
Kleinere bezuiniging praktijkleren
DEN HAAG p Het kabinet stelt dit 
jaar toch nog een bedrag van vijf 
miljoen euro extra beschikbaar 
voor de Subsidieregeling Prak-
tijkleren. Kort voor de zomer werd 
juist zeven miljoen bezuinigd op 
de regeling.

Het besluit van het Kabi-
net werd deze week in de 
Staatscourant gepubliceerd. 

Volgens de toelichting is het aantal 
bbl-leerlingen in de jaren 2018-2020 
hoger dan aanvankelijk geraamd. 
Vanaf 2021 verwacht het kabinet 
echter een daling van het aantal 
leerbanen. Daarom kan er nu vijf 
miljoen euro uit de jaren na 2020 
naar voren worden gehaald, zodat 
in 2018 toch meer geld beschikbaar 
is voor de subsidie aan werkgevers.

Werkgevers die een bbl-leerbaan 
aanbieden, kunnen een kleine sub-
sidie krijgen van 2.700 euro per jaar 
per leerling. Omdat het totale bedrag 
gemaximeerd is, is het subsidiebe-
drag per leerbaan lager als er meer 
bbl-leerlingen zijn dan geraamd. Vol-
gens een berekening van PNO Con-
sultants zullen werkgevers ook de 
komende jaren niet het bedrag van 
2.700 euro per leerling ontvangen. 
Het aantal leerbanen stijgt namelijk, 
mede door de economische hausse.

Werkgevers pleiten al langer voor 
het opheff en van het subsidieplafond. 
Het gerucht gaat zelfs dat het kabinet 
de hele subsidie zou willen afschaf-
fen, iets wat werkgeversorganisatie 
VNO-NCW ‘penny-wise, pound foo-
lish’ noemt. Het kabinet roept ener-
zijds op tot een ‘bbl-off ensief’, ander-
zijds houdt het de hand op de knip. 
Waarom het kabinet verwacht dat het 
aantal leerbanen na 2020 gaat dalen, 
is onduidelijk. Het aantal leerbanen 
stijgt en ligt nu boven de 100.000. In 
de jaren voor de crisis lag het aantal 
leerbanen op zo’n 150.000. 

Tevredenheid meten 
met tool

WADDINXVEEN p Ondernemers-
vereniging OnderhoudNL heeft een 
‘tool’ gelanceerd waarmee lidbe-
drijven tevredenheidsonderzoeken 
kunnen uitvoeren onder de bewo-
ners waar schilder- en onderhouds-
werk verricht is. Met het program-
ma, dat geheel webbased is, kan een 
ondernemer zelf enquêtes versturen 
naar de bewoners. Bedrijven die 
er mee aan de gang gaan beheren 
hun eigen gegevens. Via een excell-
export kunnen de resultaten met op-
drachtgevers gedeeld worden. 

EINDHOVEN p Het plan was al aangekondigd, maar nu worden de eer-
ste 93 Velux-dakramen van gerecycled hout daadwerkelijk geplaatst.

‘Grondstoff endelver’ A. van Liempd 
Sloopbedrijven in Sint-Oedenrode 
neemt in de Rotterdamse wijk Span-
gen uit honderdjarige sloopwo-
ningen zorgvuldig het nog goede 
kozijnhout uit. Dat wordt verzaagd 
en voorbereid en van een FSC Re-
claimed-certifi caat voorzien. De 
Deense leverancier van dakramen 
Velux maakt er vervolgens haar wel-

bekende kiepramen van. De opslag 
van CO2 in het hout wordt daarmee 
dertig tot veertig jaar verlengd. De 
ramen worden geïnstalleerd in de 
daken van 93 woningen van Woon-
bedrijf Eindhoven. Die corporatie 
heeft als ambitie om binnen tien 
jaar haar woningbezit volledig cir-
culair te bouwen, te onderhouden 
en te slopen.

Rotterdams sloophout in dakraam Alweer Spaanse 
schildering verprutst

MADRID p Na de vrijwilligster die vo-
rig jaar in een Spaans kerkje een eeu-
wenoude muurschildering onher-
stelbaar ‘bijwerkte’, haalt opnieuw 
Spaans prutswerk de wereldpers. 
Maria Luisa Menendes, winkelier te 
Ranadorio, vond dat een beelden-
groep met onder andere Maria en Je-
zus er slecht uitzag en nodig geschil-
derd moest worden. Ze schilderde 
het 15e-eeuwse houtsnijwerk in felle 
kleuren. Spaanse kunstbeschermers 
overwegen een rechtszaak en spre-
ken er schande van.
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NIJMEGEN p 
Deze en vele an-
dere voorstellin-
gen in het Berch-
manianum in Nij-
megen worden 
door Hans Koning 
en Teun Bleijen-
berg afgedekt met 
japans rijstpapier. 
Dat heet ‘facing’. 
Over het papier 
kan worden be-
hangen of getext. 
Meer over het 
Berchmanianum 
in SchildersVak-
krant 17 en op 
SchildersVAKTV.
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Verf gee�  af
LANCASTER (VS) p Dat bleek 
overduidelijk in het Amerikaanse 
Lancaster. Daar had de politie het 
behoorlijk te stellen met een man 
die een partij verf had gestolen en er 
met zijn auto vandoor was gegaan, 
achtervolgd door de politie. Met zijn 
auto ramde de dader enkele voertui-
gen, waardoor de witte verf door het 
voertuig klotste en de man volledig 
overgoot. De politie wilde de man 
vervolgens arresteren, waartegen de 
dief zich heftig verzette. Niet alleen 
de dader was wit, ook twee agenten 
werden tijdens de worsteling steeds 
witter.

Ballen van de NAM
rood geverfd
SLOCHTEREN p Ooit stond het 
kunstwerk op de middenberm 
van de A7 bij Slochteren voor het 
symbool van de gasvondst in Sloch-
teren. De NAM deed het gasmonu-
ment in 2009 cadeau ter gelegen-
heid van de succesvolle gaswinning. 
Nu druipt de rode verf er vanaf, een 
protest tegen de ‘gasmolecuul’, in 
de volksmond ook wel ‘de ballen 
van de NAM’ genoemd. Hoewel het 
monument het 50-jarig jubileum 
van de gasvondst benadrukt, valt 
er volgens actiegroep Groenfront, 
dat de verantwoordelijkheid voor de 
actie opeist, niets te vieren.

AkzoNobel-coatings
op Westminster Abbey
LONDON (UK) p Bij AkzoNobel 
denkt de gemiddelde schilder aan 
Sikkens, Trimetal, Herbol en aan 
Dulux. Ongemerkt is AkzoNobel 
vaker aanwezig. Zo leverde het 
verfconcern de poedercoating voor 
de uitbreiding van Westminster Ab-
bey in Londen, de nieuwe Weston 
Tower, met 500 ramen en kozijnen. 
Eerder leverde AkzoNobel al pro-
ducten voor onder meer reuzenrad 
de London Eye, wolkenkrabber The 
Shard en het Wembley-stadion.

Betere Schilder 
maakt digitaal 
magazine
BERGSCHENHOEK p De Betere 
Schilder introduceert Aandacht 
voor Ambacht, een digitaal ma-
gazine waarmee de kwaliteits-
organisatie een ode aan het vak 
willen brengen. Afl evering 1 van 
het e-magazine staat online. In de 
eerste afl evering leggen Rob en 
Nick Polm van De Betere Schilder 
in een interview uit waarom ze dit 
initiatief hebben genomen: ‘Het is 
eigenlijk een ‘hobbyblad’, waarin 
gedreven mensen spreken over hun 
passie, oeverloos uitwijden over 
restaureren, besnijden, varkens-
haren, lijnolie en het vergulden van 
ornamenten in een eeuwenoude 
kerk. Dit proberen we daarnaast te 
combineren met mooie beelden van 
foto’s en video’s.’

PERSONEN & BEDRIJVEN

Verweij Houttechniek
STIP-gecertifi ceerd

WOERDEN p Verweij Houttechniek 
is sinds kort STIP-gecertifi ceerd. Op-
drachtgevers zijn nu altijd gegaran-
deerd van producten waarin alleen 
hout uit verantwoord beheerde bos-
sen is verwerkt. Op de foto v.l.n.r.: Jan-
Frans Bastiaanse (directeur Control 
Union Certifi cations), Ruud Verweij 
(directielid Verweij Houttechniek), 
Gerard Overkamp (kwaliteitsmanager 
Verweij Houttechniek) en Maarten 
Verweij (assistent controller).

Soudal-fi liaal
sterker in Australië

TURNHOUT p Vier jaar nadat 
Soudal een meerderheidsaandeel 
(60 procent) nam in haar exclusieve 
Australische distributeur Soudis, 
neemt het Belgische bedrijf haar lo-
kale partner nu volledig over. Soudal 
heeft inmiddels 3.000 werknemers 
en negentien productievestigingen 
op vijf continenten.

Reparatiemethodiek
houten kozijn nu al 
Komo-gecertifi ceerd

WADDINXVEEN p Infi nity Repair 
ontving het allereerste Komo-inno-
vatiecertifi caat, de bekroning voor 
een nieuw totaalconcept dat het 
bedrijf ontwikkelde voor de renova-
tie van aangetaste houten kozijnen. 
‘Revolutionair, circulair, uiterst in-
novatief en duurzaam in alle op-
zichten’, zei Bastiaan Benz van cer-
tifi catie-instelling SKG-IKOB. Op de 
foto v.l.n.r.: Nico Heijmen (Infi nity 
Repair), Bastiaan Benz (SKG-IKOB) 
en Ton Jans van Komo. Een artikel 
over dit concept publiceerde Schil-
dersVakkrant in nummer 15, 2017.

Riwal opent 
Zwolse vestiging

ZWOLLE p Hoogwerkerverkoper en 
-verhuurder Riwal, met hoofdkan-
toor in Dordrecht, opent eind dit 

jaar een nieuwe vestiging in Zwolle. 
Hiermee wil het bedrijf de markt in 
Midden-Nederland beter bedienen. 
In Zwolle komt een loods van 1200 
m2 en er hoort 3000 m2 buitenter-
rein bij. Per 1 oktober verhuist de 
Rotterdamse Riwal-vestiging naar 
een andere locatie in Rotterdam: de 
Moezelweg 118.

De Vos Verf bij
verfgroothandel Delfzijl

DELFZIJL p De verven van de Haagse 
verff abrikant De Vos Verf zijn steeds 
ruimer verkrijgbaar. Sinds kort is het 
complete assortiment ook in Noord-
oost Groningen te koop bij Verfgroot-
handel Delfzijl. Ook heeft het bedrijf 
het kleurenmengsysteem van De Vos 
Verf staan om direct op kleur te kun-
nen leveren. Op de foto: rechts Paul 
de Vos, directeur van De Vos Verf en 
links Freek de Groot, eigenaar van 
Verfgroothandel Delfzijl.

Zwaanenburg nieuwe 
Directeur VMRG

NIEUWEGEIN p Per 1 september is 
Hans Zwaanenburg aangetreden als 
nieuwe directeur van de Vereniging 
Metalen Ramen en Gevelbranche 
(VMRG). Zwaanenburg was hiervoor 
algemeen directeur bij de NBvT (Ne-
derlandse Branchevereniging voor 
de Timmerindustrie). De VMRG is de 
brancheorganisatie voor metalen ge-
vels en gevelelementen. 

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.

GEMENGDUpselling propositions

Ga ik opeens Engels praten? 
Nee, wees maar niet bang. 
De kop boven dit stukje is 

een poging een beetje ‘verkoopiaans’ 
te spreken.

Waar het om gaat is dat je een 
klant aan wie je toch al iets gaat 
verkopen (‘sellen’), die dus al een 
koopintentie heeft, iets extra’s, iets 
‘erbovenop’,  iets ‘up’ gaat verkopen. 
Dat doe je door de klant een voorstel 
te toen, een propositie. 

Traditioneel wordt in het schil-
dersvak nogal eens voor meer geld 
verkocht dan is afgesproken, onder 
het kopje ‘meerwerk’. Dingen die 

niet waren voorzien, maar die toch 
moeten gebeuren, zoals verborgen 
houtrot. Of dingen die de klant later 
nog bedenkt en die erbij komen. Ook 
in regie werken kan soms ‘upselling’ 
zijn: je geeft een richtprijs af, spreekt 
af dat je op uren werkt en dat wor-
den er dan meer. Wel steeds vooraf 
waarschuwen.

Echt ‘upsellen’ is dat je een klant 
de voordelen uitlegt van als hij voor 
een duurdere variant kiest. Je ver-
sterkt en vergroot dan zijn bestaande 
koopintentie. ‘U wilde deze Volks-
wagen Golf kopen, maar weet u wel 
dat deze Passat, die helemaal niet zo 

veel duurder is, nóg lekkerder rijdt, 
nóg meer ruimte heeft… probeert u 
maar eens.’ Dat werk. 

Dat moet een schilder ook kun-
nen: ‘U wilt het huis netjes hebben, 
maar weet u dat ik uw huis ook kan 
laten stralen en dat de verfl aag dan 
langer meegaat?’ Ik zou zeggen: 
probeer het eens. De klus heb je al, 
het kan alleen maar mooier worden. 
Moet je dat topwerk natuurlijk ver-
volgens wel kunnen leveren.

j.schouten@eisma.nl
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NIEUW: ALASKA PREMIUM
Dé reinigbare topkwaliteit matte muurverf voor binnen. 
Zeer geschikt als er hoge eisen worden gesteld door de 
opdrachtgever. Verder staat de Alaska Premium voor:

·      HACCP
·      Eco footprint
·      A+ emissie
·      Schrobklasse 1

·      Goed reinigbaar
·      Glanst niet op
·       Geschikt voor baby- 

en kinderkamers
·      Binnenklimaat zuiverend

Voor meer informatie kijk op:

 www.drostcoatings.nl
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Inspectie SZW: Fraude
met veiligheidscertifi caten
ROTTERDAM p De recherche van 
de Inspectie SZW hee�  op 11 
september een bedrijf en een 
woning in Rotterdam strafrech-
telijk doorzocht op verdenking 
van fraude met certi� caten voor 
de steigerbouw, VCA en vorkhef-
trucks.

Alle administratie en gegevensdra-
gers zijn in beslag genomen. Het 
strafrechtelijk onderzoek door de 
Inspectie SZW gebeurt in opdracht 
van het Functioneel Parket. De re-
cherche SZW verdenkt het bedrijf 

en haar eigenaar ervan valse certi-
fi caten op te maken. Deze worden 
vermoedelijk tegen betaling ver-
strekt aan personen die hiervoor 
geen examen hoeven af te leggen. 
Na afronding van het strafrechtelijk 
onderzoek beslist de offi  cier van jus-
titie bij het Functioneel Parket of de 
verdachten verder worden vervolgd.
Valse certifi caten kunnen leiden tot 
gevaarlijke situaties op de werkvloer. 
Wanneer personen een valselijk op-
gemaakt certifi caat kopen en waar-
schijnlijk ook geen cursus hiervoor 
hebben gevolgd, komt de veiligheid 

op hun werkomgeving in gevaar.
De certifi caten zijn juist bedoeld 
om de veiligheid op de werkplek te 
waarborgen. Bijvoorbeeld in de stei-
gerbouw is certifi cering van groot 
belang. Het goed en veilig neerzet-
ten van een steiger bij bouwwerken 
is gespecialiseerd werk. Het kan le-
vens redden, stelt Inspectie SZW.
In Nederland zijn er een handvol 
opleidingsscholen en enkele bu-
reaus die examens afnemen. Sinds 
2017 is er zelfs een verplichte regis-
tratie van steigerbouwers die een 
certifi caat hebben.

GEURTS ALLROUND SCHILDERWERKEN 

Het uitvoeren van schilder-
werk alleen was voor Arjan 
Geurts (29) niet voldoende. 

‘In loondienst werken betekent dat 
alles voor je bepaald is. De tijd, de 
materialen, de klant; het is allemaal 
voor je geregeld. Ik verloor een beetje 
de uitdaging in het werk. Ik wilde 
meer dan naar projecten te worden 
gestuurd en uit te voeren wat me 
werd opgedragen.’ 
Het was voor Geurts de reden om 
voor zichzelf te beginnen. Dat deed 
hij vorig jaar september door Geurts 
Allround Schilderwerken in het Lim-
burgse Posterholt te starten.

De term ‘allround’ in zijn bedrijfs-
naam maakt Geurts graag waar. 
‘Van alle markten thuis zijn en geen 
nee tegen klanten hoeven te zeggen, 
moest de lading dekken. Nou ja, álle 
markten? Eerlijk is eerlijk, een heel 
pand van glas voorzien besteed ik 
uit, maar een ruit vervangen, be-
hangwerk, vlieswerk, spuitwerk en 
houtrotrenovatie en vanzelfsprekend 
alle verschillende soorten schilderop-
drachten behoren tot mijn bedrijfs-
activiteiten. Dat is toch behoorlijk 
allround.’

Geurts is niet bang om iets 
nieuws op te pakken. ‘Gewoon 

doen. Ook niet bang zijn om fouten 
te maken. Mijn stelregel is altijd: 
van fouten kun je leren. En dat doe 
je voortdurend. Als schilder en als 
ondernemer.’ Niet dat Geurts continu 
bezig is om problemen op te lossen. 
‘Nee, integendeel. Het ondernemer-
schap is me reuze meegevallen tot 
dusver. Ik had gespaard voor de 
aanschaf van de meest noodzake-
lijke materialen, zoals een auto, een 
steiger en een spuitinstallatie. In het 
begin werd ik nog door mijn vorige 
werkgever gevraagd, maar door 
mond-tot-mondreclame en veel eigen 
werk laat ik dat steeds meer los.’ 

Geurts ziet zich over een tijd nog 
steeds graag als solist aan het werk. 
‘Ja, het liefst alleen. Misschien ben 
ik wel te eigenwijs om met anderen 
samen te werken. Positief eigenwijs 
wel te verstaan. Iedereen doet het op 
zijn eigen manier. Ik werk liever een 
paar uur langer door dan iemand in 
te moeten schakelen.’ Geurts vindt 
het ook een prima manier om je het 
beste te kunnen doorontwikkelen. 
‘De dagelijkse praktijk is en blijft 
nog steeds de beste leerschool die er 
bestaat.’
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Zelfverzekerd naar Boedapest
DORDRECHT p Hij is er helemaal klaar voor: Rutger van Antwerpen, de 
Nederlands Kampioen schilderen, verdedigt de nationale eer eind septem-
ber op het European Skills-toernooi Painting & Decorating. De bbl-leerling, 
in dienst van Van Kooten Schilders in Ridderkerk, oefende ruim 300 uur op 
de verschillende opdrachten bij zijn Schildersvakopleiding in Dordrecht. 
Daarnaast volgde hij onder meer een mediatraining. Dat komt goed uit, 
want de NPO volgt hem met een tv-ploeg. En ook op SchildersVAKTV, ons 
YouTubekanaal, is hij te zien.

Iets bijzonders maken
DEN HAAG p ‘Maak er maar 
iets bijzonders van’, dat zei de 
opdrachtgever tegen Bennie 
van der Kist van Van der Kist 
schilders uit Den Haag. Het 
origineel was een hardhouten, 
geoliede deur, slechts in één 
kleur geschilderd. Van der Kist 
schilderde de deur in de twee 
kleuren die ook veel in het huis 
terugkomen. ‘Tegenwoordig 
moet alles snel, snel, snel. Dan 
is het leuk als je eens een op-
dracht krijgt waar je wat meer 
aandacht aan mag besteden. 
Dan kun je je vakmanschap la-
ten zien.’ 

Chroom-6 verf op veel 
vastgoed overheid
DEN HAAG p Het ministerie van 
Defensie meldt dat het gebruik van 
Chroom-6-houdende verf “frequent” 
kan zijn toegepast op overheidsge-
bouwen. Het ministerie startte een 
onderzoek naar het gebruik van 
Chroom-6 in gebouwen van De-
fensie nadat het in november 2017 
Chroom-6 aantrof op gebouwen van 
voormalig vliegbasis Soesterberg. 
Eerder werd al bekend dat verf die 
Chroom-6 bevat is gebruikt in gevan-
genissen en op treinen is gespoten.

TiO2-fabriek 
lekt gi� ig gas
CRIMEA (OEK) p De Russische over-
heid begon op 4 september met het 
evacueren van kinderen uit delen 
van de stad Crimea. De lucht wordt er 
sinds 24 augustus zwaar vervuild door 
gassen uit een zwavelzuurmeer dat bij 
de TiO2-fabriek hoort. Rusland bezette 
in 2014 de Oekraiënse stad Crimea 
waar de titaandioxidefabriek staat, 
meldt PaintSquare News, dat een uit-
gebreid artikel op basis van meerdere 
bronnen over het ongeluk brengt.

Bestelauto van het jaar
HANNOVER (DUI) p De vakbeurs 
IAA (Internationale Automobilaus-
tellung) in Hannover is dit jaar 
het podium voor de uitreiking van 
de International Van-of-the-Year 
Award 2019. Een jury van 25 Euro-
pese bedrijfsautojournalisten maakt 
een keuze uit vijf kandidaten. Vorig 
jaar werd de Iveco Daily Blue Power 
range verkozen tot winnaar.

Wits hergebruikt
FSC-kozijnen
UTRECHT p Vastgoedonderhouds-
bedrijf Wits Utrecht heeft in stich-
ting Bouwloods een partij gevonden 
die het voor hen mogelijk maakt 
FSC-houten kozijnen te hergebrui-
ken. Via leverancier Stiho (groot-
handel in bouwmaterialen, hout en 
plaatmateriaal) kwam Wits terecht 
bij de Bouwloods, een stichting 
die zich inzet om mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt te bege-
leiden naar nieuw werk.

TNO start programma 
duurzame inzetbaarheid
DEN HAAG p Onderzoeksinstelling 
TNO is op zoek naar bedrijven die 
mee willen doen aan een program-
ma dat de inzetbaarheid van de 
ouder wordende vakman kan ver-
groten. Het programma, dat Vitaal 
Vakmanschap heet, moet leiden tot 
een duurzamere inzetbaarheid van 
vaklieden.

KORT
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‘Bouwvakker uit 
buitenland: 
Nederlandse cao’
ARNHEM p Werknemers die in Ne-
derland in de bouw werken dienen 
volgens de in Nederland voor hun 
beroep geldende cao te worden be-
taald. Dat heeft het gerechtshof Arn-
hem/Leeuwarden nu uitgesproken 
in een zaak die al drie jaar sleept en 
draait om drie Portugezen die werk-
ten aan de verbreding van de A2. 
De zaak was aangespannen door 
Mecro, het bedrijf dat de Portuge-
zen naar Nederland haalde (des-
tijds Atlanco Rimec geheten). Dat 
meende in zijn recht te staan, ook 
na een eerdere uitspraak van het 
gerechtshof, onder andere omdat 

het de Portugezen een vaststellings-
overeenkomst had laten tekenen. 
De rechter oordeelde echter dat het 
Nederlands arbeidsrecht en de Ne-
derlandse cao’s van toepassing zijn. 
De werknemers kunnen een nabeta-
ling tegemoet zien.

FNVBouw, die de Portugezen 
steunde bij de rechtszaak, is ver-
heugd over de uitspraak: ‘Dit was 
een goedkope truc om geld te ver-
dienen ten koste van Nederlandse 
werknemers en hun buitenlandse 
collega’s.’
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‘Schilders zijn vakidioten’

Trimetal 
Vakdagen 
brengen al 
tien edities 
kennis bij

En u bent…
‘Event Manager. Dat staat 
op mijn kaartje. Wat ik 
doe is evenementen en 
acties voorbereiden en 

organiseren voor Trimetal. We zijn 
maar met een klein team van mar-
keteers, salesmensen en technisch 
adviseurs. Trimetal is in de professi-
onele verfmarkt het derde verfmerk 
in Nederland, maar met veel min-
der budget dan de grote jongens. 
We moeten het hebben van onze 
grossiers, vrije groothandels met in 
totaal zestig verkooppunten en van 
hun klanten, de schilders. We doen 
er alles aan om hen bij te staan om 
hun werk goed te doen. Daar hoort 
op zijn tijd een feestje bij, maar ook 
iets serieuzers, zoals de Vakdagen.’

Ja, ja, serieuzer… een reclamepraatje 
van de verff abrikant. Dat zal het wel 
weer zijn.
‘Ho ho, nee dus. Met behulp van 
onze eigen kennis van de markt, 
maar ook door enquêtes te houden, 
komen we erachter waar de schilder 
graag meer van zou weten. Dat is 
heel vaak een technisch onderwerp. 
Schilders zijn vakidioten, ze zijn dol 
op hun vak. Over zulke onderwerpen 
maken we dan workshops. Zoals dit 
jaar over beplatingen, bijvoorbeeld. 
En over houtsoorten: welke onder-
gronden kom je allemaal tegen, wat 
zijn hun eigenschappen, hoe kun je 
ze het beste aanpakken, voorbehan-

delen, afwerken. Dát interesseert de 
schilders. We vertellen hen wat wij 
weten, geven ze in groepjes opdrach-
ten mee om uit te werken, bespreken 
de uitkomsten en oplossingen die zij 
zelf aandragen. En ja, we zijn van 
Trimetal, he? Dus is het wel logisch 
dat als je over muurverfsoorten, 
grondverven en afl akken te spreken 
komt, dat we dan onze eigen verven 
noemen. Maar het is absoluut geen 
verkooppraatje, we zijn er om van el-
kaar te leren.’

Hoe zijn jullie ooit op het idee van de 
Vakdagen gekomen?
‘Het idee stamt uit 2006 en kwam van 
onze Belgische Trimetal-collega’s. Die 
wilden iets met scholing en work-
shops doen. Dat moest “Pronova” 
gaan heten, van “professional” en 
“noviteiten”. Wij maakten daar “Vak-
dagen” van en dat is altijd zo geble-
ven. Overigens is het in België nooit 
wat geworden. Bij ons is het juist wel 
een succes.’

Wacht even… 2006 en dan nu een 
jubileum?
‘We hebben wel eens een jaartje 
overgeslagen. Dit jaar is de tiende 
editie van de Vakdagen en dat vie-
ren we. Een beetje maar, hoor. Het 
zijn de gewone Vakdagen, alleen 
met een jubileumsausje.

Wat voor schilders komen er zo’n 
beetje op af?
‘Nou, in ieder geval serieuze schil-
ders. Dat je ervoor moet betalen, 
95 euro (wat je weer kunt aftrekken 
van de belasting), doen we enerzijds 
om de kosten te dekken, anderzijds 
om toch een drempeltje op te wer-
pen. Je moet wel echt willen komen 
en wat willen leren. Het merendeel 
van de deelnemers is zzp’er of heeft 
een klein bedrijfje. Je ziet wel eens 
een schilder met zijn twee werkne-
mers komen, heel soms iemand van 
een groter bedrijf. Maar veel zijn 
zelfstandig schilder. Wat is er mooi-
er om je in de stille periode eens een 
dag, van half negen tot vier, fl ink te 
laten bijscholen over je vak?’

Klinkt alsof ze weer in de school-
banken zitten…
‘Ben je mal! Het is reuze gezellig, op 
een mooie locatie, met de mensen 
van je vaste groothandel erbij, met 
een lekkere lunch en een borrel na 

afl oop. We onderzoeken ook altijd 
wat de mensen er van gevonden 
hebben en de reacties zijn bijna al-
tijd lovend; leuke dag, veel geleerd.’

Er is ook een editie geweest dat jullie 
met bussen rondtrokken.
‘Ja, in 2013 was dat. Heel leuk. Stap-
ten we in bij de groothandel, reden 
we naar een project in de omgeving 
waar we het met elkaar hadden over 
inspecteren, in de bus was nog een 
workshop en uitleg, daarna lunch 
en dan nog een bezoek aan een inte-
ressant bedrijf in de omgeving. Heel 
leuk. Wel erg kostbaar. En het work-
shops geven in de bus was minder, 
dat communiceert toch niet zo lek-
ker. Er passen maar 24 man in zo’n 
bus, dus toen hebben we veel meer 
van die Vakdagen geoganiseerd. Nu 
verwachten we zo’n vijftig, zestig 
man per keer en kunnen we het met 
twaalf Vakdagen af, zes in oktober 
en november, na de SGA Vakdagen, 
en zes in januari, februari. 

Heb je veel zien veranderen in die 
tien edities?
‘Nou… meer dat we steeds kleine 
dingen aanpassen om het nog meer 
naar de zin van de schilder te ma-
ken. Vaktechniek vindt hij toch het 
allerbelangrijkste en dan loopt een 
sessie van vijf kwartier toch vaak 
uit. Daarom hebben we nu het aan-
tal workshops teruggebracht van 
vier naar drie: dit jaar geven we één 
workshop over duurzaam onderne-
men, een actueel thema. En daar-
naast dus nog twee workshops van 

anderhalf uur, één over beplating 
en één over houtsoorten. Zo weten 
we zeker dat we tijdig eindigen en 
iedereen ook in de gelegenheid is na 
afl oop nog een borrel te drinken.’

Nou… #zinin. Waar kan ik me aan-
melden?
‘Even wachten. Vanaf 5 oktober kun 
je je via een speciale vakdagenweb-
site inschrijven. Maar als het goed 
is, helpt je vakgroothandel je er wel 
aan herinneren. We gaan namelijk 
eerst een try-out doen met de mede-
werkers van onze groothandelaren. 
Dat maakt ze altijd erg enthousiast 
om het ook jou te laten meemaken.’

Hans van Wij-
nen: ‘Als het 
over een tech-
nisch onderwerp 
gaat, is vijf 
kwartier al snel 
te kort.’
FOTO: JMS
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‘Alles om onze klanten 
bij te staan’

‘Een bus vol schilders 
communiceert niet echt 
lekker’

GROOT-AMMERS p�Al voor de tiende keer organiseert 
verfmerk Trimetal een workshop-programma on-
der de naam ‘Trimetal Vakdagen’. Een studiedag 
die je kunt bezoeken in het winterseizoen. Zo’n 350 
schilders vinden dat elk jaar weer de moeite waard. 
Hans van Wijnen hee  de Vakdagen zien groeien 
tot wat ze nu zijn.
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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 
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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.  

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

Ook online te lezen

Life is easy

  Titanium

Door volgegoten bus:

• Geen vezelverlies

• Fijne balans

Door supermengsel  
vezels:

• Grote verfopname                                      

• Streeploos en  
 gelijkmatig resultaat

• Perfect besnijden

• Makkelijk te  
 reinigen / bewaren

www.anzaverimex.eu

NIEUW!

51429106_PGZ_advertentie_ANZA Titanium_Decoratie_94x276 mm.indd   1 15-10-14   13:47
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Dat Robers Vastgoed-
zorg vaker monu-
mentale panden in 
onderhoud heeft is 
bepaald geen uitzon-

dering. Het bedrijf startte ermee en 
is er nooit meer mee opgehouden. 
Met een collega-zzp’er begon Chris 
Robers (37) in 2000 een schilders-
bedrijf waaruit het huidige vast-
goedonderhoudsbedrijf voortkwam. 
‘In het begin verhuurden we ons 
aan schildersbedrijven, maar dat 
was natuurlijk niet mijn langeter-
mijnvisie. Voor het verwerven van 
eigen opdrachten ben ik huis-aan-
huis folders gaan verspreiden. Voor-
al in de wat chiquere wijken. Dat 
was een schot in de roos. Eén van 
de grootste particuliere beleggers 
van de stad had net op dat moment 
een conflict met zijn schilder. Dus 
belandde bij mij de vraag of ik een 
pand voor hem wilde schilderen. 
Daar zei ik vanzelfsprekend geen 
“nee” tegen, dus ik aan de slag. Tij-
dens de werkzaamheden ontdekte 
ik achter een loszittende afdekplaat 
prachtige oude, maar aangetaste or-
namenten. Die hebben we met zeer 
veel zorg en toewijding hersteld. 
Enige tijd later bleek echter het be-
treffende pand het kantoor van de 
opdrachtgever zelf te zijn. Volgens 

mij hebben we bij hem een goede 
indruk achtergelaten. Sinds die 
tijd voeren we met enige regelmaat 
voor deze opdrachtgever werkzaam-
heden uit.’

Ook gemeenten en VvE-beheer-
ders wisten de enthousiaste jonge 

ondernemer te vinden. ‘Ik zag al 
snel dat ik het op kantoor niet meer 
alleen aan zou kunnen. Dus kwam 
er een projectleider, secretariële on-
dersteuning, een financial control-
ler en zelf ben ik allerlei trainingen 
over management en leidinggeven 
gaan volgen. 

 ‘Het is momenteel niet eenvou-
dig om aan goede vakmensen te 
komen. Dat geldt zowel voor het uit-
voerend personeel als projectleiders 

Chris Robers 
bouwde in de af-
gelopen jaren 
een fors vast-
goedonder-
houdsbedrijf op

en mensen op kantoor, bijvoorbeeld 
voor de calculatieafdeling. De ambi-
tie bestaat om nog wel een stukje te 
groeien.’ 

Het bedrijf, dat onlangs VCA 
twee sterren gecertificeerd werd en 
OnderhoudNL-lid is, heeft veel mo-
numentale panden in onderhoud. Bij 
de werkzaamheden aan Paard kan 
alle beschikbare deskundigheid wor-
den ingezet. Het pand, eigenlijk twee 
patriciërshuizen naast elkaar, oor-
spronkelijk uit de 17e eeuw, herbergt 
sinds 1971 een uitgaansgelegenheid, 
met een poppodium voor 1100 be-
zoekers, een kleine zaal voor 300 
mensen en een café. De nadruk ligt 
op kwaliteitspopmuziek en ‘alterna-
tieve’ jongerencultuur. In 2017 ver-
anderde de Haagse poptempel zijn 
naam in ‘Paard’. Opdrachtgever voor 
dit werk is de gemeente Den Haag. 
Robers: ‘We zijn ingehuurd voor een 
grote onderhoudsbeurt zowel aan de 

monumentale voorgevel als aan de 
veel modernere achtergevel.’

Die voorgevel heeft opmerkelijk 
veel houtrot, zo te zien door ver-
keerde reparaties en het negeren 
van schade tijdens eerdere schil-
derbeurten. Robers: Het houtrot re-
pareren we, onder technisch advies 
van groothandel Claasen Coatings, 
met Flexidur epoxy houtrotrepara-
tie. Begeleid met foto’s houden we 
nauwgezet alle aangetroffen scha-
des bij, gerangschikt naar ernst en 
grootte. Vooral aan de daklijst was 
schade aanzienlijk, bijvoorbeeld 
scheuren met een lengte van meer 
dan een meter. Het komt soms voor 
dat we per raam tien verschillende 
reparaties en deelvervangingen uit-
voeren. Ook treffen we ramen aan 
die niet meer te redden zijn.’ 

Robers is met de gemeente over-
eengekomen is dat de ramen ook aan 
de binnenkant geschilderd mogen 
worden. ‘Bij panden met enkel glas 
spreek ik dat eigenlijk altijd stan-
daard af. Je kunt de ramen wel van 
de buitenkant repareren en schilde-
ren, maar zeker bij een uitgaanspand 
als dit, waar van binnen veel voch-
tontwikkeling is, heb je daar niets  
aan als je het hout ook niet van  
de binnenkant goed beschermt.’

De oude, originele schuiframen 

die niet behouden kunnen worden, 
maken de timmerlieden van Robers 
in de werkplaats zelf na. Op één de-
tail na, een kralenornament midden 
op de staande spijl. ‘Daarvan een 
replica maken is bijzonder kostbaar. 
Het alternatief, waar we nu voor ge-
kozen hebben, is dat we een uitspa-

ring maken in het nieuwe kozijn. Het 
oude ornament frezen we zorgvuldig 
uit de originele staande spijl. Daarna 
verlijmen we die met epoxylijmen in 
het nieuwe raam.’

Over de kale delen en de repa-
raties (het hout is grotendeels kaal 
gehaald) komt een Sigma Allure-
systeem: primer en tweemaal aflak. 
Waar de verflaag kan blijven zitten, 
is het een 2,5 beurt. Robers: ‘Gewel-
dig om hier te mogen werken. Mijn 
ouders hebben hier gedanst, ik heb 
hier ook gedanst. Het Paard is een 
begrip in heel Nederland. Het is wel 
een beetje een bekroning van ons 
werk tot nu toe.’

(Over dit project is een video te 
zien op YouTube-kanaal Schilders-
VAKTV)

Het houtwerk aan de 17e-eeuwse gevels wordt bijna geheel kaalgehaald
Van alle houtreparaties wordt de 
plek en de grootte geadministreerd  

‘Ik zag al snel dat ik het 
op kantoor alleen niet 
ging redden’

‘Altijd bij enkel glas ook 
binnen schilderen’

‘Trots om te werken aan het Paard’

Robers 
Vastgoedonderhoud 
groeide dwars door de 
crisis heen

In de daklijst zat bijzonder veel houtschade. FOTO’S: JMS

DEN HAAG p Zelf hee� hij nog zelden de tijd om een pro-
ject van A tot Z te leiden. Maar voor cultuurtempel 
Het Paard van Troje, tegenwoordig kortweg ‘Paard’ 
geheten, maakt Chris Robers graag een uitzondering. 
‘Het pand is een begrip in Den Haag, geweldig om 
hier te mogen werken.’

Bij ramen die 
niet gespaard 
kunnen worden 
de kraalorna-
menten uitge-
freesd en ver-
lijmd in de nieu-
we ramen
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We’ve got it sealed

www.connectproducts.nl

Seal-it® 325 Pro-Paint is een hoogwaardige MS-Polymeer® 
beglazingskit, voor  duurzame voegafdichting in beglazingsconstructies, 
welke na applicatie perfect overschilderbaar is met watergedragen- en / 
of synthetische verfsystemen.

Leverbaar in de kleuren wit, RAL 9001, grijs, bruin, RAL 7016 en zwart in 
zowel 290ml kokers als 600ml worsten.

SEAL-IT® 
325 PRO-PAINT

Unieke verwerkingseigenschappen

Uitstekend overschilderbaar

CE, KOMO en EC1 gecertificeerd

Geschikt voor alle beglazingssystemen

Universeel overschilderbare beglazingskit
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DOETINCHEM/LEEUWARDEN  p�De Voorselectie van de Nationale SchildersVakprijs 2018 
telt dit jaar  38 projecten, waarvan een aantal op deze pagina. Alle geselecteerde 
projecten zijn te bewonderen op www.schildersvakprijs.nl.  Het aantal voorge-
selecteerden is een record. De jury is blij met de kwaliteit van de inzendingen. 
Slechts zestien projecten haalden dit jaar deze ereselectie niet, minder dan 
voorgaande jaren. De belangrijkste reden voor afwijzing is een onduidelijke of 
incomplete inzending. De Voorselectie gee� een goede indruk van waar schil-
derend Nederland toe in staat is. Deze projecten dingen allemaal mee naar de 
Klanttevredenheidspluim, die in november wordt uitgereikt. Begin oktober 
maakt de jury de negen genomineerde projecten bekend die gaan strijden om de 
andere awards van de Nationale SchildersVakprijs.

Net geen ton-sur-ton, maar dit wit en 
deze zandkleur liggen wel heel mooi 
bij elkaar. Vakschilders Alsemgeest 
uit Zevenhuizen paste ze toe op een 
Haags herenhuis

Maar liefst 24 meter hoog is dit 
zeldzame orgel in de Oude Kerk van 
Amsterdam. Wolters-Ovink uit 
Deventer restaureerde het, met oude 
schildertechnieken

De Vlaminckhof: een boerderij met een ‘spieker’ ernaast: een landhuis zonder 
keuken, want de boerin moest voor de heer en zijn gezin koken. Geschilderd 
door Schilderwerken Lenferink Heino

Een groot deel van de schilderingen in deze feestzaal in Ridderkerk, een 
voormalige bioscoop uit 1932, bestond al. Fantastic Vision uit Melissant 
restaureerde een deel en bracht ook nieuwe aan. Opknappen van de 
parketvloer behoorde tot de uitdaging

De Weertse Ecoschilder Stefan kon zijn kennis en kunde van duurzame verven 
laten zien op dit ecologische gebouw in Malden

De woning van een allang overleden 
decoratieschilder in Den Haag. Zit vol 
met decoratietechnieken. Met hulp 
van stagaires restaureerde Ewout 
Langenberg het werk van de meester

Een mooi object en alle aspecten van het schildersvak zitten erin. 
Schildersbedrijf Corn. De Groot uit Bilthoven mocht deze oude pastorie in 
Loenen aan de Vecht in oude luister herstellen.

Smits Coatings uit De Lier bracht 
verschillende wandafwerkingen aan 
in een particulier woonhuis in ’s 
Gravenzande

Glimmende luiken. Van Beers 
Schilderwerken laat zijn kunnen zien 
met deze vrijstaande villa in Naarden

Een Amsterdams grachtenpand dat 
Het Mooie Werk uit Amsterdam deels 
mocht restaureren, deels helemaal 
opnieuw decoreren

Een van de eerste peuterspeelzalen van Nederland, de bewaarschool aan de 
Berenstraat in Amsterdam. Geschilderd door Schilders- en Afwerkingsbedrijf 
Marcel Block uit Kudelstaart

Recordaantal projecten in  
Voorselectie SchildersVakprijs

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

EISMA’s

Nationale SchildersVakprijs 2018 is een initiatief van SchildersVakkrant, Eisma’s Schildersblad en SchildersVak.nl

SPONSOREN:

WIJ ZIJN OP ZOEK 
NAAR MOOIE SCHILDERSPROJECTEN!

HEEFT U EEN FRAAI SCHILDERSPROJECT UITGEVOERD? 
SCHRIJF UW PROJECT DAN NU IN!

Inschrijving 

van start!

GA NAAR WWW.SCHILDERSVAKPRIJS.NL

HEEFT U EEN FRAAI SCHILDERSPROJECT UITGEVOERD? 

GA NAAR WWW.SCHILDERSVAKPRIJS.NL
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Weer zo’n extravagant project van 
Dofine: Casino Admiral in Heerlen. 
Wand- en vloerafwerkingen die 
optimaal samenwerken met de 
verlichting
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De vader van Bertwin 
Lucassen (38), Ber-
tus Lucassen, startte 
dertig geleden al een 
schildersbedrijf als 

zzp’er. Ook Lucassen schrijft zich 
op zijn twintigste in bij de Kamer 
van Koophandel. ‘Dat was in die 
tijd nog redelijk ongewoon. Voor mij 
heel vertrouwd. Ik ben met het zzp-
bestaan opgegroeid.’ 

Lucassen volgt het Spos en de 
ondernemersopleiding en trekt als 
zzp’er samen met zijn vader en met 
andere zzp’ers op. ‘Heel leerzaam. 

Van iedereen leer je weer wat an-
ders. En om het eens mee te maken 
ben ik een maand of drie in loon-

dienst bij een groot schildersbedrijf 
gaan werken. Ik kende de structu-
ren niet. Onwennig om met voor-
mannen en projectleiders te wer-
ken. Prachtig bedrijf, heel serieus, 
ook heel kostbaar. Toen begreep ik 
dat zzp’ers die bewust voor het on-
dernemerschap kiezen een goede 
toekomst tegemoet gaan.’ 

Een half jaar geleden ging vader 
Lucassen met pensioen. Lucassen 
is aan zichzelf overgeleverd en start 
De Sgilder, een eenmanszaak met 
een eigentijdse bedrijfsnaam. ‘Eer-
lijk gezegd is die naam meer geluk 
dan wijsheid, het resultaat van mijn 
dyslexie. Ik had het zo eens opge-
schreven toen iemand me wees op 
“mijn spitsvondigheid”. En dat het 
woord “gilde” erin voorkomt. Ik heb 
die naam direct vast laten leggen.’

Lucassen stelt zich binnen zijn 
ondernemerschap zo flexibel als 
mogelijk op. ‘Een avondklus, een 
kleuradvies of doorwerken in het 
weekend, geen enkel probleem. Als 
het móet kan alles, mits ik niet over-
vraagd word. Je moet wel zelf de 
regie weten te houden. Omgekeerd 
geldt die flexibiliteit ook. Zo plan ik 
tijd in om bijvoorbeeld mijn kinde-
ren naar school te brengen. Dat kan 
als zzp’er. En dat wordt ook van een 
moderne vader verwacht in een tijd 
van tweeverdieners. Rollenpatronen 
verschillen met die van dertig, veer-
tig jaar geleden en daar groeit de 
status van zzp’er in mee.’

Lucassen heeft ook de stellige 

mening dat het voor het onderne-
merschap goed is als je je weet te 
onderscheiden. De bedrijfsnaam De 
Sgilder en de flexibiliteit zijn al ge-
noemd. Zo rijdt hij behalve in zijn 
nette, maar geen splinternieuwe 
bus, ook met een gemotoriseerde 
brommer naar klanten als afstand 
en het weer het toelaten. Hij kleedt 
zich net even iets anders en is in de 
omgang met klanten niet de door-
snee schilderondernemer. ‘Dat moet 

je allemaal willen. Geforceerd lukt 
niet. Zijn zoals je bent. Die bedrijfs-
naam bijvoorbeeld. Dat moet je dan 
wel benutten. Mensen glimlachen 
als ze het zien; ze geven daar direct 
positieve feedback op.’

Zo dyslectisch als Lucassen is, 
zoveel taalvaardig talent heeft hij 
om te rappen. Hij zet zo’n rap bij-

voorbeeld op LinkedIn. ‘LinkedIn is 
een platform van heel serieuze be-
drijven met heel serieuze mensen. 
Ik merk dat zo’n rap opvalt, aan-
slaat, zich onderscheidt. Daar steek 
ik graag wat energie in.’

In de toekomst zou Lucassen 
het liefst meer zzp’ers met gouden 
handjes op een bepaalde manier 
aan zich willen binden; zzp’ers die 
het ondernemerschap lastig vinden. 
‘Jongens die moeite hebben met 
klantenwerving, de administratie 
lastig vinden en die toch graag in 
soort van collectief willen werken. 
Door uitzendconstructies worden 
ze in een keurslijf geduwd en on-
derbetaald. Ik broed op een soort 
van franchiseconcept, een collectief 
waarbinnen hun zelfstandigheid is 
gewaarborgd en waarbinnen ze met 
een aantal zaken ontzorgd worden 
en waar inkoopvoordelen te halen 
zijn. Bovendien kun je, door in een 
collectief te werken, samen grotere 
werken aan.’

BORNERBROEK p�Zo’n twintig jaar is Bertwin Lucassen 
zich bewust van het zelfstandig ondernemerschap. 
Zzp’er zijn is naar zijn mening niet meer wat het was 
en zal straks niet meer zijn wat het nu is. Geheel op 
zijn eigen manier vindt Lucassen met De Sgilder zijn 
weg. En… hij hee� een droom.

Eigen kijk op ondernemerschap
Bertwin Lucassen is niet de stan-

daard schilderondernemer zoals de 
gemiddelde klant zich voorstelt. Daar 

voelt hij zich prima bij

Bertwin Lucassen (links) zou graag meer zzp’ers zoals Wesley Temmert in een 
soort collectief aan zich willen binden FOTO’S: HVG

DÉ MANIER OM UW BEDRIJF, PRODUCT OF 
DIENST ONDER DE AANDACHT TE BRENGEN

INTERESSE? EISMACONTENTMARKETING.NL
 Projectvideo 

Bedrijfsvideo 
Productvideo 

Videoreportage Instructievideo

‘Ik ging drie maanden 
in loondienst om te 
ervaren hoe dat is’

‘Samen grotere werken 
aankunnen’

Bertwin Lucassen geeft met De Sgilder op een eigentijdse 
manier vorm aan het zelfstandig ondernemerschap
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Oxiderend messing in hockeyclub

Decoratieve wandafwerking 
als aanvulling op de 
dienstverlening

‘Als ik eerlijk ben, 
moet ik zeggen 
dat ons schilders-
bedrijf nog nooit 
een dergelijke 

lastige decoratieve wandafwerking 
had gemaakt’, zegt Erwin Kasius. 
Hij begon in 2012 zijn eigen bedrijf 
in Vinkeveen. ‘Ik ben opgeleid als 
schilder en heb jarenlang in loon-
dienst gewerkt. Op het laatst zat ik 
vooral op kantoor als een soort be-
drijfsleider. Ik dacht: “Waarom ga 
ik eigenlijk niet precies hetzelfde 

doen, maar dan voor mezelf?” Nu 
werk ik met een wisselende bezet-
ting: in de zomer wel 25 man, in 
de winter tot nu toe met drie vaste 
mensen en een aantal inhuurkrach-
ten. Dit jaar wilden we zeker twee 
mensen erbij aannemen, maar je 
weet niet waar je goede vakmensen 
vandaan moet halen. En toen kwam 
Nadine binnenlopen.’

Nadine: ‘Ik heb de schildersop-
leiding bij het Nimeto gedaan, rich-
ting decoratieschilderwerk. Je bent 
dan gewoon allround schilder, maar 
daarbij gespecialiseerd in bijzonde-
re technieken. Na mijn studie ging 
ik een paar dagen per week werken 
in woonspeciaalzaak Parvani in Ka-
merik, eigendom van een vriendin. 
We verkochten er onder meer lak- 
en krijtverven en speciale wandaf-
werkingen aan particulieren. Het 
kwam veel voor dat een klant zo’n 
decoratieve schilderklus niet aan-
durft. Dan voerde ik het uit.’

Ondertussen nam haar leven 
een andere wending: ‘Ik kwam in 
de zorg terecht en heb ook een aan-
tal jaren parttime in die branche 

gewerkt. Maar het schilderen bleef 
toch trekken, zeker dit soort mooie 
klussen.’

Nadine wilde wel schilderen, 
maar ook financiële zekerheid. Zo 
ontstond in januari van dit jaar het 
plan om parttime als schilder in 
dienst te treden bij een bedrijf en 
daar de klussen vanuit Parvani in 
te brengen. ‘Dat was bepaald niet 
makkelijk. Veel schildersbedrijven 
zagen dat helemaal niet zitten.’

Kasius: ‘Wij wel. Toen we zagen 
wat Nadine allemaal in de vingers 
heeft, zagen we de mogelijkhe-

De afwerking van de corroderende 
messinglaag

den. In april is ze in dienst geko-
men (voorlopig via detacheerder 
 Schildersvacature.nl). Ik denk dat 
het heel moeilijk wordt om haar 
permanent met dit soort opdrachten 
bezig te houden. Want ik weet niet 
of er zoveel werk in is. Maar het is 
geweldig voor ons bedrijf, om aan te 
kunnen bieden. En om het te delen 
op social media, iets dat Nadine nu 
ook voor ons bedrijf doet. Een bij-
zondere afwerking oogt altijd heel 
goed.’ Nadine: ‘Hier in het gebouw 
van Hockeyclub IJsseloever schilde-
ren we alleen deze wanden met de 

bijzondere messingafwerking: één 
ronde wand waar een loungebank 
voor komt te staan en de paar mu-
ren achter de bar. Maar elders zijn 
we ook in gesprek met klanten die 
een aantal muren in decoratieve 
technieken willen en de rest van 
het huis moet ook geschilderd. Dan 
kom je logischerwijs ook bij Kasius 
uit.’

De hockeyclub bouwt, vrijwel 
uitsluitend met IJsselsteinse bedrij-
ven, de meeste al als sponsor be-
trokken bij de club, een compleet 

nieuw clubgebouw. Verantwoorde-
lijk voor het interieurdesign is Linda 
Hunter van Karakterontwerp.nl. Na-
dine: ‘Zij had elders in Nederland 
deze messing afwerking gezien. Er 
zijn wel oxiderende verfproducten 
op de markt, maar messing heeft 
verder niemand. Door veel door te 
vragen zijn we achter de leveran-
cier gekomen. Linda wilde per se 
messing, omdat dat groen oxideert 
en de rest van de kleurstelling is 
ook groen. De styling is industrieel-
stoer.’

De werkwijze is dat eerst de on-
dergrond geschilderd wordt met 
een gewone muurverf, in dit geval 
zwart. Daaroverheen wordt het pro-

duct gespateld, in het gewenste pa-
troon. Daarna wordt de wand met 
een oxidator behandeld, waardoor 
de messing-deeltjes gaan reageren 
en oxideren (roesten). Is de oxidatie 
voldoende en het effect zoals je wilt, 
dan wordt het proces met een rem-
middel gestopt, waarna de wand 
met een transparante sealer wordt 
afgewerkt. 

Nadine: ‘Er zijn een aantal, veel 
bekendere, aanbieders van oxide-
rende verf. Maar messing zit daar 
bij mijn weten niet bij. En vrijwel 
alle verffabrikanten hebben wel een 
paar wandafwerkingsproducten, 
maar eerlijk gezegd: die zijn wel erg 
gericht op makkelijke verwerking. 
Ik kan meestal vanaf een foto met-
een wel zien welk product het is. De 
effecten zitten in het product, niet 
in de schilder die het aanbrengt. 
Dat is bij een product als dit wel an-
ders: het is bewerkelijker, maar het 
resultaat is veel persoonlijker.’

Als SchildersVakkrant langs-
komt legt Nadine de laatste hand 
aan de muren. Achter de bar komt 
nog een verlaagd plafond, vandaar 
dat de bovenrand van de muur wat 
rafelig oogt. Nadine: ‘Krijtverven 
en kalkachtige afwerkingen zijn nu 
al een tijd onverminderd populair. 
Verder zijn tadelaktachtige afwer-
kingen en dit soort oxiderende ver-
ven momenteel in de mode. Ik vind 
het helemaal niet erg om een deel 
van mijn werktijd voor Kasius Scil-
ders kozijnen te lakken en muren te 
sauzen, maar ik hoop toch erg dat 
we samen nog een stuk meer van dit 
soort werk kunnen verwerven.’

(Over dit project is een video te 
zien op het YouTube-kanaal Schil-
dersVAKTV)

Als de corrosie voldoende is, wordt 
het gestopt, daarna geschuurd en 
dan afgewerkt FOTO’S: JMS

De wanden achter de bar én de ronde bar in de loungehoek zijn door Kasius 
Schilders afgewerkt (er komt nog een verlaagd plafond boven de bar) 

Erwin Kasius 
(links) en Nadi-
ne Rensenbrink 
zien mogelijkhe-
den om decora-
tieve wandaf-
werking in het 
bedrijf van Kasi-
us te integreren

‘Het schilderen bleef 
toch trekken’

‘Messing-oxiderende 
verf, die hee� verder 
niemand’

IJSSELSTEIN p�Er zijn wel meer wandafwerkingen met oxiderend metaal, maar de 
herkomst van déze houdt Nadine Rensenbrink toch liever geheim. ‘De opdracht-
geefster had zo’n muur eerder ergens anders gezien, via via zijn we erachter 
gekomen.’ Nadine werkt deels in een woonwinkel en sinds kort ook deels voor 
Kasius Schilders. Daar zien ze mogelijkheden in wat ze allemaal kan.

Het materiaal, 
een pasteuze 

stucco-achtige 
verf met mes-

singdeeltjes. De 
leverancier wil 

de schilder niet 
noemen



Komt jouw 
project 
goed uit 
de verf?
#trotsopjeproject

Laat ons jouw project in beeld 
brengen en overtuig je klanten!
Je hebt net een prachtig project afgerond. Dè kans om potentiële 
klanten je USP’s te laten zien en jouw verhaal te laten vertellen 
door middel van een professionele fi lm, high res. foto’s, 
redactioneel artikel en projectbeschrijving. Maar je hebt niet 
de apparatuur en redactionele vaardigheden?

Wij helpen met het creeëren van waardevolle content
Eisma contentmarketing heeft hiervoor de tools en mensen in 
huis. Wij bieden een totaalpakket dat je zowel voor offl ine als 
online kanalen in kunt zetten. Blijf zichtbaar! Je wilt toch geen 
opdrachten mislopen?

Bekijk enkele succesverhalen 
op: www.trotsopjeproject.nl

VIDEO HIGH RES. 
FOTO’S

REDACTIONEEL
ARTIKEL

PROJECT
BESCHRIJVING
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Schilderwerk vol in het weer

Voor Schildersbedrijf 
Klompenhouwer is een afwerking 
van drie lagen standaard

‘Een optimaal resul-
taat neerzetten heb 
ik van mijn vader 
meegekregen’, legt 
Klompenhouwer 

(46) uit. ‘Hij was en is een echte fijn-
slijper. Hoewel ik een bouwkundige 
achtergrond heb, leerde hij me de 
fijne kneepjes van het schildersvak, 
aangevuld met de nodige cursussen 
en trainingen. Daarmee kreeg ik zo-
veel liefde voor het vak mee dat ik 
na jaren van “meelopen” in 1999 als 
mede-eigenaar officieel in de zaak 
kwam. Zes jaar geleden ging mijn 

vader, John Klompenhouwer, met 
pensioen, zodat Klompenhouwer 
Schilderwerken met mij als zelf-
standig ondernemer weer uit één 
persoon bestaat.’ Wat bleef was de 
liefde en passie voor het vak waar 
geen compromissen bestaan wat het 
eindresultaat betreft. 

Klompenhouwer legt zich voor-
namelijk toe op het particuliere 
werk, waarbij zijn actieradius zich 
beperkt tot ongeveer een uur woon-
werktijd. ‘Hoewel, dat is betrekke-
lijk. Dat kun je niet altijd vasthou-
den. Klanten verhuizen en soms 
willen ze per se dat je voor ze blijft 
werken. Dan pakt de afstand woon-
werk wel eens wat groter uit.’ 

Zo diende zich het buitenschil-
derwerk aan in het Zeeuwse Ooster-
land. Het pand laat zich het beste 
omschrijven als een soort boerde-
rijwoning, in 2007 tot nieuwbouw 
gerenoveerd, geheel in de stijl van 
de dorps- en straatarchitectuur. ‘On-
geveer vijftien jaar geleden had ik 
voor deze opdrachtgever al gewerkt, 
die inmiddels was verhuisd naar 
Oosterland. Ik kreeg een belletje. 

Hun pand, in dit geval het houtwerk 
en dat zijn nogal wat meters, was 
aan onderhoud toe.’

Klompenhouwer trof een rela-
tieve nieuwbouw aan, waarbij het 
bestaande verfsysteem in redelijk 
goede staat verkeerde. ‘Ik trof wel 
veel mosaanhechting aan. De top-
laag, een dekkende alkydlaag, 
was aangetast door de typische 
Zeeuwse weersinvloeden. Lucht en 
vocht slaat hier de glans van de verf 
sneller mat, wat op zijn beurt de 
aanhechting bevordert. Bewoners 
kunnen natuurlijk zelf de bereik-
bare delen reinigen, maar de meer 

Een vullende grondlak en een afwer-
king van twee laklagen staan garant 
voor een mooi bol eindresultaat 

Hier komt geen schuurmachine aan 
ter pas. Alles handmatig geschuurd

ontoegankelijke geprofileerde hou-
ten delen zijn toch een speelbal van 
de weersinvloeden. Overigens zag 
het houtwerk er qua hechting nog 
prima uit. Slechts enkele scheurtjes 
die om de nodige aandacht vroegen. 
Die heb ik gedicht met Den Braven 
Acryl Exterieur.’

Klompenhouwer heeft meerdere 
werken in Zeeland achter de rug. 
Omdat opdrachtgevers soms een 
bepaald verfsysteem voorschrijven, 
kan Klompenhouwer een goede ver-
gelijking maken. Ik ben een Wijzo-
nol-man, met name door het glans-
behoud van de hoogglanslak. ‘Deze 

lak heeft een langer glansbehoud en 
is tegelijkertijd een duurzaam verf-
systeem voor dit soort opdrachten. 
Een onderhoudscyclus in deze meer 
landelijke omgeving ligt tussen de 
4 à 5 jaar; die in een stedelijke om-
geving in een orde van grootte van 
6 à 7 jaar. En de verven verwerken 
prima, maar dat is persoonlijk.’ Om 
dit doel te bereiken legt Klompen-
houwer uit dat het niet alléén aan 
de verf zelf ligt: ‘In de basis moet 
alles goed zijn. Daarnaast moet het 
gehele verfsysteem kloppen. Ik heb 
al het houtwerk onder hoge druk ge-
reinigd en ontvet met Universol. En 

schuren doe ik bij voorkeur hand-
matig om “erdoorheen schuren” 
te voorkomen. Goed reinigen en 
schuren, ook tussen de lagen door, 
is naar mijn mening, met respect 
voor de verfkwaliteit, het belang-
rijkste voor een goed eindresultaat.’ 
Een uitzondering bij het handmatig 
schuren is het houtwerk van een 
overkapping, omdat die uit grof 
hout bestaat. Dat is machinaal ge-
schuurd.

Klompenhouwer spreekt de ge-
hele tijd van ‘lekker schuren’. Op de 
vraag of grotere vlakke delen niet 
beter machinaal geschuurd kun-
nen worden is zijn antwoord stee-
vast: nee. ‘Met gemiddeld korrel 240 

schuur ik al het glad geschilderde 
houtwerk handmatig. Gevoel en 
druk met handpalm en vingers zijn 
veel preciezer dan je met een ma-
chine kunt bereiken. Ik wil schuren, 
niet beschadigen. Met de hand voel 
je wat en hóe je schuurt; met een 
machine weet je dát je schuurt.’

Klompenhouwer zet als eerste 
de LBH Grondlak HV op, een hoog-
vullende grondlak. ‘Die is perfect 
te schuren en vormt zo een mooie 
gladde basis voor de aflak. Je krijgt 
dan, samen met de LBH Silicon 
 Alkyd Hoogglans, een mooi bol 
eindresultaat.’

Niet alles bij deze opdracht is 
voorbestemd om in hoogglans te 
worden uitgevoerd. ‘Het meeste, 
de witte delen en groene deuren 
en kozijnen wel. Een zwart houten 
deur wordt halfglanzend afgewerkt 
en contrasteert daarom niet te sterk 
met de zwarte ruw houten recent be-
handelde rabatdelen, die nu niet tot 
de opdracht behoren.’ 

Hoewel veel schilders twee 
grondlagen plus een aflaklaag aan-
brengen, soms ook wel volstaan 
met één grondlaag en één aflak-
laag, kiest Klompenhouwer in de 
regel voor één grondlak en twee 
aflaklagen. ‘Het geeft vanwege de 
bollere glans een mooier eindresul-
taat. Bovendien bieden de drie la-
gen logischerwijs meer body en dus 
een betere duurzame bescherming. 
Ik ken niet anders en werk niet an-
ders. Twee lagen hier in Zeeland, 
vol in het weer, zou sowieso veel te 
schraal zijn.’

Voor deze opdracht heeft Klom-
penhouwer ongeveer 3 à 4 weken 
uitgetrokken en hoopt, altijd afhan-
kelijk van de weersomstandighe-
den, begin september klaar te zijn.

Zeelucht, vocht en aanhechting van 
mos tast de laklaag aan en slaat hem 
sneller mat
FOTO’S: SCHILDERSBEDRIJF KLOMPENHOUWER

Optimaal reinigen en schuren zijn 
voor Danny Klompenhouwer de ultie-
me basis voor een perfecte afwerking

Inclusief het lin-
ker gebouw 
(nauwelijks 
zichtbaar op de 
foto) heel wat 
meters houtwerk 
te behandelen 
met drie lak-
lagen

‘Geen compromissen 
over het eindresultaat’

‘Met de hand voel je wat 
en hóe je schuurt’

OOSTERLAND p�Ook bij een eerste onderhoudsbeurt is optimale bescherming een 
vanzelfsprekendheid voor Danny Klompenhouwer van Klompenhouwer Schil-
derwerken uit Vlaardingen. Zeker in de kustgebieden en in een provincie als 
Zeeland met een hoge weerbelasting. 

Juist het verbor-
gen vuil kan de 

nodige aandacht 
gebruiken



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
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Uit de rijke praktijk-
ervaring van Olde 
Hartman Advies over 
fusie en bedrijfsover-
names valt het op dat 

ondernemers, doorgaans kleine 
schildersbedrijven, nogal eens de 
neiging hebben om te denken: er zal 
wel niemand interesse in mijn be-
drijf hebben. Richard olde Hartman: 
‘Denk aan de ondernemer zonder 
kinderen, of aan ondernemers mét 
kinderen, maar zonder interesse 
om het bedrijf over te nemen. En als 
dan ook de paar medewerkers van 
het bedrijf niet de ambitie hebben 

om met het bedrijf verder te gaan 
of omdat het ze simpelweg aan de 
capaciteiten ontbreekt, kan die hou-
ding al snel ontstaan. We weten uit 
ervaring: je hoeft de deur om die 
redenen heus niet te sluiten.’ Olde 

Hartman heeft het hier over het type 
bedrijf met pakweg een half mil-
joen euro omzet en twee à drie ei-
gen medewerkers in dienst. ‘Dit zijn 
prachtige bedrijven voor ambitieuze 
zzp’ers die een klein bedrijf ter over-
name zoeken. En geloof me, die zijn 
er genoeg.’

Ben olde Hartman vult aan: 
‘Heel simpel: je praat altijd over een 
koper en een verkoper. Zo basaal is 
het proces. De potentiële koper kan 
bijvoorbeeld die ambitieuze mede-
werker zijn, die projectleider, al dan 
niet met een ondernemersdiploma 
op zak, die naast het vakmanschap 
ook de nodige ondernemerskwali-
teiten heeft laten zien. In dit geval 
zou het dan een management buy-
out betreff en. Als een gegadigde 
zich van buíten het bedrijf meldt, 
spreekt men van een management 
buy-in.’ Richard olde Hartman kent 
dit soort kandidaten: ‘Een gedreven 
manager binnen het bedrijf die weet 
dat hij geen stap meer kan maken, 

omdat bijvoorbeeld de zoon het be-
drijf over gaat nemen.’

‘En vergeet niet’, zegt Ben olde 
Hartman, ‘overnamekandidaten 
kunnen heel gemotiveerde zzp’ers 
zijn die er niet aan moeten den-
ken om tot aan hun 68e uitvoerend 
schilder te moeten blijven, maar het 
willen combineren met aansturen 
van medewerkers, opnemen van 
werken, zich hogere doelen stellen. 
Die willen ondernemen.’  

Naast ambitieuze personen zijn 
volgens Ben olde Hartman de be-
drijven zelf niet te onderschatten 
overnamepartijen. Gezien de hui-
dige economische omstandigheden 
gaan ze de markt op naar overna-
memogelijkheden: ‘Dat kunnen 
capaciteitskopers zijn. Die zijn in 
feite alleen maar in mensen geïn-
teresseerd. Opdrachten in over-
vloed, maar het ontbreekt ze aan 
‘handjes’. Ze zijn niet in de order-
portefeuille van het over te nemen 
bedrijf geïnteresseerd, maar juist in 
de leeftijdsopbouw en kwaliteit van 

het personeel. Een overnameprijs 
zal dan vaak gerelateerd zijn aan de 
loonkosten en niet aan de goodwill.’ 
Tegenhanger van dit soort bedrijven 
is het bedrijf dat om strategische 
overwegingen een ander bedrijf 
over willen nemen. Richard olde 
Hartman: ‘Die letten goed op dat er 
een klik is tussen de bedrijfscultu-
ren. Hier gaat het al meer richting 
middelgrote schildersbedrijven en 
om verbreding van de activiteiten. 
Bijvoorbeeld een bedrijf dat de ac-
tieradius van het kernbedrijf uit 
wil breiden. Dat kan door een over-
name waarbij de facilitaire activitei-
ten centraal geregeld blijven, maar 
het over te nemen bedrijf een van 
de werkunits van het bedrijf wordt. 
Een andere overweging kan zijn om 
een bedrijf over te nemen dat een 
nieuwe discipline aan het bedrijf 
toevoegt, zoals timmer-, installatie- 
en/of bouwbedrijven.’

De drijfveer om een onderne-
ming van de hand te doen is divers. 
Ben olde Hartman: ‘De standaard 

AMERSFOORT  p�Bedrijfsovernames komen bij alle typen 
bedrijven voor: groot, via middelgroot, klein tot aan 
zzp-bedrijven. Ieder met hun eigen drijfveer om te 
willen kopen of te willen verkopen, vaak onzichtbaar 
aanwezig.

Bedrijfsovername (deel 2)

#Disruptiveschilders

Afgelopen week had ik een bij-
zonder gesprek met een in-
teressante man, die aan de 

zijlijn van de schildersbranche werkt. 
We hadden het onder andere over 
‘disruptives’ in de verfi ndustrie. Die 
zijn er eigenlijk niet. Een van de laat-
ste disruptives was waarschijnlijk de 
opkomst van de mengmachine. Maar 
een echte disruptive die een industrie 
verandert, komt meestal niet vanuit 
de industrie zelf.

Hét kenmerk van een disruptive 
is dus dat de uitvinding de bedrijfs-
tak verandert. Vandaar ook de 
naam: disruptive betekent letterlijk 
‘ontwrichtend’. Zo hebben bijvoor-
beeld Über en AirBNB de markten 
voor taxi’s en hotelovernachtingen 
behoorlijk ontwricht. Maar kijk je 
naar eerdere voorbeelden, kun je bij-
voorbeeld denken aan de T-Ford, de 

eerste auto die aan de lopende band 
werd geproduceerd. De lopende 
band bestond al en de auto-industrie 
ook. Maar Henry Ford was de eerste 
die beide samenvoegde. Daarmee 
zorgde hij voor een revolutie en een 
democratisering van het autobezit. 

In onze branche kun je bijvoor-
beeld denken aan de al genoemde 
verfmengmachine. Deze heeft het 
fenomeen van de zelf verfmakende 
schilder vrijwel volledig laten ver-
dwijnen. De verfmengmachine 
maakte het mogelijk een enorm palet 
aan kleuren aan te bieden. Of denk 
aan de opkomst van de roller. Deze 
maakte het voor doe-het-zelvers mo-
gelijk om makkelijker zelf de muren 
te schilderen. Maar tegelijkertijd 
zorgde deze uitvinding voor een veel 
hogere productiviteit van de schilder. 
In alle gevallen, of we het nu hebben 

over Über, AirBNB, de T-Ford, de 
verfmengmachine of de verfroller, is 
er één eigenschap die ze allemaal 
gemeen hebben. Ze voldeden aan 
een latente vraag van de gebrui-
ker. Dat betekent dat ze een vraag 
beantwoordden die de gebruiker 
zelf nog niet eens kende. De T-Ford 
maakte de auto bereikbaar, de verf-
mengmachine maakte kleur in huis 
bereikbaar en de roller maakte schil-
derwerk bereikbaar. En misschien is 
dat wel een disruptive: dat het iets 
onbereikbaars bereikbaar maakt. 

Disruptives bestaan dus al veel lan-
ger dan de naam disruptives zelf. Wat 
een volgende disruptive gaat worden? 
Wie het weet, mag het zeggen! Alvast 
een tipje van wat er wellicht mogelijk 
is? Google op: #disruptiveschilders.

 alger@socialpaint.nl
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Een schildersbe-
drijf kan heel 
goed ter overna-
me op zoek zijn 
naar een tim-
merbedrijf, om-
dat het zelf de 
expertise niet in 
huis heeft 
FOTO: JMS

gedachte heerst dat de verkopende 
ondernemer iemand is met een in-
middels gevorderde leeftijd, maar 
vergis je daar niet in. De onderne-
mersleeftijd van een derde van de 
ter overname aangeboden bedrijven 
ligt rond de 45 jaar. Dat is heel jong. 
De redenen zijn divers. Dat varieert 
van andersoortige ambities tot aan 
ondernemersmoeheid. Dat laatste 
bijvoorbeeld ingegeven door regel-
geving. Ondernemen brengt risico’s 
met zich mee. Wat denk je van twee 
jaar doorbetaling bij ziekte. En on-
danks de aangetrokken economie 
kampt nog menig schildersbedrijf 
met een te krappe bruto marge. Er 
zijn dus veel potentiële verkopers, 
stille verkopers die op dit moment 
twijfelen over hun toekomst en 
overwegen hun bedrijf van de hand 
te doen. En daarbij is het ook goed 
om te realiseren dat de wat grotere 
bedrijven minder geïnteresseerd 
zijn in een relatief groot aandeel 

particuliere opdrachtgevers, sim-
pelweg omdat ze dan te veel last 
ondervinden van de zzp’ers die deze 
markt grotendeels heeft overgeno-
men. De bruto marge staat er teveel 
mee onder druk.’

Op welke wijze je kenbaar maakt 
het bedrijf te willen verkopen of te 
stoppen, of zoals het tegenwoordig 
heet ‘in de etalage zetten’, is on-
derwerp van het volgende artikel in 
deze korte serie. Richard olde Hart-
man wil wel alvast wel benadruk-
ken hoe het niet moet: ‘Schreeuw 
niet van de daken dat je je bedrijf 
wil verkopen, hoe geweldig het be-
drijf ook is. Zet spreekwoordelijk 
en letterlijk geen te koopbord voor 
deur. De medewerkers gaan daar 
heel zenuwachtig van worden en 
opdrachtgevers vrezen om hun ga-
rantie. Speculaties als ‘dan zal het 
wel slecht gaan’ kosten veel energie 
om te weerleggen. Blijf zoveel moge-
lijk achter de coulissen.’

Overnamepartners en overname-intenties 
zijn er in alle soorten en maten

‘Je hoe�  de deur heus
niet ineens te sluiten’

‘Verkoopredenen zijn 
vaak heel divers’

Olde Hartman Advies
Ben en Richard olde Hartman van Olde Hartman Advies uit Amersfoort 
zijn gespecialiseerd in fusie- en overnametrajecten van mbk-bedrijven in 
de bouwnijverheid. Het adviesbureau is tevens partner van werkgevers-
vereniging OnderhoudNL. Daarnaast voert het bedrijf de website bouw-
bedrijvenbeurs.nl, waar potentiële kopers en verkopers zich anoniem 
kunnen etaleren. In deze serie artikelen richten we ons op de kleine(re) 
en middelgrote schilder- en onderhoudsbedrijven, omdat daar veel vra-
gen en verkeerde inschattingen bestaan over de bedrijfsovername.



‘Vanaf begin van het jaar 
is het aantal bestel-
lingen flink opgelo-

pen’, vertelt Barbara van Eizenga, 
die de website in 2014 oprichtte. 
‘Bling-bling is in.’ Ze heeft wel 
een redelijke indruk van wie haar 
zakjes met dertig gram kunststof 
glitters, goed voor een subtiele, 
maar goed zichtbare glinstering 
op tien vierkante meter muur, 
meestal kopen. ‘Relatief veel be-
stellingen komen uit Noord- en 
Zuid-Holland en uit Utrecht. Po-

pulair zijn de kleuren roze, zilver 
en zilver-laser, dat een zilverkleu-
rig disco-effect geeft. Uit vragen 
die ik via de mail krijg, leid ik af 
dat de meeste kopers jonge moe-
ders zijn die een kinderkamer wil-
len pimpen. Of bijvoorbeeld één 
grotere muur in de woonkamer.’

Eizenga kwam op het idee 
toen ze een oom in Amerika hielp 
bij het schilderen. ‘Die wilde in de 
woonkamer een rode wand met 
glitters. Ik vond dat heel mooi.’ 
Ze ging niet over één nacht ijs: 
‘Ik wilde niet zomaar glitters ver-
kopen. Ik heb samples laten ko-
men van allerlei leveranciers, tot 
uit China aan toe. Uiteindelijk is 
mijn keuze op een betrouwbare 
leverancier uit Europa gevallen. 
Achteraf wel verstandig, want 
diens producten voldoen aan alle 
normen en eisen. En uit dat as-
sortiment heb ik een product ge-
kozen dat juist in verf het meeste 
schittert.’

Bij het schilderen van een 
muur moeten de glitters niet met-
een in de verf, maar pas als de 

muur al zo goed als klaar is. ‘Je 
moet genoeg verf overhouden, 
eventueel verdund, om nog één 
keer de muur na te rollen. Daar 
doe je de glitters in. Met een niet 
te harige roller rol je het opper-
vlak na. Dan krijg je een subtiel 
resultaat. Het hoeft niet overal 
gelijk verdeeld te zijn. Je kunt wel 
veel meer glitters gebruiken, maar 
dan wordt het meer een glans-
muur en is de verdeling belang-
rijker.’

Overigens kunnen de glit-
ters aan alle soorten verf worden 
toegevoegd. Bijvoorbeeld in een 
blanke lak, voor een kinderbed 
of op een binnendeur. Tevreden 
gebruikers sturen soms foto’s op 
van de toepassingen die ze heb-
ben verzonden, die zet Eizenga op 
haar website. ‘Bedenk wel dat een 

lak niet meer helemaal glad is, 
tenzij je er nog een blanke laklaag 
overheen zet. Dat kan bij schoon-
maken een probleem zijn.’

Eizenga, die er een parttime 
baan naast heeft, ontvangt de 
handelswaar in grote zakken en 
schept zelf de glitters met behulp 
van een weegschaal en een spuit-
fles over in de kleinverpakkingen, 
om ze vervolgens á 4,99 euro per 
zakje te versturen (vanaf vier zak-
jes met een staffelkorting).

‘De volgende stap is om de 
verfglitters in verfzaken te gaan 
verkopen. Ik ben daar nu een 
presentatie voor aan het ontwik-
kelen. Ik zou het heel leuk vinden 
om van dit bedrijf mijn werk te 
maken. Want ik ben zelf ook dol 
op glitters. Het is een schitterend 
product.’

‘Populair onder jonge moeders’
DOESBURG  p Je kunt ze voor van alles gebruiken, maar de tien verschillende kleuren glitters die 
Barbara van Eizenga via haar website www.verfglitters.nl aanbiedt, zijn bedoeld om door muurverf 
te mengen. De hoeveelheid glitters bepaalt de schittering. ‘Je kunt zelf bepalen hoe subtiel of hoe 
schitterend je het wilt hebben.’

‘Een glansmuur kun je 
er ook mee maken’

EKODUR
HET BESTE
VOOR BINNEN

AFLAK INTERIEUR GLANS, SATIJN EN MAT
VOOR EEN STRALEND WIT INTERIEUR

DOKWEG 40  1976 CA IJMUIDEN NEDERLAND  +31 (0) 255 54 84 48  
INFO@RIGOVERFFABRIEK.NL  RIGOVERFFABRIEK.NL

Patrick, Meester Verfmaker 
in opleiding 

tesa® Precision Mask
Washi maskeringstape voor binnens- en buitenshuis,  
en kwetsbare oppervlakken

VERFRANDEN OP
STRAKKE

ELKE ONDERGROND

tesa.nl

HET PRODUCTSiliconenkit
De kokers siliconenkit / voegkit 
Parasilico van DL Chemicals zijn 
vernieuwd. Het gewijzigde ontwerp 
van de verpakking typeert zich door 
de bedrijfskleuren zwart en groen. 
De afzonderlijke producten zijn te 
herkennen door een kleurgebied bo-
venaan de koker. De verpakkingen 
zijn voorzien van een categorieaan-
duiding, waarmee de toepassing 
van de kit direct duidelijk is. Bij-
voorbeeld weatherseal, universal, 
sanitary en plastics of juist natural 
stone, high temperatures en fire 
resistant. De voegkit is ontwikkeld 
voor het afdichten van elastische 
voegen, geproduceerd conform ISO 
9001 en ISO 14001 en beschikbaar 
met verschillende productcertifice-
ringen.
info: (+32 56) 62 70 51
www.dl-chem.com
bouwproducten.nl: 253368

Verfcollecties
Het Belgische merk Shade biedt ver-
schillende verfcollecties voor verf- 
en interieurwinkels, interieurarchi-
tecten en professionele schilders. In 
Nederland is het merk momenteel 
beschikbaar in Breda, Bergen op 
Zoom en Maastricht. Hoofddesigner 
Mestdagh ontwikkelde een verflijn 
met 99 kleuren voor iedere interi-
eurstijl en selecteerde hieruit enkele 
kleuren voor een outdoorwaaier en 
Black to White-waaier. Nederlander 
Johan Bak ontwikkelde een verfcol-
lectie met 33 kleuren, gebaseerd op 
een project in Frankrijk en zich richt 
op een vintage sfeer. 
info: (+32 498) 191 763
www.shade.be
bouwproducten.nl: 253370

Sikkens online tools
Speciaal om de schilder te onder-
steunen bij het kiezen van de juiste 
kleur, ontwikkelde Sikkens een 
vernieuwde website én een aparte 
app: de Sikkens Expert app. Ten 
aanzien van de website is onder 
meer de navigatie verbeterd en is de 
productselector aangepast, zodat 
diverse producten onderling goed 
met elkaar zijn te vergelijken. Ook 
is het kiezen van de juiste kleur 
overzichtelijker gemaakt. Alle data 
die via de website beschikbaar zijn, 
kunnen schilders ook vinden met 
de bijbehorende app. Deze tool is 

uitgerust met een verbeterde versie 
van de Visualizer, terwijl de Color 
Picker helpt bij het vinden van de 
goede kleuren. Met de app zijn pro-
ducten, kleuren en foto’s samen te 
voegen als één project.
info: (071) 308 34 00
www.akzonobel.nl
bouwproducten.nl: 253371

Expositieko�er
Met de Brillux TuneLight-exposi-
tiekoffer zijn de vormgevings- en 
installatiemogelijkheden te de-
monstreren van led-techniek, in 
combinatie met de TL-sierprofielen 
uit de TuneLight-serie. De moderne 
TL-sierprofielen met een opper-
vlaktefinish van polyurethaan zijn 
te combineren met indirecte ver-
lichting, maar ook als zelfstandig 
vormgevingselement toe te passen. 
De zwarte koffer bevat tien originele 
voorbeelden van verschillende 
wand- en plafondprofielen en plin-
ten. Met de geïntegreerde ledver-
lichting is bovendien de werking 
van het systeem uit te leggen en 
naar wens het lichteffect direct op 
de wand of het plafond ter plaatse 
na te bootsen.
info: (010) 292 34 89
www.brillux.nl
bouwproducten.nl: 253372

Barbara 
 Eizenga met 
haar assorti-
ment. Op de 
panelen een 
subtiele glit-
ter, in de verf 
op het wand-
je achter 
haar is veel 
meer product 
verwerkt
FOTO: JMS
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RICHARD 
HOOGSTRATEN

‘Ons bedrijf richt zich op 
het kitten van badka-
mers, gevels en glas. In 

2007 hebben we het bedrijf Kitvoe-
gen.nl genoemd, geheel in lijn met 
de ontwikkelingen van die tijd’, 
aldus Slui. Aanvankelijk regionaal 
in de provincies Zeeland, Zuid-Hol-
land en Brabant, breidt het bedrijf 
haar expertise door de snelle in-
ternetmogelijkheden landelijk uit, 
inclusief België. ‘Kitbestellen.nl is 
een volgende stap. Want behalve de 
kitwerkzaamheden zelf, stijgt ook 
de vraag naar de door ons gebruikte 
producten.’

Die producten, het Duitse Otto-
seal van Otto Chemie en het Neder-
landse Saba, zijn volgens Slui met 
afstand de beste producten. ‘We wer-
ken niet met minder. We gebruiken 
het al zeventien jaar. Ze zijn relatief 
onbekend omdat ze duurder zijn. Al-
leen, wij verkeren in de positie om 
groot in te kopen. Dat maakt ze com-

petitief en toegankelijk voor de klein-
gebruiker. Dan is Kitbestellen.nl een 
snelle en goedkope manier om de 
markt te kunnen bedienen.’

Hoewel Kitbestellen.nl het gehe-
le programma van Ottoseal levert, 
zijn voor de schilder volgens Slui 
met name de acryl- en de siliconen 
afdichtingskitten interessant.

Natuurlijk overschilderbaar? 
Daar reageert Slui wat genuanceer-
der op: ‘Een kozijn dien je te schil-

deren en pas daarna af te dichten 
met siliconen, niet andersom. Ook 
een kit heeft de tijd nodig om be-
paalde stoff en uit te laten treden. Is 
de kitvoeg dan goed aangebracht, 
geldt een minimale garantie van 
tien jaar tegen krimp, scheurvor-
ming en verwering. Na verloop van 
tijd, bij een onderhoudsbeurt, is de 

kit prima aanschilderbaar. En laten 
we wel wezen; de kit is in alle kleu-
ren leverbaar. Waar hebben we het 
over? Voor een kit die wel ontwik-
keld is als overschilderbaar is het 
zaak die over te schilderen om ver-
geling tegen te gaan.’

Slui, vakman ten top, kan het 
niet nalaten om schilders, wellicht 
ten overvloede, nog een tip mee te 
geven: ‘Niet onbelangrijk, zelfs van 
wezenlijk belang, maar zorg altijd 
voor een goede afwatering. Gebrui-
kers, ook schilders, vullen de voeg 
en vergeten nog wel eens dat vocht 
niet in een voeg mag blijven staan, 
maar altijd af moet kunnen lopen.’ 

Logistiek hanteert Kitbestel-
len.nl de stelregel: voor 16.00 uur 
besteld, de volgende dag in huis. 
‘Daarnaast heeft Kitbestellen.nl een 
chatfunctie voor advies op maat, 
soms meer uitgebreid per e-mail. 
Projectmatige opdrachten begelei-
den we standaard.’

Vulmiddel
Omdat bij de productie van Komo-
gecertifi ceerde kozijnen uitsluitend 
vulmiddelen mogen worden toege-
past die voldoen aan de BRL 0807, 
biedt Frencken Filler 0807, Komo- 
gecertifi ceerd en geschikt voor kozij-
nen, ramen en deuren en conform 
de BRL0807, categorie 1a, 1b, 2a en 
3a. Toepassingen zijn te vinden in 
het herstellen van een wormgaatje, 
droog-, haar- en langsscheuren in 
hout. Het oplosmiddelvrije product 
is direct uit de pot te gebruiken en 
geschikt voor alle gangbare en de 
meest voorkomende houtsoorten in 
de timmerindustrie. 
info: (0495) 58 35 00
www.frencken1901.nl
bouwproducten.nl: 253386

‘Dure kit tegen normale prijzen’

Johan Stui: ‘De 
beste producten 
competitief en 
toegankelijk ma-
ken voor de 
eindgebruiker’
FOTO: HVG

‘Eerst schilderen, 
daarna de siliconenkit’
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Gehoorbeschermer
Het assortiment gehoorbeschermers 
van Stihl is uitgebreid met de Dyna-
mic BT. Deze uitvoering biedt een 
hoge geluidsisolatiewaarde (SNR 
29) en is voorzien van een inge-
bouwde Bluetooth-functie met een 
reikwijdte van tien meter. Hiermee 
kan de gebruiker draadloos muziek 
via zijn smartphone streamen of een 
telefoongesprek voeren, zonder zijn 
telefoon uit zijn zak te hoeven ha-
len. De gehoorbeschermer werkt hij 
op lithium-ion batterijen en levert 
bij nat weer geen problemen op.
info: (088) 730 39 00
www.stihl.n
bouwproducten.nl: 253381

DE SPECIALIST

STAD AAN HET HARINGVLIET  p Na een kleine dertig jaar ervaring in het kitvak is Johan Slui, directeur-
eigenaar van Kitvoegen.nl, dit jaar ook een online service gestart: Kitbestellen.nl: ‘De vraag naar de kitten 
door de met name kleinere eindgebruikers werd simpelweg te groot.’

Aardolie

Waarom blijven we toch 
zo vasthouden aan deze 
vervuilende grondstof? 

De meeste grondstoff en voor be-
kende verfsoorten, zoals alkyd- of 
acrylaatverf, komen uit de pertro-
chemie. Deze worden vaak op een 
milieuvernietigende wijze gewonnen. 
Denk aan de ramp in de Golf van 
Mexico of aan Shells wangedrag in 
de Nigerdelta. 

Dit soort rampen zal je niet snel 
hebben met natuurlijke grondstof-
fen, zoals bijvoorbeeld vlas. Dus 
waarom blijven wij schilders deze 
verven kopen en daarmee de vernie-
tigende praktijken van de oliefi rma’s 
ondersteunen? Er zijn tegenwoordig 
prachtige en vooral schonere alter-
natieven. Voelt het niet veel beter 
als je een verf gebruikt waar lijnolie 
in zit die door een Nederlandse boer 
is geteeld? Of natuurlijke bindmid-

delen, gemaakt van reststoff en uit 
een andere industrie, in plaats van 
de aardolie waarvan een of andere 
oliebaron zijn derde superjacht kan 
kopen? Ik ben er zelf wel uit. 

Voor de kwaliteit hoef je het niet 
te laten. En ook de prijs is allang 
geen argument meer. In mijn opinie 
heeft duurzaam werken alleen maar 
voordelen. Zowel voor watergedra-
gen- en oplosmiddelhoudende lak-
ken, als ook voor muurverven zijn er 
tegenwoordig goede, schone alterna-
tieven. Aardolie is op zijn retour, we 
moeten gewoon van deze viezigheid 
af. En eigenlijk weet iedereen dat ook 
wel. Een elektrische bedrijfswagen is 
iets wat niet meteen haalbaar is voor 
de gemiddelde zzp’er of mkb’er, maar 
met duurzame verfproducten zet je 
gemakkelijk een fl inke stap. En door 
met z’n allen de vraag te vergroten 
kunnen we ook de grote verfjongens 

dwingen om hun aardoliegebruik 
terug te dringen en op zoek te gaan 
naar schonere ingrediënten voor hun 
verven. 

Zoals het nu gaat, gaat het niet 
snel genoeg. Van de totale grond-
stoff engebruik in de bouw is verf 
natuurlijk maar een klein onderdeel. 
Maar in elk vakgebied moet men op 
zoek naar duurzame alternatieven. 
Dat verf maar een klein percentage 
is, is geen argument om het dan 
maar niet te doen. En het heeft niet 
alleen het voordeel van minder 
milieuvervuiling, maar vaak is het 
duurzame alternatief schoner voor 
de opdrachtgever en voor de schilder 
zelf. Alleen dat laatste zou toch al 
een beslissend argument moeten zijn 
voor uw bedrijfsvoering?

richard@blauwvlas.nl
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Voor de professionele schilder is hechting van cruciaal be-
lang. De onmisbare basis voor een eindresultaat van hoge 
kwaliteit. Maar ook een voorwaarde voor efficiency. Kun je 
niet blindelings vertrouwen op de hechting van je grond-
laag, dan komt uiteindelĳk je bedrĳfsresultaat in gevaar. Als 
je volgens plan wilt dóórwerken, kies je voor een primer die 
zĳn sporen heeft verdiend en zĳn kwaliteit heeft bewezen. 

Caparol introduceerde al in 1973 de eerste volwaardige, wa-
tergedragen lakverf. Die voorsprong hebben we nog steeds. 

Capacryl Aqua UniPrimer is met afstand de meest veel-
zĳdige en meest betrouwbare watergedragen grondverf. 
Hechtkracht van het zuiverste water. Een Caparol-groot-
handel bĳ jou in de buurt vind je op www.caparol.nl. 

Hechtkracht is van levensbelang
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