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Gratis schildercursus
begint weer
DOETINCHEM  p Het personeelstekort in de schildersbranche blij� onverminderd groot. Ook deze winter 
gaan daarom weer verschillende initiatieven van start om vooral zij-instromers voor het schildersvak klaar 
te stomen.

Uitzendbureau Prima Perso-
neel, voornamelijk actief in 
Noord-Nederland, gaat dit 

jaar het aantal gratis opleidings-
plaatsen voor zij-instromers uit-
breiden. Afgelopen winter werden 
op de hoofdvestiging in Groningen 
aspirant-schilders in twaalf weken 
opgeleid. Deze winter wil het uit-
zendbureau dat ook in Leeuwarden 
en Emmen gaan doen. De oplei-
dingskosten, inclusief materiaal en 
kleding, neemt Prima geheel voor 
zijn rekening. Succesvolle deelne-
mers krijgen gegarandeerd een baan 
aangeboden als uitzendkracht bij 
een schildersbedrijf.   

Ook onderwijsinstelling Savantis 
gaat deze winter opnieuw zij-instro-
mers opleiden tot schilder. Dit in sa-
menwerking met uitzendorganisatie 
Flexschilder.nl. De opleiding duurt 
acht weken. Ook deze opleiding 
wordt volledig betaald en kent een 
baangarantie (werk via Flexschil-
der.nl). Bovendien levert het de cur-
sist het diploma ‘mbo-2 proeve van 
bekwaamheid’ op.

Vorig jaar werd deze ultrakorte 
opleiding tot schilder voor het eerst 
georganiseerd. Er werd toen gewerkt 
en geleerd op een sportpark (De Ro-
zenhof) in Bergen op Zoom. Docen-
ten van Savantis geven de instruc-

ties en veel vaardigheden worden 
in de praktijk aangeleerd. Voor het 
praktijkdiploma van de opleiding 
hoeft geen examen in taal en reke-
nen gedaan te worden. 

Bij zowel Prima Personeel als 
bij Savantis/Flexschilder.nl kunnen 
geïnteresseerden zich inmiddels 
aanmelden. Vergelijkbare initiatie-
ven voor het opleiden van zij-in-
stromers zijn er van OnderhoudNL 
Vakopleidingen in samenwerking 
met Faber Personeelsdiensten. Die 
duren echter in de regel een stuk 
langer dan enkele weken. 

Oppervlaktetech in het zonnetje

GRONINGEN p Een zelfstandige kan een vakgerichte scholing opvoe-
ren als bedrijfskosten bij zijn belastingaangi�e, maar scholing in 
ondernemersvaardigheden niet. Nu de scholingsa�rek per 2019 wordt 
afgescha� pleit Zzp-Nederland voor een regeling waarmee zzp’ers zich 
juist op dat vlak kunnen bijscholen.

De afschaffing van de scholings-
aftrek treft vooral werknemers. Zij 
konden de kosten voor de scholing 
aftrekken van de inkomstenbelas-
ting. Naar gegevens van de overheid 
werd er vooral door hoger opgelei-
den van deze aftrekmogelijkheid 
gebruik gemaakt. Daarom komt er 
een zogenaamde ‘individuele leerre-
kening’ voor iedereen. Die regeling 

is echter nog niet klaar. Ook niet op 
1 januari 2019. Zzp-Nederland grijpt 
de gelegenheid aan om te pleiten 
voor het financieren van onderne-
mersopleidingen voor zzp’ers. Om-
dat ‘gerichte scholing in onderne-
mersvaardigheden van groot belang 
kan zijn voor succesvol onderne-
merschap, ook op de lange termijn.’

DEN BOSCH p� Geïnteresseerd in 
industriële lakken en de apparaten 
en innovaties om ondergronden te 
preparen en die aan te brengen? De 
oppervlaktetechologiebranche orga-
niseert over dit onderwerp De Week 
van de Oppervlaktetechnologie. 
Deze vindt van 13 tot en met 15 no-
vember plaats in de Brabanthallen 
in Den Bosch. Dat gebeurt eens in de 
twee jaar. Drijvende kracht is bran-

chevereniging ION in samenwerking 
met tal van onderzoeksintstellingen 
en marktpartijen. Het is een beurs, 
de Surface Campus (beursvloer van 
9.000 m2  met diverse themapleinen 
en netwerkmomenten) en daarnaast 
is er de ION Congres Campus (con-
gressen, workshops en masterclas-
ses). Meer info op www.weekvande-
oppervlaktetechnologie.nl. 

‘Maak ondernemerscursus
aftrekbaar van belasting’

Magazine over 
werken met sto�en
DELFT p Het nieuwe magazine 
‘Opgelucht’ moet het verant-
woord werken met stoffen ver-
groten. Jaarlijks overlijden ruim 
drieduizend door blootstelling 
aan stoffen. Onnodig, volgens 
Long Alliantie Nederland en RPS 
Nederland: met de juiste inzich-
ten en maatregelen is veel leed 
te voorkomen. Het gaat niet al-
leen om kankerverwekkende en 
giftige stoffen, maar ook over al-
ledaagse schoonmaakmiddelen 
en natuurlijke stoffen. Het maga-
zine kan worden opgevraagd op 
www.opgelucht.nl.

Wandje keimen
EMMEN p  Vanuit een hangbruginstallatie met twee hangbruggen, gehuurd 
bij verhuurder Yelloo, zijn de mannen van Mulder Schilders Bodewes uit 
Emmen een wand van woonwijkcentrum Holdert in Emmen aan het keimen. 
Het sterk verkleurde oppervlak wordt overschilderd met Keim Soldalan Coolit 
in de kleur KEIM9003S. Directeur-eigenaar Pieter Franx: ‘Een rolapplicatie 
met, gezien de gewichtsbelasting, twee man met hun verfemmers per 
hangbrug. Aanzetvrij werken de mannen eendrachtig van boven naar 
beneden.’
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NIEUWS

Marikenbeeld beklad 
met verf

NIJMEGEN p Het Marikenbeeld 
op de Grote Markt In Nijmegen is 
bespoten met de tekst ‘Refugees 
Welcome’. Op social media zijn veel 
mensen niet te spreken over de graf-
fi ti. Want behalve op de Grote Markt 
zijn er ook teksten te vinden in de 
Burchtstraat, Lange Hezelstraat 
en tal van andere plekken. Het is 
nog niet duidelijk of en wanneer 
de teksten worden weggehaald. 
Eerder was er ook al gedoe over de 
‘Refugees Welcome’-graffi  ti op de 
Waalbrug. De tekst – die daar al 
twee jaar op een pijler stond – werd 
beklad, waarna een paar dagen 
later er een confrontatie plaatsvond 
tussen ‘links’ en ‘rechts’.

Finse verf op Noors 
skicentrum
OSLO p Nabij Oslo wordt het groot-
ste overdekte skiparadijs gebouwd. 
De coating op dit megaproject 
komt uit een ander Scandinavisch 
land: die is van Tikkurila. Het Finse 
verfbedrijf is in Nederland vooral 
bekend van zijn (watergedragen) 
houtbeschermingsproducten. Maar 
het bedrijf produceert ook tal van 
andere coatings, waaronder metaal-
coatings. De bouwer van dit mega-
project is de Finse staalbouwer 
Ruuki, wat waarschijnlijk de samen-
werking met Tikkurila verklaart. 
Noorwegen kent immers met Jotun 
een eigen verff abrikant die ook me-
taalcoatings levert voor soms zeer 
grote constructies.

16.000 lantaarnpalen 
grijs geschilderd
SITTARD-GELEEN p Alle gemeente-
lijke lantaarnpalen in Sittard-Ge-
leen ondergaan de komende jaren 
een grondige onderhoudsbeurt, in 
totaal ruim 16.000 stuks. Met het 
onderhoud is een investering van 
circa vier ton gemoeid. Om eenheid 
en uniformiteit uit te stralen is ge-
kozen voor één kleur: antracietgrijs, 
in tegenstelling tot de huidige kleu-
ren groen en rood. Het werk wordt 
uitgevoerd door gemeentelijke wijk-
teams, telkens drie medewerkers 
met een afstand tot de arbeidsmarkt 
onder leiding van een ingehuurde 
beroepsschilder.

Wat te doen met al 
dat glas-in-lood?
SOMEREN-HEIDE p Het formaat is 
zo groot, dat ze in Someren-Heide 
niet weten hoe en waar een glas-
in-loodraam van circa driehonderd 
vierkante meter na de sloop van de 
St. Jozefkerk een nieuwe plek moet 
krijgen. Het is het grootste glas-in-
loodraamwerk van West-Europa en 
het staat op de gemeentelijke mo-
numentenlijst. Aan het raamwerk 
is zeker 25 jaar geen onderhoud ge-
pleegd. De oplossing laat nog even 
op zich wachten.

PERSONEN & BEDRIJVEN

Palet Vastgoedonder-
houd ook VGO-keur

GENEMUIDEN p Palet Vastgoedon-
derhoud heeft het VGO-keur voor 
het onderdeel ‘gevel’ behaald. Het 
schilder- en renovatiebedrijf uit Ge-
nemuiden is nu één van de weinige 
bedrijven met een VGO-keur in de 
eigen regio. Kiwa nam de solvabi-
liteit onder de loep en beoordeelde 
het bedrijf op het kunnen werken 
volgens de RGS-leidraad. 

ProCoatings opent 24e 

fi liaal

HILVERSUM p�Verfgroothandel Pro  -
Coatings heeft zijn 24e fi liaal ge-
opend, in Hilversum, op bedrijven-
terrein het Havenkwartier. Deze 
vestiging aan de Nieuwe Havenweg 
24b vergroot, volgens het bedrijf, de 
bereikbaarheid en verkrijgbaarheid 
in de regio Groot Utrecht aanzienlijk. 
ProCoatings besloot de vestiging in 
Utrecht te verhuizen van de Haven-
weg 4 naar de Sterrebaan 2b.

‘Kleurtovernaar’ Mientjes 
zwaait af

DEN HAAG p Na 43½ dienstjaren is 
kleurmaker André Mientjes bij De 
Vos Verf in Den Haag met pensioen 
gegaan. De inmiddels ex-medewer-
ker wist altijd de juist kleur te leve-
ren. De Vos Verf schrijft in een pers-
bericht: ‘André heeft een heel scala 
aan kleurvoorbeelden voorbij zien 
komen gedurende zijn carrière. Van 
draaiorgels, keukenkastjes, ADO-lo-
go’s, kunstbeelden tot bumpers van 
auto’s; André deinsde nergens voor 
terug en mengde De Vos Verf tot de 
perfecte kleur.’

Zes Hinowa’s naar 
 Doornbos

ROTTERDAM p De importeur van Hi-
nowa, SafetyLift in Leimuiden, heeft 
zes nieuwe machines geleverd aan 
verhuurbedrijf Doornbos dat kiest 
voor IIIS Performance Hinowa spin-
hoogwerkers: de LL17.75-, LL20.10- 

en LL26.14. Al deze hoogwerkers 
hebben een korfbelasting van 230 
kg. De aangeschafte L17.75 IIIS Per-
formance is uitgevoerd met een li-
thium-ion accu; deze machines zijn 
100 procent emissie-vrij waardoor ze 
ook uitstekend inzetbaar zijn voor 
het binnenwerk.

Spaanse verff abrikant 
naar AkzoNobel

AMSTEREDAM p AkzoNobel heeft de 
Spaanse verff abrikant Xylazel (verf-
merken Xylazel en Oxirite) gekocht. 
Dit bedrijf telt circa honderd mede-
werkers en één productiefaciliteit 
in Porriño. Xylazel is een dochter-
bedrijf van biofarmaceutisch bedrijf 
Pharma Mar. De jaaromzet in 2017 
bedroeg zo’n 20 miljoen euro. Door 
de overname is AkzoNobel, naar 
eigen zeggen, nu de marktleider in 
Spanje in decoratieve verf- en hout-
bescherming.

Truc(k) van Brillux op 
SGA Vakdagen

ROTTERDAM p Die ga je niet mis-
lopen. Verff abrikant Brillux heeft 
sinds kort een twintig meter lange 
showtruck. Begin november staat-
ie voor de deur van de Gorinchemse 
Evenementenhal. De showtruck is in 
april gereedgekomen en toert sinds-
dien door het verspreidingsgebied 
van Brillux, een van de grootste (zo 
niet de grootste) verff abrikanten van 
Duitsland. In de truck is een comple-
te showroom gebouwd met alle pro-
ducten van de fabrikant uit Münster.

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.

GEMENGDOogstmaanden

Jij en ik weten dat het er nu om 
gaat spannen. De afgelopen 
maanden is het hollen, 

         hollen, hollen geweest. Mis-
schien nog net met drie weekjes 
bouwvak tussendoor, maar verder: 
gaan met die banaan.

Nu de zware moessonregens 
weer op de pannen kletteren, is het 
zaak om tussen de buien door op te 
leveren wat je allemaal beloofd hebt. 
Lukt dat wel? En daar dan tussen-
door ook de binnenwerken opstarten. 
Heb je veel moeten zeggen: mevrouw, 
mijnheer, ik heb nu geen tijd, maar 
ik maak dat deze winter piekfi jn voor 

u in orde? Of zit er eigenlijk niets in 
de pijplijn en moet je nog winterwerk 
gaan zoeken?

Dat maakt het verschil of je de 
mensen die je deze zomer om je heen 
verzamelde ook de komende maan-
den aan je gaat binden. Ik ken er 
genoeg die juist dáárom geen perso-
neel nemen: daar willen ze niet voor 
moeten zorgen met de winterdag. 
Kan wijs beleid zijn. Aan de andere 
kant: houd je ze niet vast tot april, 
zie ze dan in maart maar weer eens 
terug te krijgen.

Oktober oogstmaand is ook de 
tijd om eens iets meer tijd te nemen 

voor een blik in het kasboek. Is al 
dat rennen van de zomer wel ergens 
goed voor geweest? Is het geld dat 
er in stroomde niet er net zo snel 
weer uitgevlogen? Trek je teveel rode 
cirkeltjes in je papieren, dan kun je 
nu nog bijbuigen. Krabbel je uitroep-
tekens en vlaggetjes in de kantlijn, 
dan moet je dit fi scale jaar nog in-
vesteren. Tijd om je af te vragen wat 
je volgend jaar nóg beter moet doen 
komt later, zo rond de Kerstkalkoen. 

j.schouten@eisma.nl
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Voor meer informatie kijk op:

 www.drostcoatings.nl

ERVAAR ONZE NIEUWE 
DEVETOP PU/AC NOBLESSE

Voor meer informatie kijk op:

 www.drostcoatings.nl

De nieuwe Devetop PU/AC Noblesse 
is de nieuwe norm en de meest 
innovatieve huidvetbestendige lak 
op dit moment. Daarnaast is de lak 
ook trendsettend vanwege de 
HACCP-certificering, uitstekende 
hechting (zonder primer op de 
meeste alkyd ondergronden), 
lagere CO2 emissie en hij is als 
kwastkwaliteit ook uitstekend te 
verspuiten.

SJON GERALD JAGER
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Mkb worstelt met wijzigingen
nieuwe Arbowet
DEN HAAG p Sinds 1 juli 2018 is 
de nieuwe Arbowet volledig van 
kracht. Uit onderzoek vooraf, in 
opdracht van het ministerie van 
SZW, bleek dat vooral bij het mid-
den- en kleinbedrijf (mkb) nog 
werk aan de winkel is als het gaat 
om de invoering van de wijzigin-
gen uit deze wet.

Belangrijke wijzigingen in de Arbo-
wet zijn onder andere de invoering 
van het basiscontract, de second 
opinion van de bedrijfsarts en de 
vergrote medewerkersbetrokken-

heid via de preventiemedewerker 
en de ondernemingsraad of perso-
neelsvertegenwoordiging.
Uit het gepresenteerde onderzoek 
blijkt dat het merendeel van de 
 arbobeïnvloeders (directeuren, be-
drijfsmanagers, hr-medewerkers, 
preventiemedewerkers of leden van 
de personeelsvertegenwoordiging) 
wist dat de Arbowet is gewijzigd, 
maar dat zij inhoudelijk nog niet 
goed bekend waren met de wijzi-
gingen. Hierdoor waren, ten tijde 
van het onderzoek, nog niet alle 
wijzigingen doorgevoerd in de orga-

nisatie. De arbobeïnvloeders waren 
het meest op de hoogte van de mo-
gelijkheid tot het aanvragen van een 
second opinion (30 procent) of het 
vrij bezoeken van een bedrijfsarts 
(29 procent). Minder bekend wa-
ren de wijze van aanstelling van de 
preventiemedewerker en het feit dat 
de bedrijfsarts beroepsziekten moet 
melden bij het Nederlands Centrum 
voor Beroepsziekten (NCvB). Met de 
zelfi nspectietool van Inspectie SZW 
is te controleren of de arbozorg op 
orde is.

NVW SCHILDERWERKEN 

Het is niet de lange werkerva-
ring die Nick van Wouden-
berg (20) heeft doen beslui-

ten om voor zichzelf te beginnen. Met 
zijn leeftijd kan dat ook niet anders. 
‘Nee, inderdaad. Ik ben nogal am-
bitieus ingesteld. Ik weet wat ik wil 
en ook wat ik niet wil. Ik vind het bij-
voorbeeld lastig wanneer me precies 
vertelt wordt wat ik moet doen. Dat 
weet ik zelf ook wel.’

Reden om in juli van dit jaar 
NVW Schilderwerken in Nieuwegein 
te beginnen. Van Woudenberg houdt 
niet van halve maatregelen. Zijn 
website is dusdanig vormgegeven dat 

het lijkt met een gevestigd bedrijf van 
doen te hebben. ‘Als je iets start, kun 
je het maar beter direct goed aan-
pakken. Een “halve” invulling van 
een website waaraan je kunt zien dat 
er nog van alles moet gebeuren, wekt 
geen professionele indruk. Ook moet 
je je je niet groter of beter voordoen 
dan wie je bent of wat je kunt.’ 

De website geeft een indruk van 
wat de klant mag verwachten: een 
allround schilder voor binnen- en 
buitenschilderwerk, houtrotrenova-
tie, glas- en behangwerk. Dit alles 
voor onderhoud- en renovatiewerk, 
waarbij hij het mooiere restaura-

tiewerk niet schuwt. Ook werkt hij 
samen met Karbonik, een elektrisch 
dun vloer-, plafond- en wandverwar-
mingssyteem. NVW Schilderwerken 
brengt een warmte afgevende coa-
ting op verwarmingselektroden aan 
en werkt het vervolgens af met een 
primer en een muurverf.  

Dat Van Woudenberg nog thuis 
woont, is onderdeel van zijn startend 
ondernemerschap. ‘Ik hoef geen 
rekenschap af te leggen naar een 
partner, kinderen of vaste lasten voor 
een woning. De komende jaren zal ik 
dan ook gebruiken om mijn bedrijf 
stabieler te laten zijn.’

Tegelijkertijd beseft Van Wou-
denberg dat hij zijn bedrijf start in 
een gunstige periode. ‘Ik werk niet 
voor een vorige werkgever. Al mijn 
opdrachten, voor de helft van parti-
culieren, voor de andere helft voor 
aannemers, zijn via-via tot stand 
gekomen.’

Kijkt Van Woudenberg ongeveer 
vijf jaar vooruit, dan ziet hij een klein 
schildersbedrijf met één à twee me-
dewerkers in dienst en een stabiele 
klantenkring. ‘Daarna zien we wel 
weer verder.’
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Oranje boom
EINDHOVEN p Met de hulp van eigen personeel en van zzp’er Chris Beun 
uit Borne, die de foto nam, herstelde MPN Schilderwerken in Rijssen de 
verfl aag op dit metalen object bij basisschool Het Karregat. Bedrijfsleider 
Arie Bregman: ‘Het is een constructief element. In de school staan er nog 
veel meer, die dragen het dak. Deze staat na een renovatie buiten, als 
kunstobject.’ De schilders verwijderen slechte verfl agen, reinigen en schu-
ren de ondergrond en schilderen met roller en kwast met Steelcoat van 
Drost.

Duintop
NOORDWIJK p Het binnenwerk 
aan deze woning in Noordwijk 
hadden de schilders van Van 
Kesteren Schilders uit Voorhout 
al een keer onder handen ge-
nomen. Nu was het buitenwerk 
aan de beurt. Zeker voor de 
steigerbouwer een heftige klus. 
Het materieel moest wel twintig 
meter het duin omhoog gedra-
gen worden. ‘Maar daarna was 
het uitzicht voor de schilders 
fenomenaal’, vertelt mededirec-
teur Loek van Noort.

FOTO: CHRIS BEUN

URETERP p�De rolsteigerli�  
van LockHard AluLi�  hee�  een 
plaatsje verworven in de MKB In-
novatie Top 100 2018. Het vindt 
zichzelf terug op de 33e plaats.

Het is een ingenieuze combinatie 
van rolsteiger en hoogwerker in één. 
De steiger is relatief licht, kan snel 
en ergonomisch worden opgebouwd 
en is zowel binnen als buiten te ge-
bruiken. De hoogwerker beweegt 
zich binnen de frames van de stei-
ger moeiteloos verticaal op elke ge-
wenste hoogte. De gebruiker hoeft 

zelf niet meer te klauteren, maar kan 
zichzelf en zijn lading veilig omhoog 
en omlaag transporteren.
Lockhard Nederland biedt de rolstei-
gerlift zowel te koop als te huur aan. 
Het systeem is modulair en kan fl exi-
bel worden uitgebreid met extra op-
bouwframes, stabilisatoren en wie-
len. De geïntegreerde accu’s maken 

ZBo: ‘BTW-verhoging 
jaagt klusser op kosten’
WOERDEN p De aanstaande btw-
verhoging van 6 procent naar 9 
procent heeft grote gevolgen voor 
de zelfstandige in de bouw. Dit kan 
hem meer dan 1.000 euro kosten 
als hij daardoor de btw-vrijstelling 
van de kleineondernemersregeling 
(KOR) misloopt, stelt Zelfstandigen 
Bouw (ZBo). De belangenorgani-
satie vindt dan ook dat btw-vrij-
stelling van de KOR moet worden 
aangepast, als de btw-verhoging 
daadwerkelijk er komt. 

OnderhoudNL: ‘kosten-
stijging remt groei’
WADDINXVEEN p OnderhoudNL 
reageert gereserveerd op de door 
de regering gepresenteerde Miljoe-
nennota. De aanhoudende kosten-
stijging kost, volgens de onderne-
mersorganisatie, groei. Ruud Maas, 
voorzitter van Koninklijke Onder-
houdNL: “De Nederlandse econo-
mie ontwikkelt zich wel goed, maar 
de marges in onze branche staan 
nog steeds onder druk. Eerst door 
de crisis, nu juist door de groeiende 
economie”, zegt Maas.

Jotun en Kansai samen 
in protective coatings 
SANDEFJORD/OSAKA p De Noorse 
verff abrikant Jotun en het Japanse 
verfmaker Kansai gaan nog inten-
siever samenwerken. Na bij mari-
necoatings nu ook op het vlak van 
protective coatings. Jotun en Kansai 
zijn naar eigen zeggen samen de 
grootste speler op dat vlak ter 
 wereld.

Little Greene steunt 
Pink Ribbon
MANCHESTER (VK) p Voor het derde 
jaar op rij steunt de Britse verf- en 
behangfabrikant The Little Greene 
Paint Company de Nederlandse lief-
dadigheidsinstelling Pink Ribbon, 
om daarmee de Borstkankermaand 
bij te staan en te promoten. 50 cent 
van elke verkocht verfblik én behan-
grol gaat naar het goede doel. Met 
dit geld steunt Little Greene onder-
zoek op het gebied van borstkanker 
en de behandeling ervan.

AGC sluit glasfabriek 
Heerlen
HEERLEN p AGC Glass Europe heeft 
besloten al haar activiteiten voor 
glasproductie in Heerlen te stoppen. 
De 85 werknemers die er werken 
zijn ingelicht. De sluiting betekent 
dat AGC in Nederland nog één 
productielocatie heeft: AGC Ooster-
wolde.

KORT

35 oktober 2018 • nr 17 • SchildersVakkrant

Rolsteigerli�  in 
MKB Top 100

het mogelijk om de lift in te zetten op 
locaties zonder stroom. Het systeem 
voldoet aan alle veiligheidseisen en 
is CE-gekeurd.
De AluLift is vanaf 2014 ontwikkeld 
en nog steeds uniek in zijn soort. De 
innovatie is beschermd met een we-
reldwijd patent.



Gehecht aan onze 

Multiprimer Plus?
• Uitstekende hechting
• Zeer goede dekking
• Goede vloeiing
• Waterverdunbaar
• Universeel overschilderbaar

Meer informatie? www.globalpaint.com

Win een arrangement ijsrijden in 
Zweden bij aankoop van 
DRY FLEX® 4 en DRY FLEX® 4 2-in-1

www.repair-care.nl

• Geschikt voor alle seizoenen
• Verwerkbaar bij 0 - 35ºC
• Voor reparaties van 5 - 50mm bij 

0 - 10ºC
• Makkelijk te mengen en 

modelleren

Win mooie 
winterse prijzen!
1. Koop gedurende de actieperiode (1 okt - 30 nov 2018) een set DRY FLEX® 4 of 

een koker DRY FLEX® 4 2-in-1 met actielabel
2. Vul de unieke actiecode in op de speciale website
3. Maak kans op een 4-daags arrangement ijsrijden in Zweeds Lapland voor  

2 personen of één van de andere winterse prijzen
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‘Schilderen is een ingewikkeld vak’

Schilder-
afdeling
praktijkschool 
Didam groeit

Praktijkscholen, dat is 
weer wat anders dan 
praktijkonderwijs…
‘Inderdaad. Op een prak-
tijkschool kom je niet 

zomaar. Het is onderwijs voor scho-
lieren voor wie vmbo-K of vmbo-B 
te lastig is. Veel leerlingen komen 
vanuit het speciaal basisonderwijs, 
andere na een poging op het vmbo. 
Moeilijkheden met leren hebben ze 
in ieder geval allemaal. Daarnaast 
kom je alle varianten en afkortin-
gen hier wel een keer tegen: adhd,  
dyscalculie, dyslexie…’

En het is allemaal best serieuze pro-
blematiek. Het is niet echt een kwes-
tie van: even doorpakken en je bent 
er weer vanaf.
‘Klopt. Met sommige leerlingen ko-
men we zover dat ze entree-niveau 
bereiken en dat ze daarna in het 
mbo instromen. Die hebben daar 
dan veel hulp en ondersteuning 
bij nodig. De meesten zitten bij ons 
op school tot hun achttiende. Ze 
kunnen die opleiding succesvol af-
sluiten met een ‘SVA’-certificaat. 
Mensen verlaten het praktijkon-
derwijs op drie uitstroomprofielen: 
Beschermde arbeid, dan kom je 
meestal op een sociale werkplaats 
te werken. Arbeid met ondersteu-
nende maatregelen, dan zijn er echt 
aanpassingen nodig voor je arbeids-
plaats. Of Vrije arbeid, dan kun je in 

principe de arbeidsmarkt op, of in 
het entree-onderwijs terecht. Je kunt 
als schilder dan assistent-schilder 
worden: opruimen, schoonmaken, 
gronden, schilderen. In veel geval-
len zullen ze wel langere tijd extra 
begeleiding nodig hebben.’

Bij jullie is de opleiding flink ge-
groeid, toch?
‘Ja. Van vier scholieren vorig jaar 
naar acht dit jaar. Waarvan er één 
leerling helemaal uit Arnhem komt. 
Daar is wel een praktijkschool, 
maar geen schilderopleiding en dat 
wou hij zo graag. Al mijn leerlingen 
zijn hartstikke gemotiveerd om het 
vak te leren. Vanaf het vierde jaar 
lopen ze ook stages bij schildersbe-
drijven.’

Zijn die stageplaatsen makkelijk te 
vinden?
‘Niet altijd. Een bedrijf moet het 
wel kunnen. Deze jongeren moet je 
steeds heel precies vertellen wat ze 
moeten doen en hoe. Je merkt wel 
dat nu de schaarste op de arbeids-
markt zo toeneemt er meer bedrij-
ven bereid zijn om stageplaatsen ter 
beschikking te stellen.’

Hoe ben je hier terecht gekomen?
Ik ben nu drie jaar docent. Daarvoor 
was ik jarenlang allround-schilder 
met alle papieren op zak, tot en met 
mbo-4 ondernemen, voor diverse 

schildersbedrijven. Dat was ook het 
punt: het ene na het andere schil-
dersbedrijf ging failliet en dan kon 
ik weer bij het volgende beginnen. 
En die winter-ww zag ik ook niet 
meer zo zitten. Toen begon ik met 
dit werk, ik vind het geweldig. Ik 
volg nu de opleiding tot praktijkdo-
cent, met dat diploma mag ik ook 
op mbo-niveau les geven, maar de 
praktijkschool is wel echt mijn ding. 
Het begeleiden van jongeren op dit 
niveau trekt me.’

Hoe motiveer je de leerlingen om 
voor de richting schilderen te kiezen?
We proberen in de eerste drie klas-
sen de scholieren te interesseren 
in het schildersvak. De meesten 
hebben wel een idee van wat een 
schilder doet. Ik laat mijn oudere 

klassen ook veel in de school schil-
derklussen opknappen. Dan zien de 
andere leerlingen hoe leuk het is. 
Qua onderwijs houd ik het in het be-
gin letterlijk heel klein: ze gaan een 
lijstje maken: zagen, timmeren. En 
dat gaan we dan schilderen, er een 
compleet verfsysteem op zetten. On-
dertussen vertel ik ze dan over het 
schildersvak.’

Is er contact tussen de schildersafde-
lingen van de praktijkscholen?
‘Nee, niet veel. Er zijn er ook niet 
zoveel, geloof ik. Mijn voorganger 
hier in Didam is nu iets soortge-
lijks in Zutphen aan het opzetten. 
En ik spreek wel met mensen van 
de OnderhoudNL SchildersVakop-
leiding. Maar niet structureel. Wat 
dat betreft ben je wel op jezelf aan-
gewezen. De materialen kopen we 
allemaal zelf, we worden zelden ge-
sponsord.’

Je hebt een filosofie van: veel buiten 
de school schilderen.
‘Ja, dat is toch het mooiste. We heb-
ben een goede aan voetbalvereni-
ging DVC’26, hier in Didam. Daar 
is altijd wel binnen of buiten iets 
te schilderen. Zo hebben we nog 
een paar andere projecten waar we 
aan de slag kunnen. Op een project 
als dit laat ik ze vaak zelf eerst na-
denken over hoe ze een klus kun-
nen aanpakken. Jongens die al wat 
verder zijn laat ik het hun mede-
scholieren uitleggen. Ik begeleid 
dat dan. Zo werk je het best aan hun 
zelfstandigheid.’

Is schilderen moeilijk om te leren?
‘Nou, dat valt nog behoorlijk tegen. 
Als schilder heb je heel veel ver-
schillende spullen nodig, die je al-
lemaal op het juiste moment bij je 
moet hebben. Anders moet je wéér 
die steiger op en af om schuurpapier 
te halen. Of sta je met de verkeerde 
verf op een klus. Juist dat plannen, 
je zaken op orde hebben, vooruit 
denken, dat zijn zaken die lastig zijn 
voor deze jongeren.’

Daan Bootsma: 
‘Doceren op de 
praktijkschool is 
wel echt mijn 
ding’
FOTO: JMS

‘Vaak hebben ze lang 
begeleiding nodig’

‘Ik geef ze 
zelfstandigheid, dan 
leren ze het best’

DIDAM p�Veel buiten de school met de leerlingen aan 
de slag. Dat past in de �loso�e van Daan Bootsma, 
docent schilderen op praktijkschool Symbion in 
Didam. Dus staat zijn schildersploeg van zes heren 
en een dame te schilderen rond een indoor voetbal-
veld. ‘Een enkele leerling hier stroomt door naar het 
mbo. Ik probeer ze alles mee te geven voor de “vrije 
 arbeid”.’



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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Dat werk voor Manders 
bestaat uit 20.000 
meter wanden en pla-
fonds schilderen en 
het aanbrengen van 

glasvliesbehang. De schilders wer-
ken achter de stukadoors aan van 
stukadoorsbedrijf Tectores, even-
eens afkomstig uit Oss. Manders: 
‘Wij werken in opdracht van Tecto-
res, die weer voor de hoofdaanne-
mer werkt, een combinatie van de 
bouwbedrijven Heerkens van Bavel, 
uit Tilburg, en Bouwbedrijf Berg-
hege, ook al uit Oss.’ Dat kan niet 
helemaal toeval meer zijn. Manders: 
‘Oss is geen grote stad, we kennen 
elkaar allemaal goed en weten wat 
we aan elkaar hebben. Dit werk is in 
aanbesteding gegaan en ik heb een 
scherpe prijs neergelegd, maar dat 
je elkaar kent speelt natuurlijk wel 
mee, zeker bij zo’n lastige klus als 
hier.’

Het kloostergebouw stamt uit 
1931, een tijd waarin tal van Rooms-
Katholieke organisaties kloosters, 
kantoren en wooncomplexen neer-
zetten in Nijmegen, rond de univer-
siteit die toen in die stad gesticht 
werd. Het Berchmanianum was de 
vestiging van de orde der Jezuïeten. 
Leraren, professoren en studenten 
vonden er onderdak. Het complex 
is genoemd naar de Belgische hei-
lige Jan Berchmans, beschermer 

van studenten. De laatste decennia 
diende het gebouw als rusthuis voor 
bejaarde geestelijken.  

‘De ondergrond van wanden en 
plafonds was over het algemeen 
slecht,’ vertelt Manders. Hij komt 
uit een stukadoorsgezin en werkte, 

tot hij in 2000 voor zichzelf begon, 
jarenlang als allround vakman bij 
Pieter van de Plas in Rosmalen, het 
latere Schildersbedrijf Gebroeders 
van de Plas. ‘Bij sommige gewelven 
was het maar de vraag hoe de stuc-
laag aangepakt moest worden. Alles 
helemaal afsteken en opnieuw op-
zetten moet je natuurlijk proberen 
te voorkomen. Dat hoefde gelukkig 
ook niet.’

Om zo weinig mogelijk risico te 
lopen wordt, in overleg met verfle-

Een van de be-
nedengangen. 
De plafonds en 
muren zijn met 
een gepigmen-
teerde voorstrijd 
en daarna een 
spanningsarme 
muurverf ge-
schilderd

verancier Anker Stuy, met Triotex In-
terieur Superieur Dekkend gewerkt, 
een zeer spanningsarme muurverf. 
De nieuw gestucte wanden krijgen 
eerst een behandeling met gepig-
menteerde voorstrijk en worden 
daarna met dezelfde spanningsarme 
verf afgewerkt. In gangen waar geen 
lambrisering van geglazuurde tegels 
is, schilderen zijn mensen een lam-
brisering van Triocryl Multicoat in 
een afwijkende kleur, een elastische, 
kras- en schrobvaste muurverf. Naar 
schatting 8000 meter wand voorziet 
Manders van een glasvliesbekleding. 
Die wordt met Triotex Superieur af-
gewerkt, ook een Anker Stuy-pro-
duct. Manders: ‘We zijn in overleg 
met aannemer Berghege op deze pro-
ducten gekomen. Het zijn uitsteken-
de, prima verwerkende producten. 
We hebben er geen problemen mee.’

Manders werkte tot 2014 als 
zzp’er. Pas de laatste jaren is hij 

mensen in dienst gaan nemen. Zijn 
bedrijf telt nu acht man personeel. 
‘Ik werkte al heel snel met zzp’ers, 
maar om sneller te kunnen schake-
len en om zowel particulieren als 
grotere opdrachtgevers te kunnen 
bedienen, hebben we de beslissing 
genomen om met eigen personeel 
te gaan werken.’ De grote uitda-
ging kwam in 2016, toen het Frans 
Heesenstadion van voetbalclub Top 
Oss gerenoveerd en deels nieuw ge-
bouwd werd. ‘Als relatief klein en 
beginnend schildersbedrijf heb ik 
die uitdaging toen op me genomen. 
Ik heb daar veel van geleerd. Sinds-
dien werk ik graag en veel voor aan-
nemersbedrijven. We kunnen met 
ons ploegje goed inspringen op de 
behoeften op de bouw: soms kun je 
gewoon even niet verder, soms komt 
er opeens iemand sleuven frezen in 
je verse schilderwerk en soms moet 
je opeens met veel mensen tegelijk 
aan de bak.’

In het geval van het Berchmani-
anum is er een dagelijks kort werk-
overleg van een half uur aan het be-
gin van de werkdag. Manders: ‘Het 
is een complex project, niet alles 
loopt goed, maar er is veel onder-
ling begrip en veel bereidheid om 
elkaar te helpen tussen de verschil-
lende vakdisciplines.’

Manders’ bedrijf is er voor het 
wand- en plafondwerk. Binnenko-

zijnen en -deuren en ander hout-
werk is een ander verhaal. ‘Dat gaat 
ook allemaal in de Anker Stuy pro-
ducten. Daar is veel meerwerk bij-
gekomen; vanuit een bouwkundig 
standpunt zaten de binnenramen 
nog prima in de verf, maar nu de 
oplevering nadert en de wanden zo 

mooi strak worden, valt toch wel op 
dat het schilderwerk oud is.’ Om dat 
lakwerk uit te voeren lopen inmid-
dels verschillende schildersbedrij-
ven op het project rond. Manders 
verwacht dat er nog meer werk bij-
komt. ‘We zijn ook gevraagd of we 
daar niet mee aan de slag kunnen. 
Dat zou ik best willen, maar voor-
lopig moet ik nog even ‘nee’ verko-
pen: ik weet precies wat de capaci-
teit van mijn bedrijf is. Ik heb het 
glasvlies- en texwerk aangenomen, 
dat gaan we halen voor de ople-
verdatum. Als ik daarna nog nodig 
ben: graag! Het is een prachtig pro-
ject, we zijn trots dat we hier mogen 
werken.’

Van dit project is een reportage 
te zien op ons YouTube-kanaal Schil-
dersVAKTV 

Technisch was het binnenschilderwerk nog wel op orde, maar nu de 
wanden strak zijn, steekt het toch af

Manders nam mensen aan om flexi-
beler te kunnen opereren

‘Dat je elkaar al kent 
speelt wel een rol’

‘Soms komt er opeens 
iemand sleuven frezen’

‘Dit kunnen we door Top Oss’  

Don Manders Schilders-
Stukadoors op topproductie

De lambrizering is eerst met een laser uitgezet, daarna afgetaped en toen 
geschilderd  FOTO’S JMS

NIJMEGEN p Je moet niet zenuwachtig aangelegd zijn, 
maar dat is Don Manders dan ook niet. Een week 
voor de o�ciële opleverdatum van het Berchmani-
anum in Nijmegen, een klooster uit 1929 dat wordt 
verbouwd tot bestuursgebouw van de Radboud Uni-
versiteit, krioelt het overal nog van de vaklieden. 
‘Maar wij gaan ons deel van het werk a�rijgen.’

Zo’n 8000 vier-
kante meter vlies 
plakken bete-
kent ook: 8000 
vierkante meter 
schuren



8 SchildersVakkrant • 5 oktober 2018 • nr 17RESTAURATIESCHILDER

‘Het is een schil-
dering uit 1955, 
van Gerard 
Bruning,’ ver-
telt Hans Ko-

ning. Hij is met zijn eenmansdeco-
ratie- en restauratiebedrijf gevraagd 
om deze muurschildering, die er 
voor zijn titel ‘Laatste Oordeel’ ta-
melijk vredig uitziet, te herstellen. 
Andere muurschilderingen dient 
hij zo verantwoord mogelijk te laten 
‘verdwijnen’. Koning heeft de hulp 
van Teun Bleijenberg ingeroepen, 
voor wiens restauratiebedrijf Res-
cura Koning regelmatig werkzaam-
heden verricht.

In de grote vergader- en eet-
zalen, in de trappenhuizen en op 
allerlei andere muren zijn in de 
loop der jaren (het gebouw dateert 
van 1929) kleurrijke schilderingen 
aangebracht. ‘Van verschillende 
schilderingen is bekend dat Guus 
van Hemert die gemaakt heeft.’ 

De in 2012 overleden Van Hemert 
woonde in het klooster en genoot 
ook bekendheid als kunstenaar. 
Alle schilderingen in het immense 

Je zuïetenklooster zijn eerder mi-
nutieus gedocumenteerd en in ex-
treem hoge resolutie gefotografeerd. 
Bleijenberg en Koning brengen nu 
Japans rijstpapier over de schil-
deringen aan, waarna er glasvlies 
overheen kan komen of een afwer-
king met muurverf. Koning: ‘Dan 
gebeurt er verder niets mee. Het 
papier brengen we aan met een re-
versibele lijm, bijvoorbeeld vislijm. 
Dus als ze ooit weer tevoorschijn 
moeten komen, dan gaat dat relatief 
makkelijk.’

Koning: ‘Het pand krijgt nu een 
bestemming als bestuursgebouw 
van de Nijmeegse universiteit. Ik 
kan me voorstellen dat je dan niet 
overal die religieuze schilderingen 
wilt zien.’ De grote schildering van 
Bruning is aangebracht op een rond 
lopende muur van de kapel. Ervoor 
moet een altaar gestaan hebben. 
Het is verder een ruime en hoge 
zaal, met een eigenaardig gevormd 
plafond en een zeldzaam orgel. 
De oorspronkelijke voorstelling is 
waarschijnlijk met een minerale 
verf geschilderd. Koning: ‘Dwars 
door de schildering heen is een nare 
zetscheur gekomen. Die restaureren 
we heel nauwgezet. Als eerste door 
met injecties de stuclaag waar die 
los dreigt te komen te vullen met re-
partiemortel. Daarna door met een 
glaceertechniek met acrylaatverf de 
ontbrekende delen van de schilde-
ring weer terug te brengen.’

Om de schildering heen heeft 
de muur een bruingrijze kleur. 
Daar heeft Koning onderzoek naar 

gedaan: ‘Je kon zien dat die muur 
wel eens was overgeschilderd. Met 
behulp van een kleurtrapje hebben 
we ontdekt dat de kleur waar we 
tegenaan keken een niet zo goede 
kleurkopie was van een laag daar-
voor die een erg slechte kopie was 
van de oorspronkelijke laag, zoals 
de kunstenaar het destijds bedoeld 
had. Die mogen we nu weer naar 

de oorspronkelijke kleur terugbren-
gen, zodat het kunstwerk er in zijn 
geheel komt uit te zien zoals het be-
doeld is.’  

De voorstelling, een Maria, 
staande op de wereld, vergezeld 
van op bazuinen blazende engelen 
met aan haar voeten graven waarin 
mensen ontwaken, wekte onze ver-
wondering. Wordt niet meestal al-
leen God of soms Jezus staande op 
de wereld afgebeeld? Maar een door 
SchildersVakkrant geraadpleegde 

deskundige, Jan van Laarhoven uit 
Beek, schrijf er het volgende over: 
‘Maria op de wereldbol. Dat motief 
is al heel oud en gaat terug tot de 
middeleeuwen, waar Maria wordt 
beschreven als de vrouw die het 
kwaad overwint dat de wereld be-
dreigde. Zo ontstond de voorstel-
ling van Maria op de wereldbol, 
met vaak een slang als symbool van 
het kwaad. Deze voorstelling in het 
Berchmanianum is afkomstig uit 
een devotie die zich ontwikkelde in 
Amsterdam na de verschijningen 
tussen 1945 en 1959 aan Ida Peer-
deman (overleden 1996). Maria ver-
scheen daar als ‘De Vrouwe van alle 
volkeren’ en Ida Peerdeman heeft 
beschreven hoe zij eruit zag. En die 
beschrijving is weergegeven in het 
schilderij ervan in de Kapel van 
Onze Lieve Vrouw van alle volken 
in Amsterdam en daar is de wand-
schildering in Nijmegen weer op ge-
baseerd.’ 

Van dit project is een video ge-
maakt, te zien op SchildersVAKTV

NIJMEGEN p�Het Berchmanianum in Nijmegen wordt 
gerenoveerd (zie ook pagina 7 van deze Schilders-
Vakkrant). Het voormalige Jezuïetenklooster is in 
de loop der jaren op veel plekken van schilderingen 
voorzien. Die blijven niet allemaal in het zicht. De 
metershoge voorstelling met Maria in de kapel mag 
wel gerestaureerd worden. Dat doet Hans Koning.

‘Een kopie van een kopie’
Hans Koning voor het metershoge 

schilderij Het Laatste Oordeel, dat 
niet wordt verstopt FOTO’S: JMS

De voorstelling zou geïnspireerd zijn op een Amsterdamse Maria-devotie

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

‘Achtergrondkleur was 
een kopie van een kopie 
van een kopie’

‘Door de vislijm is de 
voorstelling weer te 
‘bevrijden”

Muurschildering mag blijven
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‘Zie het als een vorm 
van daten. Twee 
partijen zijn in 
elkaar geïnteres-
seerd en schoor-

voetend naderen ze elkaar’, vertelt 
Richard olde Hartman, samen met 
vader Ben olde Hartman deel uitma-
kend van Olde Hartman Advies uit 
Amersfoort, gespecialiseerd in fu-
sie- en overnametrajecten van mkb-
bedrijven in de bouwnijverheid. 

Gaat het bedrijf over van de ene 
generatie op de andere, dan is deze 
fase niet aan de orde. Dan gelden er 
weer andere omstandigheden waar 
men in het overnametraject, die van 

de familiebedrijven, rekening mee 
dient te houden. Hierover meer in 
een volgend artikel. 

‘Bedrijven tasten af, willen voor-
zichtige stappen zetten. Wij helpen 
ze daarbij’, aldus Richard olde Hart-
man. Een van de eerste mogelijk-

heden is om het bedrijf, zonder de 
naam en het adres en specifi eke de-
tails prijs te geven, summier op een 
geschikt platform te melden. Olde 
Hartman Advies beheert bouwbe-
drijvenbeurs.nl, een website waarop 
bedrijven zich voorzichtig kunnen 
etaleren en waarop geïnteresseer-
den kunnen zoeken wat er zich in 
de markt op dat gebied afspeelt. 
‘De informatie is heel summier: re-
gio, aantal werknemers en globale 
omzetgrootte. Er zijn weliswaar wat 
meer algemene websites, maar voor 
zover ik weet is Bouwbedrijven-
beurs.nl de enige bouwspecifi eke 
website’, meent Ben olde Hartman. 
‘We zitten heel dicht op allerlei be-
wegingen in de markt, dus weten 
we heel goed het kaf van het koren 
te scheiden. Schatten we een reac-
tie als serieus in, dan geven we wat 
kernpunten van het bewuste bedrijf 
prijs zonder de identiteit prijs te ge-
ven. En natuurlijk zijn we in de loop 
der jaren redelijk gepokt en gema-
zeld; we kennen de zogenaamde 
geïnteresseerden, de gelukszoekers 

die met foute bedoelingen wel in 
bedrijfsinformatie geïnteresseerd 
zijn, maar niet in een overname. 
Die houden we af. Of partijen waar-
van we tot aan een zekerheid gren-
zende waarschijnlijkheid weten dat 
ze incapabel zijn om een bedrijf te 
voeren. Zo vindt er dus al een eer-
ste screening plaats zonder dat er 
überhaupt een eerste gesprek heeft 
plaatsgevonden.’

Het zijn regelmatig ook privéper-
sonen die contact opnemen met het 
adviesbureau. ‘Dat kan een schilder 
zijn die in de loop der tijd naast het 
vakmanschap de nodige bureau- en 
ondernemerservaring opdeed en 
zijn vak graag wil combineren met 
het ondernemerschap’, weet Ri-
chard olde Hartman.

Met de intentie voor een bedrijfs-
overname doemt direct de vraag 
op: wanneer start je actief een over-
nameproces? ‘Ongeacht de schaal-
grootte van een overname; begin op 
tijd’, weet Ben olde Hartman, ‘Niet 
in termen van leeftijd, want dat va-
rieert heel sterk, maar in de beteke-
nis van de tijd nemen voor het ge-
hele traject. De leeftijd om te willen 

kopen of verkopen is van vele facto-
ren afhankelijk. De tijd nemen voor 
het proces is een algemeenheid. Een 
redelijk gemiddelde termijn voor 
de verkopende partij is gemiddeld 
drie jaar. Als ondernemer moet je 
eigenlijk altijd over de overname 
nadenken.’ Richard olde Hartman 
vult aan: ‘Ziekte of overlijden kan 
zomaar op je pad komen. Stel jezelf 
én aan zakenpartners/compagnons 
daarom altijd de vraag: wat is de 
consequentie voor het bedrijf als 
jou of de ander nu iets overkomt. 
En wat te denken van twee venno-
ten die met elkaar in confl ict raken. 
Probeer een crisis dus altijd voor te 
zijn.’

Ben olde Hartman: ‘Gemiddeld 
één op de drie huwelijken strandt. 
Een op de zes personen sterft statis-
tisch voor zijn of haar zestigste. Zou 
de schildersbranche daar een uit-
zondering op zijn? Heus niet. In al 
deze situaties staat de fi nanciering, 
de solvabiliteit, kortom de continu-
iteit van het bedrijf onder druk. En 
denk ook na over eventuele grote 
leeftijdsverschillen van meerdere 
dga’s binnen één bedrijf. Hoewel 

AMERSFOORT  p�Je wilt je bedrijf van de hand doen. Het 
besluit is genomen. Maar dan? Hoe pak je dat aan 
zonder te hard van stapel te lopen? Waar vind je 
eventuele gegadigden? Hoeveel tijd moet je ervoor 
nemen?

Bedrijfsovername (deel 3) 

Oude waarheden

Ik zit regelmatig op een terras 
van een horecagelegenheid. Wie 
niet? Nu erger ik me al een leven 

lang aan tafels die staan te wiebelen 
waarbij je koffi  e (alsof ik nooit een 
biertje neem) over de rand klotst. 
Je neemt het ongemak voor lief. 
Logisch, meestal staan de terrasta-
feltjes op een ongelijke ondergrond 
(siersteentjes, kiezels etc.). Dat 
kun je de horeca-eigenaar toch niet 
kwalijk nemen? Of wel? Gepokt en 
gemazelde horecamensen kennen 
dit voortdurende ongemak voor hun 
klanten.
Geloof me of niet, de oplossing is zó 
simpel. Zijn zij nu zo dom of ben ik zo 
slim, zou Louis van Gaal zeggen. Een 
terrastafel met vier poten wiebelt en 
een terrastafel met drie poten wie-

belt niet. Ontdek het zelf maar eens 
bij je volgende terrasbezoek. Simpe-
ler kunnen we het niet maken. 
De vraag dringt zich op: waarom 
hebben de meeste terrastafeltjes dan 
nog steeds vier pootjes? Waarom we-
ten horecaondernemers dat niet? En 
wat heeft dit met het schildersvak te 
maken? Helemaal niets en ook weer 
alles.
Ik sprak onlangs een duurzaam on-
dernemer, die in een professionele 
verfwinkel stond waar een klant, 
een schilder, een vraag richting 
 milieuverantwoorde verfgebruik 
stelde. Het gesprek tussen winkelier 
en klant ontwikkelde zich al snel 
richting oplosmiddelhoudend versus 
watergedragen. Ergo, de klant dreig-
de ‘goed geïnformeerd’ als die was, 

met een ‘duurzame watergedragen’ 
synthetische verf de deur uit te gaan. 
Waar de duurzame ondernemer na-
tuurlijk direct een stokje voor stak 
door er een stevige discussie over 
aan te gaan en met al zijn overtui-
gingskracht probeerde het advies te 
keren, wat lukte. 
Water blijkt nog steeds, zeker voor 
consumenten, maar ook door zoge-
naamde professionals, een aureool 
van pure natuur om zich heen te heb-
ben, met alle verkeerde adviezen van 
dien.  
Niet alleen de horeca, ook de schil-
dersbranche is doordrenkt met oude 
waarheden en vooroordelen.

h.vangennip@eisma.nl
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Op Bouwbedrij-
venbeurs.nl 
staan te koop 
gevraagd en ter 
overname aan-
geboden bedrij-
ven met alleen 
kernbegrippen 
vermeld zoals 
onder andere re-
gio, omzetgroot-
te en aantal 
werknemers

het per persoon verschillend is, zal 
de behoefte om te stoppen gemid-
deld op hogere leeftijd groter zijn. 
Houd daar rekening mee. Bespreek 
het en neem bijtijds maatregelen. 
En daar is allemaal tijd mee ge-
moeid.’ 

Wat ondernemers zich volgens 
Richard olde Hartman ook mogen 
realiseren: ‘De waarde van een be-
drijf neemt af met het stijgen van de 
leeftijd. Met het vertrek van een on-
dernemer verdwijnen mogelijk ook 
veel contacten. Mensen doen zaken 
met mensen. In termen van waar-
dering van het bedrijf is dat belang-
rijk. Een goede enthousiaste over-
dracht van de verkopende onderne-
mer draagt immers positief bij aan 
de continuïteit van het bedrijf. Ook 
wat dat betreft speelt de tijdsfactor 
een rol om het verlies van contacten 
voortijdig op te vangen.’ In een vol-
gende uitgave meer over het begrip 
‘waardebepaling’. 

En niet zonder reden. Aan al 
deze hierboven genoemde mense-
lijke aspecten hangen veel fi scaal-
juridische gekoppeld aan lange wet-
telijke termijnen. Richard olde Hart-
man: ‘Wil je in de aanloop naar een 
bedrijfsovername voorkomen dat er 
“lijken” uit de kast komen, bijvoor-
beeld dat een bedrijfspand of het 
pensioen van de ondernemer nog in 
de werk-bv zit, neem dan voortijdig 
maatregelen. Anders staat het een 
overname in de weg. Want stel, er 
dient zich plotseling onaangekon-
digd een overnamepartner aan, on-
danks het feit dat je nog niet wilde 
verkopen, maar het aanbod is ver-
lokkelijk, dan is het wel zo fi jn wan-
neer bepaalde zaken op voorhand 
goed geregeld zijn en niet onnodig 
veel tijd gaan kosten.’

(siersteentjes, kiezels etc.). Dat 
kun je de horeca-eigenaar toch niet 
kwalijk nemen? Of wel? Gepokt en 
gemazelde horecamensen kennen 
dit voortdurende ongemak voor hun 
klanten.
Geloof me of niet, de oplossing is zó 
simpel. Zijn zij nu zo dom of ben ik zo 
slim, zou Louis van Gaal zeggen. Een 
terrastafel met vier poten wiebelt en 
een terrastafel met drie poten wie-

Voorafgaand aan een bedrijfsovername moet de verkoper rekening 
houden met een termijn van gemiddeld drie jaar

‘Neem de tijd voor een 
bedrijfsovername’

‘Voorkomen dat er 
“lijken” uit de kast 
komen’?

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 ook partner van werkgeversver-
eniging OnderhoudNL. Daarnaast voert het bedrijf de website bouwbe-
drijvenbeurs.nl waar potentiële kopers en verkopers zich anoniem kun-
nen etaleren. Deze korte serie artikelen is vooral gericht op de kleine(re) 
en middelgrote schilder- en onderhoudsbedrijven, omdat daar veel vra-
gen en verkeerde inschattingen bestaan over de bedrijfsovername. 



Behalve dat Ernst de Nobel 
een duurzaam schilders-
bedrijf heeft, draagt hij de 

fi losofi e van een meer duurzame 
samenleving graag uit. Dat doet 
hij onder andere door lid en voor-
zitter te zijn van Schilders van 
Nu, een landelijke vereniging van 
duurzame schilders.

Daarnaast heeft hij sinds an-
derhalf jaar een groothandel en 
webshop in duurzame verven, 
waaronder ook Bial, het hierbo-
ven genoemde alternatief voor 
terpentine. ‘Waarom? Je moet 

de vraag eigenlijk omdraaien. 
Waarom niet? Het is namelijk niet 
schadelijk voor mens en natuur, 
wat terpentine wel is. Zo simpel 
is het.’ 

Tot voor kort was Bial verkrijg-
baar bij Thomas Duurzaam Schil-
derwerk in het Groningse Peize. 
‘Maar het vraagt nogal wat om 
een product wereldkundig te ma-
ken en te distribueren. Zeker als 
je daarmee tegen de gevestigde 
orde ingaat. Omdat het aanbod 
aan groene verven nogal versnip-
perd was, ben ik er een groothan-
del in gestart en heb ik, na over-
leg, de distributie van Bial over-

genomen.’
Niet alleen verven, ook onder-

steunende non-paintproducten 
hebben De Nobels aandacht. ‘De 
reguliere schilder gebruikt in de 
regel, heel functioneel, terpen-
tine. Het maakt je verf weliswaar 
goed smeerbaar, maar terpentine 
verdampt, is toxisch en er komen 
koolwaterstoff en vrij die de ozon-

laag aantasten. Fossiel, dus slecht 
voor milieu en je gezondheid. Ge-
lukkig zijn steeds meer schilders 
en opdrachtgevers, zowel particu-
lieren als overheidsinstellingen, 
gevoelig voor deze bezwaren. Dan 
is het goed te weten dat er een 
prima alternatief is.’ 

Bial 168 verdunt verf op een 
soortgelijke wijze, maar verdampt 
niet. Je kunt er bij kwastenreini-
ging dus veel langer mee doen. 
Het is oplosmiddelvrij én biolo-
gisch afbreekbaar. Toegegeven, 
daarmee neemt de droogtijd bij 
sommige verven iets toe. Om 
dat eff ect te voorkomen heeft de 
Zweedse producent Bohus Coa-
tings, Bial Premium ontwikkeld, 
een kobaltvrije reactieve verdun-

ner die de droging versnelt, ook 
op basis van 100 procent natuur-
lijke grondstoff en.’

De milieuvriendelijke verdun-
ner is opgebouwd uit vetzuurme-
thylesters van plantaardige en 
herwinbare olie en is biologisch 
afbreekbaar, zonder weekmakers 
en biocides. De Nobel benadrukt: 
‘Bial is niet geschikt is voor het 
verdunnen van watergedragen 
verven. Wel voor het verdunnen 
van oliegedragen oplosmiddel-
houdende aan de lucht (oxida-
tief) drogende verven, zoals lijn-
olie- en alkydverven. Al dan niet 
biobased en zowel in binnen-als 
in buitensituaties. Een echte ter-
pentinevervanger dus voor lak-
verven.’

Milieuvriendelijke peutvervanger
DEN HAAG�p Bial, een milieuvriendelijke vervanger voor terpentine, is al een tijd verkrijgbaar in 
Nederland. Alleen nogal onzichtbaar. Nu zet Ernst de Nobel van groothandel en webshop EcoCoatings 
in Den Haag er zijn schouders onder: ‘De tijd is er rijp voor. Voor schilders en voor opdrachtgevers.’

‘Een echte 
terpentinevervanger 
voor lakverven’

EKODUR
HET BESTE
VOOR BINNEN

PAKT U DE DEUR ALTIJD BIJ DE KRUK?
AFLAK 2K INTERIEUR VOOR ALS HET EXTRA STERK MOET ZIJN.

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

Patrick, Meester Verfmaker 
in opleiding 

HET PRODUCTVoor- en achter -
zet ramen
De houten WoodView voor- of ach-
terzetramen van Timmers zijn onder 
meer geschikt voor raamkozijnen 
waarbij het niet nodig is om te ven-
tileren. Hier vervullen ze veelal de 
rol van geluidsisolator die geluiden 
van bijvoorbeeld treinen of drukke 
wegen buiten het pand houdt. Ook 
hebben ze een goede warmte- en 
koude-isolerende werking. De ra-
men meten maximaal 1300 x 2200 
mm en zijn standaard uitgevoerd 
met 4 mm fl oatglas. Verder zijn ze 
bij levering gegrond in RAL1013, 
voorgeboord en voorzien van het 
benodigd aantal schroeven voor de 
bevestiging. De ramen hebben een 
lange levensduur, zijn onderhouds-
vriendelijk en ook geschikt voor 
panden die onder Monumentenzorg 
vallen.
info: (0162) 46 11 75
www.timmers-bv.nl
bouwproducten.nl: 253393

Extra vermogen
Met de ProCore18V 4.0, 8.0 en 12.0 
Ah biedt Bosch Powertools een serie 
compacte 18 Volt-accu’s met een 
vermogen dat tot 90 procent hoger 
kan liggen ten opzichte van andere 
18V accu’s. De combinatie van ei-
genschappen hangt samen met de 
toepassing van een nieuwe celgene-
ratie met een hogere capaciteit en 
een accu-ontwerp met verbeterde 
CoolPack-technologie. De accu’s 
zijn op te laden in het GAL 18V-160 
C Professional oplaadapparaat met 
een laadstroom van 16A waarmee 
bijvoorbeeld de 12.0 Ah-accu in on-
geveer 35 minuten naar 80 procent 
is op te laden. Verder beschikt het 
oplaadapparaat over een Connec-
tivity-functie dat de gebruiker in 
staat stelt via een smartphone de 
resterende laadtijd en algemene 
 accustand af te lezen. 
info: (076) 579 54 54
www.bosch-pt.com
bouwproducten.nl: 253394

95 tinten wit
Het kleurenpalet ‘Architectural Co-
lours’ van Paint & Paper Library, is 
een gebruiksvriendelijk kleur- op 
nummersysteem waarin alternatie-
ven voor puur wit zijn opgenomen. 
De kleuren zijn afzonderlijk of 
samen met andere architecturale 
tinten en in combinatie met behang 
of kleuren uit het ‘Original Colours’-
palet toe te passen. Het palet omvat 

95 verrijkte tinten waarbij de kleu-
ren chromatisch gerangschikt zijn 
in 19 groepen van vijf geleidelijk 
verlopende tinten. Met een kleur-
verloop van licht naar donker en 
van warm naar koel, is elke toon 
individueel of in combinatie met 
een andere kleur te gebruiken. Vijf 
verfrissende wittinten maakt het 
palet compleet. Geschikt voor zowel 
donkere als lichte ruimtes.
info: 06 15 95 22 66
www.vansand.nl
bouwproducten.nl: 253396

Circulair verfsysteem
Bij de ontwikkeling van het circulai-
re verfsysteem Ekotex Graphenstone 
is expliciet rekening gehouden met 
het milieu en de werkomgeving van 
de schilder. Zo is de luchtzuiverende 
en geurtjes neutraliserende verf 100 
procent recyclebaar, veilig, gezond 
en C2C Gold gecertifi ceerd. Er zijn 
dan ook geen schadelijke stoff en ge-
bruikt, geen conserveringsmiddelen 
en ook geen VOC. Kenmerkend is 
verder dat de antistatische verf CO2 
opneemt waarmee het een substan-
tiële hoeveelheid per m2 bespaart. 
Daarnaast is het schimmel en bac-
teriewerend. Verf die overblijft hoeft 
niet te worden verbrand, maar is als 
meststof voor weilanden te gebrui-
ken, als toeslagstof voor kalkhen-
nep muren of als toeslagstof voor 
nieuwe verf.
info: (033) 247 15 15
www.relius.nl
bouwproducten.nl: infonr. 253397

Ernst de No-
bel draagt de 
fi losofi e van 
een meer 
duurzame 
samenleving 
graag uit
FOTO: HVG
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Nieuwe kleuren
Carte Colori introduceert met Meta-
morfosi acht nieuwe kleuren voor 
de metamorfose van zowel moderne 
als landelijke interieurs. Het bestaat 
uit de warme goudtint Messing, de 
diep zwarte kleur met bruine onder-
toon Ebano, de warme neutrale tint 
Carta, de diepgroene tint Agave, de 
licht frisse kleur Cotone, De diep-
blauwe kleur Denim, de groengrijze 
kleur Façade en de speciaal voor 
Stijlvol Wonen ontwikkelde perzik-
roze kleur Pesca Elegante.
info: (06) 54 71 17 70
www.cartecolori.nl
bouwproducten.nl: 253402 

Voorvergrijzer

Na het gebruik van de NCoat Voor-
vergrijzer krijgt het behandelde 
hout door speciale uv-fi lters een 
egaal natuurlijk vergrijzingsbeeld. 
Vergrijzing, in welke vorm dan ook, 
is vanaf vandaag uit het grijze ge-
bied verdwenen en geen probleem 
meer. NCoat Voorvergrijzer is te 
verwerken met (nieuwe) kwast, 
HVLP-apparatuur, lakmachine en 
vacuümcoating. NCoat Voorvergrij-
zer is beschikbaar in 750 ml- en 5 
liter-verpakking.
info: (070) 369 41 41
www.ncoat.nl
bouwproducten.nl: 253403



De jonge ondernemer Jeroen 
Noordeloos (31) raakt niet 
uitgepraat over het vak dat 

hij uitoefent en het mooie werk 
dat hij af mag leveren. Maar als 
ondernemer loopt ook hij aan te-
gen het oneerlijke speelveld waar 
schilderondernemers zonder een 
 arbeidongeschiktheidsverzekering 
en pensioenopbouw de markt met te 
lage tarieven aantasten. Reden om 
wegen te vinden zich te kunnen on-
derscheiden. ‘In België is het “lucht-
gommen” populair. In Nederland 
kom je het bij schildersbedrijven 
nauwelijks tegen. Ik was verbijsterd 
door het resultaat.’ 

Luchtgommen komt eigenlijk 
van het Franse ‘aerogommeuse’, 
een straaltechniek voor het verwij-
deren van verf, vernis en waslagen 
van hout, zonder de ondergrond te 
beschadigen. Het straalmiddel is 
geen zacht gomsel, zoals de naam 
doet vermoeden, maar een fi jn 
tot zeer fi jn hard mineraal scherp 

gesteente dat zich het best laat 
omschrijven als het schuurmid-
del op schuurpapier. ‘Net als bij 
schuurmiddel is het verkrijgbaar 
in verschillende korrelgroottes. In 
dit geval een heel fi jn straalmiddel 
en tot zes keer herbruikbaar. Want 
onder hoge druk zandstralen slaat 
de ondergrond stuk en geeft veel 
troep. Het voordeel van luchtgom-
men is het verwijderen van lakwerk 

op oppervlakken waar je anders 
verschrikkelijk veel tijd kwijt bent: 
ruwe oppervlakken, natuursteen 
en ornamenten. Föhnen en krab-
ben kost niet alleen veel tijd, maar 
maakt ook veel kapot. Enige voor-
zichtigheid is wel geboden bij heel 
zachte houtsoorten, maar stenen, 
metalen en hardhouten oppervlak-
ken laten zich perfect behandelen.’

Noordeloos investeert in een 

compressor, een straalketel van 
Ibix en de nodige toebehoren, waar-
onder een volgelaatsmasker. ‘Een 
fi kse investering die zeker gaat lo-
nen.’ Daarbij is Noordeloos vooral 
gecharmeerd van het door Ibix 
gepatenteerde wervelsysteem. De 
straalkorrel maakt door de meta-
len wikkel een roterende beweging, 
waardoor het oppervlak niet alleen 
verticaal, maar ook schuin en ho-
rizontaal onder relatief lage druk 
van maximaal 4 bar geraakt wordt. 
Daardoor beperkt de impact van 
het stralen zich alleen tot de lak- of 
beitslaag en laat de ondergrond in-
tact.’ 

Om een indicatie van de tijds-
winst geeft Noordeloos enkele 
voorbeelden: ‘Een hele garagedeur 
ontdoen van een dekkende laklaag 
duurt een kwartier, verweerde ra-
batdelen die me anders een hele 
dag kosten, behandel ik nu in drie 
uurtjes.’

Waterafstotend
Speciaal voor de nabehandeling 
van alle soorten hout introduceert 
Moose Färg het product Pansar. Een 
kleurloze, waterafstotende en con-
serverende tweestaps behandeling 
die indringing van water voorkomt 
en zo een bijdrage levert aan het 
behoud van de natuurlijke kleur 
van het hout. Pansar beschermt 
tegen ultraviolette straling, schim-
mels, rot, algen, sporen en tegen 
verwering. Ook kraken en vervor-
ming door opname van water wordt 
tegengegaan. De verschillende 
eigenschappen maken het product 
geschikt voor de behandeling van 
onder andere terrassen, vlonders, 
steigerhout en houten meubels. 
info: 06 55 33 31 65
www.moosefarg.nl
bouwproducten.nl: 253398

Stralen zonder te beschadigen

Jeroen Noorde-
loos: ‘Wat me 
eerst een hele 
dag zou kosten, 
behandel ik nu 
in drie uurtjes’
FOTO: HVG

‘Verbijsterd door het 
resultaat’
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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.

Schuimband
In het kader van luchtdicht bou-
wen biedt Plaka Nederland de 
schuimband Mavotex 420. Deze 
grijskleurige compressieband is 
een geslotencellig PVC schuimband 
die enkelzijdig is voorzien van een 
acrylaatlijmlaag. Met een indruk-
king van 30 procent is de band 
volledig waterdicht en is een lucht-
dichtheid van 1.000 – 2.000 Pascal 
bereikt (luchtdichtheidsklasse 3). 
Daarnaast beschermt het tegen 
tocht, stof, warmteverlies en gelui-
den, terwijl het tevens bestand is 
tegen weersinvloeden, uv-stralen en 
veroudering. 
info: (079) 344 63 63
www.plakagroup.nl
bouwproducten.nl: 253401

DE SPECIALIST

HEERHUGOWAARD  p Altijd op zoek naar mogelijkheden om het werk beter, sneller en daarmee efficiënter 
uit te voeren, kwam Jeroen Noordeloos van Noordeloos Schilderwerken uit Heerhugowaard al googelende 
het fenomeen ‘luchtgommen’ tegen. ‘We hebben daar inmiddels een aardig specialisme in ontwikkeld.’

Lúchtgommen? Typisch oppervlaktetechniek!

Ja, echt. Luchtgommen.

En dit is niet je tekening      
               uitgummen omdat je een   
onvoldoende gehaald hebt, of je gra-
fi ek uitgummen omdat je ziet dat je 
buurman iets heel anders op het exa-
men wiskunde heeft ingevuld. Nee, 
dit gaat over de techniek luchtgom-
men. Een oppervlaktebehandeling. 
Daar gaan wij dus in uw vakkrant 
een column aan wijden. Wis- en 
waarachtig!

Onlangs was er een demo lucht-
gommen in Holten. Ik erheen. Ik 
kijken. Want ik had van de term nog 
niet vernomen en na twintig jaar op-
pervlaktetechniek ben je nog lang 
niet uitgeleerd. Maar híér moest ik 

toch echt lucht van krijgen. Pers-
lucht, zo bleek. Niet zo veel hoor, 
het gaat om ongeveer een zuinige 
twee bar en met maar een klein 
beetje straalmiddel erbij. De term 
‘luchtgommen’ schijnt uit België 
overgewaaid te zijn, om maar in 
luchtdrukverschillen te spreken. En 
wederom zijn de Vlamingen ons taal-
kundig te slim af. Maar wat behelst 
deze dekselse techniek nu? En wat 
kun je ermee?

Door op lage druk en met een 
kleine hoeveelheid grit te stralen, 
ben je binnen. Maar zo makkelijk 
wérkt dat niet. Het vergt wel vakman-
schap, zoals bij élk schilderswerk.

En waarom doen wij dan deze 
moeite?

Om bijvoorbeeld laklagen te ver-
wijderen op historische bouwwerken. 
Een enorme waardetoevoeging tegen 
een minieme investering. Typisch op-
pervlaktetechniek!  

Wat is weer de wijze les? Opper-
vlaktetechniek wijst de weg. Ja, zo 
kun je het kort houden.

uittenbroek@coating
kennistransfer.com

(toevalligerwijs staat hierboven op deze 

pagina een artikel over een schilders-

bedrijf dat luchtgommen tot een 

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

www.brillux.nl/2k-aqua

Brillux 2K-Aqua
Onovertroffen
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