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‘Vakmatig toverwerk’ wint overall-prijs NSVP 2018

UTRECHT p Leonieke Polman en 
Niels Kwantes van Polman Restau-
ratie & Kleuronderzoek (vooraan) 
winnen de juryprijs van de Nationale 

SchildersVakprijs 2018 met, volgens 
de jury, ‘vakmatig toverwerk’, heel 
bijzonder ambachtelijk schilderwerk 
in de Tuinzaal van landgoed Akeren-

dam in Beverwijk. Achter hen staan 
andere enthousiaste award-winnaars, 
vlnr: Ronald Bloemendaal won in 
de categorie renovatie-/nieuwbouw-

schilderwerk, Barre Verkerke won de 
Klanttevredenheidspluim, Ruben van 
der Kruis won zowel de categorieprijs 
voor onderhoudsschilderwerk als de 

Publieksprijs en Ronald Mutsaars 
won in de categorie restauratie-/
decoratieschilderwerk. Foto: Koos 
Groenewold.

Uitbreiding 
vakopleidingen
UTRECHT p Het aantal Schil-
dersvakopleiding-vestigingen 
moet toenemen. Dat voornemen 
meldde Okke Spruijt, direc-
teur van OnderhoudNL tijdens 
de uitreiking van de Nationale 
SchildersVakprijs 2018. Op dit 
moment zijn er (volgens de site 
van OnderhoudNL) 23 Schilders-
vakopleidingen.

DEN HAAG p Goed nieuws voor leerbedrijven: de subsidieregeling voor 
praktijkleren blij	  in ieder geval bestaan tot 2023. Dat bleek tijdens de 
begrotingsbehandeling van Onderwijs in de Tweede Kamer.

Eerder dreigde de subsidieregeling 
voor de Beroeps Begeleidende Leer-
weg (bbl) te worden geschrapt. Deze 
maatregel zou het technisch onder-
wijs raken. In de aanloop naar de 
behandeling van de onderwijsbegro-
ting hee�  de Industriecoalitie (Une-
to-VNI, FME, Bouwend Nederland en 

Metaalunie) gepleit voor verlenging 
van de subsidieregeling ná 2019.
Bedrijven krijgen nu nog een sub-
sidie van tussen de 2.500 en 2.700 
euro per jaar per leerling in de bbl. 
Dit geldt als een tegemoetkoming 
aan de bedrijven, die zelf ook kos-
ten maken. 

Subsidie praktijkleren blij�  bestaan

DEN HAAG p De omzet van de 
bouwsector is in het derde kwar-
taal van 2018 met 9,9 procent geste-
gen vergeleken met een jaar eerder 
meldt het CBS. In het derde kwar-
taal steeg de omzet bij de algemene 
burgerlijke en utiliteitsbouwbedrij-
ven (B&U) met 11,1 procent. Bedrij-
ven in de grond-, water- en wegen-
bouw (GWW) haalden een omzetstij-
ging van 6,5 procent, bijna de hel�  

van een kwartaal eerder. Vooral bij 
(spoor)wegen- en tunnelbouwers 
bleef de groei met een omzetstijging 
van 1,6 procent iets achter. 
Gespecialiseerde bouwbedrijven 
zoals installatie- en afwerkingsbe-
drijven, zagen hun omzet met 10,2 
procent stijgen.
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Schilder overlijdt na 
val van steiger

DORDRECHT p  Een 53-jarige schil-
der uit Dordrecht is eerder deze 
maand bij een val en/of instorting 
van een steiger aan zijn verwondin-
gen overleden. Dat meldt de website 
BN De Stem, op grond van een poli-
tiebericht. Direct na het voorval was 
het slachto� er al niet bij kennis, 
aldus de arts van het gealarmeerde 
traumateam. Ook de brandweer 
werd ingezet om te controleren of 
de boel stabiel genoeg was, zodat 
de hulpdiensten hun werk konden 
doen. De schilder werd zeer ern-
stig gewond naar het ziekenhuis 
vervoerd, waar hij korte tijd later 
overleed.

Gevelverf moet 
 stadslucht zuiveren
ANTWERPEN p Wetenschappers van 
de Universiteit Antwerpen doen on-
derzoek naar mogelijkheden om de 
lucht in Antwerpen te zuiveren. Dat 
willen ze doen door een combinatie 
van twee technieken toe te passen. 
In samenwerking met architecten 
willen ze een dusdanige stadinrich-
ting creëren die de winddoorstro-
ming bevordert. Daarnaast willen 
de wetenschappers straks speciaal 
met verf behandelde geveldelen toe-
passen, waarbij de chemische sa-
menstelling ervan vervuilde sto� en 
omzet in onschadelijke moleculen. 
Het onderzoek duurt vier jaar.

Opa mag even de 
hoogwerker in
DORDRECHT p T. Nijho�  Schilders-
bedrijf uit Dordrecht was in Dord-
recht aan het werk aan een woning 
met een hoogwerker. Wat wil het 
geval? Helemaal bovenin woont een 
jong stel. De 92-jarige opa van de 
kleindochter kan al die trappen niet 
meer op en hee�  de bovenwoning 
van het stel dus nog nooit gezien. 
Omdat de vriend van de kleindoch-
ter een hoogwerker mag en kan be-
dienen, lag de vraag voor de hand: 
of hij opa naar boven mocht voeren? 
Opa genoot van wat hij zag én van 
het uitzicht en de hoogte. Een on-
vergetelijke ervaring.

Schilder maakt 
 oudejaarsconference
ENTER p Erwin Geels, Daan Lohuis 
en Stephan Schreijer spelen op 28 
en 29 december een oudejaarscon-
ference in hun stamkroeg De Kröl in 
Enter. Dat meldt het Brabants Dag-
blad. Geels hee�  een schildersbe-
drijf, maar staat dus eind december 
vol bombarie op de planken. ‘Incas-
seren en uitdelen, dat is typisch 
Enterse humor’, vertelt Geels. ‘Het 
hoe�  niet allemaal waar te zijn. Het 
moet vooral een mooi verhaal op-
leveren. Ik ben onder anderen een 
oude Enterse boerenvrouw, die de 
vuile was over de lokale politiek op-
hangt. Dat is heel wat vuile was.’

PERSONEN & BEDRIJVEN

Copperant Altra wint 
award

GORINCHEM p Copperant hee�  op 
de SGA Vakdagen in Gorinchem de 
Innovation Award 2018 gewonnen 
voor de Copperant Altra. Volgens het 
bedrijf is het de eerste plantbased 
titaanwit-vrije matte muurverf van 
Nederland. De Innovation Award 
is een publieksprijs die uitgereikt 
wordt aan de exposant die op zijn 
stand tijdens de beurs het meest 
innovatieve en bijzondere product 
presenteert. Zowel bij het publiek 
als de vakjury kwam Copperant als 
winnaar uit de bus.

Lenferink Scoort 
bij Dudok Wonen

LEMELERVELD p Vastgoedonder-
houdsbedrijf Lenferink hee�  voor 
woningcorporatie Dudok Wonen in 
’t Gooi het afgelopen jaar achttien 
complexen in het gevel-onderhoud 
gehad. In totaal hee�  Lenferink er 

ongeveer 450 woningen geschilderd, 
gereinigd, houtrot hersteld en (na-)
geïsoleerd. Na a£ oop hebben alle 
bewoners van Dudok Wonen de 
KWH-enquête (Kwaliteitscentrum 
Woningcorporaties) ontvangen. Dat 
leverde een hoge score op van 8,2. 
Reden om zich gewaardeerd te voe-
len en trots te zijn.

 Fairf bespaart bijna kilo 
CO2 per liter

ROTTERDAM p Fairf, producent van 
duurzame verf, hee�  de elfde ASN 
Bank Wereldprijs gewonnen in de 
categorie Natuur & Milieu. De verf 
hee�  een minimale impact op het 
milieu en bevat gerecycled sloop-
hout. Volgens de ondernemer wordt 
met één liter fairf 950 gram CO2 be-
spaard ten opzichte van een liter 
reguliere verf. Daarnaast bevat de 
duurzame verf geen meetbare con-
centraties oplosmiddel, waardoor 
deze geurarm is.

Demonstrateurs aan  de 
slag bij Strikolith

RAAMSDONKSVEER p Strikolith, 
fabrikant en leverancier van deco-
ratieve en duurzame gevel-, wand- 
en plafondafwerkingen presenteert 
twee nieuwe demonstrateurs. Edwin 
Bolks (rechts op de foto) gaat zich 
hoofdzakelijk bezighouden met de 
designproducten, spacks en sier-
pleisters, Dick Veerman gaat zich 
focussen op Strikotherm en Striko-
cem. Beide mannen hebben meer 
dan twintig jaar ervaring in het vak.

Binnenkort verwacht

BOVEN-LEEUWEN p Het gaat om het 
nieuwe Silicone Rooª ng TG van Glo-
bal Paint Products. Zoals ze zelf zeg-
gen: ‘Medio februari 2019 introduce-
ren wij een geheel nieuw product. 
Onze laboranten zijn bijna klaar 
met de ontwikkeling van een nieuw 
verfsysteem.’ TG staat voor Triple 
Guard Technology, die ‘zorgt zo voor 
een super duurzame lak met ultiem 

kleur en glansbehoud, zonder con-
cessies te doen aan de prettige ver-
werking en uitstekende droging’. 
Nou, dat beloo�  wat.

SchildersVanNu beter 
zichtbaar

DEN HAAG p Om meer bekendheid 
te geven aan SchildersVanNu hee�  
de vereniging alle leden voorzien 
van stickers voor op de auto en T-
shirts met opdruk.  Dit om de ‘corpo-
rate identity’ van  SchildersVanNu te 
verster-
ken en 
de duur-
zame 
werk-
wijze 
onder de 
aandacht 
brengen.

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.

GEMENGDNieuwe tijden?

Met het terugtreden van 
OnderhoudNL-voorzitter 
Ruud Maas en bestuurslid 

Frits Smits eindigt een bijzondere 
periode van acht jaar in de schil-
dersbranche. Wat je er ook van 
mag vinden: daadkracht kan deze 
bestuurders niet ontzegd worden. 
Er was een doel en alles werd uit de 
kast gehaald om dat te bereiken. Wie 
niet volledig met de trein wilde mee-
rijden, moest maar van de wagen 
springen.

Zo werd (al eerder) het Be-
drijfschap opgeheven, stapte de 
schildersorganisatie uit Arbouw en 

Savantis, werd het pensioenfonds 
overgeheveld van A&O Services naar 
PGGM, werden Schilders^Cool en 
SchildersVakschool opgeheven en 
OnderhoudNL Opleidingen opge-
richt, verdween het Vakantiefonds en 
werden de vakbonden FNV en CNV 
van de cao-tafels verdrongen ten 
bate van de LBV. 

Als al die veranderingen iets heb-
ben opgeleverd, zijn het forse bespa-
ringen op de branchekosten en veel 
directe invloed van OnderhoudNL 
op activiteiten in de branche. Je kunt 
constateren dat er zo goed als geen 
tegenmacht meer is. En dat was ook 

de bedoeling van de bestuurders, die 
sterk corporatistisch denken: schaar 
je allemaal onder onze leiding en 
denk niet in belangentegenstellingen.

Die zijn er natuurlijk wel. Tussen 
werknemers en werkgevers, tussen 
bedrijven onderling, tussen verschil-
lende sectoren, tussen opleidingen 
en tussen mensen. De komende tijd 
wordt daarom spannend: gaat het 
allemaal als een zonnetje draaien, of 
duiken er initiatieven en fricties op 
waar je die niet had verwacht? Wij 
houden de vinger aan de pols.

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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KvK schrapt nummers 
zzp’ers na klachten
UTRECHT p Om de overlast van 
telefonische benadering voor 
ondernemers te beperken, gaat 
KVK het telefoonnummer van 
eenmanszaken, vof’s en maat-
schappen niet meer verstrekken 
in het online adressenbestand. 
Dit is een maatregel die KVK op 
korte termijn zelf kan nemen, 
zonder dat er een wetswijziging 
voor nodig is.

Al enige tijd ontvangt KVK klachten 
van ondernemers dat zij ongewenst 

benaderd worden door partijen met 
een aanbod. Om goed inzichtelijk te 
maken waar de grootste pijnpunten 
zitten en wat ondernemers zelf als 
voorkeursoplossing zien, hee�  KVK 
een onderzoek laten uitvoeren door 
het ona� ankelijke onderzoeksbu-
reau MWM2 naar hoe ondernemers 
de openbaarheid van het Handels-
register ervaren. 
Het onderzoek is onderdeel van een 
bredere data dialoog. Sinds novem-
ber is het Online Data Dialoog Plat-
form live op www.kvk.nl/datadilem-

mas. Iedereen kan hier meedenken 
over oplossingen van dilemma’s die 
spelen bij het thema ‘Openbaarheid 
van het Handelsregister’.
62 procent van de ondernemers die 
gebruik maakt van het Handelsre-
gister, gee�  aan dat het de openbare 
gegevens gebruikt voor rechtszeker-
heid. Het kunnen zien of een bedrijf 
echt bestaat en achterhalen met wie 
ze precies zakendoen, wordt door 
de ondernemers gezien als de groot-
ste waarde van het register.

VAN STIPHOUT SCHILDERWERKEN

‘Wil ik dit als schilder 
in loondienst tot mijn 
mijn 67e blijven doen? 

Misschien wel langer?’, vroeg Marco 
van Stiphout (34) zich af. ‘Ik wilde 
niet meer voor een werkgever werken 
waar alles steeds sneller moest, met 
verlies van kwaliteit. Onder die om-
standigheden groeit dan al snel het 
gevoel om het zelf te proberen, om 
het beter te doen.’

Na elf jaar voor een baas te heb-
ben gewerkt, start Van Stiphout in 
maart 2017 Van Stiphout Schilder-
werken in Helmond. ‘Eén ding wilde 
ik zeker niet: in een soort verkapt 

dienstverband terecht komen, mezelf 
uitlenen aan een groot schildersbe-
drijf waar ik nog steeds niets zelf kan 
bepalen.’

Van Stiphout, allround gezel-
schilder, ervaart het toch als een 
soort van sprong in het diepe: ‘Gaat 
het lukken? Kan ik wel een netwerk 
opbouwen? Ik ben wat mensen gaan 
bellen en vanaf mijn eerste klus, 
schilderwerk aan een restaurant, be-
gon het al te lopen. Ik had een stei-
gerdoek met mijn reclame opgehan-
gen waarop drie reacties kwamen. 
Of ik een o� erte kon maken. Met een 
honderd procent-score tot gevolg. 

Dat voelde heel � jn; als een soort 
vliegende start. Daarna is het alleen 
maar zo doorgegaan.’ Om continuï-
teit in te bouwen biedt Van Stiphout 
zijn klanten een tienjarig meerjaren-
plan aan. ‘Ook daar gaan sommige 
van mijn klanten in mee.’

Van Stiphout probeert niet te 
hard van stapel te lopen. ‘De eco-
nomie mag dan op hoge toeren 
draaien, ik waak ervoor om niet non-
chalant te worden. Ik wil dat mijn 
klanten weten dat ik me aan duide-
lijke afspraken houd en het werk niet 
afra� el, ook al liggen de opdrachten 
nu voor het oprapen. Snel geld ver-

dienen staat haaks op een langeter-
mijnvisie.’ 

Vóór de start van zijn een-
manszaak gaf Van Stiphout in een 
bedrijfsplan wel aan ooit personeel 
in dienst te willen nemen. ‘Jazeker, 
maar nooit ten koste van kwaliteit. 
De verleiding is groot om � exwerkers 
in te lenen. Die zijn tegenwoordig 
heel schaars. Ik realiseer me ook dat 
als ze niet dezelfde kwaliteit leveren 
die ik nastreef, of als er wat misgaat, 
het onder mijn naam gebeurt. Dan 
neem ik liever een leerling onder mijn 
hoede die ik op termijn aan mijn be-
drijf kan binden.’
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Witte letters
HEERENVEEN p De toegangshokjes op de parkeergarage Geert Willigen in 
Heerenveen krijgen een uitgebreide schilderbeurt. Harry Jetten van Van 
der Geest Schilderspecialisten in Leeuwarden neemt ook de letters er bo-
venop onder handen. Hij maakt ze schoon en zet ze in de witte verf. Tege-
lijk met deze klus schildert hij ook het houten hekwerk op het torentje van 
het gemeentehuis Crackstate, dat op de achtergrond te zien is.

Gloedvol betoog
AMSTERDAM p  Een gloedvol be-
toog stak de nieuwe voorzitter van 
OnderhoudNL Henk den Boer af, 
vóór het instappen van zijn lidbe-
drijven in de grote energietransitie 
die op gang begint te komen in 
Nederland. Hij sprak tijdens het 
openbare gedeelte van de algeme-
ne ledenvergadering van onderne-
mersvereniging OnderhoudNL. Op 
de bijeenkomst sprak ook Diederik 
Samsom, voorzitter van de ‘Kli-
maattafel’ over de bebouwde om-
geving, die daarin veel mogelijk-
heden ziet. Den Boer volgt Ruud 

Maas op, die net als bestuurslid 
Frits Smits, na twee maal vier jaar 
bestuurswerk regulier stopte.
FOTO: JMS

FOTO: PERSBUREAU NOORDOOST

WOERDEN p�Fennigje van Leeu-
wen van Koninklijke De Vries 
Scheepsbouw uit Makkum is de 
Beste Praktijkbegeleider in de 
categorie Techniek en gebouwde 
omgeving.

Dit bedrijf won de landelijke titel 
Beste leerbedrijf nog in 2014, in de 
tijd toen Kenniscentrum Savantis 
de organisatie voor de categorie 
Schilderen Onderhoud nog voor 
haar rekening nam. Daarna hee�  de 
Stichting Samenwerking Beroepson-
derwijs Bedrijfsleven (SBB) de orga-

nisatie op zich genomen en andere 
categorieafdelingen samengesteld.
Bij de provinciale winnaars ver-
kiezingen Beste Leerbedrijf 2018 / 
Beste Praktijkopleider in de catego-
rie Techniek en gebouwde omgeving 
valt verder nog Fred Cordemeijer 
van Cordemeijer Schilderwerken uit 
Het Gelderse Wijchen.

Bijeenkomst over inzet 
arbeidsmigranten
HILVERSUM p Voor (schilders- en 
vastgoedonderhouds)bedrijven 
die met arbeidsmigranten (willen) 
werken organiseren de NBBU en de 
ABU, de twee brancheorganisaties 
voor uitzendondernemingen,  
de bijeenkomst ‘De arbeidsmarkt 
van en voor Arbeidsmigranten’. Het 
evenement vindt op donderdag 6 
december  plaats in Hotel Van der 
Valk Hotel Hilversum.

Drie � nalisten sociale
innovatie FNV
UTRECHT p BINX Smartility uit 
Groenlo, Vermeulen Bouwbedrijf uit 
Rijen en Ter Steege Bouw Vastgoed 
uit Rijssen zijn door de jury genomi-
neerd voor de Sociale Innovatieprijs 
2018 van FNV Bouwen & Wonen. 
Op 14 december wordt bekend 
welke van deze drie nominaties de 
prijs krijgt toegekend. De winnaar 
ontvangt een trofee en een bedrag 
van 10.000 euro. De FNV wil dat 
werknemers over hun werk kunnen 
meepraten, meedenken en meebe-
slissen.

Verfplantentuin ook in 
2019 geopend
LEEUWARDEN p De Honeysuckle 
Blue(s)tuin, een bijzondere verf-
plantentuin in de luchtplaats van 
de voormalige Leeuwarder gevange-
nis Blokhuispoort, blij�  ook in 2019 
geopend. De tuin, die dit jaar werd 
geopend, laat de kracht van natuur-
lijke verfsto¢ en in planten zien en 
trekt vele bezoekers uit binnen- en 
buitenland. 

Pas op met 
 domeinnaamfraude
WOERDEN p Een waarschuwing 
van Zelfstandigen Bouw voor zoge-
naamde kapers van je internetadres. 
Niet van je eigen internetadres, 
maar van een variant op dat adres, 
bijvoorbeeld met .info, .eu of .com 
aan het einde van jouw adres. ‘Je 
kunt een telefoontje krijgen van 
iemand die aan de haal wil gaan 
met een variant van jouw domein-
naam’, aldus Zelfstandigen Bouw. 
‘Het is een truc om je geld uit de zak 
te kloppen. In werkelijkheid wil nie-
mand deze domeinnaam kapen.’

Bo-Ex wint 
 duurzaamheidsprijs
UTRECHT p Woningbouwcorporatie 
Bo-Ex hee�  met de duurzaam-
heidsmaatregelen aan de Rietveld-
woningen in de wijk Hoograven de 
provinciale duurzaamheidsprijs 
gewonnen. De prijs is een cheque 
van  5.000,- euro te besteden aan 
adviesbureau de Jonge Honden.

KORT
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Beste leerbedrijf 
bekend

Noordwest Ziekenhuisgroep uit 
Alkmaar (categorie Zorg, welzijn en 
sport) werd uitgeroepen tot het lan-
delijk Beste leerbedrijf. Yukio Mo-
tohashi van Dudok uit Rotterdam is 
landelijk de Beste Praktijkopleider 
(categorie Voedsel, groen en gast-
vrijheid).
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SPONSOREN:

Categoriewinnaars

Winnaar Klanttevredenheidspluim

NameNs alle spoNsoreN
WINNaars VaN HarTe GeFelICITeerD!

GEFELICITEERD!

Winnaar Juryprijs:
Polman Restauratie en kleuronderzoek

Tuinzaal Akerendam, Beverwijk

Winnaar Publieksprijs:
Van der Kruis Vakschilders
Wijnhuis Beaugrim, Weert

Winnaar categorie Onderhoudsschilderwerk
Van der Kruis Vakschilders
Wijnhuis Beaugrim, Weert

Winnaar Klanttevredenheidspluim 2018
BVK Paintworks
De Haven van Renesse, Renesse

Winnaar categorie Decoratie- &  
restauratieschilderwerk

Roland Mutsaars Decorations 
Privékantoor, Schijndel

Winnaar categorie Nieuwbouw- &  
renovatieschilderwerk

Schildersbedrijf Bloemendaal & Kerkhoven
Nieuwbouwwoning, De Meern
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‘Schilderles zoals ik zelf had gewild’

Wordt 
‘Het Bredase 
onderwijs-
model’ de 
standaard?

We zitten hier in 
een mooie, vrij 
nieuwe praktijk-
ruimte. U bent 
zeker van Onder-

houdNL Opleidingen?
‘Nee, ik ben in dienst van het ROC 
West-Brabant. In tegenstelling tot 
veel andere roc’s ontwikkelen veel 
van onze opleidingen hun eigen les-
programma’s en examens. Ik geef 
hier zelf ook les, ik ben zelf schilder 
geweest en heb de lts, het mbo en 
het Fontys Pth gevolgd. We werken 
wel intensief samen met Onder-
houdNL Opleidingen, samen dragen 
we de huur voor de ruimten en de 
praktijkleermeesters.’

Juist, maar waarom koopt u het les-
materiaal niet gewoon in?
‘Als mbo-opleiding zijn we verant-
woordelijk voor de kwaliteit van 
onze scholing. We zijn ook eindver-
antwoordelijk voor de scholing van 
de leerling. Daarbij hebben we ook 
een eigen visie op leren in het mbo. 
Het principe is: een mens leert op 
allerlei verschillende manieren. Niet 
alleen door te oefenen en door theo-
rie te stampen, maar ook door over 
iets te praten, iets uit te zoeken, zelf 
na te denken over de oplossing van 
een uitdaging.’

Mogen de leerlingen bij jullie maar 
een beetje doen wat ze willen?
‘Helemaal niet. Vooral in het eerste 

jaar krijgen ze best veel “gewoon” 
onderwijs: de basisvaardigheden 
van het schilderen, glaszetten et ce-
tera. Dat zijn dingen die je gewoon 
goed moet oefenen en trainen. Maar 
ze krijgen wel meteen veel meer 
praktijklessen dan vroeger. Ook de 
theorie is bij ons praktijk. Het is een 
groot verschil of je voor een witte 
deur wordt gezet, met al je verf en 
materiaal erbij en de opdracht: ga 
die deur precies a� akken of dat je 
voor diezelfde deur wordt gezet met 
de opdracht: schilder die deur bin-
nen een dag rood. In dat tweede ge-
val moet je zelf gaan bedenken hoe 
je dat gaat aanpakken.’

Sja… bij een deur…
‘Het is maar een voorbeeld. We doen 
bij niveau drie ook aan projecton-
derwijs: hier is een project, ga het 
maar oplossen. We hebben bijvoor-
beeld geen spuitcabine meer. Onze 
lidbedrijven vinden spuiten op lo-
catie leren veel belangrijker. Dus 
hebben zij geïnvesteerd in mobiele 
spuitapparatuur. We kunnen de 
leerlingen nu vragen een draaikie-
praam van binnenuit te spuiten: los 
het maar op!’

Dus schildersbedrijven praten mee?
‘Sinds enige tijd hebben we een 
klankbordgroep. We hebben deze 

onderwijsvorm ontwikkeld, nu is 
het tijd om intensief met de bedrij-
ven te praten. Daar zitten grote be-
drijven in, middelgrote en zzp’ers. 
Daar hebben we het over de keuze-
delen. Welke willen we in deze op-
leiding aanbieden, welke niet? De 
leerlingen kunnen nu kiezen keuze-
delen die met renovaties te maken 
hebben: boeidelen en beplating ver-
vangen en betonschade herstellen. 
De ondernemers bepalen mede de 
richting, wij ontwikkelen er het on-
derwijs voor.’

Gaan jullie alleen op de onderne-
mers af?
Nee, we houden ook contact met 
onze niveau vier-leerlingen. Daar 
beleggen we thema-avonden mee. 
Hen vragen we ook wat er beter kan 
aan het onderwijs. Ik wil een onder-
wijs ontwikkelen dat ik zelf had wil-
len volgen: met meer verantwoor-
delijkheid, meer praktische kennis. 

Niet alleen leren hoe je een kozijn 
a� akt, maar leren na te denken wat 
je kan doen als het regent of koud is 
of als dat kozijn niet zomaar bereik-
baar is.’

Jullie onderwijs, het Brabantse On-
derwijsmodel, krijgt navolgers.
‘We hebben een nieuw schildersexa-
men ontwikkeld, gebaseerd op deze 
manier van leren. Als je de leerlin-
gen leert zelfstandig uitdagingen 
op te lossen, waarom zou je dan wel 
alleen toetsen of ze een raam kun-
nen beglazen? Dat examen hebben 
we laten valideren door het bureau 
Concreet. Het Nimeto in Utrecht en 
het Koning Willem I College in Den 
Bosch gaan die examens nu ook zo 
afnemen. Dat betekent dat ze de 
schilders bij hen op dezelfde manier 
willen gaan voorbereiden. We gaan 
ook leraren en leermeesters hier 
naartoe halen om het te komen er-
varen.’

En dan krijgen ze een boek mee naar 
huis waarin staat hoe het moet.
‘In de afgelopen drie jaar hebben we 
veel ontwikkeld, dus er is van alles 
aan materiaal. Maar het is niet de 
bedoeling dat het allemaal één op 
één wordt overgenomen. We willen 
deze manier van leren gezamenlijk 
blijven doorontwikkelen. Ik ben 
heel benieuwd wat andere opleidin-
gen ermee gaan doen. Centraal zal  
staan dat we de leerling meer aan-
zetten om zelfstandig naar oplos-
singen te zoeken. Ieder op zijn eigen 
niveau.’

Al dat zelfstandige… als ik nou ge-
woon goed wil leren schilderen, zon-
der al dat gedoe?
‘Ik verwacht dat veel schilderoplei-
dingen deze methode gaan overne-
men. Maar ik hoop dat er ook een 
paar op een veel traditionelere ma-
nier schilderles blijven geven: met 
veel meer theorie, die je uit je hoofd 
moet leren, en heel duidelijke werk-
stukken waar je heldere opdrachten 
krijgt over wat je moet doen. Er zijn 
ook leerlingen die dát prettig vin-
den. Hoe mooi zou het zijn als we 
die leerlingen naar zo’n opleiding 
zouden kunnen doorverwijzen, en 
andersom?’

Ramon de 
Bruijn: ‘We heb-
ben geen spuit-
cabine meer: op 
locatie leren 
spuiten is veel 
belangrijker’

WWW.NELF.NL

NIEUW!

Nelfamur
HERMOTOPTDE WARMTE-ISOLERENDE 

MATTE MUURVERF VOOR BINNEN

‘Zelf bedenken hoe je 
het gaat aanpakken’ 

Door nieuwe examens 
ook ander onderwijs

BREDA p�Op het Radius College (onderdeel van ROC 
West-Brabant) wordt al acht jaar gewerkt aan een 
andere manier van leren, ook op de schildersoplei-
ding. De band met de schildersbedrijven in de regio 
is zeer sterk, evenals met de oud-leerlingen en met 
OnderhoudNL. Het Nimeto en het Koning Willem I 
College volgen de ontwikkeling, die door Ramon de 
Bruijn in gang wordt gezet.
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Ook tiende editie Nationale SchildersVakprijs viert vakmanschap

UTRECHT  p�Winnaars van de afgelopen tien edities van de Nationale Schilders-
Vakprijs zijn daar nog altijd enorm trots op, had Wouter Mooij, hoofdredacteur 
van Eisma’s Schildersblad en jurylid gemerkt, toen hij ze allemaal nog een keer 
belde voor een jubileumeditie. ‘Het hee� geweldige impact op je bedrijf, zowel 
intern als op je uitstraling.’ Dat kunnen de winnaars, genomineerden en voor-
geselecteerden van deze editie vast over tien jaar bevestigen. Het was weer een 
gezellige, spannende, blije en ontroerende bijeenkomst. En ook de schildersbe-
drijven die niet wonnen gingen met een goed gevoel en gesterkte trots op het vak 
weer huiswaarts.

�  Een maaltijd tussen de glimmende automobielen van 
een bekend Duits automerk. Tussen de gangen door 
werden de verschillende winnaars bekend gemaakt.

�  Uitgeefmanager van de schildersbladen Rens Sturrus 
(rechts) bedankt Marieke van Amelsfort van Mercedes-
Benz voor de samenwerking. Het feest is voor het laatst 
op deze locatie, omdat het bedrijf gaat verhuizen. Daarna 
maakte Sturrus de Publieksprijswinnaar bekend.

�  De ontvangst in het prachtige atrium van Mercedes-Benz in Utrecht. Het 
eigenlijke feest ontvouwde zich in de kelder van het gebouw, omgebouwd tot 
een echte evenementenlocatie.

�  Barre Verkerke hee� net (van 
Jeroen de Gruijl) gehoord dat hij de 
Klanttevredenheidspluim gewonnen 
hee�, te danken aan de eigenaar van 
De Haven van Renesse. ‘Het was ook 
heel bijzonder. We bespraken ’s 
ochtends wat we die dag wilden 
maken en dan maakten we het. Aan 
het eind zijn we met zijn allen in zee 
gesprongen.’

�  De sponsoren zorgde er voor met 
een rijk gevulde goodiebag, plus een 
paraplu die daar niet eens in paste, 
dat niemand met lege handen 
vertrok. (vlnr Nicole Weenk en Anita 
Hermans (Eisma Bouwmedia) en 
Hans Luiken met zijn gezelschap 
(Een project van Luiken haalde de 
Voorselectie))

�  Leonieke Polman is duidelijk 
aangedaan over het feit dat zij en 
haar partner (zakelijk en privé) Niels 
Kwantes de overall-prijs gewonnen 
hebben. Toch is het zo. Juryvoorzitter 
Jan Maurits Schouten hee� net het 
juryerslag voorgelezen waarin staat 
waarom dat zo is.

�  Ronald Mutsaars hee� net te horen gekregen dat hij in 
zijn categorie gewonnen hee�. Achter hem de andere 
genomineerden. Leonieke Polman, Barre Verkerke en 
Ricardo van Zwol.

�  De twee 
medewerkers 
van schilders-
bedrijf Bloemen-
daal en Kersten 
die het nieuw-
bouwhuis in 
De Meern schil-
derden en er de 
categorieprijs 
mee bleken de 
winnen waren er 
natuurlijk ook 
bij.

�  Jeroen de Gruijl (USP Marketing Consultants) legt uit 
hoe hij en zijn collega’s in meerdere vergadersessies de 
winnaar bepaald hebben voor de Klanttevredenheidspluim 
‘Als we de klanten een cijfer hadden laten geven had dat 
bij iedereen tussen de 9 en de 10 gelegen, dus moesten we 
letten op hoe enthousiast ze ‘hun’ schilder aanbevelen.’

�  Een inhoudelijk stukje. Wouter Mooij (Eisma’s 
Schildersblad) interviewt (vlnr) Vincent Kersten (Faber), 
Fred van den Heuvel (Sikkens) en Okke Spruijt 
(OnderhoudNL) over het nijpende tekort aan vakmensen 
in de schilderssector, en welke plannen er zijn om daar 
iets aan te doen.

�  De presentatie was dit jaar in de bekwame handen van 
Emmilie Zipson, actrice en presentatrice van beroep. 
‘Wat valt er veel interessants te leren over deze geweldige 
branche.’

�  De muzikale 
omlijsting van 
de avond werd 
verzorgd door 
het muzikale 
duo Common 
Sense

�  Van het feest wordt een �lm gemaakt (door Rob 
Goossens van ergomedia), te zien op SchildersVAKTV (op 
YouTube). Hier interiewt Goossens Ruben van der Kruis, 
winnaar van twee prijzen.

Een avond om nooit te vergeten



Rustige beurs Surface Campus 2018

DEN BOSCH� p Het gaat over het beschermen van substraten, onder andere met verf. 
De beurs Surface Campus 2018 is daarom interessant voor schilders met een 
spuiterij of die actief zijn in de metaalconservering. Exposanten spraken over 
een opvallend rustige editie, maar wie er kwam was zakelijk interessant en dus 
‘kwalitatief goed’. SchildersVakkrant zag geen grote innovaties, maar wel inte-
ressante nieuwtjes. Zie ook de reportage over deze beurs op ons YouTube-kanaal 
SchildersVAKTV.

� René Bode van het in verfmeetapparatuur 
gespecialiseerde TQC laat een nieuwigheid zien: een 
vernieuwde Bressel Patch. Onzichtbare zouten op metaal 
zijn het begin van veel ellende. Om hun concentratie te 
meten doe je de Bressel-test: je injecteert 
gedemineraliseerd water op een welbepaalde plek op het 
metaal en extraheert het weer. Je meet het water op zout 
voor en na de behandeling en je weet hoeveel zout er zit. 

� Virtual Paint kun je al kennen. De 
oefenmethode om verf te spuiten met 
een VR-bril bestaat namelijk al. 
Maar nu kunnen ook objecten in 3D 
gespoten worden: de virtuele spuiter 
(hier de symphatieke Britt), kan om 
het object heenlopen en probeert het 
object overal van een goede laag te 
voorzien. Het opleidingssysteem (dat 
bijvoorbeeld gebruikt wordt door 
interne opleidingen van grote 
automerken) gee� na a�oop haar�jn 
uitleg over waar de juiste laagdikte 
gehaald is en waar niet.

�  Egbert Stremmelaar, directeur van de vereniging ION (de club van 
oppervlaktebehandelaars), leidt een kennissessie die zal uitlopen in het 
ondertekenen van een overeenkomst: de ION, de TU Del� en het Nationaal 
Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium gaan samenwerken in een project voor het 
bevorderen van 3D-printen met metaal. Om dat soort producten zonder 
nabewerken te kunnen coaten, moeten nieuwe materialen of processen 
worden uitgevonden.

�  Een experimentele robot: het bedrijf Steur spuit vaak 
machines die van de andere kant van de wereld komen. 
Die zijn voor de reis voorzien van een beschermlaagje, 
dat lastig te verwijderen is. Steur doet dat met droogijs. 
Om de eigen cabines daarna te kunnen reinigen, is een 
hoogwerker bedacht met een droogijs-spuit er op. Als het 
werkt, zijn andere toepassingen ook denkbaar.

� Sherwin-Williams is aan het doordringen in de 
timmerfabrieken en andere plaatsen in de maakindustrie. 
Samen met Soloan en Wagner wordt hier een 
watergedragen lak gedemonstreerd die tot 100 procent 
bindmiddel op basis van biomassa kan bevatten. Kan, 
want de afnemer mag zelf beslissen welk percentage van 
de verf hernieuwbaar is.

� Geheel links staat Seviel Smolders 
jr., die regelmatig in 
SchildersVakkrant schrij� over 
metaalconserveren. Smolders SSO 
inspecteert en gee� trainingen. Naast 
hem Serviel Smolders sr., Benjamin 
Smolders en Robert Meuleman. Op de 
beurs tonen ze dat ze ook aan 
impedantiemetingen doen. 

� Het plaatwerk van deze Volkswagen Amarok zijn 
elektrostatisch gepoederlakt, terwijl de onderdelen in een 
vloeisto�ad waren ondergedompeld. Een high-durability 
laag en ook nog eens doodmat. Het proces heet KTL: 
Kathodische Tauch Lackierung.

Weinig bezoekers, niet oppervlakkig

Bichemie® Coatings BV
Postbus 2365, 8203 AH Lelystad
Tel.  +31(0)320 - 28 53 57
advies@bichemie.nl WWW.TRAELYX.NL

OUDE VERFLAGEN VERDWIJNEN 
ALS SNEEUW VOOR DE ZON

Trae Lyx Verfverwijderaar heeft een milde geur en bevat geen 
gevaarlijke stoff en.  Het is een zeer krachtige verfverwijderaar. 
Trae Lyx Verfverwijderaar is thixotroop, wat verwerking op verticale 
oppervlakken makkelijk maakt. Verdampt nauwelijks; daardoor een 
langere actieve werking met een uitstekend resultaat.

OUDE VERFLAGEN VERDWIJNEN 
ALS SNEEUW VOOR DE ZON

Trae Lyx Verfverwijderaar heeft een milde geur en bevat geen 
gevaarlijke stoff en.  Het is een zeer krachtige verfverwijderaar. 
Trae Lyx Verfverwijderaar is thixotroop, wat verwerking op verticale 
oppervlakken makkelijk maakt. Verdampt nauwelijks; daardoor een 

Leverbaar in 250 ml, 750 ml  en 2,5 liter.
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‘De verantwoor-
delijkheid voor 
de betaling van 
een bedrijfs-
overname ligt 

vanzelfsprekend bij de kopende 
partij’, legt Ben olde Hartman uit. 
Samen met zoon Richard olde Hart-
man maakt hij deel uit van Olde 
Hartman Advies uit Amersfoort, 
gespecialiseerd in fusie- en over-
nametrajecten van mkb-bedrijven 
in de bouwnijverheid. ‘Een deel 
van de overnames komt voor reke-
ning van particulieren. Ze moeten 
zich realiseren dat je met grofweg 
100.000 euro bij een complete over-
name geen bedrijf kunt overnemen. 

Met wat materieel, een hoogwerker 
en een paar bedrijfswagens zit je 
al snel op pakweg 75.000 euro.’ Ri-
chard olde Hartman vult aan: ‘En 
dan hebben we het niet eens over 

het werkkapitaal voor het crediteu-
ren-debiteurenverkeer en het beta-
len van medewerkers. Want voordat 
de eerste rekeningen in de nieuwe 
setting betaald zijn, ben je al één à 
twee maanden verder, terwijl er al 
wel rekeningen, salarissen en pre-
mies betaald dienen te worden.’ 

Er moet dus een externe � nan-
cier in beeld zijn. Dat kan behalve 
eigen geld de bank zijn, maar ook 
de verkopende partij kan daarin 
een rol spelen. Een potentiële ko-
per, zeker een particulier, bijvoor-
beeld een projectleider/voorman 
bij een management buy-out, moet 
zich daar op voorhand al een beeld 
van hebben gevormd, anders hee�  
de hele exercitie geen zin. Ben olde 
Hartman: ‘Die � nanciering kan dus 
uit verschillende partijen bestaan, 
waaronder het eigen vermogen. En 
dat wordt al snel duidelijk bij we-
derzijdse inzage in de boeken. Uit 
de laatste belastingaangi� e van de 
koper valt het eigen vermogen af 
te leiden. Het is basale informatie 
voor ons adviseurs om grofweg in 

te schatten of er mogelijk andere 
� nanciers in beeld zijn om serieus 
verder te gaan.’ 

Die verdere verschillende par-
tijen kunnen privépersonen zijn die 
het vertrouwen in de koper hebben 
en die garant staan voor een deel 
van de overnamesom. Richard olde 
Hartman: ‘In het zakelijk jargon 
worden ze ook wel eens “business 
angels” genoemd. Bijvoorbeeld uit 
het eigen netwerk, maar soms ook 
uit de zakelijke advieswereld. Ze 
kijken graag, ook uit eigen belang, 
over de schouder mee bij de over-
name en bij de verdere ontwikkeling 
van het over te nemen bedrijf.’

Tegenwoordig is ook crowd-
funding een manier om meerdere 
personen bereid te vinden ergens 
in te investeren. Volgens Richard 
olde Hartman is dat een minder ge-
schikte manier van � nanciering bij 
bedrijfsovernames, omdat van ano-
nimiteit van de twee partijen dan 
geen sprake meer kan zijn. Anoni-
miteit is in dit soort trajecten eerder 
regel dan uitzondering. Want stel, 
een overname ketst om wat voor re-
den af, dan zal bij crowdfunding al 

snel publiekelijk bekend zijn dat be-
drijf X voornemens is om het van de 
hand te doen. Voor beide partijen 
geen wenselijke situatie, op het ge-
vaar af dat er al snel geruchten de 
ronde kunnen doen.’

Het is zeker niet uitgesloten dat 
de verkopende partij zelf een deel 
van de � nanciering voor rekening 
neemt. Ben olde Hartman: ‘Bijvoor-
beeld omdat de verkoper een vast 
vertrouwen hee�  in de overnemen-
de partij en in de toekomst van “zijn 
of haar” bedrijf. Het kan bestaan uit 
een deel van de � nanciering of uit 
het uitstel van betaling van een deel 
van de overnamesom.’ 

En last but not least: � nanciering 
door de bank. Richard olde Hart-
man: ‘Let wel, dit is de meest rigide 
partij die een hoge mate van zeker-
heid verlangt, zoals verpandings-
recht op bepaalde activa. Niet op on-
roerend goed, op het pand, zoals de 
term doet vermoeden, maar op mate-
rieel, wagens, voorraad en/of op de-
biteurenvorderingen. Klop bij voor-
keur pas aan bij een bank nadat je al 
de garantie hebt van een of meerdere 
andere � nanciers; dat praat dat een 

AMERSFOORT  p�Na de intentie tot het overnemen van 
een bedrijf, de zoektocht naar mogelijke kandidaten, 
de eerste kennismaking en de waardebepaling, zal 
er uiteindelijk voldoende geld moeten zijn voor een 
bedrijfsovername. Behalve een bank als kredietver-
strekker zijn er meer (combinatie)mogelijkheden.

Bedrijfsovername (deel 5) 

Iedereen een kans

Hoe groot mag de afstand tot 
de arbeidsmarkt van mede-
werkers zijn zodat een onder-

houdsbedrijf nog normaal kan functi-
oneren? Ik kan u vertellen: groot. 
Ik woon in een huurhuis en het was 
tijd voor groot onderhoud. Voor en 
achter steigers tegen de gevel voor 
het vervangen van het dubbel glas, 
aanpassing hang- en sluitwerk, hout-
rotrenovatie en schilderwerk. Dat be-
tekende afspraken maken op welke 
dagen we mensen over de vloer kon-
den hebben. Dat betekende van op 
gezette tijden een pot ko�  e klaarzet-
ten en gezellig met iedereen aanlul-
len en vooral niet gaan controleren.
De glaszettervoorman had twee jon-
gens met een duidelijke achterstand 
tot de arbeidsmarkt aan zijn broeks-

pijp hangen. Grofweg samengevat: 
de ene was een stuiterbal die direct 
begon te ratelen en binnen vijf minu-
ten ongevraagd zijn hele zielenleed 
op tafel kwakte; de andere was een 
dromerige, voor zich uit starende jon-
geling, die pas in beweging kwam als 
hem iets gezegd werd.
Hun voorman pauzeerde wat later, 
terwijl de twee weer aan het werk 
waren. Opvallend was zijn extreem 
rustige uitstraling. Alles wat deze 
jongens deden ging vergezeld met 
een bedankje; iets ongevraagds met 
een opmerking: ‘� jn dat je even mee-
dacht’. ‘Positief stimuleren’ heet zo-
iets in de het agogisch werk.
‘De kleinste kritiek,’ zo vertelde de 
voorman, ‘voelt bij hen als een aan-
klacht op hun hele wezen, met alle 

discussies, geruzie en vertragingen 
tot gevolg. Ze zijn extreem kwets-
baar.’ Een vaste medewerker schoof 
aan en legde uit dat hij diep respect 
hee�  voor zijn baas: ‘Ik had ze allang 
de nek omgedraaid’.
Maatschappelijk verantwoord onder-
nemen en krapte op de arbeidsmarkt 
vraagt niet alleen om deelname van 
dit soort medewerkers in het arbeids-
proces, het vraagt ook om een hoge 
mate van inlevingsvermogen van het 
vaste personeel en begeleiding. En 
dat niet in een hulpverleningssitu-
atie, maar in de keiharde alledaagse 
praktijk.
 Ook van mijn kant: diep respect.

h.vangennip@eisma.nl
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In de � nancie-
ring van een 
over te nemen 
bedrijf zal een 
deel als werkka-
pitaal moeten 
worden gereser-
veerd voor het 
lopend crediteu-
ren-debiteuren-
verkeer en de 
doorbetalingen 
van het salaris 
betalen van 
 medewerkers
FOTO: HVG

stuk gemakkelijker dan dat je met 
een bank gaat praten met alleen een 
deel eigen vermogen.’ 

Bij � nanciering via de bank is 
het zogenoemde Borgstellingskre-
diet een overweging waard. Het 
is een zakelijke lening waarbij de 
overheid garant staat voor een deel 
van de � nanciering. De Borgstel-
lingskrediet is door de overheid 
in het leven geroepen om het mid-
den- en kleinbedrijf te stimuleren, 
bedoeld voor starters en innovatieve 
bedrijven. Banken zijn over het al-
gemeen wat huiverig deze bedrijven 
te � nancieren. Het overige deel is 
dan een Bedrijfskrediet waarvoor 
de overnemende partij zekerheden 
moet kunnen bieden. 

Allerlei combinaties zijn dus mo-
gelijk. Zo kan huurkoop een optie 
zijn, waarbij het eigendom van het 
over te nemen bedrijf pas overgaat 
na de laatste betalingstermijn. Voor-
deel hiervan is dat de gehele over-

namesom niet direct hoe�  te wor-
den ge� nancierd. Nadeel is echter 
wel dat de kopende partij geduren-
de deze periode nog geen juridisch 
eigenaar is.

En komt de overnemende partij 
uit de eigen gelederen, bijvoorbeeld 
een mede-eigenaar of werknemer, 
dan zou de verkopende partij er-
voor kunnen kiezen om het bedrijf 
‘geruisloos’ door te schuiven. Het 
is een methodiek die voorkomt bij 
kleine bedrijven zoals een eenmans-
zaak, vof of cv. In dat geval neemt 
de overnemende partij het bedrijf 
over tegen de � scale boekwaarde, 
die vaak lager is dan de werkelijke 
waarde. 

De verkopende partij rekent dan 
minder af bij de Belastingdienst en 
de koper hoe�  daardoor minder te 
� nancieren. Over de meerwaarde 
bij verkoop of beëindiging moet de 
overnemende partij in de toekomst 
dan nog wel belasting betalen.

aanpassing hang- en sluitwerk, hout-
rotrenovatie en schilderwerk. Dat be-
tekende afspraken maken op welke 
dagen we mensen over de vloer kon-
den hebben. Dat betekende van op 
gezette tijden een pot ko�  e klaarzet-
ten en gezellig met iedereen aanlul-
len en vooral niet gaan controleren.
De glaszettervoorman had twee jon-
gens met een duidelijke achterstand 
tot de arbeidsmarkt aan zijn broeks-

De � nanciering bij een bedrijfsovername hoe�  niet altijd per se 
via een bank

Crowdfunding 
minder geschikt voor 
bedrijfsovernames

Ook de verkoper kan 
deel uitmaken van de 
� nanciering

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. 



Het zal niet de eerste keer 
zijn dat iemand een 
schuurmachine of een 

natte lap op een ‘gewone’ smart-
phone legt. Luining: ‘Vochtige 
handen, handschoenen aan, sto-
ten, vallen. Deze smartphone is 
juist ontworpen voor dit soort si-
tuaties. Een echte ‘tough phone’. 
Uit jaarlijks onderzoek merkten 
we dat gebruikers in de bouw 
sommige features misten: bijvoor-

beeld het meten van luchtvoch-
tigheid, een lasermeter voor het 
op afstand meten en berekenen 
van oppervlakken. En voor schil-
ders is het wel zo handig om een 
waarschuwing te krijgen wanneer 
een binnenklimaat niet goed is 
geventileerd en is vervuild met te 
hoge concentraties schadelijke 
sto� en. Die hebben we nu in de 
S61 geïntegreerd. Voor dat laat-
ste zorgt de luchtkwaliteitssensor 
aan de zijkant van het toestel. De 
vervuilingsgegevens worden op-
geslagen en zijn achteraf gra� sch 
uitleesbaar. Want ook al zijn de 
concentraties oplosmiddelhou-
dende sto� en in de moderne bin-
nenverven en lijmen dan sterk 
verlaagd, in afgesloten en niet of 
slecht geventileerde ruimtes kan 
de concentratie sterk oplopen. De 
Cat S61 waarschuwt daarvoor met 
een signaal.’

Ook is het handig bij reno-
vaties om snel inzicht te krijgen 
waar warmteverlies optreedt via 
koudebruggen bij geveldelen zo-
als kozijnen en deuren, en hoe 

vervolgens te handelen bij repa-
raties en aanpassingen. ‘Daarvoor 
zorgt de aparte warmtegevoelige 
infraroodcamera. Verder brengt 
het geïntegreerd lasermeetsys-
teem tot een afstand van acht 
meter lengtes en oppervlakken in 
kaart.’

Voor al dit soort extra func-
ties en bij intensief gebruik is 
een ‘zware’ smartphone nodig. 
Even wat cijfers: de Cat S61, een 
android toestel, hee�  een werk-
geheugen van 4 GB en wordt stan-
daard geleverd met een intern ge-
heugen van 64 GB, uit te breiden 
naar 250 GB. Voor al deze extra 
functies beschikt de camera over 

een ‘dikke’ batterij van 4500 mAh 
en een sterke zaklamp. ‘Allemaal 
features die gebruikers in het on-
derzoek aangeven.’ 

‘En het is stootvast en water-
dicht’, aldus Luining. ‘Waterdicht 
tot een uur onder water tot een 
diepte van drie meter en de Cat 
S61 blij�  heel bij een val van 1,80 
meter hoogte op het kale beton. 
Valt deze smartphone bij het buk-
ken dus in een bak verf, modder, 
toilet of water, geen enkel pro-
bleem. En als dat niet genoeg is, 
want álles kan uiteindelijk kapot, 
ook een Cat S61, dan hoort daar 
gewoon nog twee jaar schermga-
rantie bij.’ 

Een ‘tough phone’ voor ‘tough people’
READING (UK)�p Steiger op, steiger af. In weer en wind. Vuile handen. Valgevaar. ‘Waarom dan nog 
steeds een gevoelige smartphone gebruiken, terwijl er een robuust waterdicht alternatief is?’, zegt 
René Luining, sales- en marketing manager voor Noord-Europa bij de Bullitt Group, licentiehouder 
voor de Cat S61 smartphone van Caterpillar. ‘Bovendien meet deze smartphone luchtvochtigheid, 
temperatuur, warmte, afstanden, oppervlakken en de luchtkwaliteit. Ideaal in de bouw, ook voor 
schilders.’

‘Meer features voor de 
bouw toegevoegd’

van de redactie van
Eisma’s Schildersblad en 

SchildersVakkrant

Bekijk onze facebookpagina 

www.facebook.com/Schildersvak

klik op ‘vind ik leuk’ en ontvang dagelijks 

onze interessante en praktische updates.

SchildersVak op Facebook

HET PRODUCTSneldrogende lakken
Speciaal voor situaties waarin 
snelheid is geboden, ontwikkelde 
Wijzonol een Sneldrogende grond-
lak en hoogglans die na twee uur 
regenvast is, niet verklevend en 
ongevoelig voor temperatuurver-
schillen. Het complete systeem van 
twee lagen grondlak en een a� ak-
laag gee�  een strak hoogglanzend 
resultaat met een buitenduurzaam-
heid tot zes jaar. Het sneldrogende 
karakter biedt voordelen bij buiten-
werkzaamheden; zeker wanneer 
er een bui op komst is of er veel 
stof opwaait. Het biedt uitkomst bij 
een werk waar de draaiende delen 
slechts een paar uur open kunnen. 
De verf voelt niet stug aan, laat zich 
� jn verdelen bij diverse weersom-
standigheden en is te verwerken bij 
temperaturen van 0 – 25 °C. 
info: (038) 429 11 00
wijzonol.nl/sneldrogendelakken
bouwproducten.nl: 253470

Technische sprays
Het assortiment Zwaluw Techni-
sche Sprays is uitgebreid met twee 
coatings. De Spack Spray repareert 
beschadigingen in stuc- en gipson-
dergronden. 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

Matte muurverf
Speciaal voor binnengebruik ont-
wikkelde Sigma – vertegenwoordigd 
door PPG Coatings – de universeel 
toepasbare muurverf Perfect Matt. 
Deze verf op basis van kunsthars-
dispersie gee�  een egale afwerking 
door toepassing van de Smooth 
Layer Technology. Daarnaast is het 
aanzet- en baanvrij te verwerken. 
De muurverf is ontwikkeld voor het 
afwerken van wanden en plafonds 
en toe te passen op ondergronden 
als beton, stucwerk, schuurwerk, 

gipsplaten, metselwerk, glasweef-
sel, glasvlies en bestaande goed 
hechtende (muurverf)lagen en 
structuurpleisters. Daarbij is het 
goed bestand tegen opglanzen en 
hee�  schrobklasse 1 conform NEN 
EN 13300. Aan te brengen met rol en 
te combineren met onder meer Pro-
Gold 2300 universeel reparatiemid-
del en ProGold 2500 vulmiddel. 
info: (0297) 54 19 11
www.sigma.nl
bouwproducten.nl: 253482

Isolerende muurverf
Onder de naam StainAway Matt 
introduceert Sigma – vertegen-
woordigd door PPG Coatings – een 
geurarme en goed dekkende muur-
verf voor binnen. De verf op basis 
van 100 procent acrylaatdispersie 
is ontwikkeld voor het isoleren van 
ondergronden die verontreinigd zijn 
met doorslaggevoelige verontrei-
nigingen, zoals nicotine-, rook- en 
roetaanslag, waterkringen en kof-
� e- en theevlekken. De binnenverf 
is geschikt voor toepassing op mi-
nerale ondergronden zoals beton, 
stucwerk, schuurwerk, gipsplaten 
en metselwerk. Het is aan te bren-
gen op bestaande goed hechtende 
(muurverf)lagen, structuurpleisters 
en afwerkingen met glasweefsel 
of glasvlies. Te verwerken met een 
muurverfrol.
info: (0297) 54 19 11
www.sigma.nl
bouwproducten.nl: 253489

René Luining 
toont de Cat 
S61, die tot 
veel meer in 
staat is dan 
alleen bellen, 
appen en fo-
to’s maken
FOTO: BULLITT 
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Kleurcodescanner 
Met de Pico bieden Color Techno-
logy Consultants (CTC) uit Gene-
muiden en Copagro een handzame 
kleurcodescanner voor de Neder-
landse schilder. Met dit instrument 
kan deze vakman op een eenvou-
dige en snelle manier een kleur 
meten. Vervolgens kan hij uit een 
breed scala aan kleuren advies aan 
zijn klant uitbrengen over de meest 
passende kleur. Hiervoor onder-
steunt Pico de meest voorkomende 
professionele kleurenwaaiers.
info: (06) 53 921 615
www. coltechcon.com
bouwproducten.nl: 253500

Behangcollectie 

De behangcollectie Jungle Fever van 
EstaHome omvat een groot aantal 
tropische behangprints, waarmee 
in huis een ‘Urban Jungle’ is te 
creëren. De prints zijn gedrukt op 
een milieuvriendelijke vliesdrager 
die eenvoudig is aan te brengen. 
Daarbij bestaat de keuze uit ver-
schillende tinten groen.  Turquoise, 
mintgroen en roze- en oranjetinten 
bieden frisse kleuraccenten.
info: (074) 245 42 00
www.estahome.nl
bouwproducten.nl: 253481



‘Het gebrek aan kleurken-
nis en argumentatie bij 
veel kleuradviezen ligt 

ten grondslag aan dit leerboek’, legt 
Kotterink uit. Hij hee�  het boek sa-
men met architect Jan de Boon ge-
schreven. ‘We misten het waarom 
achter keuzes. Iedereen hee�  een 
gevoel bij kleur. Maar alleen met 
gevoel kun je niet objectiveren, daar 
heb je kennis voor nodig.’

Kotterink legt uit dat kleuren-
leer spijtig genoeg wegbezuinigd 
of gedateerd is op de opleidingen. 
‘De huidige kennis van kleur is ver-
der dan wat tegenwoordig wordt 
aangeboden op de scholen. Ik snap 
dat niet, want als je een kleurkeuze 
kunt beargumenteren, win je aan 
overtuigingskracht. ’

Nu is het zo dat een leerling 
gezel-schilder kan kiezen voor het 
keuzedeel Kleuradvies. ‘Het maakt 
niet standaard deel uit van de oplei-
ding. Hetzelfde geldt voor het keu-
zedeel kleurvormgeving mbo-4, de 
opleiding tot onder andere decora-

tie- en restauratieschilder. Wij wil-
len kwalitatieve kennis aanbieden 
aan vakmensen en ze naar kleur 
leren kijken, analyseren wat ze zien, 
wat kleur teweeg brengt en wat er 
onder bepaalde omstandigheden 
gebeurt.’ 

Nu gee�  een projectmanager 
vastgoedonderhoud zelf geen kleur-
advies, maar zit wel aan tafel met 
professionele kleuradviseurs. ‘De 
kennis in dit boek zorgt ervoor dat 
ze evenwaardige gesprekspartners 
zijn.’

Kotterink benadrukt dat het 
boek ook dient als naslagwerk: ‘Het 
boek behandelt de kleurenleer, de 
harmonieprincipes, hoe ons waar-
nemingssysteem werkt en hoe deze 
samen te voegen om tot een bear-
gumenteerd kleuradvies te komen, 
waarbij kleuren harmoniëren met 
de functie en de omgeving.’   

Kotterink onderkent daarbij de 
richting van de opdrachtgever: ‘Bij-
voorbeeld een bepaalde uitstraling 
of statement. Daar heb je rekening 
mee te houden. Vervolgens spelen 
de omgeving en ook de bestaande 
kleuren een bepalende rol. Een ge-
bouw moet zowel in de zomer als 
in de herfst en winter harmoniëren 
met de omgeving. Houd daar reke-
ning mee.’ 

Om dat te inventariseren ge-
bruikt het boek een methode van 
De Boon en wetenschapper Iris Bak-
ker: een twaal� al samenwerkende 
zintuigen, die een rol spelen bij 
de waarneming van kleur. De zin-
tuigen zijn gerelateerd aan twaalf 
kleurcontrasten. Het is een methode 
die gevoelens en kwalitatieve be-
levingskenmerken in kaart brengt, 
kwanti� ceert, objectiveert en bear-
gumenteert. Kotterink: ‘Aan “mooi 
en leuk” heb ik dus niets, wel aan 
het zintuiglijke “warm, koud, hard, 
zacht, zoet” et cetera. Dat bepaalt 
hoe ik de ruimte of gebouw ervaar.’  

Poetsdoeken
De herbruikbare poetsdoeken van 
Mewa worden aangeboden in een 
full-service huursysteem en zijn 
tot vij� ig keer te wassen. De poets-
doeken zijn vervaardigd in de eigen 
weverij, waarbij gebruik wordt 
gemaakt van lange stapelvezels 
met een hoge compactheid en lage 
pluisvorming. Het resultaat is een 
sterke, duurzame poetsdoek die 
sterk absorberend is en de reini-
gingstijd tot 35 procent kan redu-
ceren in vergelijking met papieren 
doeken. 
info: (033) 277 92 40
www.mewa-service.nl
bouwproducten.nl: 253506

‘Beargumenteren van de kleurkeuze’

Mark Kotterink 
is mede-auteur 
van het leerboek 
Kleurvorm-
geving
FOTO: HVG

‘Alleen met gevoel kun 
je niet objectiveren’
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door fotokopiëren of enige andere manier, zonder 
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Ademhalings-
bescherming
Onder de naam CleanSpace hee�  
Rehamij haar persoonlijke bescher-
mingsmiddelen uitgebreid met een 
ademhalingsbescherming. Het com-
fortabele product hee�  een kleine, 
lichtgewicht batterij die met het 
� lter en de motor in één compacte 
unit is opgenomen. Er wordt al-
leen lucht aangevoerd wanneer de 
gebruiker daadwerkelijk ademt. De 
maskers beschikken over een lucht-
drukmeter, waarmee de luchtdruk 
in het masker continu hoger is dan 
buiten. Door deze overdrukbeveili-
ging kan geen lucht van buiten naar 
binnen stromen. 
info: (0182) 35 38 41
www.rehamij.nl
bouwproducten.nl: 253498DE SPECIALIST

ZAANDAM  p ‘Kleurenleer voor het maken van complexe kleuradviezen’ is de ondertitel van het nieuwe 
boek Kleurvormgeving. Het is gebaseerd op het keuzedeel kleurvormgeving, uitgegeven door de 
Nederlandse Kleurenschool. ‘Om tot een beargumenteerde kleurkeuze te komen’, zegt Mark Kotterink, 
directeur Nederlandse Kleurenschool en mede-auteur van het boek.

Stront aan de knikker

De intocht van Sinterklaas is 
tegenwoordig een gebeurte-
nis die het midden houdt 

tussen een slow motion paarden-
concours en een rugbytackle. Volop 
emotie over kleur: in dit geval die 
van roet uit de schoorsteen. Sint 
laat het vuile werk aan zijn slaafse 
knechten over. Hij noemt het een 
kinderfeestje, en koopt zijn geweten 
af met een hagelschot pepernoten en 
een scheepslading chocola. Hopelijk 
kindvriendelijk geproduceerd. Overi-
gens trof ik in de winkel ook ‘coated 
chocolate’, dus de coatingindustrie 
kan betrokkenheid niet ontkennen.

Wat hee�  de schilder aan deze 
herinnering aan autoloze tijden? 
Mijn immer oplettende vrouw komt 
wel eens met een foto thuis waar een 

onderwerp voor deze column op te 
bespeuren is. Onlangs een stoeptegel 
met daarop een opschri� : ruim je 
poep op, dat scheelt een hoop. En in-
derdaad: wie is er niét door een wolk 
vliegen heen over een paardenvijg 
ge� etst... Ik heb geen spaakwielen 
meer maar, een dicht voorwiel, met 
megagrote spatlappen. Dit na over-
leg met de stomerij. 

Sjabloontjes met “Zet je licht 
aan”, met bijbehorende spuitkrijt, 
worden door de ANWB aangeboden. 
Maar dát punt wil ik dus maken: je 
kunt ze misschien ook wel ergens 
klantspeci� ek laten ontwerpen. Of 
een bedrijfslogo voor op de stoep 
voor het bedrijfspand. Of een beweg-
wijzering in kruip-door-sluip-door 
situaties of richting het verzamelpunt 

voor alarmsituaties. Pas zag ik een 
halve cirkel in stippellijn met enkele 
niet-roken tegels. Ofwel: niet vlakbij 
de deur roken, want dan waait je 
rookgordijn naar binnen. Geinig 
welkom, routemarkering, oproep of 
nuttige waarschuwing: het lijkt me 
wel een markt.

In het autoluwe tijdperk zag je 
nog wel eens kinderen met stoep-
krijt in de weer. Hetgeen ons weer 
bij de goedheiligman terugbrengt: 
die Pieten, die zouden de applicatie 
voor hun rekening kunnen nemen. 
Ongetwijfeld zwart uitbetaald, maar 
tenminste voortaan geen poep op de 
stoep!

coatingkennistransfer@gmail.
com
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HET HELE JAAR DOOR
VERWERKBAAR

STRAKKE 
VLOEI

GOEDE
DEKKING

UITSTEKEND
STANDVERMOGEN

BUITENDUURZAAM 
TOT 8 JAAR

Deze actie loopt van 12 november tot en met 21 december. Niet geldig in combinatie met andere acties. 
Vraag aan de balie naar de actievoorwaarden of kijk op: www.wijzonol.nl/4SOlakken

Van 12 november tot en met 21 december 2018 krijg je bij 
aanschaf van de nieuwe Wijzonol 4SO Lakken een handige 
thermosbeker cadeau.

Hoe het werkt? Ga naar www.wijzonol.nl/4SOlakken en vul 
het formulier in. Je ontvangt dan een persoonlijke voucher in je 
mailbox. Op vertoon van de voucher ontvang je bij jouw grossier 
jouw thermosbeker.

VERBETERD PRODUCT!

Wijzonol 
4SO Lakken

het formulier in. Je ontvangt dan een persoonlijke voucher in je 
mailbox. Op vertoon van de voucher ontvang je bij jouw grossier 

4 seizoenen. 1 product.

Introductieactie: krijg een 
thermosbeker cadeau!
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