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Branche verdeelt
18 miljoen euro
WADDINXVEEN/UTRECHT p De bedragen die na afscha�ng van verschillende fondsen vrij kwamen, zijn na 
moeizaam onderhandelen tussen werkgeversvereniging OnderhoudNL en de vakbonden FNV en CNV, ein-
delijk bekend. Zowel werkgevers- als werknemersverenigingen hebben hier zeggenschap over.

Tijdens de gesprekken over 
dit onderwerp, enkele jaren 
geleden al, werd door Onder-

houdNL een cao afgesproken met 
een andere partij, de LBV, wat de 
onderhandelingen geen goed hee� 
gedaan.

Het grootste bedrag dat verdeeld 
wordt is negen miljoen euro. Dat 
komt vrij na het afscha�en (per cao 
in 2014, nog met FNV en CNV) van 
de IBR-regeling, de Individuele Bij-
scholingsregeling. Dit is ingehou-
den loon van de werknemers, die 
zich daarvan konden laten bijscho-
len. De regeling mislukte, schil-
ders lieten hun omscholingspotje 

onbenut. Het loon alsnog uitkeren 
bleek geen goed idee. Tot de negen 
miljoen behoort ook een bedrag van 
circa één miljoen euro uit de reser-
ves van levensverzekering SFS die 
door A&O Services werd beheerd. 
De negen miljoen wordt nu aange-
wend voor de branche, met name 
voor de bevordering van duurzame 
inzetbaarheid.  Er is een stichting 
opgericht, Mijn Carrière, met een 
bestuur ‘op afstand’. 

Een ander groot bedrag, zeven 
miljoen euro, gaat wel rechtstreeks 
naar schilders. Het geld, dat vrij-
komt door het afscha�en van het 
Vakantiefonds en de aanvullingsre-

geling, wordt gestort in het pensi-
oenfonds, ten bate van schilders die 
in de periode 2013-2016 werkloos 
raakten en die daardoor in die pe-
riode opbouw van hun pensioenen 
misliepen.

Tenslotte is er een bedrag van 
twee miljoen euro dat vrijkomt 
doordat het O&O fonds voor de be-
drijfstak is opgeheven. Dit bedrag 
wordt ��y-��y verdeeld tussen 
OnderhoudNL enerzijds en FNV en 
CNV anderzijds en zal worden be-
steed aan projecten voor de bran-
che, bijvoorbeeld op het gebied van 
werkgelegenheid en scholing.

DEN HAAG p Het in kaart brengen van de fysieke toestand van alle 
gebouwen en (corporatie)woningen in Nederland, plus het met algo-
ritmes voorspellen van toekomstig onderhoud. Dat is de ambitieuze 
doelstelling van FaSA ‘Façade Service Applicatie’.

ZAANDAM p De Nederlandse Kleurenschool hee� een nieuw boek uit-
gebracht, een naslagwerk en leerboek voor professionele kleuradvi-
seurs. Het heet ‘Kleurvormgeving – Uitgebreide kleurenleer’. 

Gevelfabrikantenvereniging VMRG is 
de drijvende kracht achter FaSA, sa-
men met de bedrijven Octo en Aero-
scan. Octo is gespecialiseerd in sen-
soren, Aeroscan doet metingen met 
drones. In totaal werken 39 publieke 
en private partijen mee. De gemeente 
Den Haag subsidieert het project uit 
het subsidieprogramma ‘Kansen 
voor West’, waarin de vier grote ste-
den in de Randstad en de drie Rand-
stadprovincies samenwerken. 
De corporaties die bij de ontwik-

keling betrokken zijn zien FaSA als 
een manier om de onderhoudskos-
ten van de woningen te verlagen. De 
gevelindustrie wil met deze techno-
logie de waarde van vastgoed over 
een langere termijn nauwkeuriger 
bepalen. Met name voor het herge-
bruiken van producten en grond-
sto�en. 
Betrokken zijn onder meer ASK Re-
novatie, Vereniging ION, Hemubo, 
AkzoNobel, de Haagse Hogeschool, 
ROC Mondriaan en het Nimeto.

Het is geschreven door Mark Kot-
terink, directeur van de Kleuren-
school, en Jan de Boon, zelfstandig 
architect. Het nieuwe boek gaat ver-
der waar een eerder boek van Kot-
terink, ‘Kleuradvies – Elementaire 
kleurenleer voor het maken van 
eenvoudige kleuradviezen’ ophield. 
In het nieuwe boek, dat aansluit 
op kwali�caties voor het onderdeel 
Kleurvormgeving op MBO4-niveau 
voor tal van beroepen, leert de 
 kleurontwerper niet alleen een ont-
werp te maken met beleving, maar 

die beleving ook objectief te bear-
gumenteren. Onder andere aan de 
hand van de harmonie-principes, 
de kwantitatieve (kleurtoon, ver-
zadiging, e.d.) en de kwalitatieve 
(warm, hard, zwaar, e.d.) aspecten 
van kleur. Voor studenten is er een 
elektronische kleuromgeving ont-
wikkeld om te oefenen, onder an-
dere met het maken van een goed 
kleuromgevingsplan. Het boek is 
verkrijgbaar bij de boekhandel.

Applicatie voor gebouwonderhoud Nieuw boek over kleurenleerRechtszaak BPF 
gaat door
DEN HAAG p  De rechtszaak die 
Zelfstandigen Bouw aankon-
digde tegen pensioenfonds BPF 
dient op 5 november bij de recht-
bank in Den Haag. Inzet is de 
verplichte deelname van zzp’ers 
aan het pensioenfonds. Zelfstan-
digen Bouw meent goede argu-
menten te hebben om die ver-
plichting onwettig te verklaren, 
met beroep op Europees recht. 
Het pensioen is verplicht om 
voor de oude dag van zelfstan-
dige schilders te zorgen en om 
prijsconcurrentie met bedrijven 
met personeel te verminderen. 

Nog net voor de winter
SINT NICOLAASGA p  De zware eikenhouten kerkdeuren van de rooms-
katholieke kerk in het Friese Sint Nicolaasga krijgen nog net op tijd een 
laklaag. Schilder Wiebe Leenstra uit Teroele brengt twee dunne lagen donkere 
buitenlak aan. Volgend voorjaar volgt een dikkere, definitieve laag. ‘Door de 
ligging komt de deur nu niet meer in de zon en is droging lastig’, aldus 
Leenstra. De onderhoudsbeurt was hard nodig. ‘Gezien de zwarte plekken, die 
zichtbaar werden bij het kaal maken.’ FOTO: PERSBUREAU NOORDOOST
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NIEUWS

Fresco’s Kui� e- 
tekenaar in gevaar

BRUSSEL (B) p Iedereen kent Kui� e, 
getekend door Hergé, in werkelijk-
heid Georges Remi geheten. De 
eerste tekeningen van Remi zouden 
dus wel eens heel belangrijk en 
zeldzaam kunnen zijn. Volgens 
historicus Thierry Scaillet zeker. 
Hij ontdekte bij toeval een aantal 
fresco’s in een scoutinggebouw die 
Remi er op 15-jarige lee� ijd aan-
bracht. Ze zaten verstopt achter 
scoutingmaterialen. De hoop van 
Scaillet is om de schilderingen tot 
cultureel erfgoed te verhe� en. 

Meesterproef in 
 Lambertuskerk
BOXTEL p SintLucas-studenten van 
de opleiding Decoratie- en restaura-
tieschilder in Boxtel zijn bezig met 
hun examenopdracht in de Lamber-
tuskerk in Helmond. Ze moeten de 
oude decoraties en schilderingen in 
de kooromgang herstellen. De hel�  
van de kooromgang is vorig school-
jaar in de lente gerestaureerd en ge-
reconstrueerd. Na de herfstvakantie 
gaan de examinerende studenten 
van dit jaar de andere hel�  restau-
reren. Tijdens onderzoek, vorige 
lente, waren studenten gestuit op 
een loszittende ver� aag. Onder deze 
laag zaten de allereerste decoraties 
van het interieur. 

Boot besmeurd met 
verf
MONNICKENDAM p De 80-jarige 
Sjaak Heinis uit Monnickendam 
wist niet wat hij zag toen hij naar 
zijn boot ‘Zwerver’ ging om te ge-
nieten van een dagje op het water. 
Het vaartuig was genadeloos onder 
handen genomen door vandalen, 
die er liters gekleurde verf overheen 
hebben gegooid. Om de gedupeerde 
man te helpen met het schoonma-
ken van zijn sloep, hee�  de buurt de 
handen ineen geslagen om Sjaak te 
helpen met het krabben, schuren en 
opnieuw verven.

Muurschildering 
 ontdekt
AMSTERDAM p In Amsterdam is 
een groot kunstwerk tevoorschijn 
gekomen bij sloopwerkzaamheden. 
De muurschildering is in de jaren 80 
gemaakt door het communistische 
Chileense kunstenaarscollectief 
Brigada Ramona Parra. Doordat de 
muur in de wijk Osdorp jarenlang 
verborgen is geweest, is het kunst-
werk goed bewaard gebleven. Jorge 
Kata Nuñez, lid van het collectief, 
werd verbannen uit Chili. Hij woon-
de jaren in Nederland, waar hij veel 
kunstwerken maakte. De vastgoed-
eigenaar en projectontwikkelaar 
kijken samen met Nuñez hoe nu te 
handelen. Tijdens de werkzaamhe-
den wordt het kunstwerk ingepakt 
om het te beschermen.

PERSONEN & BEDRIJVEN

AGC investeert in vacuüm 
beglazing

LODELINSART (B) p AGC Glass Euro-
pe gaat in haar fabriek in Lodelinsart 
(België) investeren in de productie 
van vacuüm beglazing. De start van 
de productie, vooral bedoeld voor de 
bouwsector, is gepland voor maart 
2019. Voor de technologische ont-
wikkeling zal de nieuwe productie-
unit de expertise van Panasonic in 
schermen en de knowhow van AGC 
in glasveredeling combineren voor 
de productie van beglazing. Dit ge-
beurt onder de naam Fineo, die de 

prestaties in 
thermische 
en geluids-
isolatie van 
drievoudige 
beglazing 
benadert.

Logchies maakt 
 fl atwoningen gasloos

AMSTERDAM p Directeur van wo-
ningcorporatie de Alliantie, Jan van 
Barneveld, en algemeen directeur 
Paulina Logchies, van Logchies re-
novatie en onderhoud in Beverwijk 
(vooraan op de foto) bekrachtigen 
de samenwerking voor het gasloos 
maken van 72 woningen. Ook wor-
den er negen nieuwe woningen en 

drie appartementen gerealiseerd in 
de gemeente Amsterdam: complex 
de Hemsterhuis� at.

Lagere winst PPG; meer 
voor AkzoNobel

PITTSBURGH/AMSTERDAM p Het 
Ame rikaanse ver¥ edrijf PPG In-
dustries hee�  in het derde kwartaal 
minder winst geboekt, vooral van-
wege hogere kosten voor grondstof-
fen en logistiek. De nettowinst zakte 
en de omzet steeg licht. Ongeveer 
het omgekeerde geldt voor AkzoNo-
bel: de verfproducent verkocht in 
het derde kwartaal weliswaar min-
der verf en coatings, maar verdiende 
er meer aan.

Nieuwe vormgeving 
Eisma’s Schildersblad

LEEUWARDEN p De oude lay-out van 
Eisma’s Schildersblad dateerde al-

weer van 2011. De vorm is zichtbaar 
veranderd, de inhoud is grotendeels 
hetzelfde, alleen toegankelijker: in 
een nieuw jasje artikelen en verdie-
ping op het gebied van onderne-
men en vaktechniek. Maar ook de 
vertrouwde rubrieken als Journaal, 
Zaken en Mensen, Verfpers, de be-
kende Vraagbaak en terugkerende 
items als Van de werkvloer en Uit 
Duitse Bladen.

Alliantie+ én Hagemans 
zijn Alliantie+ Utrecht

UTRECHT p Alliantie+ en Hagemans 
Vastgoedonderhoud hebben Allian-
tie+ Utrecht opgericht. Gezamenlijk 
gaan zij vanuit de Hagemans vesti-
ging in Houten met componentre-
novatie invulling geven aan de ver-
snelling van het verduurzamen van 
bestaande woningen op weg naar 
1.000 woningen per dag. Alle com-
ponenten voor renovatie zijn door 
Alliantie+ in samenwerking met 
Europese industrieën ontwikkeld, 
toegepast en getest in bestaande 
woningen. Om op te kunnen schalen 
naar 1.000 woningen per dag is de 
samenwerking met Hagemans aan-
gegaan.

Belned 40 jaar

RAAMSDONKSVEER p Belned uit 
Raamsdonksveer, producent en 
groothandel in beglazingsmateria-
len, viert het 40-jarig jubileum. Ro-
nald en Albert den Baven nemen nu 
het stokje van hun vader Roel den 
Braven over, vol ambitie om ook van 
de komende veertig jaar een succes 
te maken.

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.

GEMENGDDe camera houdt van schilders

Ja, ze zijn er weer: de onovertrof-
fen fi lmpjes van de genomineer-
de projecten voor de Nationale                 
SchildersVakprijs! We werken 

nu al tien jaar met dezelfde sympa-
thieke fi lmer en editor samen, die elk 
jaar weer het beste van de projecten 
naar voren weet te brengen en de 
schilders op hun gemak weet te stel-
len, zodat hun verhaal goed over-
komt. 

Ook als je er met kennis van 
zaken naar kijkt, zijn zijn came-
ravoering, belichting, scherpte-
diepteverleggingen, bewegingen en 
overgangen van topniveau. Heb je dit 

jaar al gekeken op www.schilders-
vakprijs.nl? Doen hoor! En stemmen 
natuurlijk! 

De camera is de schilder aan 
het ontdekken. Zoals op ons eigen 
YouTube-kanaal SchildersVAKTV, 
het vlogkanaal SchildersTV en in de 
fi lmpjes die OnderhoudNL en ver-
schillende fabrikanten online zetten. 
En dan is er nog die stunt van de se-
rie ‘Schilderen is een vak’, op RTL 4. 
Dat kun je allemaal ‘zendergedreven’ 
noemen: fabrikanten, uitgevers en 
brancheverenigingen hebben wat te 
vertellen.

Het mooie schildersvak is ontzet-

tend video-geniek. Het vraagt ge-
woon uit zichzelf om gefotografeerd 
en gefi lmd te worden. En dat doen 
jullie ook massaal en zetten het op 
Twitter, Instagram en Facebook. Dat 
heeft dit vak enorm vóór op andere 
beroepen: herkenbare beroepskle-
ding, werk waarbij iedereen zich iets 
kan voorstellen en een product waar-
bij het (ook) gaat over hoe mooi het 
er uitziet. En iedereen loopt met een 
camera op zak. Ik zou zeggen: #laat-
nederlandzienhoemooischilderenis.

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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NIEUWS

‘Meer chroom-6 in nieuwe 
verf Defensie’
HILVERSUM p De luchtmacht 
maakt nog steeds gebruik van 
een nieuwe verf voor vliegtuigen 
en helikopters, een ‘high solid 
primer’, waarin dubbel zoveel 
van de kankerverwekkende stof 
chroom-6 zit als in de oude verf, 
meldt Nieuwsuur.

De oude verf mag sinds 2012 niet 
meer worden gebruikt, omdat er te 
veel oplosmiddelen in zitten. Om 
te voldoen aan de wetgeving daar-
over, negeerde Defensie andere wet-

geving die bepaalt dat het gebruik 
van de kankerverwekkende stof 
chroom-6 moet worden verminderd. 
In een eerdere uitzending van 
Nieuwsuur bleek dat personeel van 
Defensie nog altijd onvoldoende 
wordt beschermd tegen chroom-6. 
Generaal Nico van der Zee, directeur 
Veiligheid bij Defensie, zei in die 
uitzending dat Defensie vanwege 
wet- en regelgeving niet anders kan 
dan chroom-6 gebruiken.
De ver� abrikant zegt dat als de 
schilders de verf in een dunnere 

laag aanbrengen, de hoeveelheid 
chroom-6 niet hoger zal zijn dan 
bij de oude verf. Maar schilders ge-
ven aan dat dit niet realistisch is. 
De interne arbodienst van Defensie 
onderzocht de kwestie in 2014.  ‘Als 
deze coating blijkbaar in dezelfde 
laagdikte wordt aangebracht als de 
traditionele coatings, zal een “high 
solid-coatinglaag” in absolute zin 
meer chroom-6 bevatten’, aldus het 
uiteindelijke rapport van 2015.

SCHILDERWERKEN POOL 

Zoals het zo vaak gaat: het on-
dernemerschap trekt aan je, 
de winterwerkloosheid hangt 

je de keel uit; het kriebelt, maar de 
onzekerheid met de economische cri-
sis nog vers in het achterhoofd houdt 
je tegen. ‘Daarbij de twijfel of je wel 
een normaal tarief kunt hanteren’, 
aldus Kevin Pool (30) van Schilder-
werken Pool uit het Friese Hijum. 

De toezegging van zijn oude 
werkgever om hem nog een tijdje in 
te huren gaf Pool net dat zetje dat 
hij nodig had. Pool schrijft zich in 
bij de Kamer van Koophandel en in 
augustus 2017 is Schilderwerken Pool 
een feit.

Pools vader, Wout Pool (59), 
speelt een belangrijke rol in zijn le-
ven. ‘Hij is degene die me het vak pas 
echt heeft geleerd. Hij was mijn leer-
meester. Als jonge jongen liep ik al 
met hem mee.’ Daarnaast volgt Pool 
de Schildersvakopleiding Friesland 
in Leeuwarden.

De bijzondere situaties doet zich 
nu voor dat het ondernemerschap 
vader en zoon beroepsmatig heeft 
herenigd. ‘Sinds januari van dit jaar 
is Schilderwerken Pool een vof. Ge-
lukkig kunnen we goed samen door 
één deur.’

De samenwerking levert een extra 
voordeel op als het gaat om het ge-
bruik van middelen. ‘We hebben één 
bedrijfsauto en delen verder alles 
wat we nodig hebben. Per slot van re-
kening werken we in de regel samen 
op projecten. Incidenteel gesplitst. 
Dan nog staan we niet alleen op een 
project. Sinds september hebben we 
iemand ingeleend en we begeleiden 
een leerling. En belangrijker, we be-
palen nu zelf de kwaliteitsnorm. Die 
was, in loondienst mede veroorzaakt 
door de recessie, allerbelabberds. 
Dat niveau kunnen we nu fors verho-
gen. Dat past beter bij ons. Het is de 
bedoeling dat klanten dat ook zien.’

De twee hebben er geen spijt van 
de stap naar het ondernemerschap 
te hebben gemaakt. ‘Afgelopen win-
terperiode zat ik niet thuis en ook 
komende winter zal dat geen enkel 
probleem zijn. Wel schrok ik van de 
boekhoudkundige verplichtingen. 
Die heb ik nu uitbesteed. Off ertes en 
factureren doe ik zelf.’ 

Wel gaan vader en zoon samen 
naar een opname van een werk. ‘Vier 
ogen zien meer dan twee. Samen uit, 
samen thuis.’  
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Onderhoud, omdat het moet
SCHIERMONNIKOOG p Hotel-restaurant Van der Werff  op Schiermonni-
koog is hét hotel van het Friese eiland. ‘Vorig jaar deden we de noordgevel, 
nu de oostgevel,’ legt Wiebe Dam, directeur-eigenaar van Schier Schilders 
uit. De schilders werken de stuclaag bij, renoveren het vele houtrot en 
schilderen het geheel netjes af. FOTO: JMS

Blikschade
VELDHOVEN p Er circuleren heel 
wat van dit soort foto’s op social 
media. Deze is recent. Niet alles 
was veilig achterin opgeborgen 
in deze schildersbus van 
Van Vonderen uit Bergeijk. 
En dat breekt op bij een 
ongeval zoals op de A67 
bij Veldhoven, eind vorige 
maand. Bij een botsing 
met een vrachtwagen vie-
len gelukkig geen gewon-
den. Wel blikschade, in de 
dubbele betekenis van het 
woord. Niet alleen 

de bus zat onder de verf, ook de 
bestuurder zag er door de verf wat 
bleekjes uit.
FOTO: BERT JANSEN

AMSTERDAM p�De Kamer van 
koophandel (KvK) waarschuwt 
voor twee mala� de sites die 
rechtsvormen als de eenmans-
zaak, cv en vof, verleiden zich 
tegen betaling in te schrijven.

De KvK benadrukt dat inschrijving 
van een bedrijf in het Handelsregis-
ter via een website nooit mogelijk is. 
Wel door persoonlijk langs te komen 
bij de KvK. Het gaat onder andere 
om de website inschrijving24.nl. 
Deze site vermeldt dat inschrijving 
van een bedrijf in het Handelsre-
gister wel kan en vraagt daar geld 
voor. De mala� de praktijken betref-

fen alleen eenmanszaken en perso-
nenvennootschappen. Het geldt niet 
voor bv’s en nv’s. Deze kunnen zich 
inschrijven via de notaris. De KvK 
meldt dat het met geen enkele par-
tij samenwerkt voor de inschrijving 
van de rechtsvormen eenmanszaak, 
cv en vof. Ook is het niet mogelijk 
om via de website hetuittreksel.nl 
o�  ciële uittreksels uit het KvK Han-
delsregister te verkrijgen. De website 
vermeldt dit wel, maar wat je krijgt 
zijn geen o�  ciële KvK uittreksels. De 
KvK kan de juistheid en volledigheid 
van deze uittreksels niet garande-
ren.

Online verkoop 
 interieurglas
TIEL p De website GLASSby.nl is live 
gegaan. Met de introductie van deze 
webshop zet  glasproducent AGC de 
eerste stappen in directe levering 
van interieurglas aan consumenten. 
GLASSby is een Europees project 
dat AGC als eerste in Nederland in-
troduceert omdat de infrastructuur 
hier, volgens de glasproducent, ui-
termate geschikt voor is. Het doel is 
verdere internationale uitbreiding.

Facturen iets later 
 betaald
AMSTERDAM p Het betaalgedrag 
van het Nederlandse bedrijfsleven is 
in het derde kwartaal van 2018 ver-
slechterd. Facturen worden nu na 
gemiddeld 40,6 dagen voldaan. Dat 
is 0,7 dagen langzamer dan in het 
eerste half jaar van 2018. Dit blijkt 
uit de nieuwste Barometer Betaal-
gedrag van bedrijfsinformatiespe-
cialist Graydon. In vergelijking met 
dezelfde periode vorig jaar is het 
aantal dagen voordat een factuur 
wordt betaald, gelijk gebleven.

AkzoNobel schrapt 
 banen
AMTERDAM p Multinational 
 AkzoNobel gaat stevig in de kosten 
snijden en daarbij verdwijnen ook 
banen. Dat meldt Nu.nl. De van 
oorsprong Nederlandse verfgigant 
maakt later dit jaar meer details 
bekend. Het bedrijf was wel positief 
over de resultaten van het derde 
kwartaal van dit jaar.

Week van de werkstress
DEN HAAG p Van 12 tot en met 15 
november vindt de vijfde Week van 
de Werkstress plaats. Dit jaar ligt de 
focus op preventie en het vergroten 
van werkplezier. Doel is dat zo veel 
mogelijk bedrijven/organisaties met 
hun medewerkers preventie van 
werkstress op de agenda te zetten. 
Geïnteresseerde bedrijven kunnen 
zich aanmelden via de website 
www.duurzameinzetbaarheid.nl 
en ontvangen een digitale toolkit 
met logo’s, banners en inspirerende 
voorbeelden.

Caparol Academy weer 
van start
NIJKERK p De Caparol Academy, de 
service voor professionals om hun 
kennis op niveau te houden en te 
brengen, is weer in volle gang. Om 
aan de groeiende vraag te voldoen 
en om volledige trainingen ook op 
een andere geschikte locatie te or-
ganiseren, is er nu de Caparol Aca-
demy On Tour.

KORT
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KvK: pas op voor mala� de sites

Een kwart van de startende onder-
nemers krijgt boetes door het te 
laat indienen en/of betalen van de 
btw-aangi¢ e. Ook houdt bijna een 
kwart van de starters de zakelijke 
opstartkosten niet goed bij om de be-
taalde btw terug te kunnen vragen, 
zo blijkt uit onderzoek van de Belas-
tingdienst. Via de website belasting-
dienst.nl/starters biedt de Belasting-
dienst concrete tips en hulpmiddelen 
om startende ondernemers te helpen 
met hun belastingzaken. Noteer bij-
voorbeeld de eerstvolgende deadline 
in je agenda.

Voorkom boete
als ondernemer



Kom uw kennis opfrissen bij de Caparol Academy
Een belangrĳ k deel van uw vakmanschap bestaat uit kennis. Caparol helpt u actief 
bĳ  het up-to-date houden van uw kennis met de Caparol Academy. Een gevarieerd 
aanbod aan opleidingen zoals Muurverven, Decoratieve afwerkingen voor interieurs 
en Vloeren en betonbescherming. In de ruime en recent vernieuwde praktĳ kruimte 
kunt u direct aan het werk met diverse technieken en producten en is er voldoende 
gelegenheid voor het uitwisselen van ervaringen. Het totale Academy-pakket is dit 
jaar uitgebreid. Behalve het reguliere aanbod bieden we dit seizoen ook Toolbox 
Meetings aan én volledige opleidingen op maat. 

Het nieuwe programma gaat van start in november. Deelname aan alle opleidingen 
is kosteloos, dus meld u vandaag nog aan op www.caparolacademy.nl. 

SEIZOEN 
2018-2019
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Juist de mensen die niet klagen

Savantis 
ontwikkelde 
IZI-methode 
voor 
duurzame 
inzetbaarheid 

Duurzame inzetbaar-
heid… daar waren 
toch loopbaancoaches 
voor?
Van Driel: ‘Dat sys-

teem hee�  inderdaad jarenlang in 
een behoe� e voorzien. De schilders-
sector had ze ook, loopbaancoa-
ches. Als een werknemer vastliep 
in het bedrijf of arbeidsongeschikt 
dreigde te worden, kon de loop-
baancoach adviserende gesprekken 
voeren, kijken waar, in het bedrijf of 
er buiten, de werknemer beter kon 
functioneren.’
Huisman: ‘Maar dan heb je het al 
over de mensen waar iets mee aan 
de hand is. Die écht weg willen of 
acute gezondheidsklachten hebben. 
Dan ben je eigenlijk al te laat; je 
bent dan aan de achterkant van het 
proces bezig, terwijl je juist aan de 
voorkant wil zitten. Verschillende 
branches zoeken naar hoe je pre-
ventief bezig kunt zijn. Dat vraagt 
investeringen van werkgevers, maar 
er is dan ook verbinding tussen de 
belangen van de werknemer, de 
werkgever en de bedrijfstak.’

Een hele bedrijfstak duurzamer en 
aantrekkelijker maken...
Van Driel: ‘Ja. En dan gaat het niet 
alleen om de toenemende vergrij-
zing, dus werknemers die langer 
moeten doorwerken tot hun pen-
sioen, maar ook over de aantrek-
kingskracht van een bedrijfstak op 

jongeren. Het is in ieders belang.’
Huisman: ‘Met de IZI-methode kun-
nen we een compleet bedrijf of een 
speci� eke groep werknemers door-
lichten. Onze loopbaancoaches 
spreken met iedereen en werken 
dan een complete vragenlijst met 
de directie. Naast een rapport en 
advies aan de individuele werkne-
mer, levert het de werkgever ook een 
bedrijfsanalyse en een advies op. 
Soms geven we brancheorganisaties 
advies mee voor de cao-onderhan-
delingstafel.’

Klinkt mooi. Wat kost dat?
Huisman: ‘Deze aanpak kan voor 
bedrijven vanaf twintig man perso-
neel. Anders kan je de anonimiteit 
niet waarborgen en geen valide con-
clusies trekken. Reken 400 euro per 
werknemer plus rapportage.’

Van Driel: ‘Tot nu toe hebben we 
deze trajecten samen met branche-
partijen gedaan, dus � nanciering 
komt daar uit de fondsen, meestal 
O&O fondsen. Daarnaast hebben 
we gebruik kunnen maken van Eu-
ropees geld, de zogenaamde ESF-
subsidie. Voor een individueel be-
drijf klinkt het misschien als een 
hoog bedrag, maar je hebt dan wel 
een heel goed beeld van waar in je 
bedrijf de schoen wringt.’

Werkgevers genoeg die zeggen: ‘mijn 
deur staat altijd open.’
Huisman: ‘Heel goed, maar toch ko-
men de mensen vaak niet. Een voor-
beeld: we kwamen bij een bedrijf 
waar weinig ziekteverzuim was. Er 
waren duidelijke afspraken over en 
er was een beloningssysteem: een 
periode niet verzuimen leverde een 
premie op. De directie meende dat 
het goed werkte. We spraken alar-
merend veel mensen die vertelden 
dat ze allerlei lichamelijke klachten 
hadden en medicijnen slikten om 
maar op het werk te kunnen ver-
schijnen. Dan heb je als bedrijf dus 
een tikkende tijdbom in huis. De 
goedbedoelde maatregel pakt dan 
averechts uit, want als men dan uit-
valt is het langdurig.’
Van Driel: ‘Een ander voorbeeld: 
een bedrijf waar grote robotiserings-
investeringen aan zaten te komen 

die gevolgen zouden hebben voor 
het zittende personeel. De direc-
tie dacht echt dat ze dat duidelijk 
genoeg gecommuniceerd had met 
de werknemers. In de gesprekken 
bleek dat een groot deel van het per-
soneel dacht dat het zo’n vaart niet 
zou lopen en dus niet in beweging 
kwam.’

Ai…
Huisman: ‘Ja, want als je de veran-
dering niet ziet aankomen of je kop 
in het zand steekt, is er ook geen 
motivatie om te veranderen. Die 
veranderbereidheid is een belang-
rijk deel van het onderzoek. Naast 
zaken als gezondheid, vitaliteit en 
de mate waarin je vindt over genoeg 
kennis te beschikken.’

Dan komt er scholing uit voort, dat 
kost weer extra geld...
Van Driel: ‘Er zijn duidelijke som-

metjes te maken. Wat kost het om 
een bestaande werknemer bij te 
scholen, vergeleken met het werven 
en inwerken van een nieuwe col-
lega, terwijl je van de oudere mede-
werker afscheid neemt.’
Huisman: ‘Of zet preventiemaatre-
gelen en bewustzijn over veiligheid 
maar af tegen de lasten van een 
door ziekte uitgevallen werknemer. 
Dan neem je echt liever die preven-
tieve maatregelen, nog los van het 
menselijk leed dat je ermee voor-
komt.’ 

Maar als je dan anoniem vertelt dat 
je kennis tekort komt, wat dan?
Huisman: ‘Het is belangrijk dat 
een werkgever overtuigd is van het 
belang om te investeren in het per-
soneel. Het gesprek is daarvoor de 
basis. We hebben in deze sectoren 
veel te maken met mensen die niet 
snel over zichzelf praten en zeker 
niet over leerbehoe� en en ken-
nisachterstanden. Onze loopbaan-
coaches helpen het gesprek tussen 
werkgever en werknemer op gang te 
brengen en afspraken te maken. We 
horen terug dat alleen al door zo’n 
IZI-onderzoek werknemers positie-
ver over hun bedrijf gaan denken. 
Ze voelen zich gehoord, er is echte 
aandacht van de werkgever.’

Roland van Driel 
(rechts) en 
Frank Huisman: 
‘Een bedrijf 
compleet door-
lichten geeft ver-
rassende 
inzichten’ 
FOTO: JMS 

&
WWW.NELF.NL

CELLENT
RESIST SATIN

   

‘Werkgevers en 
werknemers verbinden’

‘Veranderbaarheid 
maakt deel uit van het 
onderzoek’

WADDINXVEEN p�Duurzame inzetbaarheid; mensen lan-
ger en met plezier productief houden voor je bedrijf, 
ook als ze wat ouder worden. Grip krijgen op risico’s 
bij werkbelasting. Savantis ontwikkelde op verzoek 
van een aantal werkgevers- en werknemersorganisa-
ties de IZI_methode (InZicht Inzetbaarheid). Ontwik-
kelaar van de methode Frank Huisman en directeur 
Ronald van Driel leggen het uit.



DE NIEUWSTE BOUWPRODUCTEN ONTDEKKEN?

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

@Bouwproducten

Facebook.com/Bouwproducten Bouwproducten.nl/nieuwsbrief

 
o   foto’s & fi lms
o   informatie  opvragen

o   leveranciers gegevensBouwvideo

VEILIG WERKEN OP HOOG NIVEAU
Skyworks is de enige totaalleverancier in Nederland op het gebied van veilig werken op hoogte met een landelijke dekking. 
Of het nu gaat om de aanschaf van klimmaterialen of het creëren van veilige werkplekken op hoogte voor groot- en 
kleinschalige projecten. Skyworks biedt u altijd de veiligste en efficiëntste oplossing.

WWW.SKYWORKS.NL

AMSTERDAM - ARNHEM - DRACHTEN - ROTTERDAM - UTRECHT - ZWOLLE
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Restaureren met duurzame visie

Schildersbedrijf Etiënne Ubaghs 
transformeert verwaarloosd bijgebouw  
tot luxe woonhuis

Het pand maakt on-
derdeel uit van Land-
goed Heerdeberg, 
waarvan het restau-
rant het middelpunt 

is. Het restaurant biedt gerechten 
met eerbied voor de natuur. Veel 
biologisch, vaak met eigen geteelde 
groentes. Het vlees is a�omstig van 
een kleine, eigen veestapel. Dieren 
die een mooi en vrij leven hebben 
gehad. Duurzaamheid en respect 
voor de bron (voedselketen) staan 
voorop. Deze manier van denken is 
ook doorgevoerd tijdens de renova-
tie van het pand. Veel respect voor 
de oude, nog te redden onderdelen 
en de wens om zo veel mogelijk na-
tuurlijke producten te gebruiken.

De eigenaren van Landgoed 
Heerdeberg zijn al meer dan twintig 
jaar vaste klant van schildersbedrijf 
Etiënne Ubaghs. De werkwijze van 
dit schildersbedrijf sluit namelijk 
naadloos aan bij de visie van deze 
opdrachtgever. Eigenaar Etiënne 
hee� duurzaamheid hoog in het 
vaandel staan. Waar mogelijk kiest 
hij voor duurzame, minerale of bio-
based producten. Zo is het bedrijf 
ook dealer van de Rolsma-lijn van 
ver�abrikant Anker Stuy. Uiteraard 
zijn de producten van Rolsma ge-
bruikt in dit project.

Aangezien het gebouw met res-
pect voor het verleden gerenoveerd 
zou worden, is geprobeerd zoveel 
mogelijk originele elementen te be-
houden. Helaas bleek dat niet zo 
veel te zijn. Alleen de twee zijgevels 
en hier en daar wat onderdelen kon-
den bewaard blijven. Het overige is 

in de stijl van het origineel hersteld 
met nieuw en hergebruikt materi-
aal. Gelukkig zaten er in de twee 
zijgevels nog veel originele houten 
kozijnen. De gevel zelf is van bak-
steen, afgestuct met cement. Deze 
was nog niet zo lang geleden ge-
sausd met een afsluitende acrylverf. 
Helaas was deze laag eerder zonder 
veel kennis aangebracht en in dus-
danige staat dat deze geheel verwij-
derd moest worden. Later zal deze 
behandeld worden met een ade-
mend mineraal product van Keim.

Schildersbedrijf Etiënne  Ubaghs 
is januari 2018 begonnen op dit 

Buitenzijde krijgt een vierlaags-
systeem en staat hier in de voorlak

project. Er is gestart met het verwij-
deren van de ver�agen, zowel op de 
gevels als op de houten kozijnen. De 
oude latex muurverf is verwijderd 
met de hogedrukspuit. Een veel ar-
beidsintensievere klus was het ver-
wijderen van alle verf op de houten 
kozijnen. Zowel binnen als buiten. 
De kozijnen zijn van Amerikaans 
grenen, iets meer dan een eeuw 
oud, dus nog uit de goede tijd. Bin-
nen zat er bijna geen verf op en was 
goed schuren genoeg om een mooi, 
kaal oppervlak te creëren. Buiten is 
de oude verf verwijderd door middel 
van föhnen. Na het kaal maken zijn 

alle verbindingen open gefreesd en 
behandeld met de epoxyvrije repa-
ratiepasta van poly�lla. Verder zijn 
ook nog eens alle dorpels ingevliesd 
met poly�lla en werd gekozen voor 
een vierlaags systeem van  Rolsma. 
Tweemaal lijnolie grondverf en 
tweemaal lijnolie glanzende a�ak. 
Binnen wordt een drielaags water-
gedragen systeem aangebracht. Met 
een zijdeglanzende watergedragen 
biobased a�ak, ook van Anker Stuy 
Rolsma.

Duurzaamheid is ook isolatie, 
het verminderen van warmteverlies. 
Dat rijmt niet met de oude kozijnen, 
waar natuurlijk overal nog enkel 
glas in zat. Het enkelglas was ge-
plaatst met stopverf en dus niet met-

een geschikt voor dubbelglas. Na 
verwijderen van het glas en de stop-
verf was er een sponning over van 
elf millimeter. Te weinig voor het 
plaatsen van isolatieglas. Natuurlijk 
zou je met opdeklatten ruimte kun-
nen creëren maar dat doet a�reuk 
aan de gewenste authentieke uit-
straling van de kozijnen. Op advies 
van Etiënne is besloten om de spon-
ning een centimeter op te frezen 
en zodoende uit te komen op een 
spouw van eenentwintig millimeter. 
Dit, in combinatie met monumen-

tenglas met een opbouw van 3-4-4 
(= 11mm), liet net genoeg ruimte om 
isolatie glas te kunnen zetten. Maar 
door het freeswerk en de ouderdom 
van de kozijnen was elke sponning 
anders. Er zat niets anders op om 
elk ruitje apart in te meten. Zo werd 
letterlijk elk van de bijna vierhon-
derd ruitjes anders. Met een uitge-
kiend nummersysteem werd de lo-
catie van elk unieke ruit makkelijk 
teruggevonden. 

De sponning werd op advies 
van de glasleverancier met gewone 
alkydgrondverf gegrond. Er zijn 
namelijk gevallen bekend waar de 
lijnolie in de grondverf, maar ook 
de lijnolie in de stopverf, de kit van 
het isolatieglas zou aantasten. Daar-
door is het bij dit systeem nood-
zakelijk dat er aan de buitenzijde 
geplaatst wordt met een moderne 
stopverfvervanger, uit de kitkoker. 
Aan de binnenzijde was er nog ge-
noeg sponning over om glasband 
van drie millimeter te gebruiken. 
Daar werd de ruit tegenaan gedrukt 
en vast gehouden door ouderwetse, 
driehoekige nietjes. Het was nog 
even zoeken naar zo’n nietpistool, 
want dit systeem wordt bijna niet 
meer gebruikt. Maar gelukkig wist 
een lokale leverancier er nog een te 
leveren. Zo was het nieuwe isolatie-
glas te plaatsen met de uitstraling 
van vroeger.

Projecten als deze zijn niet al-
ledaags. Etiënne Ubaghs merkt op: 
‘Langzaamaan komt er steeds meer 
interesse in duurzaam en ecologisch 
schilderwerk. Zeker nu de keuze, 
kwaliteit en verwerkbaarheid van 
deze producten zo verbeterd is.’ Als 
meer mensen zich bewust zijn van 
de mogelijkheden van ecologisch en 
duurzaam schilderwerk, zal de inte-
resse hierin alleen maar toenemen. 

Genummerd en op volgorde worden 
de isolerende ruitjes aangeleverd

Rechter zijgevel geheel ontdaan van de oude latex muurverf

Etiënne en Leroy 
plaatsen het iso-
latieglas in de 
opgefreesde 
sponningen 
FOTO’S: RICHARD 

HOOGSTRATEN

Werkwijze sluit aan bij 
duurzame gedachte 
opdrachtgever

Uitstraling moet
authentiek blijven

CADIER EN KEER p Een oud bijgebouw van voormalig internaat Huize Sint Joseph in 
het Zuid-Limburgse Cadier en Keer hee� meer dan tien jaar half ingestort in 
weer en wind gestaan. Totdat de eigenaren van het naastgelegen restaurant be-
sloten dat het genoeg was. Zij kochten het verwaarloosde pand om er een wo-
ning van te maken. Met een duurzame visie in het achterhoofd.

Binnen komt een 
drielaagssys-

teem op basis 
van de waterge-

dagen verf van 
Anker Stuy 

 Rolsma
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De jury van de Natio-
nale SchildersVakprijs 
wordt vriendelijk ont-
vangen door Ronald 
Vreeken, bedrijfslei-

der van De Toekomstgroep, in de 
imposante hal van het viersterren-
hotel. Even later komt ook de char-
mante gastvrouw van het hotel ter 
plekke. We mogen overal kijken, 
ook in de kamers, zolang die maar 
niet verhuurd zijn. Er volgt een in-
teressante kruip-door-sluip-door-
wandeling door het voormalige ge-
meentekantoor aan de Amsteldijk 

in Amsterdam. Pestana is een grote, 
internationale hotelketen met Por-
tugese roots. Het bedrijf vestigt zich 
bij voorkeur in oude historische 
panden die dan naar de moderne 

tijd worden omgebouwd. Het hotel 
in Amsterdam is de eerste Neder-
landse vestiging, maar als het aan 
Pestana ligt, zeker niet de laatste.

‘In 2016 zijn we met het onder-
houdsschilderwerk aan de buiten-

kant begonnen, in onderaanneming 
van het bouwbedrijf, bouwcombi-
natie NieuwerAmstel,’ legt Vreeken 
uit. ‘Zo kwamen we als vanzelf over 
het binnenschilderwerk te spreken. 
We hebben dat in bouwteam uitge-
voerd. De tijdsdruk was niet abnor-
maal hoog, in ieder geval niet meer 
dan wij als groot schilder- en vast-
goedonderhoudsbedrijf aan kun-
nen. Hectisch was het wel; we had-
den zelden een ruimte voor onszelf, 
er waren bijna altijd andere werklie-
den bezig.’

Het pand is compleet, van bin-
nen en van buiten, met Sikkens-
producten geschilderd. Het be-
hangwerk is in onderaanneming 
uitbesteed door De Toekomstgroep. 
Architectenbureau Villanova had 
de supervisie. ‘Het houtwerk aan 
de buitenzijde vertoonde veel hout-
rot. Dus onze timmerlieden hebben 
veel reparaties uitgevoerd,’ vertelt 
Vreeken. ‘De mannen vonden het 
leuk om het elegante torentje bo-
venop het dak weer te laten stralen. 
Wat betre� het ijzerwerk gold: het 
moest er oud uit blijven zien. Dus 
we hebben meestal alleen de roest 
verwijderd, bijgeplekt en overge-
schilderd.’ Binnen is enorm veel 
veranderd. Vreeken voert de jury 

over de zolderverdieping, waar 
meerdere, heel speelse kamers zijn, 
met hoogteverschillen en dakramen 
met uitzicht over de stad. ‘Deze ver-
dieping was er nog helemaal niet,’ 
glimlacht Vreeken. ‘Dat is allemaal 
nieuw gebouwd.’ En dat is precies 
de reden waarom renovatieschilder-
werk is gecombineerd met nieuw-
bouwschilderwerk: je staat in een 
oud pand, maar je kijkt naar nieuw 
schilderwerk.

In De Meern, het dorpje nabij 
Utrecht dat in de vorige eeuw is 
opgeslokt door grote Vinex-uitbrei-
dingen van de provinciehoofdstad, 

wordt het oude nog gekoesterd. 
Toen de opdrachtgevers van Ro-
nald Bloemendaal nieuw gingen 
bouwen in de oude kern, was het 
meteen duidelijk dat de stijl aan de 
buitenzijde nostalgisch zou zijn. 
De vrouw des huizes ontvangt de 
jury, samen met Bloemendaal. De 
twee blijken oud-klasgenoten van 
de lagere school, dus de keuze voor 

het schildersbedrijf was snel ge-
maakt. ‘We zitten eigenlijk meer 
in het onderhoudsschilderwerk, 
maar ik vond het heel leuk om te 
doen,’ vertelt Bloemendaal, die een 
uitgebreide keuze aan producten 
gebruikte: Keim Soldalan voor de 
buitengevels, Sikkens Alphatex voor 
de binnenmuren en Rezisto voor 
de binnenlakken, Sigma Pearl voor 
de plafonds en Sigma Allure voor 
de a�ak buiten. Niet alleen aan de 
buitenzijde verwijzen smaakvolle 
details naar de van oorsprong boe-
renstreek. Ook binnen, waar de 
inrichting ‘modern’ te noemen is, 
met grote open ruimten die met el-
kaar in verbinding staan. Zo gaat de 
garderobekast schuil achter grote, 
nieuw gemaakte schuurdeuren en 
hee� Bloemendaals bedrijf (Schil-
dersbedrijf Bloemendaal & Kersten, 
naar de achternaam van zijn echtge-
note) ook fotobehang aangebracht 
in de hal van hoe het vroeger in De 
Meern was. De vrouw des huizes 
hee� de bijzondere kleuren uitgeko-
zen voor verschillende muren. Kleu-
ren die de schilder superstrak op 
het omringende wit liet aansluiten.

LEEUWARDEN/DOETINCHEM  p�Jureren voor de Nationale 
SchildersVakprijs blij� appels met peren vergelijken. 
De nieuwe categorie ‘Nieuwbouw/Renovatieschil-
derwerk’ biedt de mogelijkheid om schilderwerk op 
nieuwe ondergronden met elkaar te vergelijken. Dat 
blij� lastig als een deel van die ondergronden toch 
oud is.

Hotelrenovatie of nieuwe boerderette?
Ronald Vreeken geeft uitleg aan de 
jury in één van de hotelkamers van 

het Pestana-hotel. De hotelmanager 
(vierde van links) en directeur Dick 

Zwarthoed (derde van rechts)luiste-
ren mee FOTO: WOUTER MOOIJ

Een van de slaapkamers boven. De dochter wilde eigenlijk geen roze, maar 
heeft vrede met deze keuze van haar moeder. Tint, lichtval en goed schilder-
werk maken er een mooi geheel van FOTO: JMS

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
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Allereerst even een 
opmerking over het 
begrip ‘restauratie-
schilder’. De jury 
ontvangt elk jaar 

weer inzendingen van schildersbe-
drijven die hun schilderwerk aan 
een oud pand ‘restauratieschilder-
werk’ noemen. Dat is het nadruk-
kelijk niet als het gaat om het zo 
mooi en goed mogelijk schilderen 
van oude ondergronden, al dan wel 
juist niet helemaal kaal gehaald. 

We spreken dan nog altijd van ‘ge-
woon’ onderhoudsschilderwerk. 
Restauratieschilderwerk is wat Leo-
nieke Polman en haar levenspartner 
Niels Kwantes in de Tuinzaal van 
landgoed Akerendam in Beverwijk 
uitvoerden. Al kun je daar ook met-
een vraagtekens bij plaatsen: aan 
de hand van diepgravend kleuron-
derzoek van Ruth Jongsma, die ook 
de wanddoeken restaureerde, werd 
een eigen verf gemaakt (aan het 
woord verf zal een moderne schilder 

niet snel denken als hij het super-
viskeuze, pasta-achtige goedje ziet 
waarmee hier gewerkt is), die waar-
schijnlijk precies overeen komt met 
de kleur uit het verleden, maar dan 
zoals die er uit zou hebben gezien 
als hij al die tijd aan het daglicht 
bloot had gestaan. De vaardigheden 
en het vakmanschap van Polman 
en Kwantes (en van hun hulpen, 
waaronder de vader en twee zussen 
van Polman; ze stamt uit een echte 
schildersfamilie) staat buiten kijf, 
zo bleek wel: verguldwerk en mar-
merimitatie zijn van een hoog ni-
veau, en de verf is in een constante 
strijkrichting aangebracht, zodat er 
een heel egaal beeld ontstaat, dat 
verandert van kleur, a�ankelijk 
van de lichtinval. De vraag is alleen 
wel of alle keuzes in het proces wel 
verantwoord zijn: hoe de schilder 
destijds werkte, of hij ook zo met de 
kwast omging, is bijvoorbeeld niet 
bekend. Daarnaast is het project 
nauwelijks economisch rendabel. 
Polman gee� ook toe: ‘We zijn hier 
volop ingedoken. Wéér proefpaneel-
tjes maken, wéér nieuwe samenstel-
lingen uitproberen. In uren komt 
dat niet uit. Maar we hebben er wel 

heel veel van geleerd.’
Positief verrast was Ricardo van 

Zwol met de nominatie van zijn 
muurschilderingen in de Rotter-
damse wijk Lombardijen. ‘Als ik de 
andere genomineerden en voorgese-
lecteerden zie, ben ik supertrots dat 
ik er bij ben’, aldus de huisschilder 
van opleiding, die via de reclame-
wereld in het decoratieschilderen 
terecht kwam.  Zijn nominatie zal 
iets te maken hebben met de rele-
vantie en invloed van zijn sierschil-
derwerk in een buurt. Brutaal van 

grootte, maar ingetogen van kleu-
ren rijzen de portretten van Griekse 
dichters en �losofen op in de wijk. 
Ze illustreren dichtregels die er al 
langer stonden, maar waarbij veel 
kleinere voorstellingen afgebeeld 
stonden. De buurtbewoners zijn ge-
kend in Van Zwols ontwerpen, zo 
is het project ook iets van de buurt 
geworden.

Ook modern, ook jong, maar van 
een totaal andere orde is de maker 
achter het project De Haven van Re-
nesse in de gelijknamige Zeeuwse 
badplaats, Barre Verkerke. Deze de-
coratieschilder houdt zich meer en 
meer met totaalinrichtingen bezig. 
Hier werkt hij nauw samen met de 
eigenaar van het strandpaviljoen, 
dat voordat Verkerke er zich mee 
ging bemoeien een doodgewoon 
grenenhouten strandhuis was. Het 
interieur hee� nu een industriële 
look en als bezoeker ben je steeds 
geneigd om even je hand uit te ste-
ken om te voelen: metalen zeecon-
tainers blijken van hout gemaakt, 
slordige lasnaden zijn niet van 
staal, maar van kit. Om de bier-
pomp is iets gemaakt dat een roes-
tige ijzeren pijp lijkt, maar het niet 
is. De deuren naar de keuken lijken 
ongeschilderd en splinterig, maar 
dat is trompe-l’oeil. De �jnproever 
bese� dat wat er als metaal uitziet 
en ook zo voelt, dan waarschijnlijk 
wel metaal is, maar ook weer speci-
aal behandeld om er uit te zien als 

het doet. Veel in deze strandtent is 
kunstzinnig geniaal. Maar niet al-
les…

Het tegengestelde, zowel van het 
werk van Polman als van dat van 
Verkerke, is wat Roland Mutsaars 
realiseerde in het kantoor aan huis 
van een directeur van een automo-
tivebedrijf in Schijndel. Met Polman 
vergeleken is het werk van Mut-
saars natuurlijk in de eerste plaats 
in het geheel niet op iets historisch 
gebaseerd: hij schildert een klas-
siek kantoorinterieur in mahonie en 
natuursteen, waar een lege ruimte 
was. ‘Dit is stukken goedkoper dan 
het hele interieur daadwerkelijk 
met tropisch hardhout laten betim-
meren’, legt Mutsaars uit. ‘En het is 
stukken duurzamer, want nu hoe� 
dat hout ook niet gekapt, verzaagd 
en vervoerd te worden. Een ander 
belangrijk argument om het op deze 
manier te doen is dat het langer 
goed blij�: natuurlijk hout en steen 
gaat op elkaar inwerken, dat trekt 
onvermijdelijk scheuren, of krom. 

Dit is geschilderd op mdf. Daar ge-
beurt niets mee.’ Een ander groot 
verschil is dat Mutsaars het uitein-
delijke schilderwerk in twee volle 
werkweken realiseerde, wat het 
economisch stukken interessanter 
maakt.

Met het werk van Verkerke komt 
‘Schijndel’ overeen dat er soms 
nieuwe vormen gevonden worden. 
‘Renesse’ gebruikt beschilderde 
kit als lasnaad. Mutsaars boetseert 
met een spatel uit mortel zelf een 
namaak bakstenen muurtje in de 
schouw. Beide schilders hebben 
veel vaardigheden. Mutsaars zet ze 
in om heel precies, compleet met 
verstekken en houten nagels en een 
biesje in de vloer, die er als inlay-
parket uitziet, zijn schilderwerk 
‘weg te schilderen’. Verkerke is in 
zijn creatie overal aanwezig. 

LEEUWARDEN/DOETINCHEM p�Ze zijn heel verschillend, de 
projecten die de jury van de Nationale SchildersVak-
prijs te beoordelen hee� in de categorie Decoratie-/
restauratieschilderwerk. Toch zijn er ook opvallende 
overeenkomsten: allemaal betrekkelijk jonge men-
sen. De één heel modern, de ander traditioneel.

Lekker wild of vol traditie?
Leonieke Polman wijst de jury op een 
detail in de Tuinkamer. De tafel staat 

vol met pigmenten en bindmiddelen  
FOTO: WOUTER MOOIJ

Brutaal van grootte, ingetogen van 
kleuren verrijken de voorstellingen 
over Griekse filosofen de Rotterdamse 
wijk Lombardijen

Dirk Boersma voelt na hoe de vloer 
beschilderd is. Het mahonie, de na-
tuurstenen schouw en de bakstenen 
zijn allemaal ‘nep’

Staan v.l.n.r. Dirk Boersma, Gert-Jan Lindhout, Randolph Algera en Wouter 
Mooij nu in een soort metalen fabriekshal? Neen FOTO’S: JMS

Het project is iets van 
de buurt geworden

Pasteuze verf 
in minuscule 
kwaststreepjes

Mutsaars schildert 
zichzelf weg

Decoratie-/restauratie: ongelijksoortige werken
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De enige professionele masking tape met

ULTRA SHARP®

T E C H N O L O G Y

KIP ULTRA SHARP® 
PERFECTE VERFLIJNEN ZONDER 

VOORBEHANDELING

www.kip-tape.com

MASKING TAPE
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 | GLASVEZEL
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MASKING TAPEKIP  ULTRA SHARP®

MASKING TAPEKIP  ULTRA SHARP®

Gereedschap voor het beste resultaat

De nieuwe accu-schuurmachines 
RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125.

15 dagen uitproberen
90% tevreden = 
100% geld terug

*SERVICE all-inclusive geldig na registratie van de 
machine op www.festool.nl/service.

Nu schuren 
zonder kabel.

van de redactie van
Eisma’s Schildersblad en 

SchildersVakkrant

Bekijk onze facebookpagina 

www.facebook.com/Schildersvak

klik op ‘vind ik leuk’ en ontvang dagelijks 

onze interessante en praktische updates.

SchildersVak op Facebook
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Tripleglas opvallend afwezig op Glasstec 2018

DÜSSELDORF  p�Als altijd kwam er weer veel volk naar de driejaarlijkse internatio-
nale glasvakbeurs Glasstec, in Düsseldorf. Ook het aantal exposanten uit Azië en 
het Oostblok was groter dan voorgaande edities. SchildersVakkrant concludeer-
de dat extreem isolerende ruiten niet meer in het centrum van de belangstelling 
staan. Interactief, bewegend, functioneel en decoratief glas daarentegen wel. We 
maakten voor SchildersVAKTV een �lmpje, om al het voor je ogen veranderende 
glas te vangen. Hieronder wat ons verder opviel.

�  Ze hebben opeens allemaal 
minstens één model dat het heeft: 
rupsbanden onder een machine om 
glas te plaatsen. Zoals hier, een 
‘Crawler’ van het type Winlet 1000 
van Aero-Lift. Het aantal aanbieders 
van hefapparaten neemt sowieso nog 
altijd toe, wat iets voor de prijs zou 
moeten betekenen.

�  En auto’s, die vindt iedereen leuk. 
Dit is een serieus concept voor de 
zelfrijdende auto. Merk op dat er geen 
stuur in zit en dat de passagiers alle 
tijd en ruimte hebben om naar buiten 
te kijken. Dankzij glas dat gelamineerd 
is met producten van het ook in 
Nederland actieve bedrijf Sekisui.  

�  Bij AGC heel veel aandacht voor 
Stratobel, de gelaagde beglazing, in 
eerste instantie ontwikkeld als 
veiligheidsglas (breekveilig, valveilig, 
inbraakwerkend), maar leverbaar in 
tal van bijzondere kleuren en graden 
van helderheid.

�  Een echte primeur, binnenkort ook 
op de Verticaaldagen in Gorinchem te 
bewonderen: een ‘manipulator’ op de 
16 meter kraan van Moeflon. Om hem 
te monteren moet de jib er wel af en 
dan houd je een bereik van 12 meter 
over. De manipulator kan glas van 
1000 kilo in alle mogelijke standen 
draaien. Nog iets bijzonders: de zuig-
nappen kunnen vervangen worden 
voor een palletvork; die 3000 kilo 
aankan en dan net zo beweeglijk is.

�  Op de afdeling ‘Glass techology 
Live’ kan de glasindustrie laten zien 
wat ze kan. De grote Turkse 
glasfabrikant Sedak is er veel aan 
gelegen om te laten zien dat men er 
qua innovaties met de besten mee 
kan. Getuige dit, zeer goed 
doorzichtige, belletjesvrije 
glaspakket van maar liefst achttien 
dikke lagen glas. Naar verluidt de 
dikste glasruit ter wereld.

�  Glasleverancier Pilkongton sloeg 
nog wel eens een Glasstec over. Dit 
keer staan ze er wel, met tal van 
innovaties en voorspellingen. Het 
Future Window, een ruit waarvan de 
zonwering kan verschillen, bestaat 
al, maar iemand moet ervoor op een 
knopje drukken of het moet worden 
ingeprogrammeerd. Het raam rechts 
gaat dat helemaal vanzelf doen, in 
reactie op werkelijke zonnestralen.

�  Krijgen we ons glas binnenkort zo 
aangeleverd? Glass_wrap 
ontwikkelde deze honderd procent 
herbruikbare en uiteindelijk 
recyclebare bescherming, waardoor 
glasbokken en andere beschermings-
materiaal niet meer nodig is.

�  We hadden het nog niet eerder 
gezien. Kleding in de hoogste 
snijveiligheidsklasse, speciaal voor 
dames. Tot nu toe was een unisex 
sweater het meest modieus. Alsof er 
geen vrouwelijke medewerkers op de 
glassnijderij rondlopen. Cutex sprong 
in dat gat in de markt.

�  Deze bezoekster maakt dankbaar 
gebruik van de bijzondere kwaliteit 
van het glas van het Britse Guardian 
Glass. Die stoel staat namelijk in dat 
glazen hokje om te demonstreren hoe 
geluiddicht de combinatie van 
LamiGlass Acoustic op UltraClear 
uitpakt. Wij hoorden haar niet 
praten.

�  In dit hoekje van de beursvloer was wel een beetje veel ruimte. Die werd 
echter goed benut voor demonstraties. Hier mag een bezoeker (voorzien van 
veiligheidsspullen, priem en slaghamer) proberen door een enkele ruit van 
fabrikant GlasTrösch te breken. Vanwege speciale folies doet hij daar 
verrassend lang over.

�  Er is altijd veel aandacht voor het glasonderwijs op de 
Glasstec. Duitsland heeft meerdere scholen die zich 
geheel op glasbewerking richten, van glasblazen en –
graveren, tot veredelen, ontwerpen en plaatsen. Deze 
leerling doet mee aan een skills-wedstrijd, die draait om 
het maken van vitrines.

�  Bij Bohle, aanbieder van een groot aantal 
gereedschappen en hulpstukken en apparaten die 
allemaal met glas te maken hebben, zijn altijd 
demonstraties aan de gang. Zoals van dit 
krasverwijderingsapparaat, onder de naam Scratch 
Away. We moeten zeggen dat de demonstrateur wel heel 
veel tijd nodig had. Maar dat zal onwennigheid zijn.

� Tóch nog een potje verf op de 
beurs. Een verspuitbaar, 
watergedragen product, genaamd 
ColorSpray van het Britse Regalead, 
dat gespecialiseerd is in decoratieve 
producten en componenten voor 
onder andere glas. Op de stand 
stonden tal van voorbeelden van met 
deze coating gekleurd glas.

� Een bijzondere vakman met een 
bijzonder patent. Thomas Hofberger 
is een zeer getalenteerde meubel-
maker. Maar hij ontwikkelde ook een 
geheim, gepatenteerd product om 
glas zeer sterk en tegelijk onzichtbaar 
aan welke ondergrond dan ook te 
verkleven. Aan glas, bijvoorbeeld, 
zodat je helder doorzichtige objecten 
krijgt. Of over kwetsbaar albast of 
zandsteen in kastelen en paleizen, 
en… over zijn eigen meubels, denk 
aan super gladde hittebestendige 
houten tafelbladen.

Beweging en schoonheid



Schilderen met de beste buitenlak van Veveo kan nu tot 0º. In combinatie met de nieuwe 
Platina Primer 4S kun je vertrouwen op een hoge technische duurzaamheid én ben je 
minder afhankelijk van de temperatuur. Kortom, met het Veveo Platina 4S-systeem krijgt 
je vakmanschap nog meer glans. Meer informatie? Veveo.nl.

Hoezo 
Veveo?
Je bent tot 0º verzekerd van 
maximale duurzaamheid.

NIEUW

4S



Een strak geschilderde én veilige trap? Met Titanium Trappenlak is dat 
geen probleem. De Trappenlak is stroef en zijdemat. En op de hele trap 
toepasbaar. Dat is wel zo prettig. Opentijd en verwerking zijn wat je van 
Veveo gewend bent: dik in orde. Je klanten zullen blij zijn met zo’n fraaie 
en veilige trap. Meer informatie? Veveo.nl.

Hoezo 
Veveo?
Je zet de hele trap 
strak en stroef in de lak.

ANTI-SLIP
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‘Molen toe aan nieuwe schilder’

I.D.R. Schilderwerken buiten 
de Dortse grachtenring 

Korenmolen De Hoop 
in Oud-Alblas is van 
particuliere eigenaars: 
Gert-Jan en Heleen de 
Groot, die de zaak in 

2017 overnamen van de vierde gene-
ratie, Gert-Jans vader, die nog altijd 
in het woonhuis onder de molen 
woont. Onder de naam ‘Graan&zo, 
Natuurlijk puur’ exploiteren ze de 
molen, die nog altijd maalt. Ze ont-
vangen gasten die ze rondleiden en 
richtten een winkel in waar tal van 
ambachtelijke meelsoorten en aan-
verwante producten te koop zijn.

‘We hadden net ons huis ver-
kocht in Dordrecht en dat vier-
den we in een restaurant hier in 
de buurt’, vertelt Iwan de Ruiter. 
De 31-jarige ondernemer hee� een 
schildersbedrijf met tien man perso-
neel, waarmee hij zich vooral op het 
vele monumentale werk in de bin-
nenstad van Dordrecht toelegt. ‘Een 
paar jaar geleden had ik nog twintig 
man in dienst. Dat was niet makke-
lijk in de crisistijd. Vooral in de win-
ter is het lastig om iedereen aan het 
werk te houden. Je hebt dan toch 
ook corporatiewerk en werk voor 
VvE’s nodig. Maar dat wordt meer 
en meer door de grote vastgoedon-
derhoudsbedrijven uitgevoerd. Voor 
de corporaties in RGS-contracten en 
de VvE’s brengen hun onderhoud 
steeds vaker onder bij grote beheer-
kantoren en die besteden het werk 
ook liever uit aan vastgoedonder-
houdsbedrijven. Dat is natuurlijk 
goed voor de continuïteit van die 
bedrijven. Maar voor een middel-
groot schildersbedrijf is er dan in 
de winter aanmerkelijk minder te 
doen.’

Maar, om eerlijk te zijn, De Rui-
ter vindt het schilderen zelf nog al-
tijd veel te leuk. ‘Ik ben opgeleid tot 
schilder, maar heb daarna in een 
aantal heel andere branches ge-
werkt. Onder andere als autoverko-
per. Verkopen en klantencontacten 
gaan me prima af, maar het schil-
deren vind ik toch eigenlijk wel het 
leukste. Heb je een groot bedrijf, 
dan kom je daar niet meer aan toe. 
Nu sta ik zelf weer lekker mee te 
schilderen.’

Op korenmolen De Hoop dus. 
Want in de winkel kwamen de De 
Ruiters met de De Groots aan de 
praat. ‘De molen moest nodig weer 
geschilderd worden. Puur functio-

Een stalen deur. Onderhoud aan mo-
lens is niet op verfraaien gericht. Het 
‘authentieke’ is dus echt 

Medewerker Harry Vogel haalt 
 toeren uit om bij een metalen 
 onderdeel te komen

neel, uit bescherming. Molenaars 
zien een molen als een gebruiks-
voorwerp, een machine. En met de 
krachten van wind en beweging die 
op de wieken en andere onderdelen 
slaan, hee� het ook weinig nut om 
alles dicht te zetten met epoxy of 
glad te plamuren,’ legt De Ruiter uit. 
‘Heel anders dan ik normaal werk. 
De molenaar hee� vroeger zelf aar-
dig wat geschilderd en er was ook 
wel eens een professionele schilder 
bij geweest. Maar er was duidelijk 
behoe�e aan een nieuwe, frisse 
aanpak.’

Die staat De Ruiter nu te leveren, 
als SchildersVakkrant er is alleen 
met medewerker Harry Vogel, soms 

ook met wel drie medewerkers. Een 
belangrijk deel van het werk be-
staat uit reinigen en voorbereiden. 
‘Zoals ik al zei zien molenaars hun 
molen vooral als een apparaat dat 
moet werken, niet als iets esthetisch 
fraais,’ lacht De Ruiter. ‘De houten 
delen waren helemaal groengrijs 
van de algen en het mos. We hebben 
dat met hoge druk en schrappers er 
af moeten halen. Daarbij moesten 
we nog uitkijken dat we met het 
stralen niet de bakstenen raakten. 
Die zijn ook donker uitgeslagen en 
bemost. Dat moet vooral zo blijven. 
Op middellange termijn moet ook 

de baksteen gereinigd worden en 
moeten de voegen nagelopen, maar 
nu nog niet. Raak je de muur met 
hoge druk, dan maak je hem plaat-
selijk bont.’ Het houtwerk wordt na 
reiniging en mattering geschilderd 
met Wijzonol BH Silicon Alkyd in 
traditionele ‘molenkleuren’. De 
Groot: ‘Een vochtregulerend verf-
systeem, met prima bescherming en 
ook nog een heel behoorlijke glans. 
Het schilderwerk moet gewoon 
technisch goed zijn.’

Er wordt ook in nauw overleg 
met een gespecialiseerd molen-
bouwbedrijf gewerkt. Dat gaat de 
houten delen van twee van de vier 
wieken vervangen. Dus schildert 

I.D.R. Schilderwerken voorlopig al-
leen de vier stalen blauwe dragers 
en alleen het houtwerk van de an-
dere twee wieken. Daarbij worden 
zeer terughoudend reparaties uitge-
voerd, net zoals op de andere hou-
ten delen, met Wood�ll van Wood-
cap. Aan de houten deur (op de om-
gang komen zowel een houten als 
een stalen deur uit) hee� De Ruiter 
meer aandacht besteed. ‘Een zware 
grenen deur. Die was in heel slechte 
staat. De molenaar was al van plan 
om hem te laten vervangen. Dat 
vond ik toch zonde. Met epoxyre-
paratiemiddel en door te lamineren 
hebben we die deur weer heel goed 
opgelapt.’ 

I.D.R. mag dan kleiner zijn dan 
vroeger, De Ruiter kan behoorlijk 
complexe zaken aan. ‘Ik neem het 
op me om opdrachtgevers helemaal 
te ontzorgen. Daarvoor heb ik een 
goed netwerk van specialisten, tim-
merlieden, metselaars, loodgieters, 
waarmee ik een renovatie of een 
verbouwing, ook van een monu-
mentaal pand helemaal op me kan 
nemen. Ik fungeer dan als een aan-
nemer, maar wel één die zelf mee-
werkt en op de werken aanwezig is. 
Een werk als dit, aan deze molen, is 
dan heel leuk om te doen. Heel am-
bachtelijk. Schilders en molens, dat 
hoort op een of andere manier bij 
elkaar.’

Vanaf de ommegang van de mo-
len kun je in de verte de kerktorens 
van Dordrecht zien. Dichterbij staan 
nog veel meer molens, ook veelal in 
particulier eigendom. ‘Ik hoop zeer 
dat we met het werk dat we hier 
leveren ons visitekaartje afgeven’, 
glimlacht De Ruiter. ‘Er zijn meer 
molens toe aan een schilderbeurt 
door een bekwaam en modern schil-
dersbedrijf. En ik zou die molens 
maar wat graag willen schilderen.’ 

Iwan de Ruiter vindt het werken aan 
molens leuk. En in het gebied rond 
Dordrecht staan er nogal wat
FOTO’S: JMS

Deze deur wilde de molenaar vervan-
gen. De Ruiter zag kans het te her-
stellen en over te schilderen

Korenmolen De 
Hoop maalt nog 
steeds. Het is ei-
gendom van de 
molenaar, die er 
mensen rondleid 
en een winkel op 
de benedenver-
dieping drijft

‘Onderhoudsbedrijven 
niet makkelijk voor 
schilder’

‘Het schilderwerk moet 
technisch goed zijn’

OUD-ALBLAS p�Molens in particulier bezit. Ze zijn er nog. Iwan de Ruiter en zijn 
echtgenote hadden wat te vieren in een restaurant in de buurt en liepen er eens 
een binnen. De directeur van I.D.R. Schilderwerken liep naar buiten met een op-
drachtaanvraag op zak. ‘Mooi werk, het past bij een schilder.’

Rond het koord 
is nog te zien 

hoe vies al het 
houtwerk was bij 

het begin
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‘We zochten 
een goede 
zakelijke 
auto uit 
voor mij en 

mijn mededirecteur,’ vertelt Wim 
Keet, mede-eigenaar van Schilders-
bedrijf Van Krimpen uit Hilversum. 
‘De nieuwe V60 beviel ons wel, ze-
ker de hybride uitvoering. Zo kwa-
men we aan de praat over de reno-
vatieplannen van Willem Jan.’ Van 
der Burg: ‘De renovatie wordt uit-
gevoerd door bouwbedrijf Van den 
Hengel in Soest. Heel ingrijpend 
en heel duurzaam, zodat we straks 
een BREEAM In-Use Excellence cer-
ti�caat ontvangen. Het pand wordt 
bijvoorbeeld verwarmd met een 
warmtepomp en vloerverwarming. 
Veel werkzaamheden vallen onder 
Van den Hengel, maar voor een aan-
tal werkzaamheden hebben we onze 
andere relaties benaderd. Zoals voor 
het schilderwerk.’

Het complex bestaat uit drie gro-
te productiehallen en functioneerde 
tot voorjaar 2017 als echte tinfa-
briek. De hallen zijn gebouwd in de 
vij�iger jaren en werden gebruikt 
als smelterij en perserij. Inmiddels 
zijn deze met een moderne entree 
aan elkaar verbonden. Keet: ‘De ge-
bouwen staan langs de uitgaande 
weg uit Naarden. Ik ben er heel veel 

langsgekomen. Maar altijd waren 
alle ramen geblindeerd of dichtge-
kalkt. Eigenlijk wist niemand wat er 
zich hier afspeelde.’

Van der Burg: ‘Het is nu nog een 
bouwplaats, maar een stuk over-
zichtelijker dan het was. We hebben 
de eerste maanden alleen maar ge-
sloopt. Overal stonden schuurtjes 
en opslaggebouwtjes. Pas langza-
merhand werden de mooie, indus-
triële vormen van de fabrieksgebou-
wen echt zichtbaar.’

De Tinfabriek, een naam die 
bedacht is door de familie Van der 
Burg, gaat plaats bieden plaats 
aan showrooms voor nieuwe en ge-

Wim Keet (links) 
kocht een auto 
bij Willem Jan 
van der Burg 
(rechts) en 
kwam aan de 
praat over het 
schilderwerk

bruikte Volvo’s en aan een high-tech 
werkplaats. Twee technici werken 
gelijktijdig aan een auto, zodat de 
wachttijd wordt verkort. De klant 
hee� direct contact met de techni-
cus en de werkplaats is door mid-
del van glas verbonden met de rest 
van het pand. Naast Volvo Buiten-
weg is het bedrijf Meettin gevestigd 
in De Tinfabriek. Meettin verhuurt 
�explekken, kantoren en vergader-
ruimtes, verspreid over het gehele 
complex. Tenslotte wil Van der Burg 
de enorme ruimte ook voor zakelijke 
events gaan gebruiken en verhuren 
aan derden die bijvoorbeeld een 
congres willen organiseren.

Keet: ‘We hebben voor alle ver-
schillende toepassingen naar de 
juiste verfsoorten gezocht. Zo zijn 
er door een gespecialiseerde smid 
nieuwe stalen palen, schuifdeuren 

en ramen gemaakt in industriële 
stijl. Die moesten niet geschilderd 
worden, maar stoer-industrieel blij-
ven. We hebben ze schoongemaakt 
en daarna behandeld met olie van 
Owatrol. De enorme betonnen span-
ten in de grootste ruimte hebben 
we ook niet geschilderd, maar be-
handeld met een transparante sea-
ler van Lakfa, om het kale beton te 
beschermen. Het plafond was trou-
wens verschrikkelijk zwart van het 
vuil. Een schoonmaakbedrijf hee� 
dat gereinigd. Tussen de spanten 
hebben we eerst een isolerende pri-
mer gespoten van Herbol voor een 
goede hechting en isolatie. Daarna 
hebben wij het gespoten met een 
muurverf van Herbol met schrob-
klasse 3. Daar komt toch niemand 
bij. We hebben dat gespoten met 
een zware Wagner 3.29 airless.’

‘Muren die meer te lijden heb-
ben, schilderen we met Sigmatex 
Mat met schrobklasse 1. In het gara-
gegedeelte waren die spanten vroe-
ger al geschilderd, dus daar hebben 
we ze overgeschilderd in bestaande 
grijze kleuren waarvan één met een 
groenzweem.’ Volvo schrij� voor 
het garagedeel een manshoge alu-
minium voorzetwand voor, in ieder 
geval in de werkplaats. Op andere 
plekken zetten de mannen van Van 
Krimpen tot dezelfde hoogte een 

Sikkens vloerproduct op de muur: 
Wapex 660 in RAL 7004. Keet: ‘Een 
2k watergedragen vloerverf. Heel 
robuust en goed schoon te houden. 
Maar wel bedoeld voor vloeren, 
dus moest het heel voorzichtig wor-
den aangebracht, omdat het weinig 
standvermogen hee� en anders le-
lijke zakkers gee�.’

Van der Burg: ‘Aan het begin 
vertelde ik de burgemeester en de 
wethouder over mijn plannen. Zij 
waren meteen enthousiast. Maar 
daarna kom je in de molen van de 
vergunningen en bestemmings-
plannen. Gelukkig is dat voor het 
grootste deel wel goed gekomen. In 
De Tinfabriek staat duurzaam sa-
menwerken centraal. Het is mooi 
om te zien dat we dit tijdens de ver-
bouwing al hebben bereikt. Dankzij 
de goede samenwerking met onze 
partners kunnen we van de monu-
mentale fabriek een duurzame en 
inspirerende locatie maken, waar 
mensen graag willen verblijven.’

Over dit project is ook een film-
pje te zien op SchildersVAKTV (You-
Tube)

De schilders moesten zich nu en dan flink inhouden, want een ‘industri-
ele’ look was gewenst

Metalen palen moesten er zo natuur-
lijk mogelijk uitzien. Reinigen en oli-
en met Owatrol was de oplossing

‘Altijd waren de 
ramen geblindeerd of 
dichtgekalkt’

Het staal moest stoer 
industrieel blijven

De Tinfabriek: pand vol uitdagingen

Schildersbedrijf Van 
Krimpen kiest overal de 
juiste verf 

De betonnen spanten van de grote showroom werden behandeld met een sea-
ler van Lakfa, het plafond ertussen gespoten met Herbol. Witte muren bene-
den gerold met Sigmatex. FOTO’S: JMS

NAARDEN p ‘Een nieuw pand bouwen was waarschijn-
lijk goedkoper geweest,’ vertelt Willem Jan van der 
Burg, eigenaar van Volvo Buitenweg in Naarden. 
Maar de geheimzinnige, besloten fabriek aan de 
overkant van de huidige showroom en werkplaats 
vraagt er gewoon om om opgepoetst en transparant 
gemaakt te worden. Daar helpt Van der Burgs klant 
Wim Keet maar wat graag aan mee.

Voor de muren 
in de werkplaats 
werd gekozen 
voor de vloer-
coating Wapex 
van Sikkens, niet 
bedoeld om ver-
ticaal aan te 
brengen
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Valpaint opent eigen 
showroom in ETC

‘Vier jaar geleden 
zocht ik contact 
met het Itali-
aanse Valpaint,’ 
vertelt Sander 

Kos. ‘Ik was op zoek naar nieuwe 
producten voor mijn verfgroothan-
del San Coatings, in Huizen. Daar 
verkoop ik verf van Global Paint en 
van Herfst & Helder, de gebruike-
lijke specialties en non-paint. Prima 
producten, �jne klanten, maar je 
onderscheidt je niet echt van de 
concurrentie. Valpaint maakt al-
leen maar decoratieve wandafwer-
kingen. Geen ‘gewone’ muur- of 
lakverven. Ze zijn doorlopend bezig 
nieuwe creaties te maken.’
Het duurde een aantal weken voor 
Kos antwoord kreeg op zijn eerste 
mailtje. ‘Gelukkig werkt Jos Eb-
bing, een Nederlander die in Italië 

CULEMBORG  p�Leveranciers als Orac Decor en Little Greene gingen hem al voor. 
Maar sinds begin dit jaar staat Sander Kos, verfgroothandelaar in Huizen, ook 
met een showroom in de wekelijkse beurs voor interieurarchitecten en woon-
winkels dat het ETC Designcentrum in Culemborg is.

Soms is de stap tussen decoratieve 
wandafwerking en decoratie snel 
genomen: een roestende ijskast

Een van de nieuwste ontwikkelingen: vloeibaar metaal. Na aanbrengen en 
uitdrogen dient dit in steeds fijnere korrelgrootte geschuurd te worden en 
daarna gepolijst FOTO’S: JMS

Een decoratie alsof de wand met linnen is bespannen: speciale verf 
aanbrengen en in twee richtingen kammen

groot warenhuis van twee verdie-
pingen vol aanbieders: lampen, gor-
dijnen, tapijten, behang, meubels. 
Doelgroep: het middensegment en 
hoger.  Elke maandag is het open 
voor publiek op uitnodiging. Dan 
zijn de standhouders ook allemaal 
aanwezig. Kos: ‘De prijs is hier min-
der relevant. We hebben bijvoor-
beeld een vloeibare metaalafwer-
king: je voorziet de ondergrond van 
een metaallaag en door schuren en 
polijsten maak je hem prachtig glad. 
Dat kost een paar honderd euro per 
vierkante meter aan materiaal en 
arbeidsloon. Een klant die hier met 
zijn opdrachtgever komt rondkijken 
overweegt misschien andere, veel 
duurdere oplossingen.’
Bij wandafwerkingen van bijvoor-
beeld een namaak krokodillenhuid 
van 350 euro per vierkante meter, is 
het wel van belang dat je weet dat 
je het ook kúnt. Kos maakt gebruik 
van de geboren Gentenaar Serge Fri-
ant, voor technische trainingen en 
technische werkbegeleiding. Friant: 
‘Vroeger gaven we met Valpaint al-
leen een basiscursus van vijf uur, 
dan kon je een aardige Stucco An-
tico of een betonlookimitatie op-
brengen. Nu bieden we een basis-
cursus, een vervolgcursus en een 
artistieke cursus. In kleine groepen. 
De verdiepingscursus duurt drie da-
gen. Daarna kun je een supergladde 
tadelakt maken, echt spelen met 
de verschillende producten. Ik zelf 
maak regelmatig afwerkingen die je 
niet in de brochures vindt.’ Friant 
werkte ook met andere afwerkings-

producten, maar werkt nu uitslui-
tend nog met  Valpaint: ‘Ze hebben 
het beste aanbod op de markt. Voor 
een belangrijk deel zijn hun pro-
ducten op natuurlijke basis, met zo 
min mogelijk synthetische toevoe-
gingen.’ Friant vindt ook het door-
lopend innoveren van de fabrikant 

belangrijk. ‘Ze hadden een mooie 
betonlook afwerking, die gewoon 
over badkamertegels heen kan. Wij 
wezen hen er op dat die dan wel 
zeer goed waterafstotend moest 

Een van de opvallendste afwerkingen 
is deze ‘krokodillenhuid’ en is er ook  
in ‘olifant’ of ‘boomschors’

Serge Friant geeft de cursussen en kan ook de technische begeleiding van 
werken op zich nemen

Sander Kos: ‘Al na twee weken proefdraaien wist ik: hier 
moeten we als Valpaint staan’

‘De prijs is hier minder relevant’

woont, voor Valpaint. Hij bracht het 
eerste contact tot stand. Zo ben ik 
eerst zelf cursussen gaan volgen en 
heb het daarna op de Nederlandse 
markt gebracht.’
Die markt bestaat uit enerzijds 
schilders die iets extra’s willen, an-
derzijds uit stukadoors. ‘Er zijn een 
paar producten die je kunt rollen of 
kwasten. Zoals een helderblauwe 
afwerking, die er als jeans uitziet: 

je rolt het op en trekt het na met een 
kammetje,’ legt Kos uit. ‘Maar de 
meeste producten worden toch met 
een spaan of met een van de vele 
andere hulpmiddelen opgebracht. 
Dat ligt dichter bij stukadoors. 
Die merken ook dat de vraag naar 
mooie decoratieve wandafwerkin-
gen toeneemt. Ik lever nu dan ook 
veel aan stukadoorgroothandels, 
voornamelijk nog in Utrecht en 
Noord- en Zuid-Holland.’
Zijn aanwezigheid in het ETC hee� 
Kos aan applicateurs te danken. 
‘Ben en zijn zoon René Verhoeckx, 
van Quality Interieur Art in Alme-
re, werd gevraagd om voor het ETC 
een paar pilaren te maken en af te 
werken. Dat vond de organisatie zo 
mooi dat ze hen aanboden om zeven 
weken als proef hier een showroom 
in te richten te bemannen. Ik hielp 
ze daarbij en na twee weken had ik 
al door: hier moeten we als Valpaint 
staan.’
Het ETC Designcentrum bestaat al 
dertig jaar en richt zich op profes-
sionele (binnenhuis-) architecten, 
en woonwinkeliers. Het is een soort 

zijn. Je wilt er niet met een sealer 
van een ander merk overheen moe-
ten. Daar luisteren ze dan naar en 
dan ontwikkelen ze dat.
Kos: ‘Ik vind het heel inspirerend. 
Er komen uit deze showroom in het 
ETC heel mooie projecten voort. Zo-
als een hotelketen, maar ook een 
interieurontwerpers die nu al voor 
de tweede klant een aantal wanden 
met onze producten willen maken. 
En de volgende dag sta ik weer ge-
woon in de groothandel tussen de 
schilders. Ik vind het een geweldige 
combinatie.’  

Afwerking die je niet
in brochures vindt

‘Een dag later weer
tussen de schilders’



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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Bij oprechte interesse van 
zowel koper als verko-
per zullen de partijen 
meer van elkaar moeten 
laten zien. ‘Inderdaad, 

het gordijn gaat een keer open’, stelt 
Richard olde Hartman. Hij maakt 
samen met vader Ben olde Hartman 
deel uit van Olde Hartman Advies 
uit Amersfoort, gespecialiseerd in 
fusie- en overnametrajecten van 
mkb-bedrijven in de bouwnijver-
heid. ‘Sterker nog, openheid is de 
kracht van succes, om een tegel-
wijsheid te noemen, maar daarom 
niet minder waar. Van meet af aan 
transparant zijn is van wezenlijk 
belang. Ben je een paar gesprekken 
met elkaar op gang, dan moeten er 

gaandeweg geen onuitgesproken za-
ken boven tafel komen. Tussentijdse 
salarisverhogingen, niet genoemde 
ziektes van medewerkers tasten het 
inmiddels opgebouwde vertrouwen 

aan. Voorkom dat er tussentijds nog 
‘lijken’ uit de kast komen. Wettelijk 
bestaat er zelfs een meldingsplicht 
bij de verkoper en een onderzoeks-
plicht bij de koper. Zijn de eerste 
kennismakingsgesprekken en de 
uitgesproken intenties achter de 
rug, dan komt de waardebepaling 
van het bedrijf in beeld.’

Volgens Ben olde Hartman be-
staan er diverse soorten van waar-
debepaling, vaak boekhoudkundig 
ingegeven: ‘Je hoort “deskundigen” 
wel eens roepen dat een bedrijf één 
maal de omzet waard is. Een andere 
methode is de discounted cash� ow-
methode (vrije kasstroom), een 
boekhoudkundige rekenmethode 
die grofweg vaststelt wat resteert 
na a� rek van uitgaven. Een langja-
rige toetsing, naar verleden én toe-
komst, levert dan een indicatie op. 
Het is een ingewikkelde methode 
die geen rekening houdt met bij-
voorbeeld een lastig voorspelbare 
economische recessie. Een andere 
gecompliceerde rekenmethode is 
die van Ebita (Earnings Before de-

duction of Interest, Tax and Amorti-
sation), ofwel winst voor a� rek van 
renten, belastingen en afschrijvin-
gen van activa. En zo zijn er meer 
rekenmethoden die voor het soort 
overnames in de schildersbranche, 
vaak de kleinere mkb-overnames, 
minder geschikt zijn. Ze gaan voor-
bij aan een aantal waarde-indicato-
ren waar wij als Olde Hartman Ad-
vies waarde aan toekennen.’

Olde Hartman Advies hanteert 
een aantal waarde-indicatoren 
waarbij het bedrijfspro� el een be-
langrijke rol speelt. ‘Je kijkt van-
zelfsprekend naar het vermogen, 
ook “verborgen” vermogen’, weet 
Richard olde Hartman. ‘Zo zal een 
schildersbedrijf met twee miljoen 
euro omzet en een winst van een 
ton in Rotterdam meer waard zijn 
dan hetzelfde bedrijf met ook twee 
miljoen omzet en een ton winst in 
Overijssel. Ook zal een bedrijf met 
dezelfde cijfers dat louter uit par-
ticulieren opdrachtgevers bestaat 
minder waard zijn dan het bedrijf 
dat overwegend instellingen en 

corporaties tot haar klantenkring 
rekent. Professionele opdrachtge-
vers bieden nu eenmaal meer con-
tinuïteit dan particuliere opdracht-
gevers. Ook de lee� ijdsopbouw van 
de medewerkers binnen een bedrijf 
levert qua waarde een wereld van 
verschil op. Bestaat je medewer-
kersbestand uit louter 50-plussers 
en 60-plussers of beschikt de verko-
pende partij over een medewerkers-
bestand met een evenwichtige leef-
tijdsopbouw van jong tot oud? Een 
andere indicator die een rol speelt 
bij de waardebepaling is de loca-
tie en grootte van het bedrijfspand. 
Staat het pand op een representa-
tieve locatie of met hetzelfde aan-
tal vierkante meter op een morsige 
industrieterreintje ergens achteraf?’

Ook de rol van verkopende partij 
kan de waardebepaling mee vorm-
geven. Ben olde Hartman: ‘Blij�  de 
vertrekkende directeur-eigenaar 
nog een afgesproken periode bij 
het bedrijf betrokken of is die na 
het zetten van de handtekening di-

AMERSFOORT  p�Voor de waardebepaling van een bedrijf 
bij een bedrijfsovername bestaat geen simpele for-
mule. Een reeks indicatoren bepaalt de prijs. 

Bedrijfsovername (deel 4)

#Schildereniseenvak

Wat een primeur! Ook de 
schilder heeft nu zijn 
eigen programma op 

televisie gekregen. Voor wie het nog 
niet gezien heeft: de uitzendingen 
zijn terug te kijken via de website van 
RTL. Uiteraard is het prachtig dat 
ons mooie schildersvak op positieve 
wijze neergezet wordt. Maar toch 
vallen mij nog zaken op. Hoe kan 
het bijvoorbeeld dat je wel bereid 
bent zo’n programma te sponsoren, 
maar dat je er op je website of social 
media nauwelijks tot geen aandacht 
aan besteed? En hoe kan het dat de 
helft van de sponsors geen goede 
tools op zijn website heeft staan om 
websitebezoek te meten?

Datzelfde vroeg ik mij af op de 
vakbeurs in Hardenberg. Een beetje 
stand met een mannetje of twee aan 
verkopers zal voor drie dagen toch al 
gauw aan paar duizend euro kosten. 

Waarom maak je die kosten wel ter-
wijl je online niet te vinden bent? Ik 
zeg het nog maar eens een keer: bij 
meer dan 90 procent van de aanko-
pen wordt eerst online georiënteerd. 
Word jij daar dus niet gevonden, zal 
het moeilijker worden je klant van 
jouw product te overtuigen. Of dat nu 
een pot verf, een tube reparatiemid-
del of een complete schilderbeurt 
voor binnen en buiten is.

Terug naar het programma: naar 
ik heb gehoord is er naast aandacht 
voor de vakinhoudelijke fi nesses ook 
aandacht zijn voor het ondernemer-
schap, dat steeds onlosmakelijker 
verbonden lijkt met het schildersvak. 
En ik denk dat dat nog steeds hard 
nodig is. Je werk presenteren, uitdra-
gen hoe mooi het vak is en durven 
zeggen dat jouw bedrijf de beste/
snelste/goedkoopste is, veel schil-
ders zijn er te bescheiden voor. Die 

zeggen dan: kwaliteit verkoopt zich-
zelf. Dat klopt, maar het verkoopt 
een stuk beter als je het ook actief 
promoot.

Een goede naam en een aan-
sprekend logo zijn daar bijvoorbeeld 
onderdeel van. Een website, zodat je 
gevonden wordt en zelf bepaalt wat 
mensen over je bedrijf lezen ook. De 
volgende stap? Durven promoten! 
Dat mag ook offl  ine. Bezoek bij-
voorbeeld eens een netwerkclub, ga 
actief met een stapel visitekaartjes 
naar een bijeenkomst en daag jezelf 
uit. Dat heeft de bedenker van het 
programma ook gedaan en kijk eens 
aan, het is gelukt: een programma 
over schilderen op de televisie. Zon-
der lef en doorzettingsvermogen was 
dat nooit gelukt, denkt u wel?

 alger@socialpaint.nl
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Activa betreff en 
vaak zaken als 
de verfmengma-
chine, kantoor-
inrichting, de be-
drijfswagens, 
steigermaterieel, 
hoogwerker, de 
levensduur en de 
afschrijvingen 
ervan
FOTO: HVG

rect vertrokken? Dit soort goodwill 
beïnvloedt de waarde in positieve 
zin als de vertrekkend ondernemer 
zijn netwerk nog een periode weet 
te kapitaliseren. Daarmee kun je als 
verkopende partij de onzekerheden 
van de koper deels wegnemen. En 
dat mag wat waard zijn.’

Een stelling van Ben olde Hart-
man is onder andere dat de waarde 
van een bedrijf afneemt nadat de 
ondernemer een lee� ijd hee�  be-
reikt van 55-plus: ‘Ik heb het hier 
over het mkb. Is een ondernemer al 
wat ouder, dan zal de lee� ijd van 
zijn opdrachtnemers of contactper-
sonen bij de opdrachtnemers ge-
middeld doorgaans ook wat hoger 
liggen. In algemeenheid, de lee� ijd 
van het netwerk is meegegroeid met 
het medewerkersbestand. Maar niet 
altijd. We zien een tendens.  Richard 
olde Hartman vult aan: ‘De oudere 
ondernemer neemt eerder een con-
soliderende houding aan. Investe-
ringen nemen af, of worden uitge-
steld: “dat is voor de volgende gene-
ratie”. Denk aan digitaliserings- en 
automatiseringsprocessen.’

Is er eenmaal een intentieover-
eenkomst getekend waarin inten-
ties al zijn uitgesproken over bij-
voorbeeld het bedrijfspand kopen 
of huren of grofweg de waarde van 
de activa? Dan kan een bedrijfs/
boekenonderzoek, met een moei-
lijke term ook wel ‘due diligence’ 
genoemd, uitkomst bieden. Die 
activa betre� en vaak zaken als: de 
verfmengmachine, kantoorinrich-
ting, de bedrijfswagens, hoogwer-
ker, de levensduur en de afschrij-
vingen ervan, maar ook de lopende 
opdrachten. Richard olde Hartman: 
‘De boeken staven feitelijk wat er 
in de gesprekken is overlegd. Dit is 
overigens meer van belang bij een 
verkoop aan derden, minder binnen 
familiebedrijven.’

In het volgende deel van deze 
reeks meer aandacht voor de � nan-
ciering van de bedrijfsovername.

De waardebepaling van een bedrijf is veel meer dan een 
boekhoudkundige benadering alleen

‘Openheid is de kracht 
van succes’

‘Voorkom lijken uit de 
kast’

Olde Hartman Advies
Ben en Richard olde Hartman van Olde Hartman Advies uit Amersfoort 
zijn gespecialiseerd in fusie- en overnametrajecten van mkb-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. 



‘Met het LBH SDT Ul-
tra-systeem praat je 
over glansbehoud 

en onderhoudsverwachting van 
twaalf jaar. Maar lang niet alle 
projecten lenen zich voor zo’n 
hoge mate van duurzaamheid. 
Bijvoorbeeld projecten met ge-
voelige verbindingen, regelma-
tig voorkomende lekkages langs 
beglazing en beschadigingen, 
maar ook (nieuw)bouwprojecten 
met veel inwaaiende vervuiling’, 
aldus Lokhorst. ‘Veel schilders 

zijn juist gebaat bij een goed 
verfsysteem met een kortere on-
derhoudsinterval dat onder bij-
zondere omstandigheden goed 
functioneert. Denk ook aan wis-
selvallige weersomstandigheden, 
aan steigers die snel afgebroken 
moeten worden of aan deuren en 
ramen die maar korte tijd open 
kunnen staan.’

Voorwaarde is volgens Lok-
horst wel dat het een goed pres-
terend product moet zijn: ‘Mis-
schien niet zo optimaal als de 
LBH SDT-lijn, maar wel kwalita-
tief goed. Zie de nieuwe Sneldro-
gende Grondlak en Hoogglans 
als een probleemoplossend verf-
systeem.’

Met een onderhoudsverwach-
ting van circa zes jaar, aldus Lok-
horst, scoor je uitstekend met 
dit sneldrogende verf systeem op 
urethan alkydbasis: ‘Er zijn ge-
noeg projecten die met die zes 
jaar uitstekend uit de voeten kun-
nen. Hier is gekozen voor een 
snelle droging in combinatie met 

een mooie hoogglans. Maar het 
systeem is ook weer niet dermate 
sneldrogend dat een schilder er 
niet mee kan werken. De open tijd 
en vloei is dusdanig dat de schil-
der er heel prettig mee kan strij-
ken.’

De meer hoogwaardige verf-
systemen (LBH/SDT) kenmerken 
zich door een rode verpakking. 
‘De probleemoplossende verven, 
waaronder ook dit nieuwe snel-
drogende hoogglanssysteem, 
hee�  een auberginekleurig uiter-
lijk. Hier is meer gekeken naar 
een korter droogtijd. De grondlak 
is hoogvullend, maar ramen en 
deuren zijn toch snel te sluiten. 
Een kwaststreepje of licht sinaas-
appele� ect is snel en eenvoudig 
weg te schuren, alvorens de hoog-
glans is aan te brengen. Groot 
voordeel blij�  het sneldrogend 

karakter. De Sneldrogende Hoog-
glansverf is na twee uur regenvast 
en na anderhalf uur stofdroog, 
slaat niet mat en laat geen zicht-
bare putjes achter.’

De verwerkingstemperatuur 
van Sneldrogende Grondlak en 
Hoogglans ligt tussen 0° en 25° 
Celsius. ‘Een lage temperatuur 
zegt echter alleen iets over de ver-
werkbaarheid. Luchtvochtigheid 
is vaak de beperkende of vertra-
gende factor bij droging, samen 
met een lage temperatuur en te 
hoge ver� aagdikte. Bij droog, 
vorstig weer kun je bijvoorbeeld 
doorgaans prima schilderen.’ 

‘Regenvast na 2 uur’
ZWOLLE  p Met de introductie van de LBH SDT Ultra Grond- en Hoogglanslak had Wijzonol 
Bouwverven het helemaal voor elkaar. Beter was nauwelijks denkbaar. En nu, korte tijd later, 
introduceert Wijzonol toch een Sneldrogende Grondlak en Hoogglans. ‘Voor situaties waarin snelheid 
geboden is’, aldus Pieter Lokhorst, technisch productspecialist bij Wijzonol Bouwverven.

‘Zie het als een 
probleemoplossend 
verfsysteem’

EKODUR
HET BESTE
VOOR BINNEN

EEN COMPLEET ASSORTIMENT WATERGEDRAGEN

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

Patrick, 
Meester Verfmaker 

in opleiding 

SGA-BEURS 
GORINCHEM
STAND NR. A109

HET PRODUCT2k onzichtbare 
 parketlak
Het programma onzichtbare par-
ketlakken van Rigo Ver� abriek is 
uitgebreid met Skylt Grondlak en 
Skylt Overlakbare Kleurolie 2K. De 
grondlak hee�  dezelfde naturelle 
uitstraling als de Original variant en 
is eventueel eenvoudig aanzetvrij 
toe te passen als eerste laag. Het is 
echter niet noodzakelijk. De speci-
ale formulering van de overlakbare 
kleurolie 2K stelt de parketteur in 
staat de vloer direct na het droog-
wrijven van de olie over te lakken. 
Een tussentijdse droogtijd is niet 
nodig. De kleurolie is beschikbaar 
in drie basissen en aankleurbaar 
met losse kleurpigmenten (Color for 
oil). Het volledige Skylt assortiment 
is ondergebracht in zwarte cans en 
� essen.
info: (0255) 54 84 48
www.rigoverff abriek.nl
bouwproducten.nl: 253432

Textiel 
wandbekleding
Vescom breidt het assortiment uit 
met een collectie textiel wandbekle-
ding met 23 dessins. De non-woven 
materialen zijn voorzien van een 
betonlook of aardse tinten waarmee 
zij geavanceerde technieken onder 
de aandacht brengen. Verder zijn 
alle producten brandwerend, ASTM 
E84 Class A en Euroclass gecerti-
� ceerd waarmee ze geschikt zijn 
voor de projectmarkt. Daarnaast 
hee�  Vescom de Xorel collectie 
uitgebreid met de varianten Linen 
en Switch. Het gaat hier om cradle-
to-cradle wandbekleding met een 
geprononceerde ketting en inslag. 
Linen toont daarbij een linnen-
look, terwijl Switch zich kenmerkt 
door afwisseling van structuren in 
verticale streep. Door toepassing 
van robuuste materialen is ook deze 
wandbekleding geschikt voor de 
projectmarkt. 
info: (0493) 35 07 67
www.vescom.nl
bouwproducten.nl: 253433

Spuitinstallatie
Onder de naam DutyMax High Pres-
sure GH675DI biedt Wiltec een ster-
ke mobiele airless spuitinstallatie 
voor hoogviskeuze coatings. Hier-
mee is het apparaat vooral geschikt 
voor het aanbrengen van brand-
vertragende coatings, dakcoatings, 
waterproo� ng, brandvertragende 
coatings of beschermende coatings. 
De spuitinstallatie biedt een druk 
van 465 bar en hee�  een opbrengst 

tot 5,7 l/min. Het is eenvoudig te be-
dienen en naar wens voorzien van 
een benzinemotor of een elektrische 
motor; in het eerste geval is het ook 
in te zetten op locaties waar geen 
stroom voorhanden is. De installatie 
is uit te rusten met de Heavy-Duty 
Jetroller van 22,5 of 45 cm die het 
materiaal kan aanbrengen en gelijk-
tijdig narollen. 
info: (0413) 24 44 44
www.wiltec.nl
bouwproducten.nl: 253436

Pro� elmeter 
Met de pro� elmeter van Ventistone 
bepaalt de schilder en glaszetter 
snel en nauwkeurig het juiste type 
en de maat neuslat. De uitvinder en 
leverancier van steenvezelpro� elen 
Ventistone ontwikkelde een klein 
liniaaltje dat schilders en glaszet-
ters gemak, tijdwinst en precisie 
oplevert bij het inmeten. De pro� el-
meter is gratis verkrijgbaar bij 38 
vestigingen van verfgroothandels in 
het land. Het is een kunststof lini-
aal, universeel bruikbaar voor alle 
soorten neuslatten. Met de handige 
inkeping druk je de pro� elmeter 
tegen de binnenkant van de neus in 
de juiste hoek van de onderdorpel. 
Je bepaalt de afmeting van de neus-
lat via de maatvoering op de liniaal. 
info: (0344) 68 00 00
www.ventistone.nl
bouwproduvcten.nl: 253457

Pieter Lok-
horst: ‘Soms 
gaat een 
snelle dro-
ging boven 
een hoge on-
derhoudsver-
wachting’
FOTO: WIJZONOL 
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Voegvulling
Vedafeu C van Hakron is een in-
drukbaar, niet brandbaar voegvul-
lingsmateriaal dat vervaardigd is 
van minerale vezels die zijn samen-
gebonden met glasvezelgaren. De 
voegvulling is beschikbaar als een 
� exibel, vocht- en schimmelbesten-
dig, cilindrisch koord met brand-
klasse A1 dat voldoet aan de Euro-
pese richtlijn nr. 97/69/CE (deel Q). 
Desgewenst is het ook toe te passen 
in combinatie met afdekstrips, kit, 
voegenband of voegpro� elen. 
info: (0341) 27 88 00
www.hakron.nl
bouwproducten.nl: 253440

Kleurenkaart ‘green’ 

Op basis van een samenwerking 
met National Trust, hee�  Little 
Greene, vertegenwoordigd door 
Van Sand, de kleurenkaart ‘Green’ 
geïntroduceerd. Deze kaart omvat 31 
groentinten die a« omstig zijn van 
zowel NT als Little Greene zelf. Alle 
kleuren hebben een eigen verhaal. 
Evenals alle andere kleurenkaarten 
is ook deze versie eenvoudig te ge-
bruiken. 
info: 06 15 95 22 66
www.vansand.nl
bouwproducten.nl: 253439



Zoals het meeberekenen van 
het parkeergeld. Dat is nu een 
kwestie van een vinkje zetten 

in het elektronische o� erteformu-
lier. Mark, of een van zijn zestien 
medewerkers van Baaij Schilders-
bedrijf, vullen dat ter plekke bij de 
klant in op een tablet of een smart-
phone. En heb je ‘ja’ aangevinkt, 
dan vraagt het systeem je om ook in 
te vullen wat het uurtarief ter plekke 
is. ‘We werken veel in Amsterdam, 
dus als je dat vergeet, heb je een be-
hoorlijke kostenpost.’ 

Baaij liep als familievader tegen 
de rompslomp van het ondernemen 
op. En keek eerst wel degelijk rond 
bij bestaande schildersso ware. 
‘Maar dat zijn vaak uitgebreide pak-
ketten, waar je maar een klein deel 
daadwerkelijk van gebruikt. Boven-
dien moet so ware voor iedereen te 
begrijpen en te hanteren zijn.’

Een bevriende IT-er wilde wel 
eens wat in elkaar zetten en van het 
één kwam het ander. Baaij zette PBC 
Support op samen met een ontwik-
kelaar en een gra� sch ontwerper. 
‘We hoeven er allemaal niet van te 
leven, we hebben onze eigen bedrij-

ven, maar we geloven wel dat we 
hier een goed product hebben.’

Het programma is geheel web-
based, hoewel het voelt en werkt als 
een app. Het begint, zoals alle schil-
derso ware, met het aanmaken van 
een klant. Daarna kan het project 
met foto’s en uitrolmenu’s worden 
omschreven. Baaij: ‘Alle gegevens 
die je invult komen transparant bij 
de klant in de o� erte. Die kun je er 
ook meteen een afschri  van toestu-
ren. Je kunt er alleen geen prijzen 
op zien. Die bepaal ik, als onderne-
mer. Soms in samenspraak met de 
groothandel.’ 

Dat is een bijzondere feature: er 
kan worden aangevinkt of een verf-
bestek gewenst is. ‘We zijn met een 
aantal vrije groothandels in gesprek 
om dit te realiseren. Er gaat dan een 
afschri  van de o� erte, zonder per-
soonsgegevens, naar de groothan-
del. Die stelt een ver� estek op en 
stuurt die naar de schilderonderne-
mer. Die kan het toevoegen aan de 

uiteindelijke o� erte.’ 
Baaij voedde het systeem met 

kengetallen over hoe lang een 
schilder(-sploeg) over een gebouw-
deel doet. ‘Dat is op basis van mijn 
eigen mensen. Je kunt dat altijd 
aanpassen aan je eigen situatie.’ 
Het systeem houdt overigens ook 
een dossier bij van alle medewer-
kers, bijvoorbeeld wie er VCA hee  
en wie niet. Het is tegelijk een plan-
ningsmodule, zowel voor degene 
die de o� erte komt opnemen als 
degenen die het werk komen uitvoe-
ren. In de bevestigingsmail voor een 
opdracht staat dus meteen welke 
schilders op welk tijdstip de klus 
komen klaren.

De so ware van PBC Support zit 
vol met mogelijkheden op het ge-
bied van klantcontacten. Baaij: ‘Je 
krijgt een reminder als een klant 
niet op een o� erte reageert. Of als 
het tijd wordt te bellen voor een on-
derhoudsbeurt. Je kunt vanuit het 
systeem nieuwsbrieven en kerst-
kaarten sturen. We gaan de onder-
nemers ondersteunen om er alles 
uit te halen.’

Afdichtingskit
De neutrale silicone 
Parasilico Pro Glass van 
DL Chemicals is speci-
aal ontwikkeld voor toe-
passingen waarbij de si-
licone in direct contact 
komt met de butylaf-
dichting van isolerend 
glas of veiligheidsglas. 
Hiermee is het product 
onder meer te gebruiken door appli-
cateurs die werken met een volvlak-
verlijming bij het plaatsen van hun 
beglazing of die hun glasblokje on-
deraan de beglazing willen kleven. 
De neutrale, 1-component silicone is 
makkelijk te verwerken en biedt een 
goede klee� racht op vrijwel alle 
bouwmaterialen. Bijvoorbeeld glas, 
aluminium, alkalische ondergron-
den, geglazuurde tegels, polyester, 
abs, polystyreen, messing, staal en 
pvc. Daarbij is het blijvend elastisch 
en bestand tegen veroudering, 
weersinvloeden en uv-straling.
info: 0032 56 62 70 51
www.dl-chem.com
bouwproducten.nl: 253441

‘So� ware zoals ik het zelf wou hebben’

Mark Baaij: ‘We 
gaan onderne-
mers ondersteu-
nen om er alles 
uit te halen.’ 
FOTO: JMS

‘Ondernemers helpen
er alles uit te halen’
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Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of worden overgenomen, in enige vorm of 
op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, 
door fotokopiëren of enige andere manier, zonder 
voorafgaande schri elijke toestemming van de 
uitgever.
Uitgever en auteurs aanvaarden dan ook geen 
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aard ook, die het gevolg is van handelingen en/
of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde 
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Technische sprays
Het assortiment Zwaluw Techni-
sche Sprays is uitgebreid met twee 
coatings. De Spack 
Spray repareert 
beschadigingen 
in stuc- en gips-
ondergronden. De 
Isoleer Spray zorgt 
ervoor dat kringen 
door schimmel, 
vocht en aanslag 
geïsoleerd worden 
en niet doordringen in een nieuwe 
toplaag. Met Zwaluw® Spack Spray 
zijn beschadigingen van onder 
andere stuc- en gipsondergronden 
te repareren. De spackspray is na 
3-4 uur droog en overschilderbaar, 
is oplosmiddelvrij en zonder zware 
metalen. Zwaluw Isoleer Spray is 
een helderwitte primer (RAL 9010) 
die snel droogt en grondig isoleert. 
De spray isoleert schimmel, vocht 
en aanslag. 
info: (0162) 49 10 00
www.denbraven.com
bouwproducten.nl: 253478

DE SPECIALIST

ALMERE  p Mark Baaij wil erbij zijn nu zijn jonge kinderen opgroeien. Daar heeft de schildersbranche PBC 
Support aan te danken. ‘Het bespaart me zo ontzettend veel tijd. En ik vergeet niets meer.’

Woongenot

Geniet u ook zo van wonen? 
Ik woon ieder dag en wil dit 
blijven doen. Ik kan het ie-

dereen aanbevelen.
Een belangrijke partij in de 

wereld van het wonen is de woning-
corporatie. En zoals geen bedrijf 
beter is dan zijn mensen, zo zal de 
woningcorporatie ook de posten met 
eersteklas medewerkers willen invul-
len. Hierover vond ik een interessant 
initiatief, dat zijn elfde editie beleeft: 
de traineeship.

Waarom dat weer een Engelse 
naam moet hebben weet ik niet, 
maar belangrijk is: het betreft geen 
stage. Dat is wat anders. Een trai-
neeship houdt in dat je werknemer 
bent voor bepaalde tijd, in dit ge-
val een half jaar en er intensieve 
praktijktraining bij krijgt in de baas 

zijn tijd. De opzet van Talentinhuis, 
die dit jaarlijks organiseert, is dat 
je driemaal achter elkaar zo´n 
traineeship krijgt, bij verschillende 
woningcorporaties. Voorwaarde voor 
deelname is een relevante opleiding 
– ik zou bijvoorbeeld mijn eerste 
studie Sociale Geografi e kunnen 
opvoeren – en maximaal twee jaar 
werkervaring. Maximaal. Die had ik 
nog niet gehoord. Meestal staat er 
een minimum. Dit is echt bedoeld om 
aanstormend talent klaar te stomen 
voor het grote werk. En velen houden 
er een baan aan over. Zou wellicht 
ook een mooie opzet voor de schil-
derswereld zijn.

En wat heeft de schilder hier dan 
mee te maken? Bij tal van opleidin-
gen vraag ik me direct af: en hebben 
wij aan de coatingtechniek gedacht? 

Anders gezegd: zou er ook laktech-
niek in verwerkt zijn? In de zin van: 
het belang van een fraai afgewerkte 
directe leefomgeving voor de woon-
beleving, de mogelijkheden van 
functionele coatings voor zaken als 
luchtkwaliteit, vocht en warmtehuis-
houding. En ga zo maar door.

Zelf ben ik net zaakvoerder 
geworden van een project om een 
industrieterrein om te vormen tot 
woonwijkje. Ik kom aan deze editie 
niet toe, maar als ik mijn werkerva-
ring beneden de twee jaar houd, kon 
ik er later nog eens een gooi naar 
doen. Dan komt er vanzelf laktech-
niek ter sprake. Wát een genot!

coatingkennistransfer@
gmail.com
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