
Voortijdig einde  
‘Schilderen is een Vak’
DOETINCHEM p De televisieserie ‘Schilderen is een Vak’ is onverwacht afgebroken. Het einde volgt al na drie 
a�everingen over de belevenissen van een student van OnderhoudNL SchildersVakopleiding, uitgezonden 
op RTL4.

De bedoeling was dat de kij-
kers in acht a�everingen de 
student tot een volwaardig 

vakkracht zouden zien uitgroeien 
en ondertussen een oud pand in 
Den Haag zien opknappen. De pro-
ductiemaatschappij die de serie rea-
liseerde, Stims Media, is echter plot-
seling failliet gegaan.

Het einde van de serie, die ge-
sponsord werd door OnderhoudNL 
Opleidingen, Van Dam’s Kwastenfa-
briek, Repair Care, Sikkens, Graco 
en Van Lochem Nederland, is vooral 
een teleurstelling voor de beden-

ker, meesterschilder Eric Grim: ‘We 
hebben natuurlijk maar wel mooi 
bereikt dat het schildersvak op 
nationale tv onder de aandacht is 
gebracht. Maar dit is wel een heel 
triest einde. Ik beschouw het maar 
als weer een nieuwe ervaring en je 
weet niet wat er ooit nog van komt.’ 
Grim is en blij� eigenaar van het 
oorspronkelijke idee.

Volgens Grim, zzp’er met een 
prima draaiend schildersbedrijf in 
Geleen, ligt het materiaal voor een 
complete vierde a�evering in prin-
cipe klaar, maar zal die niet meer 

gemonteerd worden. ‘Ik kreeg al 
dagen geen contact meer met Stims 
Media, afspraken werden afgezegd. 
Dan komt de mededeling van het 
faillissement ook niet echt meer als 
een verrassing.’

OnderhoudNL laat weten in ge-
sprek te zijn met andere productie-
bedrijven over mogelijkheden om 
de serie alsnog voort te zetten met 
het al geschoten �lmmateriaal en de 
klaarliggende scenario’s. Of dat juri-
disch en �nancieel haalbaar is, was 
bij het ter perse gaan van dit num-
mer nog niet bekend.

DEN HAAG p Het risico dat werknemers en omwonenden hebben gelo-
pen door het gebruik van met asbest verontreinigend straalgrit, is zeer 
klein. Dit blijkt uit onderzoek van TNO en RIVM dat aan de Tweede 
Kamer is gestuurd.

GRONINGEN p ZZP Nederland hee�, samen met PZO, een brief naar de 
vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer der Staten-Ge-
neraal gestuurd om een aantal �scale knelpunten voor zzp’ers onder 
de aandacht te brengen.

In oktober 2017 bleek dat de straal-
grit van Eurogrit met asbest vervuild 
was. Deze partij verontreinigde 
straalgrit is ongeveer drie maanden 
in de handel geweest. Gedurende 
die drie maanden zijn werknemers 
blootgesteld aan asbest. Door de 
korte periode waarin voor werkne-
mers de blootstelling hee� plaats-
gevonden blij� het totale gezond-
heidsrisico echter beperkt. 
De kwestie laaide eind vorig jaar op. 
Eurogrit leverde veel straalbedrij-
ven straalgrit, onder andere voor 
het verwijderen van lagen coating 

van muren en staalconstructies bij 
conserveringswerkzaamheden. De 
vervolgschade voor de straalbedrij-
ven was enorm. Werken werden stil 
gelegd of geannuleerd. In uitvoe-
ring zijnde werken werden met hoge 
kosten opgezadeld. Brancheorgani-
satie OnderhoudNL bereidt nu een 
massaclaim tegen Eurogrit voor. De 
uitspraak van de kort gedingrech-
ter maakt volgens brancheorgani-
satie OnderhoudNL de weg hiertoe 
vrij. De totale schade van die claim 
wordt minimaal geraamd op een 
slordige 200 miljoen euro.

Op 5 november is het wetgevings-
overleg. Daar worden de wetsvoor-
stellen besproken die gezamenlijk 
het Belastingplan 2019 vormen. 
Door de huidige voorstellen wordt, 
volgens ZZP Nederland, onderne-
merschap ontmoedigt en groei van 
ondernemers belemmerd.
Het Platform Zelfstandige Onder-
nemers (PZO) stelt dat het achter-
liggende motief om zelfstandigen-
a�rek en mkb-winstvrijstelling te 
verlagen, namelijk om de belasting- 
en premiedruk van werknemers en 
ondernemers dichter bij elkaar te 

brengen, niet overtuigt.
Daarnaast wordt in de brief gewaar-
schuwd dat de voorgenomen veran-
dering van de kleine ondernemers-
regeling oneerlijke concurrentie in 
de hand zal werken voor onderne-
mers die met consumenten werken. 
Immers, door tot een bepaalde om-
zet een keuze in te voeren of wel of 
niet btw wordt gevraagd, kunnen 
ondernemers met een lagere omzet 
kiezen om geen btw op te voeren en 
zo goedkoper zijn voor consumen-
ten dan ondernemers die wel btw 
moeten berekenen.

Gezondheidsrisico door straalgrit erg klein ‘Vereenvoudig �scale voorzieningen zzp’er’50 miljoen voor 
SZW
DEN HAAG p  Het kabinet gaat 
tussen 2019 en 2022 structureel 
50,5 miljoen euro extra inves-
teren in de Inspectie SZW. Het 
geld moet vooral gaan naar de 
aanpak van schijnconstructies, 
zoals schijnzelfstandigheid 
(zzp’ers die eigenlijk in vaste 
dienst zijn). Ook gaat de dienst 
dankzij het extra geld extra let-
ten op arbeidsdiscriminatie. Het 
geld is ook bestemd voor een in-
tensievere aanpak van de bloot-
stelling aan gevaarlijke sto�en. 
De kabinetsplannen staan in een 
brief die staatsecretaris Tamara 
van Ark naar de Tweede Kamer 
hee� gestuurd.

Je ‘eigen’ brug schilderen
EINDHOVEN p Het is een van de grotere vastgoedonderhoudsbedrijven van 
Nederland: Caspar de Haan. Het bedrijf is zelfs het oudste familiebedrijf van 
Eindhoven. Gasparus de Haan was de ‘founding father’ van het Eindhovense 
bedrijf, opgericht in 1749. Nu staat de negende generatie als ondernemer aan 
het hoofd van het bedrijf, ook een Cas(par) de Haan. Heel bijzonder is dat er 
in Eindhoven in 1993 een brug werd geopend die de naam draagt. En het 
onderhoud wordt uitgevoerd door... Caspar de Haan.
FOTO: WANDA MICHIELSE FOTOGRAFIE
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Een gratis schilder 
voor twee dagen

ARNHEM p Die prijs viel Marina van 
Drooge te beurt, aldus een bericht 
op de website van De Gelderlander. 
Wouter ten Broeke, eigenaar van 
Ten Broeke Schilderwerken uit 
Arnhem én sponsor van de Edese 
Golfclub Papendal (EGC Papendal) 
had de prijs ter beschikking gesteld. 
Tegenprestatie was een hole-in-one. 
En dat lukte Van Drooge. Van ten 
Broeke had de prijs op 1 januari 
2017 ingesteld, maar alleen als be-
loning voor een hole-in-one in een 
o�  ciële wedstrijd. De prijs liet dus 
even op zich wachten. De gelukkige 
winnares is nu op zoek naar een ge-
schikte schilderklus.

Zingende schilder 
trekt klanten
AMSTERDAM p Voor wie nog nooit 
in het luxueuze Hotel Pulitzer in 
Amsterdam is geweest, kan het 
een aanleiding zijn om er eens een 
kopje ko�  e te komen drinken. AT5 
belicht het hotel in haar rubriek De 
Straten. Het hotel omvat namelijk 
vijfentwintig panden, verdeeld over 
twee grachten en één straat. Twee 
� lmpjes op AT5, waarin ook Pas-
aremo Gunther, de zingende huis-
schilder van het Pulitzer te zien is, 
bieden een kijkje in het hotel waar 
de ko�  e een normale prijs hee� , 
aldus de hotelmanager.

Busje vernield en  
 onder gespoten
ASSEN p Op de carpoolplek langs 
de snelweg bij Assen is een busje 
vernield. Het busje hee�  een lekke 
band, is aan twee kanten bespoten 
met verf en de binnenkant is hele-
maal kapot gemaakt. Ook is er bij 
het raam geprobeerd om de auto in 
brand te steken en zijn er verschil-
lende deuken aan de auto te zien. 
Volgens de gegevens van het kente-
ken wat alleen nog voorop zit, is de 
APK al sinds februari verlopen en 
is hij al lange tijd niet verzekerd. De 
politie is op de hoogte gesteld.

Fietsprof wordt 
 schilder
DESSEL p Je kunt als topsporter 
niet tot je 65e door blijven sporten. 
Na topsport breekt doorgaans een 
nieuw carrière aan, wat het ook 
moge zijn. Zo ook voor voormalig 
Belgische veldrijder Rob Peeters. 
Op 33-jarige lee� ijd stopte hij met 
zijn professionele � etscarrière. Ove-
rigens niet onverdienstelijk. In het 
seizoen 2013-2014 werd hij zevende 
op het WK en tweede tijdens het 
Belgisch kampioenschap. Nu pakt 
Peeters de draad weer op waartoe 
hij in eerste instantie opgeleid is: 
als schilder en decorateur van Rob 
Peeters Schilder- en Decoratiewer-
ken. Dit doet hij in het Belgische 
Dessel, tegen de Nederlandse grens, 
dicht bij Eindhoven.

PERSONEN & BEDRIJVEN

Vernieuwde huisstijl 
Koopmans Verf

MARRUM p Koopmans Verf, onder 
andere shirtsponsor van voetbalclub 
SC Heerenveen, presenteerde haar 
nieuwe huisstijl in het Abe Lenstra 
Stadion in Heerenveen. Het logo 
van het verfmerk uit Marrum was na 
ruim tien jaar toe aan een restyling, 
aldus Paul Dokter, directeur van 
P.K. Koopmans Lakfabrieken. Het 
omlabelen geldt voor ver¢ likken, 
website, voetbalshirts en uitingen in 
groothandel en winkels. Op de foto 
presenteren Paul Dokter (links) en 
Bas Wasser, accountmanager Neder-
land, het nieuwe logo.

AkzoNobel koopt Maleise 
verff abrikant

AMSTERDAM p AkzoNobel neemt 
het Maleise Colourland Paints over. 
Colourland Paints maakt verf in een 
eigen fabriek in Johor Baru: de com-
plete range van verfproducten voor 
hout, metaal, heavy-duty coatings 

en verschillende meer decoratieve 
verven. Er werken 200 mensen. Co-
lourland distribueert zijn verven 
naar zeker 1000 ver£ andels, en dit 
zal een van de redenen van AkzoNo-
bel zijn om het bedrijf te kopen. 

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. De 
inschrijvingen voor 2018-2019 zijn 
inmiddels geopend. Het is nu ook 
mogelijk om volledige trainingen op 
andere locaties te organiseren met 
de Caparol Academy On Tour. Dit 
seizoen kunnen geïnteresseerden 
zich kosteloos inschrijven voor de 
training Muurverven, Decoratieve 
afwerkingen voor interieurs, Kennis 
van kleur, of Vloer & Betonbescher-
ming. Deze trainingen worden gege-
ven in Caparols speciale opleidings-
ruimte in Nijkerk. 

Nieuwe leden RvT voor 
SintLucas

BOXTEL p Vakschool SintLucas hee�  
Paula Willemse en Mathieu Wegge-
man verwelkomd als leden van de 
Raad van Toezicht na het vertrek van 
Anne Schouten en Ria van ‘t Kloos-
ter vanwege het einde van hun statu-
taire termijn. De Raad van Toezicht 
houdt toezicht op het beleid van de 
bestuurder en de algemene gang van 
zaken bij SintLucas, dat onder ande-
re een restauratieschilderopleiding 
aanbiedt.

Vescom in 
 Noord-Amerika

DEURNE p Wandbekledingsspecialist 
Vescom uit Deurne gaat de Noord-
Amerikaanse markt op. Sinds 1 sep-
tember is Koroseal hun exclusieve 
distributeur aldaar geworden. De 
distributie is gericht op architecten 
en interieurontwerpers die werk-
zaam zijn in de projectmarkt. Voor-
namelijk in de marktsegmenten hos-

pitality, gezondheidszorg, kantoren 
en onderwijs. Koroseal, gevestigd in
Ohio, is een platform voor commer-
ciële interieurproducten en een ont-
werper, distributeur en producent
van wandbekleding. 

Meerwaarde totaal groeit 
snel

APELDOORN p 
Betonrenova-
tiebedrijf Meer-
waarde Totaal 
uit Apeldoorn 
mag zich FD Ga-

zelle 2018 noemen, als één van de 
snelst groeiende bedrijven van Ne-
derland. Meerwaarde Totaal noemt 
zich specialist op het gebied van be-
tonherstel, gietvloeren, gevelreini-
ging en onderhoud aan gebouwen. 
De afgelopen 25 jaar hee�  het bedrijf
een grote groei doorgemaakt. 

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.

GEMENGDIedereen zijn eigen app?

Het overkomt ons steeds 
vaker: we krijgen een mail-
tje van een schilder of we 

bezoeken een stand en krijgen exact 
hetzelfde verhaal te horen: schilder 
wil automatiseren, vindt niet de 
so� ware die hij zoekt, zet daarom 
met een paar handige vrienden een 
mooie app in elkaar en probeert die 
nu aan andere schilders te slijten.

De ontwikkeling is niet nieuw. 
Twintig jaar geleden schreef ik ook 
over schilders die hun manier van 
administreren in een spreadsheet 
zetten, er een Windows-jasje omheen 

bouwden en dat aan andere schil-
ders verkochten. Een verschil met 
toen is dat het nu allemaal superge-
likte applicaties zijn, die je allemaal 
superhandig met je smartphone kan 
aanvliegen. Een ander verschil is dat 
het er zo veel zijn: allemaal schilders 
(en opvallend veel houtrotsaneerders 
en de laatste tijd ook ver� abrikan-
ten) die allemaal het wiel aan het 
uitvinden zijn.

Volgens mij hetzelfde wiel. Want 
steeds als me weer enthousiast 
wordt uitgelegd hoe je een project 
aanmaakt, er foto’s bijvoegt, een 

calculatie en een o� erte maakt, denk 
ik: dit wordt me al die twintig jaar 
steeds opnieuw uitgelegd. 

Ik zal heus de nuances tussen de 
it-oplossingen wel missen, maar ik 
geloof dat het ook iets met eigenhei-
merigheid te maken hee� . Volgens 
mij wordt er door heel veel mensen 
heel veel enthousiasme, geld en ener-
gie gestoken in steeds weer een ‘me 
too’-product. Jammer.

j.schouten@eisma.nl
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Seizoenswerker wordt 
vijf procent duurder
DOETINCHEM p De regels over 
ontslag, vast- en � exwerk gaan 
weer veranderen. Minister 
Koolmees hee�  de nieuwe maat-
regelen, onder de naam ‘Wet 
arbeidsmarkt in balans’ bekend 
gemaakt. Over het loon van � ex-
werkers zal een vijf procent hoge-
re werkloosheidspremie moeten 
worden betaald.

De plannen van Koolmees worden 
van twee kanten zowel instem-

mend als afwijzend ontvangen: 
werkgevers zijn blij dat de regels 
voor ontslag van vaste werknemers 
versoepeld worden. Iets waar de 
vakbonden sterk tegen zijn. Die 
werknemersorganisaties zijn weer 
wel te spreken over de plannen om 
� exwerkers al vanaf dag één de op-
bouw van een ontslagvergoeding te 
gunnen. 
Ook is de minister van plan om de 
werkloosheidspremie voor � exwer-
kers met vijf procent te verhogen. 

Dat maakt het duurder om ze in 
te huren. Werkgevers in branches 
waar veel seizoenswerkloosheid is, 
zoals in de horeca, de landbouw en 
in de bouw, zijn daar weer niet blij 
mee.  
Analisten denken dat het wetsvoor-
stel, een heel pakket van maatrege-
len, niet onveranderd door de Eerste 
en Tweede Kamer zal komen. Daar-
voor zijn de politieke reacties te ver-
deeld.

MIKE VERWEIJ SCHILDERWERKEN

Schilders hebben er wel vaker 
‘last’ van: niet stil kunnen zit-
ten en graag met de handen 

willen werken. Dat geldt zeker voor 
Mike Verweij (23). Hij kiest voor de 
tweejarige vooropleiding Techniek 
Breed. ‘Het ging allemaal best goed, 
alleen, ik kon gewoon niet kiezen. 
Ook verschillende stages losten dat 
probleem niet op. Een leraar werd 
het te gortig en zette mij en nog zo’n 
twijfelaar aan het werk: “gaan jullie 
die muren daar maar sauzen”. Het 
zal pedagogisch wel niet allemaal 
volgens de boekjes zijn gegaan, maar 
het was in mijn geval een schot in de 
roos.’

Verweij weet wat-ie wil: ‘Ik word 
schilder.’ Hij gaat naar het ROC Mon-
driaan in Den Haag. Hij haalt zijn 
diploma’s en werkt gedurende die 
periode en daarna bij een schilders-
bedrijf. ‘Fijn bedrijf. Niets mis mee, 
op één ding na. Ik wilde zekerheid, 
een contract. En dat ging niet. Ik kon 
er blijven, de sfeer was prima en ook 
werd me een contract in het vooruit-
zicht gesteld, maar pas als er iemand 
met pensioen ging. Die vijf à tien jaar 
wilde ik niet wachten.’

Verweij had nog nooit over het 
zelfstandig ondernemerschap na-
gedacht. Na een gesprek met zijn 

neef, die ook schilder is, besluit hij 
op 21-jarige lee� ijd in december 2016 
voor zichzelf te beginnen als Mike 
Verweij Schilderwerken uit De Lier. 
‘Ik had als opstart opdrachten voor 
mijn neef uit kunnen voeren, maar 
na een paar maanden kreeg ik het 
zelf te druk. Je hebt nog geen netwerk 
en nog geen naam opgebouwd, dus 
dat kost tijd.’ 

Verweij werkt eerst voor één aan-
nemer, daarna voor meerdere, zodat 
hij zzp’ers in gaat huren. ‘Het is grap-
pig als mensen nietsvermoedend een 
wat oudere medewerker aanspreken 
met een vraag in plaats van mij als 

de eigenaar van het schildersbedrijf. 
Omdat ik maar al te goed weet hoe 
belangrijk het is om leerlingen goed 
te begeleiden, heb ik ook een leerling 
onder mijn hoede genomen. Hij hee�  
nu een tweejarig contract.’

Tijdens zijn opleiding kon Ver-
weij genieten van het werk aan 
monumentale panden. ‘Die heb je 
genoeg hier in de regio. Ze zijn vaak 
bewerkelijk. Gelukkig krijg je meestal 
ook de tijd om het werk goed uit te 
voeren. Dat is heel � jn werken.’ 
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Snel aan de slag
NUENEN p In Schildersvakopleiding Nuenen is de tweede groep van zeven 
aspirant-schilders onder de hoede van instructeur Mari Pelzer zich aan het 
voorbereiden op het schildersvak. Een gemêleerd gezelschap van status-
houders, zij-instromers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Pelzer: ‘Het is een verkort traject van dertien weken. Wel zijn de deelne-
mers geselecteerd op hun taalvaardigheden, zodat ze aan de cursus deel 
kunnen nemen en dat er geen noemenswaardige communicatieproblemen 
optreden tijdens de leerprojecten.’ Op de foto krijgt de groep informatie 
over Poly� lla Pro-producten van technisch manager Gilian de Veer.

Fresco op Zwitsers gazon
GENÈVE (ZW) p In opdracht 
van de stad Genève en 
in samenwerking met de 
NGO SOS Mediterranean 
Switzerland (humanitaire 
organisatie) hee�  de Zwit-
serse kunstenaar Saype een 
enorm fresco op een gazon 
aan het Meer van Genève 
geschilderd. Dit tijdelijke, 
grijs-witte kunstwerk beeldt 
het menselijke drama van de 
huidige bootvluchtelingen-
problematiek uit. Saype schilderde 
met biologisch a� reekbare verf 
op zo’n 5.000 vierkante meter gras 

een meisje dat een origamibootje 
(gemaakt van hout en stof) afduwt 
in het Meer van Genève.

FOTO: MARI PELZER

WADDINXVEEN p�OnderhoudNL 
hee�  in samenwerking met In-
spectiedienst SZW en het Minis-
terie van Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid de OnderhoudNL 
Arbo-app ontwikkeld.

De OnderhoudNL Arbo-app biedt 
bedrijven en werknemers de moge-
lijkheid om voor iedere werkzaam-
heid de juiste persoonlijke bescher-
mingsmiddelen (PBM’s) te bepalen.
De eerste set PBM’s die is toege-
voegd aan de app, betre�  werkhand-
schoenen. Vorig jaar dreigde een 
aantal schildersbedrijven een boete 

te krijgen, omdat bij controle niet de 
handschoen werd gedragen zoals 
die in het VeiligheidsInformatieBlad 
(VIB) werd voorgeschreven. Dat leid-
de tot intensief overleg tussen On-
derhoudNL en het Ministerie SZW. 
Auxillium, een ona� ankelijk bu-
reau van arbeidshygiënisten, hee�  
een onderzoek uitgevoerd naar de 
verschillende werkzaamheden van 
de schilder en hoe daarbij de huid 
aan sto� en wordt blootgesteld. Dit 

De Lange ombudsman
pensioenen
DEN HAAG p Henriëtte de Lange 
(49) wordt per 1 januari 2019 de 
nieuwe Ombudsman Pensioenen. 
Zij volgt Piet Keizer op, die met 
pensioen gaat. De Ombudsman 
Pensioenen is ona� ankelijk en 
bemiddelt in klachten en geschillen 
over de uitvoering van een pensi-
oenreglement. De benoeming is 
voor een periode van vijf jaar, met 
de eenmalige mogelijkheid van her-
benoeming voor eenzelfde periode.

Werknemers eisen 
verbod gi� ige a� ijt
WASHINGTON (VS) p A� ijt met me-
thyleenchloride, sinds enige jaren 
geheel verboden in Europa, zou ook 
in de Verenigde Staten verboden 
moeten worden. Een groep van 
werknemersorganisaties, moeders 
van omgekomen schilders en mi-
lieurechtenadvocaten spande een 
rechtszaak aan tegen de EPA (En-
vironnemental Protection Agency), 
de overheidsdienst die over de 
toelating van voor mens en milieu 
gevaarlijke sto� en gaat.

Duizend ondernemers
geholpen
UTRECHT p De landelijk werkende 
non-pro£ t stichting MKBDoorgaan.
nl, voorheen MKB Doorstart, hee�  
een mijlpaal bereikt met het helpen 
van 1000 ondernemers. De stichting 
helpt ondernemers om hun bedrijf 
gezond te houden.

‘Nauwelijks verdringing
op arbeidsmarkt’
DEN HAAG p Op de Nederlandse ar-
beidsmarkt bestaan voor de meeste 
groepen geen aanwijzingen voor 
verdringing. Zo blijkt uit ‘Verdrin-
ging op de arbeidsmarkt, beschrij-
ving en beleving’, een gezamenlijke 
publicatie van het Centraal Planbu-
reau (CPB) en het Sociaal en Cultu-
reel Planbureau (SCP). Uit het on-
derzoek van de planbureaus blijkt 
dat ouderen en jongeren elkaar niet 
lijken te verdringen. Zij beschikken 
over andere vaardigheden en vullen 
elkaar juist aan op de arbeidsmarkt.

Betere Schilders kunnen
‘master installer’ worden
OOSTENDE (B) p Leverancier van 
professionele kunststo� en interieur-
pro£ elen Orac Decor wil een lande-
lijk netwerk van ‘master installers’ 
opzetten. Om te beginnen exclusief 
toegankelijk voor leden van de Be-
tere Schilder. Dit moet leiden tot een 
landelijk netwerk van geselecteerde 
en gediplomeerde vakmensen.

KORT
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App voor juiste 
PBM’s

onderzoek hee�  geleid tot duidelijke 
voorschri� en voor schilders over het 
type handschoen dat per werkzaam-
heid worden toegepast. De nieuwe 
app leidt de gebruiker ‘vanzelf’ in 
een paar eenvoudige stappen naar 
de juiste handschoen. Die hand-
schoenen, en binnenkort andere 
pbm’s, kunnen vervolgens ook via 
de app, bij leverancier Wiltec, be-
steld worden.
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‘Wij willen een goede regeling’

Rechtszaak 
Zelfstandigen 
Bouw tegen 
Pensioenfonds 
en Staat

Eerst maar dat principe. 
Wat hebben jullie tegen 
een verplicht pensioen?
Onze schilders-leden wil-
len het niet. Omdat ze 

ondernemer zijn, die behandeld 
willen worden zoals alle onder-
nemers. En niet willen dat ze geld 
moeten afdragen aan een fonds dat 
ze niet zelf hebben gekozen. Er zijn 
ook veel klachten over het pensi-
oenfonds. We ontvangen dagelijks 
vragen om raad. Dan hebben de 
mensen weer een onbegrijpelijke ju-
ridische brief geschreven en worden 
ze weer, laat ik zeggen, niet helder 
te woord gestaan als ze met de uit-
voerder, het PGGM bellen. Of zijn ze 
ronduit verkeerd voorgelicht. Vrije 
ondernemers willen dat niet. Wist jij 
dat pensioenfondsen onder Neder-
landers een nóg slechter imago heb-
ben dan banken en verzekeraars? 
Iedereen kent wel ouderen van wie 
het pensioen “na al die jaren hard 
werken” tegenviel en nu al jaren 
niet geïndexeerd is.

Dat tegenvallen, hoe zit dat?
Mensen denken sowieso vaak dat 
ze best veel zullen krijgen en dat 
valt dan tegen. Daar doe je niets 
tegen. Voor het schilderspensioen 
geldt bovendien dat je tot 1991 nog 
het zogenaamde Dag A� ankelijke 
Pensioen had. Je bouwde een vast, 
klein, bedragje op per gewerkte dag, 
ona� ankelijk van je salaris. Pas 

daarna werd het een Loon A� anke-
lijk Pensioen. Als je dus langere tijd 
dat DAP had, dan nog een tijdje het 
LAP en daarna het laagst mogelijke 
keuzepensioen als ondernemer, 
ja, dan krijg je bovenop je aow niet 
meer dan  een paar honderd euro in 
de maand.

Maar het is toch belangrijk dat 
zzp’ers iets aan hun pensioen doen, 
of niet?
Jazaker. Maar mag een onderne-
mer dat alsjeblie�  zelf beslissen? 
Uit onderzoek blijkt dat zzp’ers in 
de bouw zich heus wel druk maken 
om hun oude dag. Maar ze willen 
daarbij zo min mogelijk a� ankelijk 
zijn van pensioenfondsen, lijfrentes 
of de beurs. Heel veel bouwvakkers 
kiezen voor banksparen. Daar zitten 
� scale voordelen aan. En je kunt af 
en toe een extra bedrag bijstorten 
als je een goed jaar gedraaid hebt. 

Wat je ook veel ziet in de bouw is 
dat de mensen in stenen beleggen: 
hun geld in huisjes hebben zitten 
en in hun eigen bedrijfspand. Dat 
moet hun pensioen zijn. Dan kun je 
zeggen: “en als de huizenpijzen nu 
dalen?” Klopt. Maar de rente is ook 
extreem laag en de beurzen kunnen 
ook in een crisis komen.

Wat is nu uw punt tegen de Neder-
landse Staat en het BPF?
Ons punt in deze bodemprocedure 
is dat het verplichte pensioen in 
strijd is met het Europese mede-
dingingsrecht. Doordat schilders 
verplicht moeten afdragen aan het 
fonds, hebben ze hogere kosten dan 
andere ondernemers. Dat belem-
mert ze in de vrije concurrentie.

Maar dat is juist één van de zaken 
die het BPF-bestuur als een voordeel 
ziet van verplichting.
De Staat en het BPF stellen zich op 
het standpunt dat zzp’ers zonder 
verplicht schilderpensioen zouden 
concurreren met de medewerkers 
van schildersbedrijven. Ze worden 
zo té goedkoop en drukken betaald 
vast werk uit de markt. Maar dat ar-
gument klopt niet: zzp’ers zijn geen 
concurrenten van schilders in loon-
dienst, ze zijn concurrenten van 
schildersbedrijven. En in die con-
currentie worden ze benadeeld, zeg-
gen wij. Verder zeggen onze tegen-

standers dat ze het belang van de 
zzp’er voor ogen hebben. Die willen 
ze beschermen tegen een armoedige 
oude dag. Maar het is toch niet aan 
hen om voor vrije ondernemers te 
willen zorgen en daar dan geld voor 
te eisen? En tenslotte zeggen ze dat 
het BPF omvalt als al die zzp’ers niet 
meer aan het fonds bijdragen. Maar 
daar heb je als zzp’er geen bood-
schap aan.

Klinkt als een sterke zaak. Gaat u 
winnen?
Ik heb daar een heel goed gevoel 
over. Eind 2016 zou er al een keer 
een ona� ankelijke advocaat naar 
de zaak kijken, op verzoek van ons 
en het BPF. Vlak voor de bespreking 
nodigde het BPF-bestuur er plotse-
ling een heleboel andere partijen bij 
uit. Dat vonden we onfatsoenlijk, 
we zijn toen weggebleven. Achteraf 
bleek de zaak helemaal voorgekookt 
en was er helemaal geen sprake van 
een ona� ankelijk advies. Wij heb-
ben er daarna echte deskundigen bij 

gehaald, een professor in het Euro-
pese Pensioenrecht en een advocaat 
gespecialiseerd in mededingings-
recht. Het mág helemaal niet, on-
dernemers verplichten af te dragen 
aan een pensioenfonds. Deze zaak 
gaan we winnen.

En als de rechter vraagt om nog eens 
te gaan praten?
Daar zijn we altijd toe bereid. Zo 
principieel zijn we ook weer niet. 
Er is een pragmatische oplossing, 
waar ook al eens eerder over gespro-
ken is. Weet je dat zzp-stukadoors 
eigenlijk ook verplicht pensioen-
verzekerd zijn? Ze mogen alleen 

zelf een inkomen kiezen waarover 
ze pensioen betalen. Kiezen ze 
voor een inkomen van minder dan 
10.000 euro per jaar, dan hoeven ze 
niets af te dragen, maar bouwen ze 
ook geen rechten op. Zo kan de zelf-
standige stukadoor zelf kiezen. Het 
pensioenfonds beweert steeds dat 
veel zzp’ers heel tevreden zijn over 
het fonds. Uit ons eigen onderzoek 
blijkt dat juist heel veel zzp’ers on-
tevreden zijn. Maar goed: met een 
regeling zoals bij de stukadoors zou-
den de schilder-ondernemers die 
dat willen dus gewoon bij het fonds 
hun pensioen blijven opbouwen.

Charles Verhoef 
(Zelfstandigen 
Bouw): ‘Deze 
rechtszaak gaan 
we zeker winnen’
FOTO: JMS
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‘Mag een ondernemer 
alsjeblie�  zelf 
beslissen?’

‘De zzp’er concurreert 
met schildersbedrijven, 
niet met schilders’

WOERDEN p�Het is een principiële kwestie, maar hij 
staat open voor een pragmatische oplossing. Dat 
zegt Charles Verhoef. De voorzitter van Zelfstandi-
gen Bouw legt uit waarom zijn belangenvereniging 
een rechtszaak tegen het BPF Schilders en de Staat 
der Nederlanden is begonnen.
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SGA Vakdagen 2018 en Verticaaldagen in Gorinchem

GORINCHEM  p�Wie nog nooit naar de belangrijkste beurs van de schildersbranche 
is geweest zal het niet zijn opgevallen, maar vaste bezoekers merkten dat de SGA 
Vakdagen in Gorinchem (6,7 en 8 november, gecombineerd met de Verticaalda-
gen) in andere handen zijn overgegaan. Zo was het beursplan een kwart slag ‘ge-
draaid’. Ook is de�nitief afgestapt van het idee dat de stands zoveel mogelijk de-
zelfde vorm moesten hebben. Dat leverde een paar heel mooie stands op, maar 
ook een wat rommelig geheel. Verder dient de bezoeker tegenwoordig te betalen 
voor het parkeren. Dat alles mocht de pret niet drukken. We zagen een leuke 
beurs vol (bijna) nieuwigheden.

�  Met de slogan ‘lekker bijdehand’ 
toonde Van Dam’s kwasten een 
‘gewone kwast’ met een 
uitschui�aar penseel. Voor het iets 
�jnere werk is deze snel ‘lekker 
bijdehand’.

� Veveo presenteert een trapverf. Het 
schilderen van de trap komt steeds 
vaker voor, weet de ver�abrikant. 
Maar opdrachtgevers maken zich wel 
zorgen over uitglijden. Daarom hee� 
deze watergedragen trappenlak een 
stroe�eidsmiddeltje meegekregen. Je 
ziet het bijna niet, maar het 
oppervlak is aanmerkelijk stroever.

�  Vistapaint staat bekend om zijn 
verven en nano-coatings met 
bijzondere eigenschappen. Dan zie je 
deze spons even niet aankomen. De 
‘wave’ spons is niet alleen 
ergonomischer dan bestaande 
sponzen, maar de zijkanten zijn 
gestanst, waardoor ze niet hard 
aanvoelen. De ‘tanden’ zijn sponzen 
met heel weinig absorptie, bedoeld 
voor het aanbrengen van nano-
coatings.

�  Ruud Jongbloed van Skyworks 
demonstreert de SYAM, een a�orting 
van een lange Franse naam. Het is 
een uitklap en –schui�are ‘paal’ die 
je binnen in een gebouw zet en 
waaraan je de valbeveiliging voor 
buiten vastmaakt. Handig voor 
tamelijk speci�eke situaties. De 
eerste SYAM’s zijn al verkocht aan 
een onderhoudsbedrijf dat een klus 
hee� waarbij vanaf een grote 
betonnen overstek wordt gewerkt.

�  Ver�abrikant Azet, met 
vestigingen in Den Bosch en 
Dordrecht, staat wel vaker op de 
beurs in Gorinchem, precies midden 
in het verspreidingsgebied. Nieuw is 
deze Wandvernis, door de lichtval te 
zien op het wandje naast de 
container. Een zijdemat product om 
muurverf mee te beschermen, 
bijvoorbeeld tot op schouderhoogte.

�  Je stapt de beursvloer op en 
meteen staat de deur voor je open. 
En wat glimt-ie mooi! Caparol hee� 
nu ook een pu-versterkte alkydlak 
met een snellere droging bij lage 
temperaturen én een mooie, bolle 
glans. De lak, die deze beurs 
geïntroduceerd werd, heet Trimaxx 
4S Gloss.

�  Prominenter kun je de vernieuwde 
Vloeilak HG van Herfst & Helder niet 
in beeld brengen dan op deze 
manier. De lak is qua viscositeit 
aangepast, zodat deze ook prima 
verwerkbaar is bij 2 à 3 graden 
Celsius. Daarmee probeert het 
statige merk ook jongere schilders 
aan zich te binden. 

Op SchildersVAKTV, ons 
YouTubekanaal, zijn 
videoverslagen van de SGA 
Vakdagen te zien

�   Voor het eerst op beurs, jonge 
ondernemers met het verfmerk Fitex. 
Een merk met diverse ver¢ijnen: 
metaallakken, zijdeglanslakken, 
primers, bordenverf, krijtverf, 
wegenverf, onderwatercoating, 
jachtlak. Speciale aandacht was er 
voor de Fitex Industriële 
Vloercoating Aqua. Ook prima te 
gebruiken voor zwaar belaste 
wanden, zo werd beweerd.

�  Copperant introduceerde op de 
beurs hun nieuwe multi-inzetbare 
Altra Muurverf op basis van 
plantaardige bindmiddelen: een 
plantbased high performance 
bindmiddel, in samenwerking met 
DSM ontwikkeld. Ook introduceerde 
Copperant de nieuwe Altra 
Spackspray, naar eigen zeggen de 
eerste plantbased titaanvrije 
muurverf in Nederland.

�  Als eerste op de beurs te zien: 
Sigma Perfect Matt. Aan 
zelfvertrouwen geen gebrek. Sigma 
laat weten dat deze muurverf heel 
erg supermat is, schrobklasse I, 
aanzetvrij is te verwerken en kan 
daarom het predicaat ‘perfect’ 
waardig kan dragen. 

�  Het is eigenlijk niet eens een introductie, omdat de 
nieuwe Glazol wsu Zijdeglanslak van De Vos Verf pas in 
januari verkrijgbaar is. Het is een watergedragen 
zijdeglans binnenlak. De lak kan in één laag tot 150 mu 
laag worden aangebracht zonder zakkers, zo wordt 
beloofd. Een ander onderscheidende eigenschap is de 
open tijd van tien minuten.

�  Arnold Grootveld en Jan Vriesinga zijn met hun Hoog 
Werkt dé verrassing van de beurs. Grootveld komt uit de 
verhuurwereld, Vriesinga uit de �nanciële wereld. Ze 
bestaan sinds januari, verhuren elektrische hoogwerkers, 
van spin tot autohoogwerker, vanuit nu al tachtig 
a�aalpunten. Vooral door de gedigitaliseerde manier 
van reserveren denken ze een gat in de markt te vullen.

�  Natuurlijk was ook de uitgeverij 
van Eisma’s Schildersblad, 
SchildersVakkrant en Schildersvak.nl 
van de partij. Wie met vaste hand – 
voor schilders een makkie – en 
bibbervrij de spiraal contactvrij wist 
te bedwingen en zich inschreef voor 
de gratis SchildersVak-nieuwsbrief, 
kon een werklamp van Festool 
winnen.

�  Brillux is er trots op dat ze niet één 
conserveringsmiddelvrije dispersie 
muurverf op het meest recente 
product, een complete ver¢ijn: het 
Vita-assortiment. De Brillux 
Vitashine 9006 is de meeste recente 
uit de ver¢ijn, een binnendispersie 
voor gevoelige ruimtes zoals in 
scholen, kinderdagverblijven en 
hotels.

Andere opzet, even wennen
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‘En we hebben een 
extra docent aan-
genomen,’ legt 
John Broeders uit. 
De directeur van de 

SchildersVakopleiding ziet de uit-
breiding van de praktijklokalen als 
een essentiële maatregel. ‘Ongeveer 
een jaar geleden hebben we alle tien 
de vmbo-scholen in onze omgeving 
uitgenodigd voor een gesprek. Ze 
kwamen ook bijna allemaal. We wil-
den graag van ze weten hoe we hen 
konden helpen bij de invulling van 
het keuzedeel Bouwen Wonen Inte-
rieur, waar schilderen deel van uit-

maakt. Dat is natuurlijk per school 
heel verschillend. Sommige bieden 
BWI helemaal niet aan, andere heb-
ben best een grote afdeling, weer 
andere maar een paar leerlingen die 
het willen volgen. Toen hebben we 
ze voorgelegd: als wij dat onderdeel 

voor jullie leerlingen nu eens bij ons 
zouden verzorgen? Dat bleek een 
schot in de roos.’

Investeren in eigen praktijkloka-
len is voor veel vmbo-scholen een 

grote stap. Terwijl het voor de vak-
opleidingen van essentieel belang is 
dat de leerlingen in een vroeg stadi-
um kennismaken met het vak en het 
liefst ook met de scholen waar ze 
dat vak kunnen leren. Broeders: ‘Dit 
is uit eigen middelen ge� nancierd. 
Het bestuur, allemaal schilderon-
dernemers uit de regio, zien het be-
lang ervan in om de leerlingen bin-
nen te krijgen.’

In de afgelopen maanden is een 
geheel nieuw praktijklokaal ge-
realiseerd, compleet met een eigen 
kleedruimte met lockers en een the-
orielokaal. Ook zijn er ‘werkstuk-
ken’ gemaakt, speciaal voor vmbo-
leerlingen, zoals een soort houders 
waarin kozijnen geschoven kunnen 
worden om te worden beglaasd. 
Broeders: ‘We kunnen alle onderde-

len voor het vmbo aanbieden. Van 
kennismakingsuurtjes tot en met 
een examen, alles in overleg met de 
school.’ De Vakopleiding Rosmalen 
scha� e ook een personenbus met 
acht zitplaatsen aan, speciaal om 
leerlingen zelf te halen en te bren-
gen. De nieuwe ruimte biedt veel 
rust en overzichtelijkheid aan de 
jongeren. Bovendien was er een ca-
paciteitsprobleem. ‘Met name in de 
winter, als veel BBL-leerlingen in 

het opleidingsgebouw zijn, is het 
hier heel druk. En je wilt de vmbo’s 
continue capaciteit bieden.’ Als het 
goed aanslaat wordt het toch nog 
passen en meten, want binnenkort, 
ook in de wintermaanden, start 
er weer een groep zij-instromers, 
mensen die van een ander beroep 
of opleiding een traject vormen om 
zich tot schilder te laten omscholen. 

Bij de Vakopleiding Rosmalen staat 
daar een traject van 26 weken voor, 
waarvan de eerste hel�  vooral ‘bin-
nen’ in de opleiding. Na die periode 
gaan ze voornamelijk bij leerbedrij-
ven aan de slag om dan daar ook 
in dienst te komen, danwel via het 
eigen uitzendbureau van de Vakop-
leiding, BAS, aan de slag te gaan. 
Broeders: ‘Gelukkig hebben we met 
name voor de zij-instromers ook wel 
alternatieven: maatschappelijke 
projecten in de omgeving waar we 
altijd wel schilderwerk te doen heb-
ben.’

De nieuwe praktijklokalen wor-
den 28 november feestelijk ten doop 
gehouden. De reacties van de mid-
delbare scholen zijn goed. Broe-
ders: ‘Ja, er is tenminste één vmbo 
dat aangaf dit initiatief een reden te 
vinden om weer een keuzedeel BWI 
te gaan invoeren. We willen hier 
uiteindelijk ook de vmbo-docenten 
trainingen gaan geven, daar is ook 
interesse in.’  

ROSMALEN p�Een interne verschuiving en een � inke ver-
bouwing verder is de SchildersVakopleiding Rosma-
len een praktijkruimte rijker. Speciaal bedoeld voor 
vmbo-ers met het keuzevak BWI, ook te gebruiken 
voor zij-instromers. De Vakopleiding scha� e ook een 
personenbus aan om de scholieren zelf te halen.

Keuzedeel in praktijklokaal
Leerlingen van het Fioretti College in 

Veghel leren glassnijden: Julia Jan-
sen, Roy van Engelen, Yori Verberkt 
en Tom Joosten. Op de rug: docent 

Theo Ruijs. 

Theo Ruijs, Berry Gottschalks en André Spierings: het 
 docententeam van SchildersVakopleiding Rosmalen

Voor het leerlingvervoer werd een personenbus aange-
scha�   FOTO’S: JMS

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

A PRO KNOWS

Ook voor training 
vmbo-docenten

‘Ons aanbod bleek een 
schot in de roos’

In Rosmalen gaan ze de leerlingen halen



916 november 2018 • nr 20 • SchildersVakkrant SCHILDERSVAKPRIJS 2018

Bijvoorbeeld in Den Haag. 
Daar zijn Mirella Sib-
bing en haar man Marc 
Vogel, de directie van 
Sibbing schilderwerken, 

wel wat gewend. Niet alleen won-
nen ze al eens in deze categorie de 
Nationale SchildersVakprijs, Mirella 
was ook een paar jaar lang zelf lid 
van de jury. Is het dit jaar daarmee 
al een gelopen race? Zeker niet. Er 
valt namelijk best het één en ander 
uit te leggen over dit project, een 
vrijstaande villa in één van de chic-
ste buurten van de Hofstad (en dat 

wil wat zeggen). Zoals het bijzon-
dere feit, wat ‘heel Haags is’, vol-
gens Sibbing, dat het huis aan de 
straatzijde veel meer grandeur hee� 
dan aan de tuinkant. De twee gevels 
met al het houtwerk, de genoeglijke 
serre en al het sierlijke zandsteen 
lijken inderdaad wel van een ander 
huis te zijn dan de twee, meer ver-
borgen, andere gevels. Maar daar 
kan de schilder niets aan doen, na-
tuurlijk. Wel hee� de schilder in dit 
geval de bewoners kunnen overtui-

gen dat een ‘gewone’ onderhouds-
beurt moest worden opgeschaald 
naar een serieuze nulbeurt: alle 
verf er af en een vierlaags systeem 
(Allure, van Sigma) helemaal op-
nieuw opzetten. Marc Vogel gebruikt 
daarvoor een speciaal voor dit doel 
aangescha�e krachtige microscoop, 
waarmee de opdrachtgever zelf kan 
zien hoe dik het pak verf is dat er in 
de afgelopen tientallen jaren op zijn 
woning is beland. 

Het is het soort mededeling 
dat een opdrachtgever niet graag 
hoort. Met Sibbing is dan ook een 
strakke prijsafspraak gemaakt. En 
dat betekent dat het schildersbe-
drijf moet schipperen tussen ‘alleen 
maar’ heel goed verduurzamen en 
beschermen enerzijds en echt heel 
erg mooi slijpwerk leveren. Op een 
project van deze ouderdom en om-
vang is dat bepaald een opgave te 
noemen.

Ook Ruben van der Kruis, van 
Van der Kruis Vakschilders, stond 
geen onbeperkt budget ter beschik-
king. Maar ondertussen wilden 
de opdrachtgevers, de bewoners, 
tevens uitbaters van Wijnhuis 
 Beaugrim in Weert, wél graag een 
heel mooi stukje schilderwerk. 
Lees: een extreem bol-glanzende, 

vette ver�aag op het houtwerk van 
de oude boerderij. Van de Kruis, 
die voorheen bij zijn vader in het 
schildersbedrijf werkte en zich pas 
twee jaar geleden als zelfstandige 
vestigde, vooral omdat hij vond dat 
hij in zijn eentje meer vakman kon 
zijn en nog mooier werk kon maken, 
nam die uitdaging maar al te graag 
aan. Ook al omdat hij Beaugrim al 
langer kende, hij kwam er wel eens 
een wijntje kopen. Voor deze klus 
koos hij voor Trimetal producten, de 
Prestige primer en de 4SO Sillicon, 
producten waar hij nog niet veel 

mee gewerkt had. Binnen werkte hij 
een aantal deuren af in hoogglans, 
gelukkig met een watergedragen 
dispersie, want oplosmiddelhou-
dende verf binnen kan je de prijs 
kosten, daar is de jury behoorlijk 
streng in.

De ver�aag op het houtwerk bui-
ten ziet er ondertussen bijna overal 
inderdaad specatculair bol en vet 
uit. Volgens de regels der kunst 
hee� Van der Kruis met de kwast 
gewerkt, en hee� hij heel goed na-
gedacht over waar de kwaststreken 
beginnen en eindigen. De juryle-
den zijn duidelijk enthousiast over 
dit werk, maar beginnen bij het 
nader bestuderen toch overal van 
die kleine, vinnige vraagjes te stel-
len. Waarom hee� Van der Kruis 
bepaalde delen niet meegeschil-
derd? Waarom is er op een ander 
punt geen gekleurde kit gebruikt? 
De vragen brengen de jonge schil-
der gelukkig niet van zijn stuk. Op 
de meeste vragen hee� hij een ant-
woord, en: ‘Ik leer hier meteen weer 
veel van,’ is zijn commentaar. 

Het derde project is deze cate-
gorie is een pachtboerderij in Hum-
melo, die door schildersbedrijf ’t 
Kastert van binnen en van buiten 
onder handen is genomen. Van 
buiten is dat vooral netjes gebeurd, 
niet spectaculair en volgens de 
voorschri�en: de boerderij hoort bij 
een landgoed en dient in de kleuren 
van het kasteel geschilderd te zijn.

Maar binnen mocht Erwin Jan-
sen, directeur van ’t Kastert en zijn 
vaste medewerker, zzp’er Eric Vrie-
zen, helemaal los gaan. De boerde-
rij, De Goedenberg, wordt door Han 
van der Lans en zijn echtgenote 
Saskia compleet gerestaureerd en 
geschikt gemaakt voor hun bedrijf, 
een winkel in kroonluchters. Vooral 
van der Lans hee� een zwak voor 
schilderen en zette Jansen ertoe aan 
om diep te gaan: alle paneeldeuren 
zijn in drie kleuren geschilderd. Per 
zijde, want vaak hebben ze aan de 
andere kant weer een heel andere 
kleur, die dan overeenkomt met de 
kleuren van de kamer of de hal die 

aan die kant ligt. Gelukkig zijn Jan-
sen en Van der Lans het over veel 
dingen eens, bijvoorbeeld over de 
ijzeren luikijzers die met een ouder-

wets systeem binnen uit de kozij-
nen steken: die horen zwart te zijn, 
op te vallen en niet weggeschilderd 
te zijn. Dus: oude ver�agen verwij-
deren en nieuwe zwarte verf aan-
brengen. Het is het soort kleine, 
tijdrovende details, zoals er meer te 
vinden zijn op deze boerderij.   

DOETINCHEM/LEEUWARDEN p�Ook de competitie in de derde 
categorie van genomineerde projecten voor de Natio-
nale SchildersVakprijs is elk jaar weer spannend: de 
categorie onderhoudsschilderwerk. Hieruit blijkt het 
meest de deskundigheid van het grootste deel van de 
jury: vakbroeders onder elkaar.

Kaalhalen en opnieuw beginnen
Mirella Sibbing ordent haar papieren, 

terwijl achter haar Mark van Boxtel 
en Dirk Boersma al één en al oog zijn 

voor het schilderwerk

Mark van Boxtel (links) en Wouter Mooij bekijken of de bolle glans echt overal 
te zien is

Eric de Vries (links) en Mark van Boxtel lopen het buitenschiulderwerk in 
Hummelo na FOTO’S: JMS

Schilder en 
opdrachtgever zijn het 
gelukkig vaak eens

Schipperen tussen 
verduurzamen en 
slijpwerk

Kleine, vinnige vraagjes 
om van te leren

Categorie onderhoudsschilderwerk ook dit jaar weer 
spannend
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Sigma voerde sinds jaar en 
dag haar bekende Sigma 
Renova Isotop. En nu dus 

een opvolger. ‘Watergedragen 
muurverven zijn tegenwoordig de 
standaard. Ze zijn gevoeliger voor 
doorslaggevoelige verontreiniging 
dan oplosmiddelhoudende muur-
verf. Maar bij droging migreert 
het water naar de oppervlakte en 
trekt alle in het water oplosbare 
vervuilingen mee naar de voor-

grond’, aldus Lankhaar, ‘Boven-
dien vragen de omstandigheden 
om een nieuwe benadering. De 
soorten vlekvervuilingen veran-
deren. Er zijn tegenwoordig min-
der nicotinevlekken in verhou-
ding tot water- en roetvlekken. 
Daarnaast zijn gladde wanden in 
een lichte omgeving met veel kri-
tisch licht een duidelijke trend. 
Imperfecties vallen dus sterker 
op en vragen om een egale matte 
afwerking. De veranderende om-
standigheden vragen om een 
nieuwe isolerende muurverf.’

De techniek achter de iso-
lerende eigenschappen noemt 
Sigma Coatings: Stain Blocking 
Technology. Een marketingkreet? 
Lankhaar: ‘Nee, het is een inno-
verende technologie. De gebrui-
ker die onze Isotop kent, vallen 
de verschillen direct op. Het is 
een verbeterde structuur van 
kruislings verbonden polymeren 
die op vlekniveau in staat zijn om 
bepaalde typen inhoudssto� en 
van vervuilingen met één laag te 
“blokkeren” en tegelijk een wand 

of plafond dekkend af te werken. 
Bij heel sterke vervuilingen even-
tueel een tweede laag of een pri-
mer met dezelfde techniek.’

De Sigma StainAway is vol-
gens Lankhaar met name een ver-
betering als het vervuilingen van 
water betre� , gevolgd door roet-
vervuilingen. ‘Want onderschat 
watervlekken van een eerdere 
lekkage niet. Ze bevatten vervui-
lingen van gecorrodeerde water-
leidingen.’

Voor Lankhaar een uitdaging: 
‘Je wil nieuwe functionaliteit toe-
voegen en niet inleveren op be-
staande functionaliteit, waarbij 
dekking en vloei op het bestaan-
de niveau garanderen, het liefst 
verbeteren. De functionaliteit en 
esthetische aspecten moeten in 

balans zijn, daarbij rekening hou-
dend met de eisen van de klant en 
die van de schilder. Daar zijn we 
in geslaagd, durf ik hardop te zeg-
gen.’  

Lankhaar benadrukt dat de 
technologie niet omkeerbaar is: 
‘De schilder moet weten dat toe-
passing van deze verf afdoende is 
om hardnekkige vlekken perma-
nent te isoleren. Ook wanneer de 
Sigma StainAway met een nieuwe 
watergedragen muurverf wordt 
overschilderd of gereinigd met 
water. Daarnaast is het belangrijk 
dat de schilder zich realiseert dat 
deze Sigma StainAway een ade-
mende, niet afsluitende muurverf 
is, ondanks de isolerende eigen-
schappen.’

Vervuiling isoleren nieuwe stijl
AMSTERDAM p Muurverven die hardnekkige verontreinigingen isoleren zoals nicotine-, ko�  e- 
en roetvlekken en waterkringen, zijn er te kust en te keur. Toch introduceert Sigma het nieuwe 
StainAway, letterlijk vertaald: vlek weg. ‘Het is echt tijd om met een opvolger te komen’, vertelt Ad 
Lankhaar, Technical Product Manager. ‘En niet zonder reden.’

‘Vervuiling blokkeren 
op vlekniveau’

EKODUR
HET BESTE
VOOR BINNEN

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

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

Patrick, Meester Verfmaker 
in opleiding 

HET PRODUCTPro� elmeter
Wanneer de neuslat bij een wille-
keurig kozijn toe is aan vervanging, 
is eenvoudig het juiste type en 
bijbehorende maat te vinden met 
de pro� elmeter van Ventistone. Het 
is een klein liniaaltje dat schilders 
en glaszetters universeel kunnen 
toepassen voor alle soorten neus-
latten. Het gebruik is eenvoudig: 
via de handige inkeping wordt de 
kunststof pro� elmeter tegen de 
binnenkant van de neus gedrukt in 
de juiste hoek van de onderdorpel. 
Vervolgens is de afmeting van de 
neuslat via de maatvoering op de li-
niaal te bepalen. Deze handige tool 
is gratis verkrijgbaar bij Ventistone 
en levert zowel gemak en tijdwinst 
als precisie op.
info: (0344) 68 00 00
www.ventistone.nl
bouwproducten.nl: 253457

Haakse slijper
Bij de ontwikkeling van de grote 
haakse slijpers van Metabo, de 
WEPBA 24-230, 24-180 en 26-230 
MVT Quick, is een speci� eke na-
druk gelegd op veiligheid. Zo zijn 
de gereedschappen uitgevoerd met 
een dodemansschakelaar en een 
veiligheidsrem. Door de so� start 
start de machine zonder schokken 
op, tot het het maximale toerental 
hee�  bereikt. Het hee�  ook een her-
startbeveiliging en de elektronische 
veiligheidsuitschakeling reduceert 
de terugslag. De gereedschappen 
zijn voorzien van een actief anti-
trillingssysteem dat onbalans bij 
doorslijp- en a¡ raamschijven com-
penseert. De diverse uitvoeringen 
hebben een gewicht van 6,0 tot 6,6 
kg, een opgenomen vermogen van 
2,4 tot 2,6 kW en een schijfdiameter 
van 180-230 mm.
info: (0346) 25 90 60
www.metabo.nl
bouwproducten.nl: 253458

Geordend opbergen
De serie systainers van Graco is 
ontwikkeld als hulpmiddel om alle 
toebehoren van airless verspuit-
toestellen te ordenen, te bewaren 
en te vervoeren. Voor de zestigste 
verjaardag van het eerste airless 
spuitapparaat zijn zes gevulde sys-
tainers samengesteld: Tips, HVLP, 
Fine Finish, GX, Large Painting Jobs 
en Texture. De eerste omvat vier 
verfspuittips voor lage druk, een tip-

houder en een reinigingsborstel. De 
HVPL beschikt over een kap en zak-
ken om sneller en schoner te wer-
ken, terwijl in de ‘Fine Finish’ platte 
verfspuittips en FFLP-spuittips met 
het juiste � lter zijn te vinden. De GX 
bespaart tijd en geld met de ProX-
Changepomp en de Large Painting 
Jobs is speciaal geschikt voor grote 
klussen. De Texture richt zich op 
zwaar (pleister)werk.
info: +32 89 770 700
www.graco.com
bouwproducten.nl: 253460

Valbeveiliging 
3M levert met de Protecta valbevei-
ligingen niet alleen valbeveiliging 
voor gebruikers met een gemid-
deld gewicht, maar houdt rekening 
met afwijkingen in onder meer het 
gewicht die verder gaan dan gemid-
deld. De meeste valbeveiligingen 
zijn afgestemd op 100 kg, terwijl 
ruim een derde van de mannen in 
de Benelux overgewicht hee�  én 
tijdens de werkzaamheden tevens 
gereedschap en materiaal bij draagt 
hee� . Om die reden ontwikkelde 
het bedrijf een valbeveiliging bin-
nen de Protecta range, waarbij de 
harnassen en verbindingslijnen zijn 
goedgekeurd tot een gewicht van 
140 kg. 
info: (015) 782 23 33
www.3msafety.nl
bouwproducten.nl. 253465

Ad Lank-
haar: ‘We 
voegen func-
tionaliteit toe 
zonder op de 
oude in te 
 leveren’ 
FOTO: HVG
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Robuuste tablet 
Deze robuuste tablet is ontworpen 
om in de zwaarste omstandigheden 
te werken. De hele Cat-serie is IP68/
IP69 gecerti� ceerd en daardoor 
water- en stofproof. Dankzij de MIL 
SPEC 810G militaire standaard en 
de met natte handen of handschoe-
nen te bedienen beeldschermen 
met Gorilla Glass 5 weerstaan de 
apparaten valtests van 1,8 meter op 
beton. 
info: 06 3803 9218 
www.catphones.com
bouwproducten.nl: 253508

Bouwstraler

De GLI 18V-1200 C Professional en 
GLI 18V-2200 C Professional van 
Bosch zijn twee accubouwstralers 
met een lichtstroom van respec-
tievelijk 1200 en 2200 lumen. Deze 
IP64 gecerti� ceerde accustralers 
dragen bij aan goede lichtomstan-
digheden op de bouwplaats en zijn 
eenvoudig met een app te bedienen 
en te monitoren. De bouwstralers 
maken gebruik van 18 V Lithium-
Ion-accu’s.  
info: (076) 579 54 54
www.bosch-pt.com
bouwproducten.nl: 253473



e bent automatiseerder, je hebt 
in de glasbranche gewerkt én 
je bent ondernemer. Voor Mar-
tin Koning de ideale voedings-

bodem om naast zijn automatise-
ringsactiviteiten ook het bestaande 
Pompzuigershop.nl van een auto-
matiseringsklant over te nemen. 

Koning pakt het serieus aan. ‘Zo-
als internationaal werken. Er is nu 
ook Saughebershop.de. Hiermee be-
dienen we de Duits-, Engels-, Frans- 
en Nederlandstalige markt. Anders 
dan met een winkel bereik je met 
een website de hele wereld. En deze 
website zit gedegen in elkaar. De 
SEO (Search Engine Optimization) 
is perfect, wat zoveel betekent dat 
pompzuigershop.nl heel goed vind-
baar is.’

Koning breidt het productfo-
lio fors uit en stelt dat alles wat de 
website vermeldt op voorraad is: 
‘Je moet waarmaken wat je beloo� . 
Want in het veld werkt het zo: door 

uiteenlopende omstandigheden 
hebben vaklui voor een bepaalde 
opdracht ineens het juiste, maar 
ontbrekende gereedschap nodig. 
Als ik dan roep: ‘voor vier uur be-
steld, de dag erna in huis’, moet 
ik dat wel waar kunnen maken. Ik 
moet dus ruim voorraadhoudend 
zijn, vanzelfsprekend tegen een 
scherpe prijs. Dat kan met deze 
handelswijze. Desnoods kunnen ze 
het hier in Tiel op komen halen, als 

het nog sneller moet.’ Zelfs verrijd-
bare glasli� en en meer complexe 
vacuümzuigers zijn, uitzonderingen 
daargelaten, bij Pompzuigershop.nl 
in principe uit voorraad leverbaar. 

Volgens Koning behoor je alleen 
met kwaliteitsgereedschap te wer-
ken. ‘Met het beste materiaal. De 
risico’s zijn te groot wanneer er iets 

fout gaat; een pure verzekerings-
kwestie. Pompzuigershop.nl werkt 
alleen met gecerti� ceerd materiaal. 
Denk daarbij aan merken zoals on-
der andere Bohle, Wood’s Powr-
Grip, Carrymate en Veribor (Bohle). 
Merken waar een degelijke organi-
satie achter zit. Er gaat hier niets 
zonder certi� caat de deur uit.’

Koning voert het ona� ankelijke 
Webshop Keurmerk van de gelijkna-
mige stichting: ‘Daar kunnen klan-
ten direct terecht met vragen en/
of klachten. Dat is niet alleen goed 
voor de klant, maar met kritieken 
kunnen we klachten helpen te voor-
komen.’ 

Op de vakbeurs Glasstec, vorige 
maand in Düsseldorf, hee�  Koning 
zich door enkele fabrikanten van 
complexe tilhulpmiddelen laten 
inspireren. ‘Op dat vlak breiden we 
ons assortiment binnenkort uit. Ook 
verhuur sluit ik op termijn niet uit.’

Kleurcollectie 
De kleurcollectie met milieuvriende-
lijke verf van Pure & Original maakt 
gebruik van natuurlijke kleurpig-
menten en is beschikbaar in de va-
rianten: Bohemian, Black, Kenyan 
Copper, Honey Glow, Polar Blue, 
Blue Reef en Black. Daarbij zijn de 
kleuren geïnspireerd op de kleuren 
die in de jaren 30 in Europa werden 
gebruikt. Eén van de meest populai-
re kleuren is Polar Blue; een zachte 
en comfortabele blauwnuance met 
een vleugje groen die praktisch met 
iedere kleur is te combineren. 
info: 06 410 125 36
www.pure-original.com
bouwproducten.nl: 253475

‘Niets zonder certi� caat de deur uit’

Martin Koning: 
‘Deze hand-
pompzuiger, de 
WPG N-4000, 
gaan als warme 
broodjes over de 
toonbank’ 
FOTO: HVG

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

Accuslagschroeven-
draaier
De compacte GDR 18V-200 C Profes-
sional en de GDX 18V-200 C Profes-
sional accuslagschroevendraaiers 
van Bosch bieden een maximaal 
koppel van 200 Nm en hebben een 
korte kop. Hiermee zijn ze geschikt 
voor werken in krappe ruimtes. 
Kenmerkend zijn de drie voorin-
gestelde toerentalstanden en de 
beschikbaarheid van zogenaamde 
connectivity-functies voor geïndivi-
dualiseerde machine-instellingen. 
De functies, zoals een zachte aan-
loop, zijn via Bluetooth per app 
individueel in te stellen. 
info: (076) 579 54 54
www.bosch-pt.com
bouwproducten.nl: 253466

DE SPECIALIST

TIEL p In toenemende mate dienen er zich online services aan, vaak toegespitst op één aspect van het 
vak. Sinds maart van dit jaar voert Martin Koning de webshop Pompzuigershop.nl voor pompzuigers en 
tilhulpmiddelen, gericht op het tillen en vervoeren van glas- en plaatmateriaal.

Positive greenwashing

Greenwashing is een engelse 
term voor het jezelf groener 
voordoen dan je daadwer-

kelijk bent. Het is vaak niet meer 
dan een “likje verf”, de buitenkant, 
lees: marketing. Dit wordt over het 
algemeen als negatief beschouwd. 
En vaak terecht. Neem een wille-
keurig olieconcern. Op social media 
zie je vooral hun (marge)projecten 
waarbij duurzaamheid een grote 
rol speelt, terwijl het overgrote deel 
van hun activiteiten nog steeds 
inktzwart zijn. Maar naar buiten toe 
ziet men steeds de gelikte groene 
� lmpjes. Dit zou je hypocriet kunnen 
noemen. Toch denk ik dat er ook een 
positieve kant aan greenwashing 
zit. De aandacht wordt zo namelijk 
gevestigd op duurzaamheid. Het 
wordt belangrijker en zo gaan steeds 

meer mensen de urgentie inzien. De 
kracht van herhaling. En ook op elk 
duurzaam initiatief is vast wel wat 
aan te merken. Het is nog lang niet 
perfect. Net zoals bij elke oplevering 
wel wat te vinden is, hoe goed je ook 
schildert. Maar de trend wordt zo 
wel gezet. Het bewustzijn groeit, ook 
door greenwashing. En hoe bewuster 
de klanten worden van de urgentie, 
hoe minder men weg gaat komen met 
greenwashing. De lat komt zo steeds 
te hoger te liggen.

Zo zijn er in ons wereldje diverse 
verven te vinden met een groen la-
bel die, als je goed gaat kijken nog 
helemaal niet zo groen zijn. Daar 
kan je heel negatief over zijn en af 
en toe is dat ook terecht. Maar som-
mige fabrikanten lukt het gewoon 
nog niet om � ink te vergroenen en 

dat is ook moeilijk. Toch wordt er nu 
wel energie in gestopt of in elk geval 
over nagedacht. Het besef dat dit de 
enige levensvatbare richting van hun 
producten is, begint in te dalen. Bij 
de ene fabrikant gaat dat wat sneller 
dan bij de andere, maar het zaadje 
is geplant. Een grote verandering, 
een transitie zoals je wilt, gaat ge-
leidelijk. Het is vallen en opstaan, 
vooruitstruikelen. En als het nog 
even niet lukt, dan lossen we dat op 
met een groen stickertje op de bus. 
Gee�  niets, je helpt zo wel mee de 
hele beweging in de goede richting 
te sturen. En wedden dat het betref-
fende product over enkele jaren wel 
een stuk duurzamer is. En laat het 
daar nou net om gaan! 

richard@blauwvlas.nl
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Sterker 
dan 
vlekken.

Hardnekkige vlekken bestrijd je met dezelfde hardnekkigheid.
Vertrouw op Sigma StainAway. Dat isoleert vocht-, roet-, 
nicotinevlekken en andere aanslag in één beweging en zorgt
ervoor dat ze nooit meer terugkomen dankzij de Stain Blocking
Technology. Ga naar een Sigma verkooppunt of kijk op sigma.nl.

Sigma StainAway. Sterker dan watervlekken.vlekken.
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