sander Aal-
ders, business development mana-
ger voor de Benelux in dienst van 
Eurofi ns. Dat is een multinationaal 
bedrijf met wereldwijd 400 labora-
toria en testcentra, die ieder hun ei-
gen specialisatie hebben. De Deense 
vestiging is wereldwijd de grootste 
test- en certifi ceringsfaciliteit op het 
gebied van VOS.

De schilder kent die VOS nog 
goed, van de Europese wetgeving 
die in 2000, 2007 en 2010 steeds 
strenger werd en waardoor steeds 
minder oplosmiddelen in verf mo-
gen zitten. Aalders: ‘Die wetgeving 
gaat om de hoeveelheid VOS in ge-
bruiksklare verf. Over de stoff en die 
verf in opgedroogde toestand mag 
uitstoten zeggen die regels niets. 
Sterker: daar is helemaal geen ge-
harmoniseerde Europese regelge-
ving over.’

Terwijl het bewustzijn over 
voor de mens schadelijke stoff en 
in het binnenmilieu wel toeneemt. 
Aalders: ‘In Duitsland, België en 
Frankrijk zijn er al wel voorschriften 
voor VOS-emissies. En er is een Eu-
ropees geharmoniseerde testnorm, 
EN 16516, maar die zegt niets over 
de toegestane grenswaarden. Die 
worden dan weer wel genoemd in 
vrijwillige labels en certifi caten, zo-
als BREEAM, LEED, Blaue Engel, et 
cetera. Het bijzondere van de Eu-

rofi ns-test is dat het al die normen 
bij elkaar neemt, al de genoemde 
stoff en meet en steeds de strengste 
norm hanteert. Behalve verf testen 
we ook tal van andere interieurpro-
ducten, zoals tapijten, muurbekle-
ding, isolatiemateriaal, lijmen en 
kitten.’

Voor de test wordt de muurverf 
op een glazen plaat aangebracht in 

de voorgeschreven laagdikte. Die 
plaat wordt in een geventileerde 
testkamer gelegd. Vervolgens wordt 
na drie dagen en na 28 dagen de 
lucht geanalyseerd op de aanwe-
zigheid van verschillende stoff en 
waaronder formaldehyde, tolueen 
en benzeen. 

‘Voor exportbedrijven is het een 
groot voordeel om met één test aan 
te tonen dat het product voldoet 
aan de eisen van alle landen en alle 
labels,’ legt Aalders uit. ‘Voor het 
Indoor Air Comfort Gold-certifi caat 
worden daarnaast regelmatig fa-
brieksinspecties gehouden. Fabri-
kanten met dat label laten zien dat 
ze voorop lopen in het maken van 
veiligere en gezondere producten. 
Er wordt bij de bouw en renovatie, 
vooral in de gezondheidszorg en 
bij de overheid, steeds meer op dit 
soort emissies gelet. Voor een schil-
der is het prettig om dan een verf 
aan te kunnen bieden die voldoet 
aan de allerstrengste emissie-eisen.’ 

Accuspijkerapparaten
Met de 18 V accuconstructie- en 
afwerkspijkerapparaten van Hikoki, 
biedt Hitachi Powertools vier snoer-
loze gereedschappen die zonder 
gaspatroon of compressor werken. 
Ze gebruiken lithium-ion schuifbat-
terijen (Li-ion). Door de combinatie 
van draadloze en pneumatische 
technologieën, wordt perslucht 
gebruikt voor het luchtaandrijfsys-
teem, waardoor meer spijkers zijn te 
schieten. Ze zijn geschikt voor spij-
kers met diverse lengtes en schacht-
diameters. 
info: (030) 608 40 50
www.hitachi-powertools.nl
bouwproducten.nl: 253362

‘Verf die voldoet aan alle emissie-eisen’

Sander Aalders: 
‘Verff abrikanten 
die zich laten 
certifi ceren wil-
len daarmee la-
ten zien dat ze 
koplopers zijn in 
muurverven’
FOTO: JMS

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

Watervaste vloerlijn
‘The Naturals Collection’ is een 
CoreTec watervaste meerlaagse 
vloerlijn, beschikbaar in veertien 
natuurgetrouwe houtdessins. Zeven 
designs hebben een vierzijdige V-
groef, voor een dynamisch karakter. 
De zeven andere designs zonder 
V-groef resulteren in een egale look. 
De afmetingen van de vloerplank 
zijn 182 mm x 1220 mm, de vloer-
dikte is 8 mm; 0,55 mm hiervan is 
slijtlaag. Deze beschermlaag maakt 
de vloeren krasbestendig, vuilafsto-
tend en watervast. 
info: +32 (0)9 391 64 55
www.usfl oors.be of 
www.coretecfl oors.eu
bouwproducten.nl: 253361

DE SPECIALIST

VIANEN  p Vorig jaar verwierf ver� abrikant SPS het Euro� ns-certi� caat voor een lijn muurverven. Dit jaar 
behaalde ook Global Paint Products dat certi� caat. Beide bedrijven mogen het Euro� ns Indoor Air Comfort 
Gold-logo op de betre� ende binnenmuurverven zetten. Maar wat wil dat eigenlijk zeggen?

Schilderen in de trein

Deze maand had ik een leuke 
ontmoeting met een schilder. 
Ik kon op het perron van mijn 

stadje Gouda al zien dat hij de lak bij 
het pak voegde en in de trein vroeg 
ik of hij inderdaad schilder was en of 
ik bij hem mocht zitten. Wat bleek: 
hij had net een klus achter de rug en 
kon er met voldoening op terugkij-
ken. Of de klus liep nog, maar hij had 
er weer een goede dag aan gehad, 
dat weet ik niet precies meer. De be-
roepsliefde straalde van deze zesti-
ger af. We konden honderduit praten 
over bijvoorbeeld het belang van 
goed schuren en van kwaliteitsverf, 
zoals die in Nederland ontwikkeld en 
geproduceerd wordt. Ik kon zijn me-
ning ook vragen naar enkele bekende 
merken, waar hij over het algemeen 

erg tevreden over was.
Voordat ik het wist, begon ik over 

zaken waarover ik ook Voorzetjes 
geschreven heb. Die geweldige latex-
spuit bijvoorbeeld. Hij was het ermee 
eens dat je fl ink moet afplakken om 
zoiets te gebruiken. Maar ik kon hem 
melden dat het vervolgens zó snel 
gaat, dat je het bijna jammer vindt 
dat het al af is. Zo kwam ik eens met 
de spuitlansversie in een hoge nok bij 
het vorige huis van mijn vrouw. Dat 
zou met een rollertje een stuk lastiger 
gegaan zijn. Ook vertelde ik hem 
over uv-uithardende lakken, waar 
je zó in een enkele sessie een voor-
deurtje mee doet. De klant is snel 
geholpen en het levert een fraaie en 
degelijke bescherming op. Hij kende 
dit systeem niet. Erger: de Schilders-

vakkrant las hij (nog) niet, dus mijn 
nabeschouwing van een congres 
in Budapest, Hongarije, waar deze 
techniek destijds gepresenteerd 
werd, had hij óók misgelopen. Dan 
denk ik: waar zouden we zijn zonder 
de trein. En zonder de Schildersvak-
krant. Ik mocht een exemplaar laten 
nasturen.

Dus is maar weer duidelijk: er 
zijn twee soorten kranten. Onderleg-
gers voor het spetteren en uw eigen 
SchildersVakkrant!

uittenbroek@coating
kennistransfer.com
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Een optimaal resultaat in alle omstandigheden
Om als professionele verwerker elke keer opnieuw een optimale laagopbouw te realiseren, hebt u 
een assortiment lakken nodig met producten die perfect op elkaar zijn afgestemd. Met Impredur van 
Brillux kunt u rekenen op aromaatvrije lakken en grondverf op basis van alkydhars die weten te over-
tuigen dankzij hun uitstekende product- en verwerkingseigenschappen. In onze vestigingen kunt u de 
producten op aanvraag verkrijgen in winterkwaliteit. Hoe warm of koud het ook is – wij hebben altijd 
het juiste product voor uw project in huis.

www.brillux.nl/impredur

Om als professionele verwerker elke keer opnieuw een optimale laagopbouw te realiseren, hebt u 

uitstekende 
bescherming

optimaal 
glansbehoud

Brillux Impredur
Topkwaliteit zonder compromissen
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