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Schildersloon 
stijgt 3 procent
WADDINXVEEN p OnderhoudNL en de Landelijke Belangen Vereniging 
zijn het eens over de lonen in 2019: 2 procent structureel erbij in juni, 
eenmalig 1 procent extra in oktober.

LLBV-voorman Ger IJzermans 
licht toe: ‘De looptijd van de 
huidige Schilders-cao is drie 

jaar, van september 2016 tot 2019. 
We hebben destijds initieel een 
loonsverhoging afgesproken en de 
afspraak gemaakt om elk jaar op-
nieuw met elkaar te bekijken wat de 
loonruimte is. In onderhandeling 
met werkgeversorganisatie Onder-
houdNL zijn we er op uitgekomen 
dat die binnen de looptijd van de 
cao, in week 25, 2 procent structu-
reel kan zijn. Net na de cao-periode, 
in week 41, komt er dan nog eenma-
lig 1 procent bij, berekend over het 

loon vanaf week 41 dit jaar.’ 
De lonen stegen in week 41 al 

met 1,5 procent. conform een eerde-
re afspraak. Met de structurele loon-
stijging in week 25 en de eenmalige 
extra 1 procent in week 41 in 2019 is 
de totale loonstijging in de driejari-
ge schilders-cao-periode opgelopen 
tot 9,75 procent, waarvan dus een 
klein deel eenmalig. Bij het sluiten 
van deze krant moesten de achter-
bannen van zowel OnderhoudNl als 
de LBV zich er nog over uitspreken, 
maar serieuze weerstand tegen de 
loonafspraak wordt niet verwacht.

TILBURG p De Inspectie SZW hee�  op 2 oktober zo’n dertig bouw- en in-
fralocaties in Tilburg gecontroleerd op ‘eerlijk, gezond en veilig’ werk. 

woerden p Het aandeel zelfstandigen in de bouw met een AOV-ver-
zekering is de afgelopen acht jaar meer dan gehalveerd. Belangrijke 
oorzaak is de weigering van verzekeraars om mensen met een zwaar 
beroep te verzekeren boven de 60 jaar. Duizenden vakmensen zijn 
hierdoor tegen hun wil onverzekerd. Zelfstandigen Bouw is een petitie 
gestart om dit aan de kaak te stellen. 

Op 22 werkplekken hee�  de Inspec-
tie SZW de werkzaamheden tijdelijk 
stilgelegd, omdat er een te groot risi-
co was dat werknemers zouden val-
len, aangereden of blootgesteld aan 
gevaarlijke sto� en. De inspecteurs 
vonden geen overtredingen van re-
gels op het gebied van beloning of 
arbeidstijden.
De bouwnijverheid is één van de 
sectoren waar werknemers het 
meeste risico lopen om slachto� er te 
worden van een ernstig ongeval, fy-
sieke overbelasting of blootstelling 
aan gevaarlijke sto� en. De Inspec-
tie SZW hee�  onder andere gekeken 

naar hoe opdrachtgevers, hoofd- en 
onderaannemers samenwerken en 
welke maatregelen getro� en worden 
om het veilig en gezond werken op 
de bouwplaats te waarborgen. Op de 
hel�  van de bouwplaatsen bleek dat 
er onveilig werd gewerkt op hoogte. 
De Inspectie hee�  op dertien plek-
ken de werkzaamheden op hoogte 
stilgelegd en twee maal een o�  ciële 
waarschuwing gegeven. De aanne-
mers hebben opdracht gekregen om 
veiligheidsmaatregelen te tre� en. 
Zodra die zijn genomen, kunnen de 
werkzaamheden worden hervat.

Iedereen moet het recht hebben op 
een AOV (arbeidsongeschiktheids-
verzekering) die doorloopt tot aan 
de AOW-lee� ijd. Ook iedere zzp’er. 
Het stopzetten van arbeidsonge-
schiktheidsverzekeringen op 60 jaar 
moet verboden worden. 
‘Het zou vanzelfsprekend moeten 
zijn dat iedereen een AOV kan af-
sluiten tot de AOW-lee� ijd. Maar 
voor zzp’ers in de bouw is dat vrij-
wel onmogelijk. Ze mogen al blij zijn 

als ze zich tot hun zestigste kunnen 
verzekeren’, zegt voorzitter Charles 
Verhoef van Zelfstandigen Bouw. 
Met de petitie wil Zelfstandigen 
Bouw de urgentie én de omvang van 
het probleem laten zien. ‘Het raakt 
niet alleen zzp’ers in de bouw, maar 
álle zzp’ers met een zwaar beroep. 
Omdat de AOW-lee� ijd omhoog 
gaat, wordt het probleem steeds 
groter. Hier moet een einde aan ko-
men.’

Bouwlocaties Tilburg stilgelegd ‘Oudere zzp’ers massaal uit AOV gezet’Genomineerden 
NSVP bekend
DOETINCHEM/LEEUWARDEN p  
De negen genomineerden voor 
de tiende editie van de Nationale 
SchildersVakprijs zijn bekend. 
Video’s ervan zijn te zien op 
www.schildersvakprijs.nl. Op die 
website kan iedereen op zijn of 
haar favoriete project stemmen. 
De jury koos uit de Voorselectie 
dit jaar drie onderhoudsprojec-
ten, twee nieuwbouw/renova-
tieprojecten en vier decoratie/
restauratieprojecten. Op pagina 
15 van dit nummer stellen we ze 
aan je voor. Stemmen op de ge-
nomineerden kan tot 20 novem-
ber. De winnaars worden op 
22 november bekend gemaakt.

SNEEK  p Een schilder van werkvoorzieningsschap Empatec in Sneek neemt de kozijnen van een kantoorpand onder 
handen. Hij werkt vanaf een steiger en staat op vensterbankhoogte. Het gebouw uit eind negentiende eeuw wordt aan 
de buitenkant in zijn geheel onder handen genomen. Het houtwerk krijgt donker standgroen en gebroken wit (RAL 
9010). Het werk neemt een aantal weken in beslag. FOTO: PERSBUREAU NOORDOOST
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NIEUWS

Gestuntel met verf
BEVERWIJK p Twee kunstenaars, 
Bas van Kilsdonk en René Philippo, 
brachten in Beverwijk een muur-
schildering aan als eerbetoon aan 
de vermoorde en verkrachte Anne 
Faber, aldus een bericht in het 
gratis dagblad Metro. Het levens-
grote portret van Anne Faber was 
slechts enkele dagen te zien. De 
kunstenaars hoopten dat het por-
tret tenminste tot de dag van haar 
verdwijning, 29 september een jaar 
geleden, zichtbaar zou blijven. Zelfs 
dat mocht niet baten. De muur-
schildering was nog maar net klaar 
of onbekenden hadden het portret 
overgespoten.

Disney komt met 
 droneschilder
BURBANK (VS) p Disney hee�  een 
video op YouTube geplaatst waarin 
ze vertelt over een nieuw project: de 
PaintCopter. De drone is gemaakt 
om verf aan te brengen op 3D opper-
vlakken. Een van de ideeën zou zijn 
om de parken van Disney hiermee 
een opknapbeurt te geven. De drone 
zou het verfwerk in de Disneyland 
parken een stuk minder gevaarlijk 
maken. Werknemers zouden dan 
geen stellingen meer hoeven te 
gebruiken om hun werk te doen. 
De drone zit namelijk vast aan een 
apparaat op de grond. Hier haalt de 
drone zijn energie vandaan. Daar-
naast gee�  dit apparaat verf aan de 
PaintCopter, zodat de drone niet zelf 
hoe�  te vliegen met een lading verf. 

Witter-dan-wit-verf 
koelt gebouwen af
NEW YORK (VS) p Een revolutionair 
nieuwe soort verf kaatst bijna alle 
zonlicht terug én absorbeert een mi-
nimum aan warmte. Amerikaanse 
wetenschappers ontwikkelden een 
nieuwe soort polymeerverf die geen 
witte pigmentsto� en meer bevat, 
maar zeer kleine luchtbelletjes. Die 
belletjes verstrooien en re� ecteren 
bijna honderd procent van het in-
vallende zonlicht. Bovendien bezit 
de verf – die in feite ‘witter-dan-
wit’ is – een zeer hoge, intrinsieke 
stralingsemittantie. Dit maakt dat 
ze ook andere warmte, bijvoorbeeld 
van het oppervlak waarop de verf is 
aangebracht, uitstraalt. De verf zou 
daardoor gebruikt kunnen worden 
als passief koelmiddel. 

Jongerenplek be-
smeurt met verf
WOERDEN p De jongerenontmoe-
tingsplek aan de Essenlaan in Woer-
den is besmeurd met verf. De plek 
werd afgelopen week nog versierd 
werd door leerlingen van basis-
school de Wegwijzer. Onbekenden 
hebben het kunstwerk besmeurd 
met verf en erop gekrast. Het kunst-
werk was gemaakt omdat een meis-
je bij de gemeente had aangegeven 
dat er kwetsende teksten op zouden 
staan. Wat er nu gaat gebeuren op 
de plek is nog niet bekend.

PERSONEN & BEDRIJVEN

Driessen Verf nu ook in 
Best

BEST p�Verfgroothandel Driessen 
Verf hee�  er een zevende vestiging 
bij. De Brabantse dealer van onder 
andere Sigma Coatings verkoopt zijn 
producten nu ook in Best. Driessen 
Verf had al vestigingen in Helmond, 
Eindhoven, Tilburg, Breda (van Has-
sel Verf), Oosterhout en Roosendaal. 
Naast producten van Sigma Coatings 
voert de groothandel ook bekende 
merken als Boonstoppel Verf, Glid-
den, Vista, Classidur en ProGold. Bij 
de vestiging in Best komt ook een 
ver� luis, waar de klanten 24/7 hun 
bestelling uit kunnen ophalen.

Regelink neemt Wolsink 
over

HENGELO (O) p�Regelink Schilders-
bedrijf in Hengelo hee�  Schilders-
bedrijf Maarten Wolsink uit Keijen-
borg overgenomen. De overname 
betekent in de praktijk dat het Hen-
gelose schildersbedrijf drie perso-

neelsleden en het klantenbestand 
vanuit Keijenborg overneemt. Sinds 
2008 huist het schildersbedrijf aan 
de Nijverheidsweg in Hengelo. Met 
de groei van het bedrijf kan Regelink 
nu ook vaker grotere klussen aanne-
men. Maarten Wolsink zelf gaat niet 
stilzitten. Hij hee�  een nieuwe uit-
daging gevonden als BHV- en EHBO-
instructeur.

PPG koopt Hodij coatings

HOOGEVEEN p� Ver� abrikant PPG 
kondigt de overname van een Neder-
landse verfgroothandel aan, Hodij 
Coatings, met vestigingen in Hooge-
veen en Eersel. Bij de onderhouds-
schilder is Hodij, met 37 medewer-
kers en een jaaromzet van ongeveer 
15 miljoen euro, minder bekend. Het 

bedrijf levert vooral coatings voor 
de houtverwerkende industrie, in-
dustrielakken, autolakken, meubel-
lakken en poedercoatings. In 2017 
maakte het bedrijf nog een samen-
werking met Sikkens bekend op het 
gebied van lakken voor de houtin-
dustrie.

Ayold en BYK-Gardner 
slaan handen ineen

LEEUWARDEN p�Ayold, het platform 
dat als missie hee�  de wereld van 
coatings online te verbinden, en in-
strumenten- en additievenleveran-
cier BYK-Gardner slaan de handen 
ineen. Ayold verbindt sinds 2016 we-
reldwijd vraag en aanbod in de coa-
tingindustrie online en gaat daarin 
sinds kort een stap verder. Door een 
samenwerking aan te gaan met BYK-
Gardner kan nu ook aan de vraag 
naar additieven en instrumenten 
voor en in de coatingindustrie wor-
den voldaan.

Van Antwerpen negende 
op EK Schilderen

BOEDAPEST p�

Rutger van Ant-
werpen uit Ba-
rendrecht, der-
dejaars student 
Schilder op het 
Da Vinci College 
in Dordrecht, is 
als negende geëindigd op het Euro-
pees Kampioenschap Schilderen in 
Boedapest. Deze titelstrijd, onder-
deel van EuroSkills, vond van 26 tot 
en met 28 september plaats in de 
Hongaarse hoofdstad. Als nationaal 
kampioen schilderen vertegenwoor-
digde Van Antwerpen (19) Neder-
land in Boedapest. SchildersVAKTV 
maakte een reportage met Rutger 
van Antwerpen vlak voordat hij af-
reisde naar Hongarije, te zien op ons 
YouTube-kanaal.

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.

GEMENGDContinuïteit met spijt

Je wilt dat de schilderssector 
weer opbloeit, toch? Je zou toch 
willen dat meerdere van die 

         zzp’ers eens een paar mensen 
zouden aannemen. Met name de 
schilders die in de slechte tijd, een 
clubje van een mannetje of tien, 
twintig om zich heen verzameld heb-
ben. Andere zpp’ers en mannen die 
ze als hun medewerkers beschou-
wen, maar toch gedetacheerd zijn 
via een uitzendbureau. Dat is goed 
voor hen, wat ze houden de fee van 
de uitzendbureaus dan in hun eigen 
zak. Goed voor de medewerker, want 
die krijgt meer loon en meer vastig-

heid. En je krijgt er een respectabeler 
branche door. Met echte bedrijven 
met echte banen.

Nou zijn er voor die zzp’ers be-
lemmeringen waar iedereen aan 
denkt. Het doorbetalen bij ziekte, 
bijvoorbeeld. De hoeveelheid wetten 
en regels en administratieve lasten 
waar je onder gaat vallen. Het ro-
buuste ontslagrecht.

Maar wat ik pas hoorde is ook 
waar: als je als opkomend schilders-
bedrijf je mensen continuiteit wil ge-
ven, dan heb je eigenlijk corporatie-
werk en werk voor VvE’s nodig. Dat 
is vaak goed af te schermen. Het is 

vaak veel binnenwerk en vaak goed 
te plannen. 

Maar in sommige gebieden is 
dus al dat werk al verdeeld onder de 
grote RGS-jongens. Corporaties bren-
gen alles in contracten onder. VvE’s 
sluiten zich aan bij beheerkantoren 
die weer aankloppen bij die grote 
jongens. Die zouden uitstekend voor 
hun eigen continuïteit kunnen zorg-
dragen. Maar andere schildersbe-
drijven daarmee letterlijk in de kou 
laten staan. 

j.schouten@eisma.nl
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Opleidingsafspraken
Savantis en Betere Schilder
BERGSCHENHOEK p De leden van 
ondernemersorganisatie Betere 
Schilder gaan werkplekken voor 
zij-instromers aanbieden. Ook 
gaat de Betere Schilder trainin-
gen organiseren bij groothandels. 
Savantis gaat die trainingen ver-
zorgen en de zij-instromers op-
leiden. Daarvoor is onlangs een 
overeenkomst getekend.

‘We hebben al een samenwerking 
met Flexschilder.nl voor het verkort 
opleiden van zij-instromers’,  legt 

Ronald van Driel uit, directeur van 
onderwijsbedrijf Savantis. ‘In en-
kele weken krijgen die mensen een 
praktische opleiding tot schilder en 
doen ze praktijkexamen. We wor-
den van verschillende kanten door 
arbeidsbemiddelaars benaderd 
om iets soortgelijks te organiseren. 
We doen dat eigenlijk alleen als de 
deelnemers ook een baangarantie 
krijgen en daar zijn schildersbedrij-
ven voor nodig.’
Nick Polm, directeur van de Betere 
Schilder: ‘We hebben een enquête 

gehouden onder onze bijna vij� on-
derd leden. Een groot deel van hen 
bleek geïnteresseerd in het aanbie-
den van een werkplek aan mensen 
die vanuit een ander vak schilder 
willen worden. Dan kun je denken 
aan zzp’ers waar zij-instromers ge-
durende een afgesproken periode 
na hun opleiding gedetacheerd kun-
nen werken. Maar zo’n 40 procent 
van onze leden hee�  ook zelf perso-
neel, die zouden op den duur men-
sen in dienst willen nemen.’

SCHILDERSBEDRIJF ESSERS

Het is het overheidsbeleid dat 
Jan Essers (41) deed beslui-
ten voor zichzelf te beginnen. 

‘Na drie jaar werken en zes maanden 
verplicht aan de kant staan, had 
ik het helemaal gehad. Ik was dat 
gedoe met uitzendbureaus helemaal 
zat.’ Essers, al 25 jaar schilder, opge-
groeid in een schildersfamilie, houdt 
de eer aan zichzelf en wil vooral de 
regie over zijn eigen inkomen voeren. 
Hij starte in maart van het vorige 
jaar als Schildersbedrijf Essers in 
Wolvega.

Als meesterschilder en in een 
vorige functie uitvoerder, profi leert 

Essers zich graag als allround schil-
der. ‘Opdrachtgevers leren me ken-
nen als een vakman die alles kan. Ik 
onderscheid me in het allround-zijn, 
inclusief behang-, stukadoors- en 
glaswerk.’ Dat doet Essers met een 
collega-zzp’er waar hij een samen-
werking mee is aangegaan. ‘We trek-
ken veel samen op en verdelen de 
werken. Bovendien is het opbouwen 
van een steiger een stuk handiger 
wanneer je met zijn tweeën bent.’

Aan klanten geen gebrek. Niet in 
de laatste plaats door het enorme 
netwerk als topsporter waarover Es-
sers beschikt. ‘Via-via loopt dat nu 

erg goed. Aan opdrachten, meestal 
particulier, geen gebrek.’ Essers is 
namelijk actief in de wereld van het 
wielrennen, en dat op een hoog ni-
veau. Zo was hij vorig jaar nog een 
van deelnemers aan het NK tijdrijden 
waaraan onder andere ook Tom 
Dumoulin en Steven Kruijswijk deel-
namen. ‘Maar met mijn 41 jaar is het 
nu welletjes geweest. Topsport kun je 
geen leven lang volhouden. Werken 
wel.’

Grote wielerwedstrijden mogen 
dan verleden tijd zijn, het wielrennen 
blijft een deel van Essers’ bestaan 
uitmaken. ‘Mijn schildersbedrijf wil 

ik graag combineren met de begelei-
ding van wielrenners. Als zelfstandig 
ondernemer kan ik dan beter mijn 
agenda regelen dan als ik in loon-
dienst zou werken. Bovendien wil een 
topsporter altijd het beste uit zichzelf 
halen, iets wat ik ook wil met mijn 
bedrijf.’

Als schilder heeft Essers beschei-
den dromen. ‘Doen waar je goed in 
bent door klein te blijven. Als het 
even kan straks wel vanuit een eigen 
bedrijfspand.’
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Sterke marmers
katwijk aan zee p De 71e landelijke Schildersdag van de Studieclub Schil-
ders vond op 6 oktober jl. plaats in Katwijk aan Zee. Een onderdeel van de 
landelijke Schildersdag is de jaarlijkse vakwedstrijd. De centrale clublei-
ding vindt het jammer dat er dit jaar minder inzendingen waren. Wel bleek 
de kwaliteit van de inzendingen van hoog niveau. 

Dodelijk 
 zandsteen
ZWOLLE p Van de zandstenen 
sierrand rond deze watertoren in 
Zwolle (achter de steiger), stort-
ten ooit delen naar beneden. Eén 
daarvan doodde een spelend kind. 
Rond de toren werd een tweede to-
ren gebouwd, zodat dat nooit meer 
zou gebeuren. Aan Henk Seppen-
woolde, van Noirdeco, de taak om 
de reparaties uit het zicht te schil-
deren. In een dag of drie imiteerde 
hij de structuur van de zandsteen 
met Restauro van Keim en werkte 
de kleur daarna bij met design-

lasur, met behulp van een � xatief, 
om de van zichzelf verkleurde 
zandsteen, laagje op laagje te kun-
nen bijkleuren.
FOTO: HENK SEPPENWOOLDE 

FOTO: GERARD SCHOLTEN

 DEN HAAG p Startende onderne-
mers weten vaak niet welke auto-
kosten ze kunnen a� rekken van de 
belasting. Dat blijkt uit onderzoek 
dat de Belastingdienst zelf hee�  
laten uitvoeren onder 1227 onder-
nemers. De dienst denkt dat veel 
starters zo veel geld laten liggen. 
Zoals bij de investeringsa� rek, die 
geldt zodra je meer dan 2300 euro in 
een jaar besteedt aan bedrijfsmid-
delen. De Belastingdienst hee�  een 
speciale pagina om starters te infor-
meren: belastingdienst.nl/starters.

Miljarden voor 
 aandeelhouders 
 AkzoNobel
AMSTERDAM p AkzoNobel hee�  
de Specialty Chemicals-activiteiten 
voor € 10,1 miljard verkocht aan 
The Carlyle Group en GIC. Hiervan 
wordt € 5,5 miljard extra teruggege-
ven aan de aandeelhouders. Zoals 
overeengekomen tijdens de buiten-
gewone algemene vergadering van 
30 november 2017, zal AkzoNobel 
het overgrote deel van de netto-
opbrengst aan haar aandeelhouders 
terugstorten.

Krijg een lamp bij 
een abonnement
DOETINCHEM p Wie zich abonneert 
op SchildersVakkrant gee�  zichzelf 
natuurlijk al een heel waardevol ca-
deau. En wie zich meteen voor twee 
jaar abonneert, krijgt daar tijdelijk 
nog iets heel moois bij. Festool stelt 
namelijk tot eind november een 
gave werklamp met toebehoren in 
een draagtas ter waarde van 206 
euro ter beschikking aan nieuwe 
abonnees. Meer info op schilders-
vak.nl, bovenaan de knop ‘abon-
neren’. 

Nieuwe stickers 
 benzinepomp
BRUSSEL (B) p Vanaf 12 oktober 
moeten tankstations nieuwe brand-
stofstickers plaatsen op hun pom-
pen. De verplichting komt voort uit 
de Europese Richtlijn Infrastructuur 
Alternatieve Brandsto§ en en geldt 
in de hele Europese Unie.

Regels asbestverwij-
dering verbeterd
DEN HAAG p Staatssecretaris Van 
Ark van SZW past een aantal regels 
aan voor een zorgvuldiger asbest-
beleid. Er komt meer ruimte voor 
innovatie, zodat er sneller nieuwe 
goedgekeurde en gezonde bescher-
mingsmanieren gebruikt kunnen 
worden door werknemers om asbest 
te verwijderen. Ook komt er meer 
duidelijkheid over de rolverdeling 
van verschillende toezichthouders. 
En ze loopt bestaande asbestregels 
na om deze, waar nodig, te verdui-
delijken of aan te scherpen.

Olieplatforms VS 
minder veilig
WASHINGTON (VS) p WASHINGTON 
(VS) – Een groot aantal veiligheids-
maatregelen voor de Amerikaanse 
olie-industrie wordt afgescha� . Het 
terugdraaien van de maatregelen 
door de BSEE, Bureau of Safety and 
Environmental Enforcement, zou de 
olie-industrie 13 miljoen dollar op 
jaarbasis besparen, meldt de New 
York Times.
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Starters en 
 autokosten ‘Verzekeringsplicht voor zzp’er’

DOETINCHEM p Werkgeversorga-
nisatie AWVN pleit voor een ver-
plichte arbeidsongeschiktheids-
verzekering voor alle werkenden, 
dus ook voor zzp’ers. 

Zzp’ers zijn nu niet verplicht zich 
te verzekeren tegen arbeidsonge-
schiktheid. De  AWVN pleit daar nu 
wel voor, meldt dagblad Trouw. Dat 
is een breuk met het verleden. Werk-
gevers hielden lang vast aan het 
idee dat álle ondernemers zelf moe-
ten bepalen waar zij hun inkomsten 
aan uitgeven. 

Van de zelfstandigen hee�  80 pro-
cent geen arbeidsongeschiktheids-
verzekering, onderzocht TNO. Voor-
al vanwege de hoge premies en door 
weigerachtige verzekeraars. Som-
mige zzp’ers zetten daarom zelf, of 
met een aantal anderen in een zoge-
naamd ‘broodfonds’, geld opzij om 
in geval van ziekte of een ongeval 
het inkomensgat op te vangen. Bijna 
30 procent van de zzp’ers is daar � -
nancieel niet toe in staat, berekende 
het wetenschappelijk instituut SEO 
Economisch Onderzoek. 



REGENVAST 
NA 2 UUR

KLEEFT NIET
NA DROGING

GESCHIKT VOOR SNELLE 
LAAGDIKTEOPBOUW

ONGEVOELIG VOOR 
TEMPERATUURVERSCHIL

BUITENDUURZAAM 
TOT 6 JAAR

Deze actie loopt van 15 oktober tot en met 16 november. Niet geldig in combinatie met andere acties. 
Vraag aan de balie naar de actievoorwaarden of kijk op: www.wijzonol.nl/sneldrogendelakken

Introductieactie: krijg een 
kwastenset cadeau!
Probeer vóór 16 november de Wijzonol Sneldrogende Lakken en 
krijg een professionele kwastenset cadeau.

Hoe het werkt? Ga naar www.wijzonol.nl/sneldrogendelakken 
en vul het formulier in. Je ontvangt dan een persoonlijke 
cadeauvoucher in je mailbox. Op vertoon van de voucher krijg je 
bij jouw verkooppunt een kwastenset.

NIEUW!

Wijzonol 
Sneldrogende 
Lakken
Topresultaat wanneer 
snelheid geboden is.

LAAGDIKTEOPBOUW TEMPERATUURVERSCHIL TOT 6 JAAR
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‘Je doet de baas geen plezier’

Schilder-
werken 
Schilders 
haalt nieuw 
veiligheids-
certi
caat 
samen met 
TenneT

Wacht even: Ton 
Schilders die 
hoogspannings-
installaties schil-
dert?

Schilders: ‘Dat is toevallig op ons 
pad gekomen. We schilderen eigen-
lijk altijd met name het ingewikkel-
der onderhoudswerk. Zo kwamen 
we ooit terecht bij een klus voor 
TenneT in Eemshaven. Daar komt 
een stroomkabel vanuit Noorwegen 
aan land. Bij het omzetten van ge-
lijkstroom naar krachtstroom komt 
daar heel veel warmte vrij, die ge-
koeld wordt met enorme koelings-
apparaten. Die waren aan schilder-
onderhoud toe. Wij bedachten om 
de kasten te demonteren en te be-
handelen bij spuitbedrijven. Sinds-
dien horen we tot een vast groepje 
schildersbedrijven dat steeds wordt 
uitgenodigd om in te schrijven. Wij 
doen alles ‘gelijkvloers’. Hoogspan-
ningsmasten, windmolens en o�-
shore, daar zijn weer andere onder-
houdsbedrijven goed in. Geen van 
mijn schilders hee� zin in een cur-
sus abseilen.’

Ok, transformatiestations… rustige 
plekken, weinig risico…
Huijbregts: ‘Je hebt een digitaal 
poortinstructie-certi
caat moeten 
behalen om dit terrein op de Maas-
vlakte op te mogen. Je weet dat hier 
gevaren zijn. Er bestaat bijvoorbeeld 
het risico van “overslag” als je te 

dicht bij spanningsvoerende de-
len komt. En eens in de zoveel tijd 
wordt hier “geschakeld”, dan moet 
iedereen het werk laten liggen en 
naar binnen gaan.’
Schilders: ‘Je realiseert je dat mis-
schien niet, maar als wij metaal aan 
het reinigen zijn met hoge druk, dan 
ontstaat vochtnevel. Water geleidt 
stroom. Als je daar geen rekening 
mee houdt, kun je over grote afstan-
den geëlektrocuteerd worden.’

Sjonge…
Huijbregts: ‘Maar vallen, uitglijden, 
een voorwerp op je hoofd krijgen, 
dat zijn ook allemaal risico’s. Ten-
neT wil toe naar nul incidenten, 
waar dan ook op onze vestigingen 
in binnen- en buitenland, op kan-
toor zowel als op hoogspanningslo-
caties. Nul bij ons eigen personeel 
en ook nul bij de medewerkers van 
leveranciers die voor ons werken.’

Schilders: ‘Vallen is in onze bedrijfs-
tak het meest voorkomende onge-
val. Ik ben zelf zes jaar geleden van 
een steiger gevallen. Het doet me 
pijn als ik een medewerker op een 
onveilige steiger zie staan. Ik spreek 
hem daarop aan. Ik wil ook dat 
schilders elkaar erop aanspreken. 
En dat ze weigeren een onveilige 
steiger te beklimmen.’

Het gaat dus bij alles om veiligheid?
Huijbregts: ‘Ja. Wij hebben een col-
lega die op hoge hakken met haar 
armen vol spullen uitgleed op een 
betonnen trap. Ze verwondde zich-
zelf aan benen en gezicht. Heel 
akelig. Dus vragen we onze mede-
werkers om een hand vrij te hou-
den en de trapleuning te gebruiken. 
Ook met onze cateraar hebben we 
afspraken over het schoonhouden 
van de kantinevloer, zodat niemand 
uitglijdt.’

Vind je het zelf niet wat pietluttig 
worden zo?
Schilders: ‘Weet jij nog hoe er vroe-
ger over autogordels gedacht werd? 
Veel mensen vonden dat ze dat zelf 
wel konden uitmaken. Tegenwoor-
dig voel je je niet prettig als je hem 
niet om hebt. Schilders nemen vaak 
risico om de baas een plezier te 
doen. Nog nét even een stukje schil-
deren waar je niet bij kan, want de 
rolsteiger verzetten kost tijd. Dat 

moet eruit. Je doet je baas daar geen 
plezier mee. Zeker niet als die je 
vrouw moet gaan vertellen dat je die 
avond niet thuiskomt.’
Huijbregts: ‘Verbeteren van de vei-
ligheid is een kwestie van cultuur. 
De grote vraag is: Hoe verander je 
die? Prorail gebruikt de Veiligheids-
ladder voor zijn onderaannemers. 
Die kent vijf stappen. Op de laagste 
sport ben je ‘pathologisch’. Dan heb 
je een heel slechte veiligheidscul-
tuur. De andere stappen gaan van: 
je slechts houden aan de veilig-
heidsvoorschri�en, tot: volop, sa-
men met branchepartijen en keten-
partners, werken aan veiligheid. De 
normen daarvoor worden beheerd 
door de NEN, die ook de certi
ce-
rende en auditerende bedrijven con-
troleert. In samenspraak met hen 
hebben we een ‘light-versie’ ontwik-
keld. We zitten nu nog in de pilot-fa-
se, Ton is met zijn bedrijf een van de 
eersten die het veiligheidscerti
caat 
gehaald hee�.’

‘Ok, dus je geeft die auditors een bak 
koffie, laat ze je VCA en je ISO zien… 
klaar!’
Schilders: ‘Nee, zeker niet. Wat de 
auditor doet is werken bezoeken, 
met de directie spreken en met de 
mensen spreken. Zo lichten ze je 
hele bedrijf door op de veiligheids-
cultuur. Niet alleen: “Zijn er regels?” 
maar ook: “Zijn de mensen op de 
hoogte van de regels?” En: “Stel dat 
de wielen van de steiger zijn ver-
sleten, weet je dan bij wie je kunt 
aankloppen en doet die er ook iets 

aan?” Zo heb ik de gewoonte om 
elke ochtend om half zeven op de 
zaak te zijn als iedereen er is. Ik heb 
dan geen taak, maar ben er om din-
gen op te lossen. En we hebben een 
jaarlijks beraad waar iedereen al-
les kan inbrengen, bijvoorbeeld; de 
schoenen zijn niet goed. Dan komt 
er een commissie om nieuwe schoe-
nen te bestellen. Dat soort dingen 
wordt meegewogen. Door de certi-

cering zijn we nog bewuster over 
veiligheid geworden. We organise-
ren er sessies over en we hebben 
een lijst met tien levensreddende 
regels opgesteld. Zo bereiken we dat 
iedereen elkaar scherp houdt en ie-
dereen gezond thuiskomt.’

Ad Huijbregts (links) hielp Ton 
Schilders (rechts) om de veilig-
heidscultuur in zijn schilders-
bedrijf te bevorderen
FOTO: JMS
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‘Weiger een onveilige 
steiger te beklimmen’

‘Als je iets zegt, wordt er 
dan iets mee gedaan?’

MAASVLAKTE  p�‘We dachten eerst dat het een extra 
administratief dingetje was’, zegt Ton Schilders 
van het gelijknamige schildersbedrijf uit Tilburg. 
‘Maar we zijn echt beter over veiligheid gaan den-
ken in ons bedrijf.’ Ad Huijbregts, safety advisor bij 
stroomtransporteur TenneT: ‘We willen dat ieder-
een ’s avonds veilig thuiskomt.’
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Peter Wijns Schilderwerken in bouwteam onmisbare 
schakel bij verbouwing theaterzaal 

Opdrachtgever van 
de grondige renova-
tie is de gemeente 
Maastricht, ingege-
ven door de verant-

woordelijke technici van het thea-
ter. Hoofddoel en aanleiding is een 
aanpassing en structurele verbe-
tering van de akoestiek in de grote 
theaterzaal. Daarbij komen ook de 
luchtbehandeling, het vernieuwen 
van stoelen, wanden en vloeren, 
waaronder alle voorkomende akoes-
tische materialen.

Hoofdaannemer Van Heur Bouw 
& Onderhoud uit Kelpen, onderdeel 
van de Smeets Groep, formeerde 
een bouwteam van specialisten, 
waaronder Peter Wijns Schilder-
werken. ‘Denk onder andere ook 
aan specialisten op het gebied van 
akoestiek en aan leveranciers van 
theater gerelateerde inrichters. Alles 
conform het ontwerp van het gespe-
cialiseerd architectenbureau Ama 
Architecten uit Maastricht’, vertelt 
Paul Reul, uitvoerder bij Van Heur. 
‘Wijns kwam in beeld op basis van 
de bij ons bekende kwaliteit en ver-
trouwen.’ 

De verbouwing startte begin 
juni, met als strikte deadline eind 
september. Reul: ‘Kon ook niet an-
ders. De eerste voorstelling stond 

op 4 oktober geprogrammeerd. In 
september vergaderden we in bouw-
team twee à drie keer per week om 
de werkzaamheden �jn af te stem-
men. Alles draait om planning. Di-
rect reageren op knelpunten is alles-
bepalend. Sowieso anticiperen we 
op de meest slecht denkbare scena-
rio’s, hoewel ze niet eens bestaan. 
We kunnen direct schakelen mocht 
het nodig zijn. Plan B en C ligt altijd 
klaar.’

Werktijden variëren in de regel 
van 6.00 tot 20.00 uur, soms ook 
daarbuiten, waarbinnen de ver-
schillende bouwdisciplines hun 
werkzaamheden op elkaar afstem-
men zonder elkaar voor de voeten 
te lopen. Philippen: ‘Die �exibiliteit 
is op een project als dit juist een ar-
gument om ervoor in aanmerking te 
komen. Dan moet je ook de mensen 
in huis hebben die dat willen en 
het op kunnen brengen. We heb-
ben laatst bijvoorbeeld ‘s ochtends 
om 6.00 uur spuitwerk uitgevoerd. 
Dat gaat heel snel en de lak was vol-
doende aangedroogd, zonder last te 
hebben van het stof van anderen in 
dezelfde ruimte.’

Het aandeel in het totaal begint 
voor Philippen in augustus aan de 
hand van een ver�estek van Boon-
stoppel, in rood en in zwart uitge-
voerd en door de architect vastge-
steld: schilderwerk, bij voorkeur 
spuitwerk, op hout, multiplex, stuc-
werk, (gas)beton en op aluminium. 

MAASTRICHT p��De ogenschijnlijke hectiek van door el-
kaar werkende bouwdisciplines blijkt feitelijk strak 
te zijn geregistreerd bij de renovatie van de Papy-
ruszaal, de grote theaterzaal van het Theater aan het 
Vrijthof in Maastricht. ‘Samenwerking en organisatie 
zijn hier de kernwoorden. Dat moet ook wel. Anders 
loop je heel snel achter de feiten aan. De planning is 
heilig’, weet Leon Philippen, projectleider bij Peter 
Wijns Schilderwerken uit het Limburgse Eijsden.

Het houten lakwerk van de ‘vlieger-
constructie’ is af fabriek geleverd. 
Gestucte, betonnen en houten wan-
den en het plafond onder het balkon 
zijn door Wijns Schilderwerken op 
kleur gebracht

‘Met zo’n ver�estek kunnen we in 
de regel prima uit de voeten, totdat 
er tussentijdse aanpassingen nodig 
zijn. Zo is Ral 3003 en Ral 3004, bei-
de rood, onderwerp van discussie 
geweest. De vooraf bepaalde meng-
verhouding 1/3 – 2/3 met de Garan-
tietex Mat zou de juiste kleurstelling 
zijn in latex op stuc en op beton. 
Het rood bleek te fel. De verhouding 
moest juist andersom zijn: 2/3 – 1/3. 
Na enkele proefstellingen en wat 
onderlinge discussie is uiteindelijk 
toch besloten om te kiezen voor al-
leen Ral 3003, de felste van de twee. 
Het is een mooi voorbeeld wat op je 
pad kan komen met alle tijdverlies 

en kosten van dien en consequen-
ties voor de planning.’ De rode lak, 
af fabriek, op de niet door ons ge-
schilderde zogeheten “vliegers”, 
had wel die kleurverhouding van 1/3 
– 2/3, maar een kleur uitgevoerd in 
lak oogt veel anders dan uitgevoerd 
in latex op stucwerk die veel matter 
is en veel meer licht absorbeert. De 

architect, de aannemer en wij heb-
ben daar behoorlijk mee “gestoeid”. 
De lak op de gepro�leerde houten 
achterwanden hebben we wel in die 
mengverhouding geschilderd.’

Wat ook kan gebeuren en ook 
daadwerkelijk gebeurde: na het 
spuiten van die achterwanden 
keurde de geluidsexpert de zaal af: 
teveel geluidsabsorptie. Het latwerk 
vertoonde teveel openingen/kie-
ren. Met als gevolg dat een kitter op 
een zaterdag eerst 1200 meter strek-
kende meter kit moest aanbrengen. 
Philippen: ‘Met voor ons als gevolg: 
alles schuren en na het kitwerk 
eerst alles ontvetten en opnieuw 
spuiten, totdat de kit was doorge-
hard. Maar omdat ook hier hout en 
kit twee verschillende ondergron-
den zijn, moesten we kleurtech-
nisch twee keer dekkend spuiten. 
Let wel: de opleverdatum staat als 
een huis. Maar dit soort werkzaam-
heden hee£ ook e¤ect op de werk-
volgorde voor andere disciplines, 
zoals die van steigerbouwers, stof-
feerders, monteurs van de nieuwe 
stoelen en van de installateurs. Qua 
samenwerking en oplossend vermo-
gen een uniek project.’ Alle partijen 

hebben een sterk oplossend vermo-
gen en zijn bereid mee te bewegen 
met het algemeen belang. Kun je dat 
niet, dan heb je hier niets te zoeken. 
Dit kan alleen in een bouwteam. 
Niet alleen maar ja-knikken, maar je 
nek uit durven steken. Ondanks alle 
stress creëer je op deze manier rust.’   

En ondanks de strakke planning 
en tijdsdruk is en blij£ kwaliteit het 
uitgangspunt van Peter Wijns Schil-
derwerken volgens Philippen: ‘Als 
een te rollen stucwand niet strak 
is opgeleverd, beginnen we er niet 
aan. Die zal eerst aangepast moeten 
zijn, voordat wij aan de slag gaan. 
Zo houd je elkaar ook scherp en ge-
richt op kwaliteit. Uiteindelijk word 
je op het eindresultaat afgerekend. 
Het moet dus goed zijn. Een uitzon-
dering op die regel is wanneer de 
opleverdatum in gevaar komt en al-
leen met getekende instemming van 
de hoofdaannemer.’

Leon Philippen (in het rood) en Paul 
Reul in de artiestenruimte in overleg 
over de planning 

‘Plan B en C ligt altijd 
klaar’

‘Qua samenwerking en 
oplossend vermogen 
een uniek project’

‘Ondanks alle stress rust creëren’

Een geluidsregulerende ‘kaatser’ is naar beneden gelaten om de onderzijde 
zwart te kunnen spuiten FOTO’S: HVG

Theater aan het 
Vrijthof
Hoewel de geschiedenis van de 
locatie terug gaat tot aan het ein-
de van de vroege middeleeuwen 
(bewaarde fundamenten uit de 
jaren 800-1000) dateert de hui-
dige voorgevel uit het begin van 
de negentiende eeuw (1803). Een 
rijke handelaar bouwde er een 
stadspaleis in neoclassicistische 
stijl, daarna bewoond door enke-
le generaals, waaraan het pand 
ook de naam Generaalshuis 
dankt. In de twintigste eeuw 
bood het pand onderdak aan di-
verse overheidsdiensten: de ge-
meenteontvanger, politiebureau, 
stadsbibliotheek, stadsarchief, 
stedelijk museum en conserva-
torium, om in de tachtiger jaren 
te worden omgebouwd en aan 
de achterzijde uitgebreid tot het 
huidige Theater aan het Vrijthof, 
dat in 1995 opende.
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WSB verzorgt eerste hulp bij spuiten
Met de juiste verfspuitinstallatie komt iedere schilder 

goed voor de dag. Maar mede door een gebrek aan 

productkennis blijft aanschaf nog vaak uit. Om de 

kennis onder vakschilders te vergroten, riep WSB Fi-

nishing Equipment de WSB-Academy in het leven. Di-

recteur Danny Vanlerberghe over zijn missie: “Iedere 

schilder die een professionaliseringsslag wil maken, 

helpen wij graag op weg.”

een strak afgewerkt resultaat, minder 
verneveling en sneller kunnen werken. de 
voordelen van een verfspuitinstallatie zijn 
gemakkelijk op te sommen. toch heerst er 
bij veel vakschilders de nodige twijfel. van-
lerberghe legt uit: “over verf weet men alles, 
maar als het aankomt op de non-paintmarkt 
valt er nog bij te leren. Bijvoorbeeld over 
de precieze technieken of over de laatste 
ontwikkelingen op de markt. dit bleek ook 
tijdens het Spray event afgelopen februari. 
vooral de jongere generatie schilders staat 
open voor het aanleren van nieuwe tech-
nieken. de aanschafprijs en kennisgebrek 
vormen twee grote struikelblokken. Met de 
juiste kennis en scholing kunnen die eerste 
barrières makkelijker overwonnen wor-
den. de WSB Academy met bijbehorende 
WAGNer-training helpt daarbij. op het 
gebied van verfspuitkennis valt er nog een 
wereld te winnen.”

VEEL VOORDEEL
vanlerberghe hamert op het belang van 
kwaliteit. dé eigenschap om je als vak-
schilder te onderscheiden in de markt. 
“de afgelopen jaren heeft het werken met 
watergedragen verf een vlucht genomen, 
maar het appliceren hiervan is soms nog 
wel een uitdaging. Met de juiste verfspuit-
techniek kun je in minder tijd een groter 
oppervlak verven. daarnaast stelt de huidige 

techniek je in staat om minder spuitnevel te 
produceren. Je verhoogt de kwaliteit van de 
afwerking maar je beheerst ook je kos-
ten. Met deze efficiëntieslag helpen wij de 
vakschilder in zijn zoektocht naar nog meer 
professionalisering.”

VALKUILEN
verwarmd, AirCoat, Airless, HvlP of XvlP. 
Bij de WAGNer-training komt iedere 
spuittechniek aan bod. Zelfs de ervaren 
schilder kan nog voldoende opsteken van 
de bijbehorende training. vanlerberghe licht 
toe: “de technologische ontwikkelingen in de 
verfbranche volgen elkaar in hoog tempo op. 
Schilders die daar niet in meegaan, lopen al 
snel achter de feiten aan. Als het aankomt 
op verfspuittechniek zien we het op enkele 
punten regelmatig verkeerd gaan. Zo is het 

cruciaal om je pomp goed te reinigen. vaak 
verdwijnt de installatie na een klus in een 
bus of schuur, terwijl goed reinigen slechts 
een paar minuten hoeft te kosten. Het is dan 
ook raadzaam om deze meteen te reinigen 
na je werkzaamheden. Gebruik ook altijd het 
juiste filter en de juiste tip voor je spuitpis-
tool. dat luistert nauw.”

KLEIN MAAR FIJN
de WAGNer-training is er voor zowel de 
minder ervaren als de gevorderde schil-
der. vanuit de WSB vestiging in Utrecht 
gaat cursusleider rené olijslager in kleine 
groepen aan de slag met het bijspijkeren 
van de basiskennis. Hiervoor is een speciale 
demonstratieruimte ingericht. volgens van-
lerberghe worden de groepen bewust klein 
gehouden: “We kiezen voor een persoonlijke 
benadering. Groepen zijn meestal niet groter 
dan twaalf personen. We vragen naar de er-
varingen van de deelnemers. Zo kunnen we 
ook specifieke informatie geven toegespitst 
op de behoefte van de deelnemers.”

AAN DE SLAG
iedere WAGNer-basistraining start met de 
algemene theorie. de doelgroep bestaat uit 
schilders die niet of nauwelijks ervaring heb-
ben met verfspuitapparatuur. Welke appara-
tuur gebruik je bijvoorbeeld voor welke klus? 
ook de verschillende technieken komen aan 

de orde. in het praktijkgedeelte volgt uitleg 
over het opstarten van de pomp, het gebruik 
en de reiniging. daarnaast komen de meest 
voorkomende ‘valkuilen’ aan bod. Geïnteres-
seerden  hebben eveneens de mogelijkheid 
om een gevorderde training te volgen. van-
lerberghe over de opbouw van de training: 
“Wij willen onze deelnemers zo compleet 
mogelijk opleiden. daarom kunnen zij na af-
loop van de basistraining (of met reeds vol-
doende spuitervaring) meteen instromen in 
de training voor gevorderden. een onderdeel 
van de gevorderde WAGNer-training is de 
eHBS. Bij deze ‘eerste Hulp bij Spuiten’ is 
een grote rol weggelegd voor het onderhoud 
van de pomp en de apparatuur. Het leren 
kennen van je apparatuur, storingsherken-
ning en het oplossen daarvan komen aan 
bod. Het mes snijdt aan twee kanten. Klan-
ten kunnen sneller aan het werk. en onze 
servicemedewerkers zijn minder tijd kwijt 
met het oplossen van storingen. Uiteraard 
gaan bij deze cursussen de handen uit de 
mouwen. deelnemers mogen zelf opper-
vlaktes spuiten, de apparatuur opbouwen en 
reinigen. Wanneer zij ons pand verlaten, zijn 
zij klaar voor het grote werk.”

Voor meer informatie over de opleidingen: 
http://wsb-benelux.eu/nl/aanmeldformulier

 
INRUILACTIE
WSB Finishing equipment maakt zich 
hard om de semiprofessionele markt te 
bedienen. Zo gingen er de afgelopen ja-
ren ruim 6.000 verfspuitinstallaties over 
de toonbank. Het ging dan veelal om in-
stapmodellen. Maar de huidige techno-
logische ontwikkelingen in de branche 
vragen om meer. reden voor WSB Fi-
nishing equipment om een inruilactie in 
het leven te roepen. vanlerberghe ver-
klaart: “de instapmodellen hebben we 
voorheen voor ongeveer 1.000 euro in 
de markt geïntroduceerd. dit om schil-
ders meer ervaring te laten opdoen met 
het verfspuiten. Maar de vakman wil te-
genwoordig meer uit zijn verfspuitappa-
ratuur halen. de volgende stap naar pro-
fessionaliseren is de meest verkochte 
membraan spuitinstallatie van de Bene-
lux; de WAGNer SuperFinish 23 Plus. 
om die aanschaf te versoepelen komen 
wij nu met een inruilactie. Na het retour-
neren van een oude -semiprofessionele- 
pomp ontvangt men 1.000 euro retour bij 
aanschaf van de WAGNer SF23 Plus. 
deze machine is geschikt voor zowel 
kleine tot middelgrote klussen. Wanneer 
nog meer schilders de mogelijkheden 
van verfspuiten benutten, is onze missie 
geslaagd.”

Bij de WAGNER-training staat persoonlijke aandacht centraal.

Directeur Danny Vanlerberghe.

Het salesteam van WSB Finishing Equipment voorziet klanten graag van advies.
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Naast klant én schilders

‘Nooit zo strak als je niet zou 
spuiten’

e doet dit soort pro-
jecten samen, anders 
wordt het nooit wat 
de klanten zich er van 
voorstellen,’ is Miche-
line van Zijp haar op-
rechte overtuiging. ‘De 
medewerkers van de 

aannemer en mijn medewerkers 
moeten van elkaar begrijpen waar 
ze mee bezig zijn, zodat ze samen 
kunnen werken. Als Concept heb-
ben wij vooral een faciliterende rol. 
De jongens beslissen welke produc-

ten, apparaten en methodes er ge-
bruikt worden. Ik doe dingen die zij 
niet leuk vinden, zoals factureren, 
o reren, administreren.’

Wie denkt dat Van Zijp dus een 
soort zzp-bureautje beheert zit mis. 
Concept is wel degelijk haar bedrijf, 
met vier man in vaste dienst. De or-
ganisatie is alleen heel ‘plat’: veel 
dingen die elders door de directeur 
besloten worden, nemen ze bij Con-
cept onderling eerst door. Van Zijp: 
‘Het is zelfs niet zo dat ik dan hele-
maal verantwoordelijk ben voor de 
acquisitie. De schilders hebben al-
lemaal hun eigen visitekaartjes met 
ons bedrijf erop. Zo komen we veel 
aan klussen, via de schilders.’

Zo ook het statige buitenhuis 
‘Spruitenbosch’, met een parkachti-
ge tuin en een oprijlaan aan de rand 
van Haarlem. ‘We wonen nu nog in 
Heemskerk’, vertelt Yvonne de Mari, 
de aanstaande bewoonster. ‘Dat is 
hier heel dichtbij. Eigenlijk was het 
mijn man die het huis zag en het 
wilde aanscha en. Ik ben er nu ook 
heel blij mee. De kinderen kunnen 
gewoon op hun school blijven en 

we krijgen er nu erg veel ruimte bij. 
Mijn man laat de inrichting van het 
huis bijna volledig aan mij over.’

Van Zijp: ‘Ik sta Yvonne met raad 
en daad bij. Ze hee� heel goede en 
originele ideeën over hoe het er 
uit moet komen te zien. Ze is ook 
voortdurend op zoek naar materi-
alen en producten. Yvonne en haar 
man kwamen via vrienden waar 
wij schilderden bij ons terecht. Wij 
namen het werk natuurlijk graag 
aan. Toen ik zag hoeveel bouwkun-
dige ingrepen hier ook nodig waren 
heb ik het werk heel bewust in on-
deraanneming bij aannemer Jaap 
Overdevest ondergebracht. Zo houd 

‘Een watergedragen lak kwasten? Als 
je beneden bent is-ie boven al droog’

Alle kleine balkjes met de hand lak-
ken zou zeer kostbaar zijn

je één bouwheer op de bouwplaats: 
de aannemer. Daardoor vergemak-
kelijkt de communicatie.’

Vaste kracht voor Concept is al 
veertien jaar Peter Witkamp, met 
zijn bedrijf PW Schilderwerken in 
Sassenheim. Witkamp: ‘Ik heb zelf 
ook heel mooie schilderprojecten. 
Dan schakel ik graag Concept in. 
En andersom werk ik vaak en graag 
mee aan de projecten van Concept. 
We zitten allemaal, mag je wel zeg-
gen, bijna uitsluitend in het mooie 
werk, met veeleisende klanten. We 
leggen de lat allemaal heel hoog 
wat betre� de kwaliteit van het 
schilderwerk.’

Wat juist niet betekent dat Con-
cept en PW Schilderwerken uitslui-
tend ‘traditioneel’ werken. Zo wordt 
al het houtwerk binnen gespoten 
met een airless verfpomp. Witkamp: 
‘De verven zijn nu eenmaal veran-
derd. Met watergedragen krijg je 
niet meer de zijdeglans die je vroe-
ger met een alkyd haalde. Maar met 
de huidige alkydverven haal je dat 
ook niet meer, gesteld dat dat zou 
zijn toegestaan. En ze vergelen bin-
nen. Bovendien zitten er enorme 
schuifdeuren van wel vier meter 
hoog in dit pand. Een watergedra-
gen verf is dan boven al droog als je 
beneden nog aan het kwasten bent, 

dat gee� een lelijk resultaat. Dan is 
spuiten de allerbeste oplossing. We 
werken altijd heel merkona�anke-
lijk, maar de NovaSatin spuitbare 
watergedragen lak van Sigma Coa-
tings vinden we wel het beste resul-
taat geven.’ Ook als je spuit, moet je 
heel zorgvuldig werken. Witkamp: 
‘Met het niveau dat we hier willen 
bereiken, zijn bepaalde maatregelen 
nodig. Zo spuiten we juist heel be-
wust als de laminaat- en parketvloe-
ren er al inliggen. Maar dan moet je 
die dus wel heel goed, met de beste 
stuuklopers afdekken. En ook het 
afplakken moet je nooit onderschat-

ten. Hoe preciezer je afplakt en de 
tape aandrukt, des te strakker wordt 
je resultaat.’

Voor de wanden op de verdie-
ping, die allemaal in een soort 
steenroze geschilderd worden, ge-
bruiken de schilders Indeko muur-
verf van Caparol. ‘Een idee van 
Yvonne’, vertelt Van Zijp. ‘Ze wilden 
er in ieder geval de badkamer mee 
doen, omdat het zo’n sterke schrob-
vaste muurverf is. De muurver�leur 
is van de Farrow&Ball-kleurenwaai-
er, maar je wilt wel een robuuste 
verf die tegen een stootje kan.’

Witkamp: ‘We brengen die muur-
verf met de roller aan, spuiten had 
geen nut met deze oppervlakken. 
We kiezen dan wel weer een heel 
�jne, extra brede roller, zodat je zo 
goed als nergens aanzetten of banen 
ziet.’ 

Enige jaren terug was Miche-
line van Zijp een bekend gezicht in 
de branche. Als directielid van het 
schildersbedrijf J.J.Kramer & Zn. 
was ze bestuurder bij de voorloper 
van OnderhoudNL en ze werd vaak 
als vrouwelijke ondernemer en be-
stuurder geïnterviewd. Het bedrijf 
Cramer ging in andere handen over 
en failleerde enige tijd later. Van 
Zijp deed een tijdje andere dingen, 
maar begon toen toch weer met 
passie een schildersbedrijf. ‘Van 
de techniek van het schilderen heb 
ik nog steeds geen verstand. Maar 
daarvoor laat ik me adviseren door 
Peter en de schilders. Ik vind het 
dan weer wel geweldig om mensen 
te adviseren en mensen te verbin-
den. En daar is het schilderwerk 
perfect voor.’ 

Over dit project is een video te 
zien op SchildersVAKTV

De villa uit 1872 wordt geheel gemo-
derniseerd FOTO’S: JMS

Peter Witkamp (PW Scilderwerken) 
heeft zelf ook veel mooie klussen

Micheline van 
Zijp (links) advi-
seert de op-
drachtgeefster, 
Yvonne de Mari 
(rechts)

‘Onze schilders hebben 
eigen visitekaartjes’

‘Bewust pas spuiten als 
de vloer er al inligt’ 

HAARLEM p�Een stel laat een gigantische vrijstaande villa uit 1872 volledig moder-
niseren voor hen en hun drie kinderen. Achter de bouwkundige ingrepen van 
aannemer Jaap Overdevest komen de schilders, drie man van Concept bv en hun 
vaste zzp-partner Peter Witkamp, van PW schilderwerken. Micheline van Zijp 
staat zowel de klant als de schilders bij.

De muren wor-
den gerold, al 

het lakwerk ge-
spoten

‘J
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Huize Voorst is eigen-
dom van de Stichting 
Gelders Landschap & 
Kasteelen, die ruim 
zeshonderd van dit 

soort bijzondere objecten beheert. 
Nol Rijken, accountmanager van 
De Variabele, een onderhouds- en 
renovatiebedrijf met het werkge-
bied in de regio’s Utrecht, Arnhem-
Doetinchem en Nijmegen, gekend 
om zijn grootschalige onderhouds-
projecten en renovaties, op basis 

van de modernste contractvormen. 
‘Ja, dit hoort ook tot ons werk. Gel-
dersch Landschap & Kasteelen hee�  
een aantal partners waarmee ze 
het schilderonderhoud uitvoeren. 

Dat gaat in aanbesteding, waarbij 
de opdrachtgever veel beslissingen 
neemt. Zoals de verfsoort. In dit ge-
val de Lakverf SB van Herfst & Hel-

der. Een uitstekende verf, daar niet 
van, maar dus gekozen door de op-
drachtgever. Een tijd geleden werd 
meer geëxperimenteerd met lijnolie-
verven, maar daar lijkt men momen-
teel wat vanaf gestapt.’

Het wil niet zeggen dat de men-
sen van De Variabele alleen maar 
uitvoeren wat in het bestek staat. 
‘Dat zou niet eens gaan bij monu-
menten als deze’, vindt Sjoerd An-
kersmit. ‘Je komt altijd weer veras-
sende zaken tegen en je moet steeds 
andere beslissingen nemen. Daarbij 
probeer je ook zo goed mogelijk mee 
te denken over het zo laag mogelijk 
houden van de kosten. Zoals alleen 
de stijlen aan de zonkant kaal ha-
len.’ Rijken verduidelijkt: ‘De zon 
draait altijd op dezelfde manier om 
dit paleisje heen. Dat betekent dat 
de kozijnen deels altijd in de zon 
staan en deels altijd in de schaduw. 
Bij een kleiner raam, waarvan de 
verf op is, haal je gewoonlijk ge-
woon het hele kozijn kaal. Maar hier 
loont het om de zonkant wel tot op 
het hout kaal te maken en de scha-
duwkant niet. Daar overleggen we 
dan over met de stichting. Op de 
zonkant zet je dan een 2,5-systeem, 
op de schaduwkant kan je volstaan 
met een 1,5 laag.’

Ankersmit werkt grotendeels al-
leen op deze klus, die dit keer uit 
het schilderen van al het houtwerk 
op de voorgevel bestaat. Hij werkt 
vanuit de hoogwerker, omdat dat 
sneller gaat dan met steigers. Bo-

vendien wordt Huize Voorst inten-
sief gebruikt als trouwlocatie (Veel 
mensen zullen het zich herinneren 
van de televisiebruilo�  van de oud-
voetballer Andy van der Meijde en 
zijn Melissa) en moeten de schilders 
dus regelmatig uit het zicht zijn. 
Houtrotreparaties voert hij uit zo-
lang de schades niet groter zijn dan 

een gol� al, voor grotere reparaties 
schakelt hij de timmerman in die in 
dienst is van het Geldersch Land-
schap & Kasteelen.

‘Dit is het mooiste schilderwerk 
dat er is’, vindt Ankersmit. ‘Ik word 
niet gelukkig als ik op een nieuw-
bouw- of corporatieproject moet 
werken. Ik doe dit werk al dertien 

jaar en collega Wiggers nog veel lan-
ger. Vroeger voor Van der Wal schil-
ders, dat werd overgenomen en toen 
heette het bedrijf Burgers van der 
Wal. Nu heet het al weer een tijdje 
De Variabele, maar het werk en de 
opdrachten zijn eigenlijk al die tijd 
gelijk gebleven.’

Nol Rijken: ‘De integratie van de 
verschillende bedrijven die samen 
De Variabele werden (Burgers van 
der Wal, Jacobs Vastgoedonderhoud 
en Burghouts Schilderen/Isoleren), 
gaat sneller dan je misschien zou 
verwachten. We werkten als bedrij-
ven ook al wel eerder samen op alle 
niveaus. Het is heel leuk dat we aan 
de ene kant grootschalige renova-
ties uitvoeren bij tientallen wonin-
gen tegelijk en anderzijds nog altijd 
ook dit soort werk in ons pakket 
hebben. Het maakt allemaal deel uit 
van hetzelfde onderhoudsvak.’

EEFDE p��In het herfstzonnetje in de buitengebieden 
net buiten Zutphen staat Sjoerd Ankersmit op een 
hoogwerker te schilderen aan Huize Voorst, een lust-
paleis uit circa 1700. Hij en Tonnie Wiggers schilde-
ren vrijwel alleen maar kastelen. ‘We hebben inten-
sief overleg met de rentmeesters en opzichters.’

‘Dit maakt me gelukkig’
Sjoerd Ankersmit schildert al dertien 
jaar lang vrijwel uitsluitend kastelen 

en paleizen

Nol Rijken: ‘De Variabele houdt zich bezig met de volle breedte van het onder-
houdsvak.’ FOTO’S: JMS

‘Je komt altijd weer
verrassende zaken 
tegen’

‘Verf wordt gekozen
door de opdrachtgever’

De Variabele schildert (ook) kastelen
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Schildersplein werpt schaduw vooruit naar Gorinchem

HARDENBERG  p�Als we eerlijk zijn is het een beetje een a�opende zaak met de SGA 
Vakdagen in Hardenberg. Er waren niet genoeg bedrijven die zich geheel op de 
schilder richten om een hele hal mee te vullen, bij lange na niet. En ook Bouw-
Compleet, de bouwbeurs die aan het event gekoppeld was, kende akelig veel 
lege plekken. SchildersVakkrant ging toch maar een rondje lopen en zag zowaar 
een paar echte noviteiten en introducties. Dat beloo� wat voor de SGA Vakdagen 
in Gorinchem, op 6,7 en 8 november.

�  De kleine, compacte, door één 
persoon makkelijk op te bouwen en 
op een klein wagentje te vervoeren 
MiTower van Altrex kennen we 
allemaal al. Het heeft even geduurd, 
maar nu is ook de MiTower uitgerust 
met fiberdeckplanken, 30 procent 
lichter dan houten planken. 

� Dat is leuk, onszelf terugzien op 
elektronische schermen, al was deze 
niet erg pixeldicht. SchildersVakkrant 
of SchildersVAKTV waren verder niet 
aanwezig op deze beurs. Maar in 
Gorinchem zeker wel! #zinin!  

�  Nieuw van het Duitse verfmerk 
Zero zijn de zeer eenvoudig aan te 
brengen decoratieve muurverven. 
Harry Nijhuis heeft Rostoptik in zijn 
handen, een roestachtige afwerking. 
En achter hem zien we Zero Deco 
Style, die is er in travertin-look en in 
beton-look.

� Mister Zussex Martijn Jonkman 
had een kakelverse beursprimeur: 
ook Zussex heeft nu een 
epoxyreparatiemiddel. De 
Snelcompound, in één koker. Geen 
onhandige dubbele kitpistolen meer, 
wel een handig reparatiemiddel 
altijd bij je voor kleine schades aan 
hout of aan steen. 

� PIF iso fast is een soepel materiaal 
en dus makkelijk aan te leggen. Het 
bestaat in principe uit meerdere 
laagjes aluminiumfolie, die op 
afstand gehouden worden met 
luchtkussentjes. Lucht isoleert, 
aluminium reflecteert.

� De opvouwbare ministeiger. Niet 
per se geschikt voor schilders: de 
XTower van Skyworks. Je rolt het 
pakketje uit je bus, in de lift en er 
weer uit en hebt niet meer plaats 
nodig om hem op te bouwen dan de 
plek waar hij moet staan. Je bouwt 
hem vanaf de grond op en kan er pas 
in als het veilig is.

� Woodfield uit Uden had weer een 
eyecatcher; bouwlampen op LED-
verlichting in twee verschillende 
sterkten. Degelijke apparaten geven 
een boel licht. Handig nu de donkere 
dagen er weer aankomen.

�  Renovaid biedt sinds kort een 
verdiepingscursus aan. De 
Basiscursus over houtrotreparaties 
was er al, maar het voelde niet goed 
om de mensen daarna los te laten. 
Voor de vervolgopleiding Expert komt 
iemand langs op het werk en geeft 
begeleiding in lamineren en 
deelvervangen. 

� Peter de Hoop van Staalmeester 
kwasten toont een aantal kwasten 
van de nieuwe Hybrid Series. In 
tegenstelling tot eerdere kwasten 
hebben deze 100 procent 
synthetische vezels. Daardoor kun je 
er zowel high solids als 
watergedragen lakken mee 
schilderen.

� Een echte primeur, de octrooiaanvraag loopt nog. Ed van de Louw, directeur 
van signbedrijf EDS reclame in IJsselstein ontwikkelde dit inklapbare 
‘bouwbord’. De constructie wordt met twistlocks bevestigd op een 
zeecontainer en dan kan het hele gevaarte vervoerd worden. Ter plekke 
kwestie van opzetten en het bouwdoek bevestigen. Veel beter, makkelijker en 
steviger dan een bouwbord. 

�  De gele platforms van Custers zijn verdwenen!  De 
Venrayse steigerbouwer bood jarenlang een premium 
steigerplatform onder de naam Platform Light aan in één 
kleur, Custers-geel. En nu is er een andere producent 
gevonden, die de planken nog steeds 25 procent lichter 
maakt dan houten planken, alleen dan nog iets steviger 
dan de vorige fabrikant. Maar dan dus wel zwart. 

�  Schilders die hun eigen software ontwikkelen. Het blijft 
maar doorgaan. Ook Mark Baaij, eigenaar van een 
zestien man sterk schildersbedrijf in Almere (links) vond 
dat hij veel te veel tijd met administratie kwijt was en dat 
bestaande software niet bracht wat hij nodig had. Wat hij 
ontwikkelde maakt indruk. PBC Support heet het product 
dat hij hier introduceert. 

� We waren er niet bij toen Savantis 
en Volandis gezamenlijk het pubquiz-
concept van Savantis uitvoerden. 
Maar het decor stáát. Het is een 
vrolijke manier om met een grote 
groep werknemers serieus aan de 
slag te gaan met veiligheidsvragen. 
Alles voor de prijzen!

� Volandis, het instituut van de bouw 
dat op gezondheidsbevordering 
toeziet, had flink veel oppervlakte. 
Ook de strobalen waren nodig, want 
niet iedere Segway-bestuurder was 
even handig.

Vol verrassende introducties



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
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REDACTIONEEL
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PROJECT
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Aan de foto zou je het niet zeggen, maar dit oude gemeentekantoor aan 
de Amsteldijk in Amsterdam is rigoureus verbouwd tot hotel. Het 
schilderwerk van De Toekomstgroep valt dan ook in de categorie 
‘nieuwbouw en renovatie’.

Ja, dit is wél een chique kantoor-aan-huis van 
een zakenman in Schijndel, maar het hout en 
het steen dat je ziet is geen hout en ook steen. 
Het zijn nauwgezette imitaties op een mdf 
ondergrond van de hand van Roland Mutsaars.

Leonieke Polman en haar partner Niels 
Kwantes geven zelf ook wel toe dat ze wel heel 
veel vakidiotie gestoken hebben in de 
restauratie van deze tuinzaal in Beverwijk. Het 
resultaat straalt je tegemoet.

Een eenvoudige onderhoudsklus groeide uit tot het kaalhalen en vierlaags 
schilderen van deze grote villa in Den Haag. Kolfje naar de hand van Sibbing 
Schilderwerken.

Normaal zit Schildersbedrijf Bloemendaal & Kerkhoven niet zo in het 
nieuwbouwwerk. Maar de eigenaresse van deze woning in boerderij-stijl in 
De Meern was vroeger een klasgenoot van Ronald Bloemendaal. Zijn 
mannen deden hun best aan binnen- en buitenkant.

Schildersbedrijf De Kastert uit Hummelo schilderde in nauw overleg met de 
bewoner deze boerderij in Hummelo van binnen en van buiten in traditionele 
kleuren, grotendeels met lijnolieverf.

Van der Kruis Vakschilders deed zijn 
best op deze boerderij in Weert, 
zodat Wijnhuis Beaugrim de uit-
straling kreeg die de eigenaren 
wilden.

Nee, dit is dus geen roestige scheepsdeur 
tussen even roestige containers. Strandtent De 
Haven van Renesse is één groot decor, 
voortgekomen uit de creatieve geest van Barre 
Verkerke.

Dit zijn ze dan! Stemmen maar!
Genomineerd voor de Nationale SchildersVakprijs 2018

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
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Ricardo van Zwol aan het werk op één van de 
gevels in de Rotterdamse wijk Lombardijen. De 
straten zijn genoemd naar antieke Griekse 
dichters en schrijvers. Ricardo schilderde vier 
toepasselijke stralende portretten.

Met gepaste trots presenteert de jury 
van de Nationale SchildersVakprijs 
2018 de negen genomineerden voor 
de jury-awards van dit jaar: drie ge-
nomineerden in de categorie onder-
houdswerk (hierboven), twee in de 
categorie renovatie en onderhoud 
(links en rechts van deze tekst) en 
vier in de categorie decoratie en 
restauratie (hieronder). De jury is 
al deze projecten nu aan het bezoe-
ken. Maar jij kunt ze ook bekijken 
op www.schildersvakprijs.nl en 
stemmen op je favoriet. Ze kunnen 
namelijk ook de publieksprijs win-
nen. Eind november worden alle 
winnaars, ook de winnaars van de 
Klanttevredenheidspluim, tijdens 
een feestelijke bijeenkomst bekend 
gemaakt. Veel kijkplezier!



SchildersVakkrant dé krant 
voor schilderend Nederland

Blijf eenvoudig op de hoogte van al het nieuws uit de schilder- en afbouwbranche.
✓  Praktische informatie en vaktechnische tips
✓ Productnieuws
✓ Laatste trends en ontwikkelingen
✓ Gratis wekelijkse nieuwsbrief
  
Ga naar: Schildersvak.nl/abonneren en kies 
het abonnement dat bij u past.
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Zelfstandigen Bouw daagt PensioenfondsWOERDEN - 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.

pag. 8
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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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.  

SchildersVakkrant dé krant 
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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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Anja Geertsma brengt gevoel in kinderkamers 

De muurschilderin-
gen van Geertsma 
onderscheiden zich 
vooral door het ge-
bruik van zachte 

kleuren. Harde, felle kleuren, zoals 
roze, gebruikt ze amper. Blauw en 
groen, vooral in de vorm van lucht 
en gras, komt veel terug. ‘Het blijkt 
rustgevend voor kinderen.’ Iedere 
schildering van Geertsma is uniek. 
‘Via de mail sturen mensen een be-
schrijving. Het basisontwerp maak 
ik met een watervaste sti� op een 
sheet. Het resultaat projecteer ik op 
de muur en om het basis�guur breid 
ik naar eigen inzicht een verhaal 
heen. Het gesprek met de mensen is 

een belangrijk onderdeel van mijn 
werkwijze. Houden ze van strak, 
dan doe ik er niet te veel vlindertjes 
of andere �guurtjes bij. Of houden 
ze juist wel van tierelantijntjes?’ Een 
vaste schets is volgens haar nooit 
handig. ‘Geen mens en geen kamer 
is hetzelfde. Als er bijvoorbeeld een 
commode staat, dan kun je het idee 
van een boom op de muur erachter 
weer in de prullenbak gooien.’ 

Twee dagen voor de uitvoering 
beginnen de radertjes bij Geertsma 
te lopen. Het basisidee werkt ze in 
haar hoofd verder uit. ‘Daarom vind 
ik het ook erg lastig als mensen op 

het laatste moment een afspraak 
verzetten. Het idee zit in mijn hoofd 
en ik kan moeilijk schakelen. Ik doe 
daarom ook nooit twee schilderin-
gen op een dag.’

Dat Geertsma haar werk ge-
maakt hee� van het maken van 
muurschilderingen is bijzonder. 
Vaak doen schilders het er zo’n 
beetje bij. De grote wachtlijst laat 
echter zien dat er voldoende vraag 
is. Geertsma kan zelfs selectief zijn 
in haar keuzes. Ze doet nu vooral 
wat ze het leukste vindt, name-
lijk het maken van schilderingen 
voor kinderkamers. ‘Ik ben geen 
geschoold kunstschilder. De men-
sen vinden het vooral leuk omdat 
je ergens goed in bent. Ik vind: op 
gevoel schilderen gee� de mooiste 
resultaten. Een muurschildering 
moet  mensen raken. Dat is net als 
met pianospelen. Je luistert en voelt 
de muziek pas echt als de pianist er 
gevoel in legt.’ 

De eerste muurschildering 
maakte Geertsma bij haar nichtje. 
‘Na de geboorte van mijn dochters 
was ik gestopt met mijn werk in de 
zorg. Ik kon vroeger al goed teke-
nen. “Als je dan toch thuis loopt, 
kun je dan bij ons iets op de muur 
maken”, vroeg mijn nichtje. Dat 
werd een succes. Ook mijn eigen 
dochters wilden er een. En dat von-
den mensen mooi en zo sta je van 
de ene op de andere dag bij wild-
vreemden in huis aan het schilde-
ren.’ In 2010 besloot ze zich als be-

PUTTEN p�Een volle werkweek en een wachtlijst tot 
april 2019. Anja Geertsma uit Putten vindt het nog al-
tijd onvoorstelbaar dat er zo’n enorme vraag is naar 
haar muurschilderingen voor kinderkamers. ‘Het 
klinkt misschien zweverig, maar het is vooral een 
kwestie van luisteren en aanvoelen. Anders wordt 
het nooit wat.’

Anja Geertsema heeft geen opleiding 
tot schilder of kunstschilder, maar 
wordt non-stop gevraagd voor deco-
raties 

drijf in te schrijven bij de Kamer van 
Koophandel en een boekhouder in 
de arm te nemen. Met de opkomst 
van Facebook rond 2012 nam het 
werk een hoge vlucht. Binnen een 
paar dagen zat haar pagina op tien-
duizend likes. Inmiddels staat de 
teller op bijna zestigduizend. 

Opvallend aan de aanvragen is 
dat die vooral uit de grote steden 
komen. ‘Vanuit Putten eigenlijk al-
tijd de �lekant op. Richting Zwolle 
of nog noordelijker ga ik maar zeer 
zelden. Blijkbaar staan ze in de 
Randstad meer open voor aparte 
dingen. Misschien is het ook onwe-
tendheid. Mensen denken vaak dat 
een muurschildering onbetaalbaar 
is. Dat is niet waar. Voor hetzelfde 
geld als een mooi behang heb je iets 
unieks op de muur.’

Belangrijke voorwaarde is een 
gladde ondergrond. ‘Vliesbehang 
kan wel, maar het resultaat is min-
der. Op spack of gepoetst beton 
schilderen doe ik niet meer. Daarop 
krijg je met goed fatsoen geen mooi 

resultaat en het kost te veel kracht.’ 
Geertsma laat zich per uur uitbeta-
len. De grootte van de muur maakt 
in principe niet uit. De tijd zit ‘m 
vooral in de complexheid van de 
schildering. Met een ouderwetse 
overheadprojector op een klapta-
feltje wordt de basis op de muur 
geprojecteerd. Alle creaties maakt 
 Geertsma met Amsterdam acrylverf 
van Talens, met witte latex als ba-
sis. Heel af en toe worden details 
met een spuitbus van Amsterdam 
afgewerkt, maar in principe ge-
bruikt ze penseelkwastjes. Over het 
algemeen gaat het om �lament 16, 8 
en 4. Gemiddeld slijt ze vier pense-
len per muur. 

Bomen zijn haar handelsmerk. 
Maar ze hee� ook vergezichten met 
kastelen, allerlei sprookjes- en te-
ken�lm�guren en knu�els gemaakt. 
Horror, portretten of huisdieren 
doet ze niet. ‘Alleen leuke kinder-
dingen.’ Een 3D-schildering van een 
trein is een van haar vele pronk-
stukken. ‘Met 3D moet je ontzettend 

oppassen. De schaduwen kunnen 
vanuit de deuropening prachtig 
zijn, terwijl het vanuit een andere 
hoek een gekke grijze vlek wordt. 
Daar is hier geen sprake van. De 
trein is uit alle hoeken en standen 
mooi.’ 

Hoewel de wachtlijst inmiddels 
meer dan een half jaar bedraagt, 
houdt Geertsma ruimte voor ‘uitval-
plekken’. ‘In geval van een zwanger-
schap lukt het vaak nog wel om een 
schildering te maken voordat het 
kindje geboren is. Desnoods werk 
ik bij uitzondering in het weekend. 
Aan de andere kant heb je ook men-
sen die nu al een hele week laten 
inplannen ergens diep in 2019, om-
dat dan hun nieuwe woning wordt 
opgeleverd. Zo kan het einde van 
de wachtlijst ineens opschuiven 
van februari naar april.’ Geertsma 
hanteert voor haar opdrachten in 
principe een straal van honderd ki-
lometer rond Putten. Nu ze de han-
den wat meer vrij hee� – de kinde-
ren zijn het huis uit – is ze bereid 
langere afstanden af te leggen of in 
overleg eventueel in een b&b te ver-
blijven.

De lange wachttijd vindt 
 Geertsma een enorme eer. Aan de 
andere kant typeert ze het ook als 
“bezopen”. ‘Eigenlijk heb ik altijd 
een wachtlijst gehad. Blijkbaar zijn 
mensen bereid om voor een muur-
schildering geduldig te zijn. Van de 
economische crisis heb ik niets ge-
merkt. Mensen doen alles voor hun 
kind. Ze slaan vakanties over voor 
een mooie kinderkamer.’ Geertsma 
vindt dat terecht. ‘Er zijn kinderen 
die dankzij een muurschildering 
niet meer bang zijn als ze gaan sla-
pen. Dat maakt dit werk ook meteen 
ontzettend dankbaar.’

Met een ouderwetse diaprojector 
projecteert ze haar ontwerpen op de 
muur 

‘Een muurschildering 
maken is als 
pianospelen’

‘Op spack of gepoetst 
beton schilder ik niet’

Wachtlijst voor muurschilderingen 

Over het algemeen penseelt ze, maar soms komt de spuitbus eraan te pas. 
 FOTO’S: PERSBUREAU NOORDOOST



‘Met Coprox, een ce-
mentachtig product 
voor wanden, pla-

fonds en vloeren, faciliteren we 
onze klanten die op hun beurt 
meerwerk bij hun opdrachtgevers 
kunnen realiseren’, aldus Theu-
nisse, ‘Je hebt het over verbete-
ring, verfraaiing en een applica-
tiemethode die aanpalend is aan 
wat de schilder al doet en kan.’

Theunisse legt uit dat Coprox 
een fraai betonlook resultaat 
gee�  zonder dat er te veel ar-
beidsgangen mee gemoeid zijn. 
‘Het is niet ingewikkeld. Boven-
dien is het niet alleen een deco-
ratieve afwerking voor wanden, 
maar ook voor plafonds en vloe-
ren. Ideaal voor een mooie vloer, 
een onderscheidende accent-
wand, ook in sanitaire ruimten en 
in keukens.’

Habeco weet dat een op-
drachtgever zijn wensen op het 
gebied van decoratie kenbaar 
maakt aan de schilder. ‘Dan is het 
aan ons om die schilder daar ken-
nis mee te laten maken middels 
een training.’

De grondstof voor Coprox 
wordt gewonnen in Zuid-Afrika, 
is een afwerking en is verkrijg-
baar in, op dit moment popu-
laire, aardse kleuren. ‘Een meng-
verhouding van het poeder, een 
kunsthars bindmiddel en water 
vormt het op te brengen materi-
aal. De applicatie zelf bepaalt of 
de afwerking gaandeweg meer 
waterdicht wordt; daardoor toe-
pasbaar in natte ruimtes. De 

eerste laag is al nagenoeg water-
dicht. Door herbevochtiging en 
door het geheel met een spaan 
na te trekken, verhoog je de mate 
van waterdichtheid. Omdat het 
relatief ruwe materiaal gevoelig 
blij�  voor de hechting van zee-
pachtige producten en vetten, is 
het zaak het geheel met een trans-
parante toplaag af te werken. 
Voor vloeren is een transparante 
slijtlaag nodig vanwege de hoge 
mate van belasting. Dat kan een 
2k polyurethan zijn; als die maar 
transparant is.’   

Bijzonder is dat het materiaal 
hecht op vrijwel iedere onder-
grond. ‘Sowieso op minerale on-
dergronden en op hout, maar ook 
op tegels, polyester en op metaal; 

niet op rubber, siliconen en op 
bitumen; voor binnen- en buiten-
gebruik. Meer gladde ondergron-
den moeten eerst worden voor-
zien van een voorstrijk. Eén laag 
van ongeveer 3 mm is in principe 
voldoende. Een tweede laag even-
tueel bij een niet geheel gladde 
ondergrond. Door meerdere ma-
len met een spaan na te trekken 
is ook de structuur te bepalen en 
zet iedere applicateur zijn eigen 
handtekening.’ 

Voor geïnteresseerde klanten 
organiseert Habeco de komende 
tijd workshops en trainingen. ‘In 
workshops maakt men kennis 
met het product. De meer geïnte-
resseerden gaan er in een training 
mee aan de slag.’

‘Ieder zijn eigen handtekening’
APELDOORN p  Het is geen verf en het is geen non-paint, zoals de schilder non-paint doorgaans 
de� nieert. Toch hee�  verfgroothandel Habeco het merk Coprox omarmd. ‘Met dit stucproduct 
verbreden we onze aanbod’, legt John Theunisse uit, adjunct-directeur van Habeco. ‘Naar onze 
inschatting kunnen schilders hier prima mee uit de voeten en kunnen ze zich ermee onderscheiden.’

Training voor de meer 
geïnteresseerden

van de redactie van
Eisma’s Schildersblad en 

SchildersVakkrant

Bekijk onze facebookpagina 

www.facebook.com/Schildersvak

klik op ‘vind ik leuk’ en ontvang dagelijks 

onze interessante en praktische updates.

SchildersVak op Facebook

HET PRODUCTSpuitapparatuur
Met de TexSpray FastFinish biedt 
Graco een trechterpistoolsysteem 
voor textuurafwerkingen met di-
verse materialen zoals een gladde 
afwerking, ETICS, decoratieve af-
werking en akoestisch pleisterwerk. 
Door de drukverhogingtechnologie 
is werk tot zes maal sneller af te 
ronden, terwijl de gebruiker minder 
vermoeid raakt. De technologie 
werkt als volgt: lucht komt het 
pistool binnen, waarna de instel-
bare doorstromingsregeling hem 
doorstuurt naar de trechter. Hierbij 
wordt de lucht maximaal naar bene-
den gedrukt, waardoor het materi-
aal en de lucht onder druk worden 
vermengd en een textuurafwerking 
ontstaat.
info: (+32 89) 770 700
www.graco.com
bouwproducten.nl: 253408

Smartphone
De Cat B35 Smart 4G featurephone 
van Cat phones is speciaal ont-
worpen voor gebruik onder zware 
omstandigheden. De IP68 gecer-
ti� ceerde rugged featurephone is 
daarom val-, stof- en waterproof (tot 
35 minuten op 1,2 m onder water) en 
bestand tegen extreme temperatu-
ren. Verder is het voorzien van een 
2300 mAh batterij voor twaalf uur 
bellen of dertig dagen standby. De 
telefoon draait op een 4G LTE-net-
werk met ondersteuning voor VoLTE 
en VoWiFi. Daarnaast biedt het 
diverse smartphone-functies, zoals 
e-mail, social media, maps, Google 
Search en Google Assistant. 
info: (020) 794 73 43
www.catphones.com
bouwproducten.nl: 253414

Zonwerend glas
Het zonwerende glas SunGuard 
SuperNeutral (SN) 63 van Guardian 
Glass is voorzien van een double 
silver coating, waardoor het een 
grijze, neutrale uitstraling hee� . 
Het is beschikbaar in een versie 
voor annealed- en hardbare toepas-
singen. Qua prestaties vallen onder 
meer de hoge lichttransmissie en de 
goede thermische isolatie op. Ook 

de zonwerende eigenschappen zijn 
verbeterd, terwijl de buitenre£ ectie 
respectievelijk 12 en 14 procent be-
draagt. Tot slot hee�  het glas een 
neutrale tot lage binnenre£ ectie, die 
16 procent bij de dubbele variant 
bedraagt en 19 procent in de drie-
dubbele uitvoering.
info: (+352 28) 111 862
www.guardianglass.com
bouwproducten.nl: 253417

Accu-slagmoersleutel
De 18 V accu-slagmoersleutel 
SSW 18 LTX 300 BL van Metabo is 
voorzien van een borstelloze mo-
tor waarmee een koppel van 300 
Nm is te realiseren. Hiermee is het 
gereedschap veelzijdig in te zetten 
voor schroefwerkzaamheden in 
metaal, beton of hout. De slagmoer-
sleutel weegt 1,7 kg met accu-pack 
en is naar wens met één hand te 
bedienen. Omdat het hierbij geen 
terugkoppel levert, is de belasting 
op de hand en het handgewricht 
lager bij herhaald gebruik of grote 
schroeven. Verder is met behulp van 
een stelwieltje de juiste snelheid 
bij de betre§ ende schroefmaat te 
selecteren. Met het instellen van de 
APX-modus voorkomt de gebruiker 
dat bij zel  ̈ orende metaalschroeven 
de schroef doordraait.
info: (0346) 25 90 60
www.metabo.nl 
bouwproducten.nl: 253423

John Theu-
nisse: ‘Hier 
kunnen schil-
ders prima 
mee uit de 
voeten’
FOTO : HVG
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Werkschoenen
De nieuwe Crispi werkschoenen 
combineren kwaliteit en techno-
logie en zijn speciaal afgestemd 
op omstandigheden outdoor. Ze 
zijn vervaardigd van hoogwaardig 
en waterafstotend leer en hebben 
een schokabsorberende zool die 
bijdraagt aan een stevige grip op 
de ondergrond. De licht en soepel 
dragende schoenen bieden een op-
timaal loopcomfort. De stevige rub-
beren stootrand verkleint de kans 
op beschadiging.
info: (0413) 24 44 44
www.wiltec.nl
bouwproducten.nl: 253422

Accusysteem

Negen fabrikanten van elektrisch 
gereedschap presenteren een ge-
meenschappelijk accu-systeem. 
Zo kunnen professionele vakman-
nen met één accu machines van 
verschillende merken bedienen. 
De basis van het Cordless Alliance 
Systeem (kortweg CAS) is de accu-
technologie van Metabo. De fabri-
kanten die meedoen zijn Metabo, 
Rothenberger, Mafell, Collomix, 
Eisenblätter, Eibenstock, Starmix, 
Haaga en Steinel.
info: (0346) 25 90 60
www.metabo.nl
bouwproducten.nl: 253411



In de vorige editie van Schilders-
Vakkrant merkte een jonge on-
dernemer in de rubriek Gestart 

op dat hij het aanbrengen van de 
warmte-afgevende verf tot een van 
zijn specialiteiten telde. Anderhalf 
jaar geleden publiceerde deze uit-
gave al over het fenomeen. De zo-
geheten Carbo e-Paint, toentertijd 
ook wel Heat-Paint genoemd, was 
zojuist geïntroduceerd. Ondertussen 
hee   Karbonik niet stilgezeten.

‘Het aanbrengen van het Carbo 
e-Paint-systeem is erg eenvoudig, 
maar je moet wel weten wat je doet’, 
legt Klopstra uit, ‘Vandaar dat we 
niet alleen producten met een hand-
leiding leveren, maar schilders en 
installateurs trainen ermee om te 
gaan.’

De watergedragen koolsto� ou-
dende zwarte verf wordt namelijk 
aangebracht over twee � interdunne 
zel� levende koperen strips, op 
een maximale breedte van 70cm. 

Een wand bevat dus meestal meer-
dere verwarmde vlakken. De verti-
cale strips zijn aangesloten op een 
transformator. Eenmaal onder een 
spanning van 22 volt zet de verf de 
stroom om in infrarode stralings-
warmte. Klopstra: ‘Na inschake-
ling is de aangename warmte direct 
voelbaar.’ Alleen het gedeelte tus-
sen de strips gee   warmte af. 

‘Een installateur of schilder 
moet wel weten dat strips en de 
voorgeschreven dikte van de bedra-

ding op de juiste wijze zijn aange-
sloten, alles keurig weggewerkt ach-
ter een plint’, benadrukt Klopstra. 

Daarna is het kinderlijk eenvou-
dig. ‘Nadat een gestucte, gipsplaten 
of betonnen wand eerst is voorbe-
handeld met een voorstrijk en de 
koperen strips zijn geplakt, kan de 

schilder de Carbo e-Paint aanbren-
gen. Vervolgens vormt een primer 
de basis voor de de� nitieve afwer-
king met een willekeurige door de 
opdrachtgever gekozen afwerklaag.’

Het in Duitsland ontwikkelde 
systeem werkt met Knauf Tiefen-
grund (Diepgrond), de eerste aan 
te brengen dampopen oplosmiddel-
vrije voorstrijk voor zuigende opper-
vlakken. De tweede hierboven ge-
noemde primer is Knauf Sperrgrund 
(Isogrond), een wit gepigmenteerde 
primer op basis van een kunsthars-
dispersie. ‘Of gelijkwaardige pro-
ducten. We hanteren een lijst van 
producten, vanzelfsprekend in rela-
tie tot de afgegeven garantie.’

Sterker nog. Karbonik hee   nu 
een soort van vliesbehang ontwik-
keld, een dragende rug waarop de 
Carbo e-Paint al is aangebracht. 
Ook een applicatiemethode waar-
mee schilders vertrouwd zijn.

Inspiratieboek  
Het Inspiration Book van Orac 
Decor biedt inspiratie voor nieuwe 
projecten. De leverancier gee   daar-
bij aan dat enkele van de multifunc-
tionele DX-referenties hoofdzakelijk 
als plint worden gebruikt. Voor het 
comfort van de gebruiker zullen 
deze referenties ook op 2 meter (in 
plaats van 2,3 meter) worden gepro-
duceerd.Verder zijn deze exempla-
ren voorzien van een SX (plinten 
code), waarmee de referentie 
eenvoudiger te vinden is tussen de 
andere plintenreferenties. De ove-
rige DX-referenties die voornamelijk 
als deuromlijsting worden gebruikt, 
krijgen geen SX-referentie.
info: 0800 022 21 25
www.oracdecor.com
bouwproducten.nl: 253429

De schilder als verwarmingsspecialist

Hans Klopstra 
toont een door-
ontwikkeling 
van Carbo e-
Paint, waarbij 
de koolstofhou-
dende verf al op 
een drager is 
aangebracht die 
als een soort 
vliesbehang kan 
worden aange-
bracht 
FOTO: HVG

‘De verf zet stroom om 
in warmte’
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Werkveiligheid
In de Mewa merkencatalogus voor 
werkveiligheid 2018/2019, zijn uit-
eenlopende producten te vinden 
voor gebruik in de bouw, garages, 
de metaalverwerkende industrie 
en de machine- en installatiebouw. 
Het ruime assortiment met meer 
dan 1300 artikelen is voor een 
snelle  oriëntering overzichtelijk 
gerangschikt in vijf categorieën: vei-
ligheidsschoenen, werkhandschoe-
nen, kleding, huidbescherming en 
hygiëne en adem-, oog-, gehoor- en 
hoofdbescherming. Veiligheids-
schoenen zijn gegroepeerd volgens 

merk, 
veiligheids-
klasse en 
prijs. Naar 
wens zijn 
de produc-
ten via de 
druk- en 
naaiservice 
te voorzien 
vaneen 
logo.

info:(033) 277 92 40
www.mewa-service.nl
bouwproducten.nl: 253427

DE SPECIALIST

ROTTERDAM p  Installateurs en applicateurs, dus ook schilders, certi� ceren om warmte-afgevende Carbo 
e-Paint aan te brengen. Daarmee vindt de innovatie van het Nederlandse bedrijf Karbonik zijn weg naar 
de eindgebruiker. ‘Een eenvoudige en bovenal duurzame manier om een aangenaam binnenklimaat te 
creëren’, aldus mededirecteur Hans Klopstra.

Waardecreatie

Iedereen heeft zijn mond vol over 
de circulaire economie. Dat is 
waar we heen moeten. Dat is de 

duurzame richting. Maar dan moet 
er nog wel heel veel veranderen. En 
heel veel (vooral grote) bedrijven 
doen er alles aan om het tegen te 
houden. Bang voor verlies van hun 
huidige business. Want bij een cir-
culaire economie kan je een begrip 
als economische groei, uitgedrukt 
in geld, wel laten varen. En laat nou 
deze economische groei de maatstaf 
voor het succes van het gevoerde 
beleid. Volgend jaar 1,5 procent 
koopkracht gemiddeld erbij! Joepie, 
wat een feest. Maar een enkeling die 
het volgend jaar echt zal merken. 
Het is een fl auwekulmethode om 
aan iedereen in één cijfer te kun-
nen laten zien hoe goed we wel niet 
bezig zijn. Bullshit. In de circulaire 

economie kunnen daar mooi meteen 
van af. Aangezien een cirkel rond is 
valt er ook geen groei te behalen (wel 
anders te verdelen). Er zijn immers 
geen pieken en dalen meer. Wat er 
is, gebruiken we en dat is het. Dus 
kan je ook niet meer echt groeien, 
want er komt (idealiter) niets meer 
bij. Want zeg nou eerlijk, heb je nog 
zoveel nieuwe spullen nodig? Ben je 
nu echt beperkt in je mogelijkheden? 
Is het het waard de aarde nog verder 
uit te putten voor die derde fl ats-
ceen? Hou toch eens op en ga meten 
in andere waardes. Geluk, tijd, vol-
doening, plezier, week ik veel. In elk 
geval waardes die er toe doen. 

Zo las ik ook over Akzo. Na de 
verkoop van de chemietak keerde 
het bedrijf een enorm bedrag uit aan 
de stakeholders, voornamelijk aan-
deelhouders. Gelukkig maar, want de 

winter komt eraan en deze aandeel-
houders hadden anders de kachel 
waarschijnlijk heel laag moeten zet-
ten. Maar met de uitkering van Akzo 
komen ze toch nog warm de winter 
door. Waardecreatie noemde de CEO 
het. Ik noem het weggegooid geld. 
Wedstrijdje Quote 500. Investeer dat 
geld in energieneutraal produceren, 
onderzoek circulaire grondstoff en, 
verzin schone verfsystemen. Dat 
is pas waardecreatie, iets waar je 
kinderen (en de daarop volgende ge-
neraties) echt iets aan hebben. En je 
maakt je bedrijf er toekomstbesten-
dig mee. Maar nee, het gaat naar 
de aandeelhouders. Wedden dat we 
eind december weer een prijsstijging 
krijgen omdat de verfgrondstoff en 
duurder zijn geworden?

richard@blauwvlas.nl
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WSB ACADEMY
De ‘Oriëntatie/Basis’ training

Oriëntatie op de apparatuur. Eerst theorie, daarna praktijk. Na a
oop van de training 
weet je alles over verfspuiten, welke pomp in te zetten en over probleemoplossing. 

Doelgroep: Schilders die weinig tot geen ervaring hebben met het gebruik van 
verfspuitapparatuur en/of nog oriënterende zijn op de keuze voor een verfspuit.

De ‘Gevorderde’ training, inclusief EHBS (eerste hulp bij spuiten) & Onderhoud van 
de pomp/apparatuur

Het instellen van apparatuur, storingsherkenning en het oplossen van storingen.  
De theorie beslaat diverse technieken. De praktijk omvat ombouwmogelijkheden  
en het reinigen van de apparatuur.

Doelgroep: Schilders die al ervaring hebben met het gebruik van verfspuitapparatuur.

Kom meer te weten over het gebruik van verfspuitapparatuur tijdens onze trainingen.

http://wsb-benelux.eu/nl/aanmeldformulier

Er zitten maximaal 12 deelnemers in een groep,  waardoor er volledige aandacht mogelijk is!

De kosten voor deze trainingen bedragen 50 €. Na deelname aan de training ontvangt u een voucher ter 
waarde van 50 € welke u kunt inruilen voor WAGNER en RUPES producten bij één van onze dealers.
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