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Dé perfecte 
ondergrond

Convenant scholing 
in ‘klimaattechniek’
ZOETERMEER p De overheid, het onderwijsveld, vakbonden en ondernemersorganisaties hebben een con-
venant getekend dat in de komende tien jaar voor een nieuw scholingstraject en nieuwe vaklieden op mbo-
niveau moet zorgen. De opleiding heet ‘Klimaattechniek’, maar dat gaat nog veranderen.

Het nieuwe opleidingsaan-
bod moet zo snel mogelijk 
een ‘doorlopende leerlijn’ 

worden: kinderen op het vmbo moe-
ten ervoor kunnen kiezen en dan 
doorstromen in een mbo-opleiding. 
Ook lerend-werkende leerlingen, 
zij-instromers en bijscholers moeten 
er een plaats vinden. De opleiding 
moet een diploma en baangaranties 
opleveren. 

De MBO-raad, een van de on-
dertekenaars van het convenant, 
schrij�  een prijsvraag uit voor een 

betere naam voor de opleiding dan 
‘Klimaattechniek’. Wat onderwezen 
gaat worden zijn kennis en vaar-
digheden die nodig zijn bij de ener-
gietransitie en het wijkgericht gas-
loos maken van (in eerste instantie 
corporatie-) woningen, zoals in het 
Ontwerp Klimaatakkoord wordt 
voorgesteld.

Ondernemersorganisatie On-
derhoudNL behoort tot de onderte-
kenaars. Voorzitter Henk den Boer 
licht toe: ‘Wij hebben sterk aange-
drongen op dit convenant. Onze 

bedrijven zijn dagelijks bezig met 
verduurzaming, door onderhoud 
én isolatie. OnderhoudNL Opleidin-
gen werkt met zijn inmiddels bijna 
25 vestigingen in heel Nederland 
hard aan de instroom van nieuwe 
medewerkers. Wij hebben nu al de 
opleidingsmogelijkheden gereed om 
mbo’ers op te leiden voor vakken als 
‘energietransitie’, ‘circulariteit’ en 
‘duurzaam aanbod’.’

TILBURG p De gemeente Tilburg, NedTrain en het Spoorwegmuseum 
hebben bij honderden mensen ‘onnodig leed’ veroorzaakt. Zij verdie-
nen een compensatieregeling, gerelateerd aan de ernst van hun ge-
zondheidsklachten. Dat concludeert een ona� ankelijke commissie.

De ‘Ona� ankelijke Onderzoeks-
commissie Tilburg chroom-6’, on-
der leiding van Peter van der Vel-
den, trekt een serie ernstige conclu-
sies over de gang van zaken rond de 
locatie tROM/NedTrain in Tilburg. 
Hier werkten langdurig werklozen 
bij het opknappen van oude trein-
stellen. De verf op treinstellen, be-
doeld voor het Spoorwegmuseum, 
bevatte het uiterst gi� ige chroom-6. 
De werknemers werden onvol-
doende tegen de risico’s daarvan 
beschermd. Velen van hen kampen 
dan ook met gezondheidsklachten.

In het  rapport, dat ‘Door het stof’ 
heet, krijgen zeer veel partijen een 
veeg uit de pan. De gemeente Til-
burg krijgt de hoofdschuld. Zij was 
immers de werkgever van tewerkge-
stelden. Er was een overeenkomst 
met NedTrain en het Spoorwegmu-
seum dat er voor arbeidsveiligheid 
gezorgd zou worden. Daar hee�  
men zich in de praktijk niet aan ge-
houden. De gemeente is aansprake-
lijk voor het leed en moet de slacht-
o� ers naar rato van de gezondheids-
schade compensatie betalen.

Harde conclusies chroom-6-commissie Marketingrapport 
over schilders
ALMELO p  Voor het eerst sinds 
2015 komt onderzoeksbureau 
Marktdata weer met haar Mar-
ketingrapport Schilders en 
Glaszetters. In deze editie van 
2019 zijn schilders en glaszetters 
bevraagd op hun inkoopgedag, 
leveranciers, merken, mediage-
bruik en andere ontwikkelingen. 
Daarnaast hee�  het bedrijf een 
aantal analyses op de database 
van alle schilders- en glaszetbe-
drijven uitgevoerd. De resultaten 
worden vergeleken met die van 
vorige onderzoeken (in de pe-
riode 2003-2015), zodat trends 
zichtbaar worden. Het rapport 
is te koop bij het onderzoeks-
bureau.

Aanpakken voor binnenwerk
RIJSSEN p Medewerkers van Uw Schilder in Rijssen maken, staand op een 
ponton, de hoge louvreluiken van Havezate De Oosterhof in Rijssen los. Jan 
Ligtenberg, directeur van Uw Schilder: ‘De Havezate is eigendom van de 
gemeente. De ruimten worden verhuurd aan het Rijssens Museum en aan de 
Kring Werkgevers Rijssen, die er haar sociëteitsruimte heeft. Het onderhoud 
wordt geregeld door stichting Havezate de Oosterhof. Sinds een paar jaar 
doen wij het schilderonderhoud. Dat faseren we. Zo kunnen we elk onderdeel 
dat we aanpakken ook echt goed onder handen nemen.’ Nu zijn dus de luiken 
(36 in totaal) aan de beurt. Ligtenberg: ‘We halen ze in de werkplaats zo goed 
als kaal en zetten ze daarna in een Trimetal-systeem. Uitstekend werk voor de 
wintertijd.’  FOTO: ARJAN NIJLAND/UW SCHILDER  

Campagne voor winterwerk 
WADDINXVEEN p Ondernemersorganisatie OnderhoudNL is een cam-
pagne begonnen om winterwerk te promoten onder professionele op-
drachtgevers. Dat gebeurt onder de titel 365+Onderhoud.
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De corporaties ontvang in totaal 
drie kaarten van de ondernemers-
organisatie. Die wijzen ieder met 
eigen argumenten op voordelen van 
winterwerk. De kaarten verwijzen 

naar een campagnewebsite: www.
altijdgoedinonderhoud.nl/corpora-
ties. De site biedt onder andere een 
model jaarschema, een checklist 
voor afspraken en handleidingen. 



NIEUWS

Kinderen de baas bij 
woningcorporatie

DEN HAAG p Kinderen namen 
donderdag 24 januari voor één dag 
de baan over bij de Haagse woning-
corporatie Haag Wonen. Veronica 
en Nawal gingen op de stoelen van 
de bestuurders Karin van Dreven en 
Ria Koppen zitten. De meeloopdag 
voor kinderen vond ook bij diverse 
andere bedrijven in instanties in 
Nederland plaats en is een initiatief 
van JINC, een non-pro� torganisatie. 
Onder het motto ‘Baas van Morgen’ 
strijdt het tegen kansenongelijkheid 
onder jongeren. 

Vieze ‘opa’ met verf 
aan de vingers
DEN BOSCH p Het is maar goed 
dat een man van 87 opgepakt en 
veroordeeld kon worden omdat hij 
dezelfde oranje verf nog aan zijn 
vingers had die aantoonbaar ook op 
het ondergoed van een twaal� arig 
meisje is aangetro� en. De zoge-
noemde ‘campingopa’, een man 
uit Koog aan de Zaan, moet nu een 
half jaar de cel in voor ontucht met 
het minderjarig meisje. Hij kreeg 
een gevangenisstraf van achttien 
maanden, waarvan twaalf maanden 
voorwaardelijk. Zijn hoge lee� ijd 
als verzachtende omstandigheid 
speelde geen rol.

Nooit meer krabben 
door coating
VS p Dit moet schilders ook aan-
spreken die ’s ochtends vroeg de 
deur uitgaan: een ijsafstotende 
coating waardoor je in de vrieskou 
nooit je ruiten meer hoe�  te krab-
ben. Amerikaanse wetenschappers 
hebben die ontwikkeld, aldus RTL 
Nieuws. Door de coating hechten 
ijskristallen zich nog maar zeer 
zwak aan glas en andere materia-
len. Ook een uitkomst voor de vlieg-
tuigindustrie. De coating is zeer 
slijtvast, ongevoelig voor uv-straling 
en kan als een spraycoating worden 
aangebracht. De werking van de 
coating zou zo’n tien jaar zijn, aldus 
de wetenschappers.

Achterstallig onder-
houd kazernes
DEN HAAG p Voor het achterstallig 
onderhoud bij alle militaire kazer-
nes en hun slaapvertrekken, trekt 
Defensie 25 miljoen euro uit.  Het 
gaat om alle panden die onder het 
beheer van Defensie vallen, en dus 
ook de gebouwen in het Caribisch 
gebied en de kazerne in het Duitse 
Münster. Bij veel panden is de hygi-
ene en brandveiligheid niet in orde. 
Een en ander kwam aan het rollen 
toen militairen niet meer in kamp 
Walaardt Sacré bij Huis ter Heide 
mochten slapen. Daar bleken de 
omstandigheden ver onder de maat. 
Ze moesten hun barakken verruilen 
voor hotelkamers. Een deel van de 
opdracht zal vast en zeker ook schil-
derwerk betre� en. 

PERSONEN & BEDRIJVEN

Jongeren leren verf 
 maken

UTRECHT p� Op het onderwijsevent 
NOT is een lesmodule gepresenteerd 
die het leerkrachten gemakkelijk 
maakt om chemieles te geven en die 
leerlingen in staat stelt om zelf verf 
te maken. Jaitske Feenstra (links op 
de foto), directeur VVVF, met Marijn 
Meijer, directeur C3, onthulden op 
het onderwijsevent NOT in Utrecht 
de eerste digibord-les over experi-
menteren met verf. 

SnertService  
 van Wijzonol

ZWOLLE p� Met de SnertService 
biedt ver� abrikant Wijzonol in fe-
bruari in veel verschillende verf-
groothandels gratis erwtensoep aan. 
Zo brengen ze op ludieke wijze de 
vernieuwde 4SO-lakkenlijn onder 
de aandacht. De actie loopt tot eind 
deze maand. Kijk op de website voor 
de locatielijst.

Ketenkracht’ voor 
onderhoud 

BARENDRECHT p� De bedrijven 
Koers Groep, Hartman Totaalonder-
houd, Mampaey Installatietechniek 
en Cazdak Dakbedekkingen zijn 
een samenwerking aangegaan on-
der de naam ‘Ketenkracht’. Met de 
samenwerking wil KetenKracht zich 
zichtbaarder manifesteren en op-
drachtgevers duidelijker laten zien 
dat ketensamenwerking op gebied 
van vastgoedonderhoud meerwaar-
de biedt en de toekomst hee� . Op 
de foto van links naar rechts: Rob-
bert Boset (Mampaey), Harold Koers 
(Koers Groep), Pieter Roterman (Caz-
dak) en Richard van Mierlo (Hart-
man totaalonderhoud).

Bauhaus verwent 
 profklanten

HENGELO p� Bouwcentrum Bau-
haus organiseerde zaterdag in de 
vestiging Hengelo een ontspannen 
avondje netwerken en darten voor 

ruim 200 ondernemers in de bouw- 
en montagebranche. Zaterdag pakte 
Bauhaus op het Prof Event in de ves-
tiging Hengelo uit met de aanwezig-
heid van de dartprofs Co Stompé en 
Darryl Fitton. Wie dapper genoeg 
was om het tegen hen op te nemen, 
maakte kans op een accuschroef-
boormachine.

Richard Dullaart naar 
Timmers

OOSTERHOUT p� Richard Dullaart 
maakt per 1 januari deel uit van het 
salesteam van Timmers, specialist 
in glas, glasbeslag en glasartikelen 
uit Oosterhout. Bij Timmers zal hij 
verantwoordelijk zijn voor alle ac-
tiviteiten op het gebied van glas en 
het rayon West-Nederland. Dullaart 
brengt veel glaservaring mee. Zo was 
hij de laatste zeven jaar ondernemer 
van DullCon in Vianen. Daar gaf hij 
samen met Paul Paarlberg leiding 
aan dit in interieurglas gespeciali-
seerde bedrijf. Paarlberg zet DullCon 
zelfstandig voort.

Dick Zwarthoed met 
 pensioen

Volendam p� Dick Zwarthoed, de 
grondlegger van Zwarthoed Schil-
ders in Volendam, is met pensioen. 
Dick Zwarthoed (links op de foto) 
startte 30 jaar geleden zijn eigen 
schildersbedrijf. Aanvankelijk al-
leen, maar inmiddels is Zwarthoed 
Schilders uitgegroeid tot een bedrijf 
met 25 man personeel. De huidige 
directie wordt gevormd door Jeroen 
Smit. Hij kwam 18 jaar geleden in 
dienst, nam het bedrijf drie jaar ge-
leden over en zet het nu voort.

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.

GEMENGDOud vak, wereld in beweging

Met alle macht proberen we 
er schilders bij te krijgen. 
De Schildersvakopleidin-

gen doen dat, omdat hun lidbedrij-
ven en besturen gierend handjes 
tekort komen. De brancheorganisatie 
doet dat, omdat de cijfers over ver-
grijzing en ontgroening bezig zijn te 
materialiseren. En de uitzendbran-
che doet dat, omdat mensen die wat 
kunnen nu eenmaal de bron van hun 
handel zijn. Deze dreigt op te drogen.

Goed om te zien hoeveel moeite 
gestopt wordt in instromers en zij-
instromers. En dat ook in opleidingen 
van slechts een paar weken toch 

steeds weer aandacht aan het echte 
handwerk wordt besteed. Ik was pas 
weer bij zo’n spoedopleiding. Daar 
werd niets afgeplakt, daar kwam 
geen rollertje aan te pas. Daar werd 
geföhnd en gekrabd, geschuurd en 
geplamuurd, besneden en laagdikte 
gemeten, kortom: die mensen werd 
de basis van het vak geleerd.

Belangrijk is dat een schilder echt 
schilderen kan, het vak beheerst, 
ook al leert hij nog van alles bij. Dat 
staat haaks op wat onze vakman-
nen tegenwoordig óók nog allemaal 
moeten kunnen: meedraaien in het 
transitiecircus. Veel onderhoudsbe-

drijven hebben de ambitie om daar 
hun partijtje in mee te blazen en heb-
ben mensen nodig. Daar worden nu 
opleidingen voor bedacht.

Het lijkt me goed om die vakken 
uit elkaar te houden: schilders gaan 
we altijd nodig hebben en kunnen 
een vak op zich. Isolatievakmensen 
hebben we ook hard nodig, maar ze 
doen iets wezenlijk anders. Vertel de 
leerling of de werkzoekende duide-
lijk wat voor vakmens hij later gaat 
worden. 

j.schouten@eisma.nl
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Zzp-pensioen blij�  verplicht
DOETINCHEM p Zzp-schilders 
blijven verplicht om pensioen op 
te bouwen bij het pensioenfonds 
BPF. Een teleurstelling voor Zelf-
standigen Bouw, die de zaak had 
aangespannen. 

Zelfstandigen Bouw meende goede 
argumenten te hebben om juridisch 
af te dwingen de verplichting af te 
scha� en. De rechter haalt daar nu 
een streep door. Zzp’ers blijven ver-
plicht voor hun pensioen sparen 
bij het Bedrijfstak Pensioen Fonds 
(BPF) Schilders, dat beheerd wordt 
door uitvoeringsorganisatie PGGM.
Volgens de rechter gaat het om twee 
argumenten: A: De verplichtstel-
ling werkt in de schilderssector niet 

merkbaar concurrentiebeperkend 
en B: De verplichtstelling hee�  de 
sociale doelstelling om voor ieder-
een in de schilderssector pensioen 
op te bouwen.
Mieke van Veldhuizen, werknemers-
voorzitter van BPF Schilders is blij 
met de uitspraak. ‘Wij zijn ervan 
overtuigd dat de zelfstandigen er 
goed aan doen om pensioen op te 
bouwen bij BPF Schilders. Voor de 
zelfstandigen zijn er veel voordelen 
van pensioenopbouw bij BPF Schil-
ders. Zo hebben wij de afgelopen 
tien jaar een gemiddeld rendement 
gehad van 8 procent en krijgt de 
deelnemer gemiddeld twee tot drie 
keer zoveel pensioen dan hij aan 
premie hee�  ingelegd. Door de col-

lectieve opbouw met collega’s uit de 
schilderssector, zijn de kosten lager 
en is er minder risico.’
Zelfstandigen bouw reageert ui-
teraard teleurgesteld. Voorzitter 
Charles Verhoef in een persbericht: 
‘De meeste zzp-schilders willen van 
die pensioenplicht af. Het is niet 
uit te leggen waarom een zzp- tim-
merman wel zelf mag weten hoe hij 
spaart voor zijn oude dag, maar dat 
deze vrijheid niet aan een zzp-schil-
der wordt gegund. Duizenden schil-
ders blijven nu in de wurggreep van 
het schilderspensioenfonds. Wij be-
raden ons nog op vervolgstappen.’
Tegen deze uitspraak van de rechter 
is beroep mogelijk.

DE GRAAFF SCHILDERWERKEN

Keoma de Graaff  (32) weet 
wat ondernemen is. Hij had 
de stap al eens gezet, ruim 

tien jaar geleden. ‘Ja, van 2007 tot 
ongeveer 2010. Ik was toen nog heel 
jong, maar wilde het zó graag, zoals 
nu. Het zit in me om alles zelf te 
willen doen. Toen ik destijds begón 
was het nog een goede tijd, maar 
dat verslechterde al snel. Ik had een 
paar opdrachtgevers, onder andere 
een aannemer en een pandjesbaas. 
De betalingen lieten steeds langer op 
zich wachten.’

Voor De Graaff  was het geen doen 
meer. Reden om bij een vriend terug 

in loondienst te gaan. Maar ja, het 
bloed kruipt waar het niet gaan kan. 
Het ondernemerschap riep weer. ‘Ja, 
het is nu een veel betere tijd. Zozeer 
zelfs dat ik de vele aanvragen buiten 
mijn werk in loondienst om niet kan 
combineren.’ En zo stapt De Graaff  
naar de Kamer van Koophandel, 
schrijft zich in en start in juli 2017 
voor de tweede keer in zijn nog jonge 
leven een eigen bedrijf: De Graaff  
Schilderwerken in Hilversum.

Het gros van De Graaff s op-
drachtgevers bestaat uit particulie-
ren. ‘Heel anders dan vroeger. Toen 
het niet goed ging met die paar op-

drachtgevers, was het ook snel afge-
lopen. Nu heb ik dat risico veel beter 
gespreid over veel meer klanten.’

De werving van klanten gaat 
bijna volledig via mond-tot-mond-
reclame. ‘Behalve kwaliteitswerk 
afl everen, gaat het vanzelf. En het 
kost niets. Gewoon goed naar je 
klanten luisteren, ze uitleggen wat 
er aan het onderhoud schort en daar 
een eerlijke prijs voor vragen. Niet 
te goedkoop, maar ook niet te duur. 
Snel een verfje eroverheen kan ie-
dereen. En toegegeven, ook dat ziet 
er goed uit. Maar ik wijs ze graag op 
eventuele open verbindingen en wat 

er nodig is om dat probleem goed op 
te lossen en door ze te overtuigen dat 
ze op de langere termijn daarmee 
beter af zijn. Gewoon duurzaam werk 
afl everen dat een tijd meegaat. Dat is 
ook reclame.’

De gediplomeerd gezel-schilder 
wil wel wat groeien. ‘Niet te veel. In 
een soort van samenwerkingsver-
band met een man of vier. Ik ga geen 
mensen aannemen. Ik zie me meer 
als een hoofdaannemer die met an-
dere zzp’ers samenwerkt, maar die 
wel altijd meewerkt. Op deze manier 
kun je wat grotere werken aan.’     
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Theodorakapel ‘afgepeld’
ZWOLLE pDe enigszins verscholen Theodorakapel, ooit deel uitmakend 
van het gesloopte katholieke klooster in de wijk Kamperpoort, wordt on-
derhanden genomen door Pruis Schilderwerken uit het Gelderse ’t Harde. 
‘De kapel blijft behouden voor kerkdiensten en diverse culturele activitei-
ten. Daarom is het nodig om het oude sauswerk op de bakstenen muur te 
verwijderen,’ vertelt Joachim van Olst, directeur-eigenaar van het schilder-
bedrijf. ‘Dat doen we met PeelAway. Het is een stevige pasta die je aan-
brengt, afdekt met een soort van deken, goed in laat werken om vervolgens 
alle oude lagen in één keer af te steken. Goed afspuiten en de authentieke 
steenstructuur is weer zichtbaar.’

Zij-instromers
naar baan
GRONINGEN p Een leerling is 
bezig met het verwijderen van 
een ver� aag op een proefstuk in 
de praktijkruimte van Prima Per-
soneel in Groningen. Het is al het 
zesde jaar op rij dat dit uitzendbu-
reau een praktische opleiding voor 
zij-instromers verzorgt. Ze leren de 
eerste twaalf weken onder begelei-
ding van schilder Henk Flap van 
Schuur Schilderwerken de basis-
vaardigheden op proefstukken en 

op locatie. Daarna gaan ze twaalf 
weken op stage, waarna ze via 
Prima Personeel een contract van 
een half jaar wordt aangeboden. 
Deze werkwijze hee�  het uitzend-
bureau al veel uitstekende schil-
ders opgeleverd. (Zie ook de video 
op SchildersVAKTV). FOTO: JMS

FOTO: PRUIS SCHILDERWERKEN

DEN HAAG p�De Nederlandse 
overheid laat zzp’ers met schul-
den in de steek. Door wee� outen 
in de schuldhulp voor onderne-
mers krijgt een aanzienlijk deel 
van de zzp’ers in geldnood geen 
schuldhulpverlening. Dat meldt 
De Volkskrant.

Uit een inventarisatie door de Volks-
krant en de Groene Amsterdammer 
blijkt dat 24 van de 44 grootste ge-
meenten geen schuldhulpverlening 
aan zzp’ers verlenen. De 24 gemeen-

ten sturen zzp’ers in geldnood door 
naar een andere regeling, in de 
veronderstelling dat het probleem 
daarmee is opgelost. Maar niet alle 
hulpbehoevende ondernemers ko-
men in aanmerking voor onderne-
mersbijstand (bbz).
Betrouwbare cijfers over de grootte 
van de uitgesloten groep ontbreken 

Bouwsector blij   
groeien
AMSTERDAM p De bouwproductie 
steeg in 2018 met 6,5 procent en de 
groei zet de komende jaren stevig 
door, beschrij�  EIB in haar nieuw-
ste studie ‘Verwachtingen bouwpro-
ductie en werkgelegenheid 2019’. 
Er was in 2018 in de bouw een reële 
productietoename met 4 miljard 
euro naar een niveau van 70 mil-
jard. Hiermee is het productieverlies 
dat tijdens de crisis was ontstaan 
volledig ingelopen.

Toxic wiki voor 
 gevaarlijke sto� en
DEN HAAG p De nieuwe, gratis 
website Toxic Wiki gee�  meer trans-
parantie over veilig werken met 
(gevaarlijke) sto� en en chemische 
producten. Een totaal aan 3.000 
doden per jaar door beroepsziekten, 
door werken met gevaarlijke stof-
fen, moet worden teruggedrongen. 
De website stelt Toxic veiligheids-
informatie per stof/product gratis 
beschikbaar voor organisaties die 
veilig willen werken met chemische 
producten/gevaarlijke sto� en.

Drie nieuwe 
 rijksmonumenten
ROTTERDAM p Namens minister 
van Cultuur Ingrid van Engelshoven 
hee�  de Rijksdienst voor het Cultu-
reel Erfgoed drie rijksmonumenten 
in de gemeente Rotterdam aangewe-
zen. Het gaat om de Sint-Bavokerk 
en het Stationspostgebouw in de 
stad en het Vinetaduin bij Hoek van 
Holland.

KVK krijgt Big Bro-
ther-award
? p De Publieksprijs van de Big Bro-
ther Awards 2018 is toegekend aan 
de Kamer van Koophandel. Hiermee 
wordt de instantie berispt voor 
het ongevraagd doorverkopen van 
contactgegevens van zzp’ers. Voor 
de Publieksprijs was ook De Belas-
tingdienst voorgedragen, omdat 
het ondernemers dwingt hun BSN-
nummer te verspreiden en Facebook 
voor het Cambridge Analytica-
schandaal en het misbruiken van 
telefoonnummers.

Geld voor Drentse 
tuinbouwschool
FREDERIKSOORD p De provincie 
Drenthe stelt 400.000 euro beschik-
baar als laagrentende lening voor 
de herbestemming van de voorma-
lige Tuinbouwschool in Frederiks-
oord. In het complex komen onder 
andere appartementen. Dat bete-
kent werk aan de winkel voor onder 
andere schilders. 

KORT
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Geen schuld-
hulp zzp’ers

op het ministerie van Sociale Zaken. 
Het meest relevante cijfer is a¥ om-
stig van 155.nl, een website voor on-
dernemers in ¦ nanciële problemen. 
Tienduizend ondernemers vulden 
daar een testformulier in voor de 
aanvraag van ondernemersbijstand. 
Het systeem wees 38 procent van 
hen af op randvoorwaarden. 
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Verschillende ontwikkelingen in schildersonderwijs

‘Er zit in deze streek 
enorm vele poten-
tie voor het vinden 
en opleiden van 
jonge schilders,’ 

weet Arend Zanting zeker. De direc-
teur van de Schildersvakopleiding 
Zwolle kan het weten, want hij is 
al een jaar of drie geleden begon-
nen met het geven van gastlessen in 
schilderen op vmbo-scholen. ‘Aan 
de leerlingen van de richting Bouw, 
Wonen, Interieur. Geen eenmalig 
kennismakingslesje, maar echt een 
week of vijf, zes. Elke week een les, 
waarbij we bijvoorbeeld een tafel 
vanaf het kale hout gaan voorbe-
handelen, gronden en a�akken. 
Zodat de leerlingen een goed gevoel 
kregen voor het schildersvak.’

In die tijd merkte Zanting dat 
de interesse er was, maar ook dat 
de reis naar de opleiding in Zwolle 
voor een scholier uit het achter-
land, bijvoorbeeld Gramsbergen of 
Kloosterhaar, toch echt een grote 
drempel is. ‘Vooral in de winter, als 
ze vijf dagen per week in de prak-
tijkleerplaats van de opleiding wor-
den verwacht, is dat wel heel veel 
kilometers reizen.’ Alternatieven 
zijn de Schildersvakopleiding in As-
sen en die in Hengelo, maar ook die 
beide vestigingen liggen ver van uit 
de route.

Vandaar dat aansluiting werd 
gezocht en gevonden bij het Regio-
naal Techniek Centrum in Harden-
berg, een gebouw waar verschil-
lende beroepsopleidingen van het 
aanpalende Alfa College zijn onder-
gebracht. Zanting: ‘Helaas hee� het 
Alfa College geen accreditatie om 
ook schildersopleidingen te geven. 
Voor het mbo-onderwijs is dus het 
Deltion College in Zwolle de ver-
antwoordelijke roc. Ik ben wel van 
plan om, bij voldoende leerlingen, 
de docenten van Deltion ook naar 
Hardenberg te halen voor het onder-
wijs.’

Voorlopig is het afwachten hoe 
het zich gaat ontwikkelen. De ruim-
te waar het schilderonderwijs gege-
ven gaat worden, volgende winter, 
is inmiddels gehuurd. Maar moet 
nog wel helemaal naar de zin van 
de opleiding ingericht worden, met 
name voor werkstukken waarop de 
schilders kunnen oefenen. De af-
spraken met de vooropleidingen, 
vmbo’s in de omgeving, zijn ge-
maakt. De volgende stap is het vin-
den van geïnteresseerde schilders-
bedrijven. ‘Het was nog een heel 
karwei, maar door goed te zoeken 
heb ik een adresbestand van bijna 
200 schildersbedrijven in deze regio 
gevonden,’ legt Zanting uit. ‘Daar 
zitten grote bedrijven bij, maar ook 
veel kleine. Waaronder bedrijven 
zonder website, waarvan het mail-
adres niet bij ons bekend was. Die 
hebben een brief gekregen: op 4 fe-
bruari hebben we een bijeenkomst 

DOETINCHEM p�Er komt een nieuwe Schildersvakoplei-
ding, in het Overijsselse Hardenberg. En de Schil-
dersvakopleiding Hengelo is verhuisd, naar het 
Techniekhuis Twente, in een historisch fabriekspand 
in Hengelo. Ondertussen is Nimeto begonnen met de 
nieuwe opleiding Adviseur Vastgoed.

De centrale hal van het Techniekhuis 
Twente tijdens een open dag. Het 
lijkt origineel, maar er is al veel aan 
verbouwd 

gepland (dat was na het sluiten 
van deze krant, red). Daar hebben 
we al best veel inschrijvingen voor. 
Je moet als bedrijf leerlingen niet 
als een kostenpost zien, maar als 
een investering in de toekomst. We 
gaan het hier precies zo opzetten 
als in Zwolle: de leerling is bij ons 
in dienst, de schilder betaalt het 
leerlingloon plus een kleine opslag 
per uur. Daarnaast betaalt het schil-
dersbedrijf een jaarbijdrage van 250 
euro. Als je als schildersbedrijf aan 
de toekomst van je bedrijf en van 
het schildersvak wilt bijdragen, dan 
kun je die kans niet laten liggen!’

Even verderop is nog een trotse 
directeur: Bert Hooijsma, van Schil-
dersvakopleiding Hengelo leidt 
SchildersVakkrant graag rond door 
de enorme ruimten van de voorma-
lige Stork-pompenfabriek in hartje 
Hengelo, dat pal naast het ROC van 
Twente ligt. Hooijsma: ‘We lopen 
een maand of twee achter met de 
bouwplannen, maar we zijn hier 
met de verschillende opleidingen 
deze winter al wel ingetrokken. Een 
voordeel is dat we nu veel met de 
leerlingen kunnen oppakken, veel 
schilderwerk wordt door de leerlin-
gen gedaan.’

Schildersvakopleiding Hengelo 
investeerde samen met Bouwschool 
Twente in de nieuwe locatie, die 
verhuurd worden aan de eigen op-
leidingen, maar daarnaast ook aan 
IW Noord Oost&Flevoland bv, dat 
onderwijs voor installateurs ver-
zorgt en aan het ROC van Twente: 
beneden in de gigantische, hoge 
fabriekshallen zijn de praktijkoplei-
dingen. Boven zijn volop klasloka-
len, zodat de leerlingen al hun on-
derwijs in dit ‘Techniekhuis Twente’ 
kunnen ontvangen. Hooijsma: ‘Al 
een paar jaar geleden is dit plan ont-
staan. We konden onze vorige vesti-
ging goed verkopen. De laatste tijd 
hebben we op een tijdelijke locatie 
gezeten. Het ziet er hier misschien 

wel heel industrieel uit, maar we 
hebben tal van renovatie-ingrepen 
gedaan. Zo gaan we op korte termijn 
overschakelen op stadsverwarming, 
we hebben het pand naar label C 
aangepast en willen dat nog verder 
verbeteren.’ Hooijsma verwacht veel 
van de samenwerking tussen de 
bouwopleidingen. Onderwijsinhou-
delijk willen we ook samenwerken. 
Het is goed als de bouwdisciplines 
leren met elkaar te werken, om bij-
voorbeeld faalkosten te verminde-
ren. En zeker nu we voor de grote 
energietransitie staan en er steeds 
meer samenwerking komt en inno-
vaties is het heel goed dat we van 
elkaar blijven leren.’

Blijven leren is ook de insteek 
van de meeste van de achttien per-
sonen die in januari zijn gestart met 
de opleiding Technisch adviseren 
Vastgoed aan het Nimeto. Bij de 
start van de opleiding stelden de 
deelnemers, grotendeels kader-of 
directieleden van vastgoedonder-
houdsbedrijven zich aan elkaar 

voor. Ze hebben allemaal te maken 
met resultaatgerichte contractvor-
men, langdurige afspraken over 
vastgoedonderhoud, waarbij veel 
verschillende wensen en discipli-
nes betrokken zijn. De opleiding is 
opgezet door het samenwerkings-
verband Excellent Vastgoedonder-
houd en behandelt alle stappen die 
in een project genomen worden, van 
de eerste uitvraag tot de presentatie 
van  een op duurzaamheid gericht 
scenario dat voldoet aan eisen als 
het verhogen van de energieindex 
en het verlagen van de CO2-uitstoot.

Over alle onderwerpen in dit ar-
tikel zijn video’s te bekijken op Schil-
dersVAKTV, het YouTube-kanaal 
van SchildersVakkrant, Eisma’s 
Schildersblad en SchildersVAK.nl. 
Arend Zanting ligt in een video toe 
waarom er een vestiging in Harden-
berg is, Bert Hooijsma leidt de kij-
ker rond in het Techniekhuis Twente 
en onderwijsontwikkelaar Marcel 
van der Borden geeft uitleg over de 
Nimeto-cursus. Daarnaast is op 
SchildersVAKTV een tiendelige serie 
begonnen: ‘Groot Vastgoedonder-
houd gewenst, hoe ga jij om met dat 
vraagstuk?’

Arend Zanting voor het Regionaal 
Techniek Centrum in Hardenberg 
waar de nieuwe Schildersvakoplei-
ding ruimte huurt 

Leerlingen luisteren geconcentreerd 
naar gastdocent Hans Herfkens die 
de eerste les Technisch adviseren 
vastgoed geeft  FOTO’S: JMS

Bert Hooijsma van Schildersvak-
opleiding Hengelo, een van de eige-
naars én huurder van het Techniek-
huis 

‘Voor een scholier uit 
het achterland is Zwolle 
heel ver weg’

‘Veel schilderwerk 
wordt door de 
leerlingen gedaan’

Nieuwe locaties, nieuw onderwijs
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‘Ook voor ons is dit een uitdaging’

AkzoNobel 
start 
innovatie-
challenge

U bent chief technology 
offi  cer bij AkzoNobel. 
Hoe hoog ben je dan?
‘De research bij ons 
bedrijf valt in twee 

hoofdgroepen uiteen: ‘Technical 
development and research’, waar 
de meeste onderzoekers werken, en 
‘Technology’. Dat is mijn afdeling. 
Ongeveer 15 procent van de onder-
zoekers van AkzoNobel werkt bij 
ons. Dat zijn er zo’n 900. Verdeeld 
over Sassenheim (waar de meesten 
werken), Newcastle, Slough, Banga-
lore, Shanghai en Strongsville.’

En al die mensen doen fundamenteel 
onderzoek?
‘Nu ja, fundamenteel… we hou-
den ons in ieder geval bezig met de 
meest actuele inzichten in de weten-
schappen en proberen vertaalsla-
gen te maken naar het bedrijf. Dat 
doen we met eigen onderzoekspro-
gramma’s en in samenwerking met 
allerlei instituten en universiteiten 
over de hele wereld. Bijvoorbeeld 
in Nederland in het ARC-CBBC-
programma, samen met Shell en 
BASF, dat zich bezighoudt met kata-
lysatoren in de ‘building blocks’ van 
bijvoorbeeld poedercoatings. Ook 
onderzoeken we hoe we de droging, 
zouden kunnen versnellen, zodat 
er minder hoge temperaturen nodig 
zijn in spuiterijen. En we zijn bij po-
lymeeronderzoeken van de TU Eind-
hoven betrokken.’

Indrukwekkend. En tóch start u dat 
Paint the Future-programma…
‘Omdat we denken, nee, wéten dat 
er mensen bezig zijn met ideeën en 
ontwikkelingen die ook heel goed 
bij ons bedrijf zouden passen. Ik 
denk vooral aan start-ups die met 
iets bezig zijn waarbij ze helemaal 
niet in de eerste plaats aan de ver-
� ndustrie gedacht hebben. Het is 
maar al te vaak dat als ik bijvoor-
beeld op een feestje vertel waar wij 
ons op researchgebied aan werken, 
dat mensen dan echt verwonderd 
zijn. Men denkt dat een ver� abri-
kant alleen maar gewoon wat ingre-
diënten bij elkaar mengt. Terwijl we 
over zoveel meer zaken denken dan 
alleen dat.’

Zoals de onderwerpen van de chal-
lenge.
‘Ja, we hebben een website geopend 
(www.letspaintthefuture.com, red.), 
waar iedereen zijn pitch kan indie-
nen. Let wel: we zijn in dit geval op 

zoek naar al enigszins uitgewerkte 
plannen, niet naar losse ideeën in 
het kader van “Ze zouden eens een 
verf moeten uitvinden die dit of 
dat kan”. Dat zou meer een digitale 
ideeënbus zijn. Daar werken we ook 
aan, maar dat is dit dus niet. Om de 
inzendingen een soort richting te 

geven, hebben we vijf deelgebieden 
benoemd, waarvan natuurlijk niet 
de bedoeling is dat het plan of pro-
duct precies in één van die deelge-
bieden moet vallen. “Slimme appli-
catie”: zijn er manieren, methodes, 
materialen om een coating sneller, 
beter, e�  ciënter aan te brengen? 
“Verrijkte functionaliteit”: kan coa-
ting nog meer dan CO2 reduceren, 
licht geven, elektriciteit geleiden? 
“Circulaire oplossingen”: hoe kan 
verf en schilderen nog duurzamer? 
“Voorspelbare prestaties”: hier ver-
wacht ik zelf veel van, want zou het 
niet mooi zijn als we met slimme al-
goritmes en big data het gedrag van 
ondergronden en de te verwachten 
duurzaamheid van een ver¡ aag bij-
voorbeeld kunnen relateren aan de 
gewenste onderhoudsinterval? En 
“Levenswetenschappen vermen-
ging”: ook een heel interessante. Ik 
moet denken aan een programma 
dat we hebben lopen over enzymen: 

als verfchemici weten we daar niet 
genoeg van af en toch blijk je er po-
lymeren mee te kunnen creëren.’

De website maakt een heel open 
 indruk.
‘Dat klopt. Iedereen kan meekijken. 
Ook concurrenten. Wel zitten wij er 
bovenop. We hebben onze onder-
zoekers in groepen verdeeld en ge-
traind om in dialoog te gaan met de 
indieners van de ideeën. Dat is de 
bedoeling van de eerste fase, waar 
we nu in zitten: elkaar helpen het 
concept uit te werken, te verken-
nen wat voor soort idee het is en de 
manier waarop het verder zou kun-
nen worden uitgewerkt. Dat gaat 
het best in een open, transparante 
omgeving. We zijn echt op zoek 
naar producten met potentie die 
zeg maar in de prototype-fase zijn: 
er is al een ontwerp, er is al aange-
toond dat het zou kunnen werken. 
Daar kunnen wij als AkzoNobel het 

e� ectiefst helpen, met onze kennis, 
onze labfaciliteiten, onze relaties 
met grondsto¡ everanciers, overhe-
den, instituten en, niet in de laatste 
plaats, ons wereldwijde distributie-
netwerk.’

Want: op den duur wilt u zo’n start-
up dan invoegen in het bedrijf?
‘Dat is niet gezegd. We gaan er echt 
heel open in. Aan het eind van de 
challenge kiezen we een aantal veel-
belovende projecten uit. Daar gaan 
we verder mee. Wat mij betre£  heb-

ben we rond de zomer al een paar 
goede projecten lopen. Maar dat 
kan van alles zijn: een onderzoeks-
samenwerking, een joint-venture, 
een distributieovereenkomst… ook 
voor de mensen hier op de juridi-
sche afdeling wordt dit een nieuwe 
manier van werken, snel schakelen, 
korte lijntjes etc. Niet dat we niet al 
met verschillende bedrijven zulke 
constructies hebben, maar ik wil 
dat het snel en duidelijk en ¡ exibel 
kan worden afgesproken. Dat is voor 
ons, grote, degelijk werkende, mul-
tinational bepaald ook even wen-
nen. Dat is nu al een goed resultaat 
van deze challenge.’

Klaas Kruithof: 
‘We denken over 
zoveel méér na 
dan verfmengen’
FOTO: JMS
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‘Dit is geen digitale 
ideeënbus’

‘Elkaar helpen 
concepten uit te 
werken’

SASSENHEIM p�Een wereldwijde uitdaging aan alle 
start-ups die ‘iets’ bedacht hebben dat ook met 
schilderen en onderhoud te maken zou kunnen 
hebben. Dat is Paint the Future, dat AkzoNobel 
startte. Nog iets bijzonders: iedereen kan mee-
kijken. Klaas Kruithof, baas van alle technologie-
researchers van de multinational, legt uit wat de 
bedoeling is.
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‘Ik doe het niet helemaal 
in mijn eentje’, haast 
De Leeuw zich te mel-
den. ‘Ik krijg met regel-
maat hulp van een paar 

mannen.’ Dat groepje van vijf vaste 
hulpen, werken in de o�-shore-
industrie of bij de brandweer. Alle-
maal hebben ze dus lange diensten 
afgewisseld met vrij lange periodes 
van vrije tijd. Via-via kwamen ze in 
contact met De Leeuw, leerden de 
basisvaardigheden van het schilde-
ren, richtten een bedrij�e op en wer-
ken nu als zzp’er in opdracht van 
De Leeuw, die zelf ook zzp’er is. Hij 
is niet van plan ooit aan vast perso-
neel te beginnen. ‘Vooral in de win-
ter is het lastig genoeg om voldoen-
de werk voor mezelf te organiseren, 
dat heb ik tijdens de crisis wel ge-
merkt. Ik wil niet voor het werk voor 
anderen verantwoordelijk zijn.’ Dat 
levert hem nu wel een luxeprobleem 
op, want Den Koogh wil alle ge-
meenschappelijke gangen en ruim-
ten opgeknapt hebben, een schier 
onafzienbare hoeveelheid vierkante 
meters. Wat doet De Leeuw onder-
tussen met zijn andere klanten? 
‘Veel werk is buitenwerk, dus dat is 
sowieso in het voorjaar gepland. En 
ik heb geen heel strakke opleveraf-

spraken met De Omring. Als ik even 
een week mijn tijd aan andere pro-
jecten wil besteden, dan kan dat. Zo 
doe ik ook veel mutatieschilderwerk 
voor de woningcorporatie, daarvoor 
moet je snel kunnen schakelen.’

De Leeuw kwam binnen omdat 
de beheerders van De Omring niet 
helemaal tevreden waren over de 
vorige schilder. Hij denkt dat zijn 
�exibiliteit en zijn bereidheid om 
altijd te komen voor een klus een re-
den is dat hij steeds weer gevraagd 
wordt. ‘En je moet hier niet met kei-
harde muziek staan schilderen. Er 
zijn hier veel zieke of zeer oude be-
woners, daar ga ik met respect mee 
om.’ Soms hee� De Leeuw, gee� hij 
toe, wel eens een klein radiootje 
aanstaan. ‘Maar zo rond etenstijd 
gaan overal de televisies aan en dan 
komt het geluid van alle kanten op 
je af,’ glimlacht hij.

De gangen worden niet zomaar 
opnieuw geschilderd, ze moeten 
een heel andere uitstraling krijgen. 
Een interieurarchitect is daar bij-
zonder goed in gelaagd. Ze verving 
de gele tl-lampen in de gangen voor 

LED-verlichting die aan buitenlicht 
doet denken, koos een ingetogen 
kleurpalet en zorgde met het neer-
zetten van een paar eenvoudige, 
maar mooie meubeltjes voor een 
veel huislijker sfeer in deze instel-
ling. Hier worden zowel mensen 
opgevangen die aan moeten sterken 
na een operatie, als mensen die per-
manent langdurige lichamelijke en 
soms geestelijke zorg nodig hebben.

De Leeuw werkt met een water-
gedragen pu-lak van Boonstoppel 
(Garantie Interieur) lakken, voor-
namelijk met SPS Uniso� halfmatte 
muurverf. Dit op aanraden van Ri-
chard de Jong, accountmanager bij 
een voor Den Helder nieuwe verf-
groothandel: Verf van der Veer. De 
Jong en kleurspecialist Gilbert Hek-
king zijn bepaald geen onbekenden 
in Den Helder, beiden werkten er 

vroeger bij de vestiging van Mooij 
Verf. ‘De Jong: wij hadden een con-
currentiebeding bij Mooij Verf van 
een jaar. Dus toen we daar weggin-
gen hebben we eerst op andere ves-
tigingen van Van der Feer gewerkt. 
Nu werken we weer beiden in Den 
Helder, samen met Thombias Stel-
linga en het loopt geweldig.’ 

De Leeuw is in ieder geval tevre-
den over de producten: ‘Vooral over 
de muurverf ben ik zeer te spreken, 
die hee� een goede reinigbaarheid 
en is van een de hoogste schrob-
klasse. Maar bij het schilderen is 
het vooral prettig dat-ie in één keer 
dekt, ook over donkere ondergron-
den. Dat scheelt veel arbeidstijd.’ 
De Leeuw is sinds 2001 zelfstandig 
schilder. ‘Ik solliciteerde eerlijk 
gezegd op een baan als machine-
bankwerker bij een werf hier in Den 

Helder. Maar toen ik er de eerste dag 
binnenkwam, bleken ze toch meer 
behoe�e aan schilders te hebben. 

Zo ben ik het vak ingerold. Daarna 
nog een tijd gewerkt bij het schil-
dersbedrijf van de woningcorpora-
tie, Helders Schildersbedrijf (de Wo-
ningstichting Den Helder hee� een 
aantal eigen onderhoudsbedrijven, 
red). Op een gegeven moment had 
ik het idee dat ik als eenmanszaak 
een stuk gelukkiger kon worden dan 
in vaste dienst. Ik heb er nog steeds 
geen spijt van.’

Van het project van De Leeuw is 
een video te zien op SchildersVAKTV, 
ons kanaal op YouTube

DEN HELDER�p Je moet in een instelling met zieke men-
sen kunnen werken en dat kán Ruud de Leeuw. De 
schilder uit het nabij Den Helder gelegen Huisduinen 
hee� min of meer een vaste opdrachtgever aan De 
Omring, een koepelorganisatie van zorginstellingen. 
Ook deze winter is hij van oktober tot maart in een 
van de instellingen, Den Koogh, aan de slag.

‘Ik heb een rustige uitstraling’

Ruud de Leeuw: ‘Als ik een week tijd 
nodig heb voor een ander project, 
dan kan dat’

De gangen van Den Koogh knappen enorm op van het schilderwerk en nieuwe 
verlichting  FOTO’S: JMS

DÉ MANIER OM UW BEDRIJF, PRODUCT OF 
DIENST ONDER DE AANDACHT TE BRENGEN

INTERESSE? EISMACONTENTMARKETING.NL
 Projectvideo 

Bedrijfsvideo 
Productvideo 

Videoreportage Instructievideo

‘Ik had gesolliciteerd als 
machinebankwerker’

Helpers uit de o�-shore 
en de brandweer

Ruud de Leeuw schildert grotendeels alleen 
zorgcomplex Den Koogh
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Onderhoudsbedrijven kunnen niet zien of metalen 
ondergronden chroom-6 bevatten 

Asbest en chroom-6 
hebben één belang-
rijke overeenkomst: 
zolang je er van af-
blij�, is er niets aan 

de hand. Dus, niet boren, schuren 
en stralen om te voorkomen dat 
losse deeltjes vrijkomen. Als je als 
onderhoudsbedrijf een opdracht die 
geheel of gedeeltelijk uit metaalcon-
servering bestaat aanneemt, wil je 
achteraf niet met kostenverhogende 
veiligheidsmaatregelen geconfron-
teerd worden. Dan is het zaak voor 
de opdrachtgever en de opdrachtne-
mer om in een zo vroeg mogelijk sta-
dium duidelijkheid te hebben.

Dat lijkt vanzelfsprekender dan 
het in werkelijkheid is. Zo blijkt 
de Waalbrug bij Nijmegen meer 
chroom-6 in de coatinglagen te 
bevatten dan was vermoed (arti-
kel Schildersvakkrant december 
2018). En dat blijkt bij meerdere in-
frastructurele ‘kunstwerken’ zo te 
zijn. Een grondig onderzoek schept 
duidelijkheid (artikel januari 2019). 
Ook bestaat er een handige zel�est 
om chroom-6 op te sporen (artikel 
SchildersVakkrant mei 2018). De 
redactie vroeg wederom enkele par-
tijen in de sector hoe ze met de hui-
dige ontwikkelingen omgaan. 

Holland Mineraal in Deventer 
is leverancier van straalmiddelen 
en straalinstallaties aan conser-

veerders. Directeur Rudolf de Jager: 
‘Onze ervaring is dat bij metaalcon-
serveerders in de regel voldoende 
kennis en ervaring aanwezig is. Wij 
gaan dus niet op de stoel van de 
contractors zitten. Wij adviseren 
op detailniveau: welk straalmiddel 
voor welk te behandelen oppervlak 
bij welke vereiste rein- en ruwheid, 
straaldruk, werkmethodiek; dat 
soort zaken.’ Wel komt Holland Mi-
neraal wel eens vragen tegen van 
onderhoudsbedrijven bij renovatie 
en onderhoud van bijvoorbeeld in-
dustrieel erfgoed. ‘Dan heb je met 
verschillende disciplines te maken, 
waaronder metaalconservering. On-
derhoudsbedrijven hebben de nei-
ging om daar wel eens te gemakke-
lijk in te stappen. Mijn advies: laat 
je altijd goed adviseren om zoveel 
mogelijk risico’s uit te sluiten. De 
consequenties kunnen groot zijn.’

Het Centrum voor Onderzoek en 
Technisch advies (COT) krijgt steeds 
vaker de vraag of er zich mogelijk 
chroom-6 in coatinglagen bevindt. 
Erwin Huijsmans, senior adviseur 
bij COT: ‘Terechte vraag, maar niet 
altijd uitputtend te beantwoorden. 
Met een laboratoriumanalyse van 
verfmonsters/verfschilfers kun je 
met 100 procent zekerheid aanto-
nen of er wel of geen chroom-6 in 
zit. Zit het er niet in, wil dat nog 
niet zeggen dat het er even verderop 
ook niet in zit. Bovendien, uit hoe-
veel lagen bestaan de schilfers? 
En uit hoeveel lagen bestaat de 
coatinglaag iets verder weg op het-
zelfde object? Meerdere monsters 

DOETINCHEM p�Langzamerhand wordt duidelijk dat het 
kankerverwekkende chroom-6 in coatings op veel 
metalen ondergronden aanwezig kán zijn. Maar dat 
is aan de buitenkant niet te zien. Hoe ga je daar als 
(gewoon) onderhoudsbedrijf mee om?  

In de aanloop naar de renovatie van de 
Waalbrug in Nijmegen is veel vertraging ont-
staan omdat er meer chroom-6 werd aange-
troffen dan aanvankelijk werd aangetoond
FOTO: JMS

geven dus een veel beter beeld van 
een mogelijke aanwezigheid van 
chroom-6.’ Huijsmans wijst ook op 
de bestaande zel�est met behulp 
van indicatorvloeistof. ‘Dat werkt 
snel, want de betrokkenen hebben 
nú een vraag en willen zo snel mo-
gelijk antwoord, maar het is meer 
een indicatie. Juist nu is er behoe�e 
aan vergelijkingsonderzoek voor 
verschillende meetmethodes. We 
werken daar aan mee, maar zijn ook 
met eigen onderzoek bezig.’

Het aantal vragen neemt toe, 
merkt Huijsmans: ‘Niet alleen van 
grote of middelgrote organisaties 
en bedrijven, maar bijvoorbeeld 
ook van woningcorporaties en van 
zzp’ers, die in onderaanneming, al 
dan niet met de juiste pbm’s, aan 
een project staan te werken. Ik snap 
die ongerustheid. Chroom-6 zit echt 
niet alleen op treinen, tanks en 
bruggen. Het is ook aangetoond op 
straatverlichtingsarmaturen en me-
talen hekwerken. Kortom, in buiten-
situaties waar men corrosie zoveel 
als mogelijk uit hee� willen stellen. 

Vroeger was loodmenie de boosdoe-
ner, nu is dat chroom-6-houdende 
verf. En niet om mensen in de bouw 
nog meer ongerust te maken, maar 
chroom-6 is ook in houtconserve-
ringsmiddelen toegepast. Denk aan 
tuinmeubelen, maar ook in cement 
en in beton komt het voor. Wel in 
lage concentraties.’ 

Op zich is chroom-6 in vaste 
vorm niet gevaarlijk, legt het Che-
mie Media Centrum (CMC), een on-
a�ankelijk platform over chemie op 
haar website nog eens uit: ‘De coa-
ting zelf is niet gevaarlijk, maar bij 
het schuren van die beschermlaag 
komt het chroom-6 als stof vrij. Je li-
chaam kan het stof dan op verschil-
lende manieren opnemen, bijvoor-
beeld door in zweet op te lossen om 
zo via de huid in lichaamscellen te-
recht te komen. Een andere manier 
is via de luchtwegen: chroom-6 lost 
op in het longslijm en nestelt zich in 
de longcellen. Als je dat longslijm 
ophoest en inslikt, komt het in de 
maag en darmen. Via sulfaatkana-
len in de cel komt het chroom-6 bin-

nen. Als dit in lichaamscellen ge-
beurt, kan er schade ontstaan. Het 
vitamine C in de cel vormt samen 
met chroom-6 chroomzouten. Het 
resulterende chroom-3 blij� plak-
ken aan nucleïnezuren en eiwitten, 
wat leidt tot breuken in het DNA en 
mutaties. Deze DNA-breuken kun-
nen kanker veroorzaken.’

Ingenieurs-, advies- en onder-
zoeksbureau SGS Search in het Bra-
bantse Heeswijk, onderdeel van het 
Zwitserse SGS, hee� een half jaar 
geleden een speciale dienst in het 
leven geroepen om de toenemende 
vragen naar mogelijke aanwezig-
heid van chroom-6 in ver£agen te 
onderzoeken. 

Jan van Schijndel, adviseur bij 
SGS Search: ‘Bouw- en onderhouds-
bedrijven vormen het grootste aan-
deel bij de vragen over chroom-6. 
Het schadelijke chroom-6 is na-
melijk op geen enkele wijze met 
het blote oog waar te nemen.’ Het 
bedrijf hanteert bij de advisering 
een combinatie van veld- en labo-
ratoriumonderzoek. ‘Allereerst tes-
ten we op locatie aan de hand van 
een zogenoemde XRF-test. Aan de 
hand van röntgenstraling kunnen 
we met een scan steekproefsgewijs 
op verschillende onderdelen van 
het object de samenstelling van de 
coatinglaag en het aantal ver£agen 
vaststellen en daarmee de aan- of 
afwezigheid van chroom. Vervol-
gens testen we, ook op locatie, met 
behulp van een chemische veld-
test of het waargenomen chroom 
daadwerkelijk chroom-3 dan wel 
chroom-6 is. Bij onduidelijkheid zal 
een aanvullende laboratoriumana-
lyse de§nitief uitsluitsel geven over 
de aanwezigheid van chroom-6 in 
het op die plek afgenomen verfmon-
ster.’ 

Onderhoud is hard nodig gezien de 
corrosieontwikkeling. Met het blote 
oog is eventuele aanwezigheid van 
chroom-6 niet waarneembaar. Daar-
voor is een grondige analyse nodig 
FOTO: JMS

‘Ze hebben nú een 
vraag en willen snel 
antwoord’

‘De consequenties 
kunnen groot zijn’

Chroom-6! En nu?
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Voor de bouwkundige aanpas-
singen vanwege het verhogen
van de doorvaarthoogte zijn
de Belgische CFE en Victor
Buyck Steel Constructions in
hoofdaanneming verantwoor-
delijk. Voor het conserverings-
werk is de Kuurman Groep in
onderaanneming ingescha-
keld. Het bestek van opdracht-
gever Rijkswaterstaat liegt er
niet om. Alle oude verflagen
moeten er af: dikke loodhou-
dende lagen die bij verwijde-
ring op geen enkele wijze in
het milieu mogen komen. 
Bovendien hanteert Rijkswa-
terstaat voor de nieuwe coa-
tinglaag een levensduureis van
15 jaar en een volledige garan-
tie, op alle facetten, van 100%
voor de duur van 7 jaar. 

Milieu
Technisch directeur Jan Bijker
van de Kuurman Groep: ‘Op
grond van onze conserverings-
ervaring, certificeringen en
eerdere opdrachten van Rijks-
waterstaat kwamen wij in
beeld.’ Onder andere omdat
het bedrijf zich een bijzondere
techniek voor het verwijderen
van oude verfsystemen eigen
aan het maken was: inductie-
ontlakken. Bij deze methode

wekt een inductiespoel een
magnetisch veld op en veroor-
zaakt daarmee warmte in het
staal waardoor een spannings-
verschil tussen het staal en de
verflaag ontstaat. Daardoor
laat de verflaag gemakkelijk
los. Door deze methode is in
principe geen gritstraalmiddel
nodig. Bijker: ‘En dat is nogal
een verschil. Je praat hier over
het conserveren van 50.000 m2

staal. Op elke m2 zit ongeveer
1 kg verf. Daar heb je 100 kg
grit per m2 voor nodig. Dat be-
tekent 5000 ton afval. Dat is
heel kostbaar, want met grit
krijg je te maken met allerlei

afvoerregelingen, gewichtsbe-
lasting van de werkplek, mi-
lieuheffingen en moet je het
arbotechnisch heel goed voor
elkaar hebben. De inductieme-
thode scheelt dus én aan kos-
ten én aan het afvoeren van
met lood vervuild grit. Ook vra-
gen de aggregaten voor de in-
ductiemethode veel minder
energie dan de straalmethode
en is er ook veel minder CO2-
uitstoot. Het milieu is hier zo-
gezegd de grootste winnaar.’ 

Snel en simpel
Kuurman en Holland Mineraal,
leverancier en importeur van
apparatuur voor oppervlakte-
behandeling en van straalmid-
delen, hebben, na toestem-
ming van Rijkswaterstaat en
CFE, uitgebreide proeven op-
gezet. De resultaten waren
dusdanig positief dat Kuurman
hiermee de opdracht definitief
verwierf. Rijkswaterstaat heeft
de ruimte geboden en meege-

dacht, om de methode toepas-
baar te maken. Hierbij zijn de
risico’s aangegeven en is ge-
vraagd hoe deze te beheersen.
Rudolf de Jager, algemeen di-
recteur van Holland Mineraal
en leverancier en importeur
van het RPR-inductiesysteem:
‘Niet in de laatste plaats van-
wege de enorme milieuvoor-
delen. Je hebt geen straalmid-
del nodig. Het enige afval is de
verwijderde coating. Het afval
bestaat alleen uit de verwijder-
de coating waarbij geen stof
vrijkomt. De twee mensen die
de coating verwijderen heb-
ben daarom geen specifieke
beschermingsmiddelen nodig.
Het inductiesysteem werkt ge-
ruisloos. Bovendien gaat alles
heel snel en simpel. Eén man
haalt de inductiekop over het
staal. Een kortstondige verhit-
ting door het magnetische
veld tot ongeveer 100°C van
het metaal zorgt voor de ont-
hechting van de oude coa-

tinglaag. Een tweede man
steekt het oude verfsysteem
met een steekmes los.’

Beheersbaar
Inductie is een al langer be-
staand principe. Sinds kort is
men er pas in geslaagd om het
proces voor dit doel beheers-
baar te maken. Bijker: ‘De
 temperaturen waren voorheen
te hoog met als risico dat het
staal kon vervormen. Oude
proeven in 2002 leverden nog
onthechting op aan de keerzij-
de van het staal. Door koeling
is het systeem beheersbaar ge-
maakt voor deze toepassing.’
De Jager: ‘Een intern en perma-
nent koelsysteem met een slan-
gensysteem zorgt voor de
noodzakelijke koeling van de
inductiekop. De inductiemachi-
ne zelf is ongeveer zo groot als
een tafelmodel ijskast. De in-
ductiekop weegt 15 à 20 kilo. En
ook de slangenbundel weegt
het een en ander. Speciaal voor

het bedienen van de relatief
zware inductiekop zijn er nu ge-
leiders ontwikkeld om de kop
licht over het staal te leiden.
Speciale ‘balancers’ zijn ontwik-
keld voor het bovenhands werk.’ 
Ook is het systeem beveiligd te-
gen te hoge temperaturen. Het
schakelt dan automatisch uit. 
Bijker: ‘Aan de temperatuur zijn
door Rijkswaterstaat hoge eisen
gesteld. Er mag geen enkel risi-
co bestaan dat de moleculaire
samenstelling van het staal
door temperatuursverhoging
wijzigt. Laat staan dat het staal
vervormt. Het COT voert daar-
om continu warmtemetingen
uit met infraroodmeters om het
proces te volgen en te bewaken.’ 

Stralen
Volledig straalmiddelvrij is het
werk niet. Eenmaal ontdaan
van de oude verflaag moet er
kort nagestraald worden.
 Opdrachtgever Rijkswaterstaat
verwacht een ruwheidsprofiel
van minimaal een Ra-waarde
van 70. Dit alles voor een opti-
male hechting van het verfsys-
teem, in dit geval een twee-
laags verfsysteem van Interna-
tional Coatings: als eerste laag
eenIntercure 220 HS en een
tweede laag Interfine 979, een
nieuwe polyurethaan. En hoe-
wel er verschillende soorten in-
ductiekoppen bestaan om
meer moeilijk  toegankelijke
plaatsen te  bereiken, resteren
er sommige gedetailleerde
plekken die Kuurman nog tra-
ditioneel straalt; in deze situa-
tie  ongeveer 10% van het 
totale oppervlak.

MUIDEN – Wie over de Muiderbrug rijdt heeft geen idee
wat er zich afspeelt aan de onderzijde van de brug. En voor
de enkeling die wel toegang heeft tot het binnenste van
de dragers lijkt het wel of ze een behangetje van de muur
afsteken. In werkelijkheid verwijderen de specialisten van
de Kuurman Groep het oude verfsysteem van de stalen 
liggers met behulp van een nieuwe wijze van verfstrippen:
inductieontlakken. Het ziet er heel simpel uit, maar aan de
techniek gingen jaren van voorbereiding vooraf. 

Jan Bijker, projectleider van Kuurman Noord en Rudolf
de Jager, algemeen directeur Holland Mineraal, wer-
ken al jaren samen in het inductieontlakkingsproject 

Inductieontlakken of inductiereinigen: als een behange-
tje na het stomen, steekt een medewerker van Kuurman
Noord de lappen oude coating af

De Muiderbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal is na de bouw in 1972 toe aan een 
nieuwe  beschermingslaag. In totaal 50.000 m2 wordt ontdaan van oude loodhoudende 
coatinglagen 

Het inductieprincipe schematisch weergegeven: als het staal onder-
deel wordt van het magnetisch veld veroorzaakt het spannings-
verschil onthechting tussen staal en verflaag (illustratie: RPR Technologies) 

Onderzoeks- en adviesorganisatie COT voert metingen uit. Foto’s en
warmtemetingen moeten te hoge temperaturen en mogelijke ver-
vormingen van het staal uitsluiten (foto: HvG)

Kuurman Groep
De Kuurman Groep bestaat uit meerdere onderdelen en is fysiek
verdeeld over twee divisies: Kuurman West in Rotterdam en
Kuurman Noord in Hoogezand. Behalve traditioneel onder-
houds- en renovatieschilderwerk heeft het bedrijf zich gespeciali-
seerd in metaalconserveringsactiviteiten, zowel op locatie als in
de  cabine, in polymeertechnieken en in projectinrichting. Voor
de projectinrichtingsactiviteiten is Kumbo Noord in Emmen
 opgericht. Zowel Kuurman West als Kuurman Noord voeren
 metaalconserveringswerkzaamheden uit aan bruggen, sluizen,
chemische installaties en aan opslagtanks. Het is Kuurman
Noord die de metaalconserveringswerkzaamheden aan de
 Muiderbrug heeft aangenomen. Voor de uitvoering van het
 nieuwe inductieontlakken is een nauwe samenwerking
 aangegaan met Holland Mineraal in Deventer, leverancier en
importeur van het inductiesysteem.

Inductie
Iedereen kent het fenomeen inductie van de inductiekook-
platen. Bij het koken, bakken of braden blijft een inductiekook-
plaat zelf koud. De stroom wordt alleen in de pan omgezet in
warmte. Dat vindt plaats wanneer er contact bestaat tussen
de pan en de kookplaat. De pan maakt dan deel uit van een
magnetisch veld. Een inductiespoel, in dit geval in de kook-
plaat, wekt dit magnetische veld op. De verwarming start
 wanneer een pan op de plaat wordt gezet. De zogeheten
 inductie werkt dus alleen wanneer het magnetisch veld ‘sluit’. 
De methode van het inductieontlakken gaat uit van hetzelfde
principe. In dit geval wordt de inductie opgewekt door een
 inductiespoel. Het te bewerken staal sluit het magnetisch veld
en absorbeert warmte. De opgewekte warmte veroorzaakt een
spanningsverschil tussen het staal en de aanwezige verflaag.
De oude verflaag onthecht en is eenvoudig af te steken. 

Geen fijnstof komt vrij bij het inductieontlakken maar alleen grote
stukken afval. Een kwestie van in zakken verzamelen en als chemisch
afval afvoeren naar de daarvoor bestemde verwerkingsplaats

KUURMAN GROEP ONTDOET MUIDERBRUG VAN OUDE COATINGLAAG MET BEHULP VAN INDUCTIEMETHODE

‘Het milieu is de grootste winnaar’

METAALCONSERVERING
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In de kokerbalken van de Muiderbrug is tijdens een pilot een inductietechniek 
toegepast om een coatinglaag te verwijderen zonder te hoeven schuren en 
stralen  FOTO: HVG



Schilders kennen Ther-
moShield, de verf met een 
keramisch 
 lter bestaande 

uit microscopische vacuüm ge-
trokken bolletjes. ‘Aero-Therm 
werkt deels volgens een verge-
lijkbaar principe’, leggen Jos 
Broersen en Ramon Bos uit. Het 
lobbige materiaal bestaat niet 
uit keramische, maar uit vacuüm 
glazen en/of kunststof parels in 
een door ruimtevaartorganisatie 
NASA ontwikkelde aero-gel: licht, 

isolerend en hittebestendig. Bos: 
‘De gel isoleert en de parels re� ec-
teren. Het hee�  een laagdikte van 
1 mm die rechtstreeks op de muur 
aangebracht kan worden zonder 
voorzetwand. De witte isolerende 
laag van 1 mm Aero-Therm kan 
een vermindering van het ener-
giegebruik tot 35 procent opleve-
ren. Deze laag moet je daarna nog 
wel afwerken met een dunpleis-
ter, behang of tegels.’ 

Broersen vult aan: ‘Het dam-
popen Aero-Therm isoleert kou-
debruggen. Dit materiaal absor-
beert warmte, isoleert en re� ec-
teert de warmte tot 70 procent en 
gee�  die terug aan de ruimte. Ide-
aal voor slecht of niet-geïsoleerde 
schimmelgevoelige panden. Je 
brengt het rechtstreeks aan op 
een gladde wand, plafond of 
vloer met een grof getande lijm-
spaan om een laagdikte van 1 mm 
te bereiken. De lijnen strijk je met 
de achterkant van de spaan onder 
een hoek van dertig graden pre-
cies vlak en glad tot een laagdikte 
van 1 mm. Daarover kan men een 

2 mm dunpleister aanbrengen; dit 
is belangrijk wanneer de afwerk-
laag een gladde ondergrond ver-
eist, bijvoorbeeld voor muurverf.’

Aero-Therm bestaat uit drie 
varianten: Interieur, Exterieur 
en Vloer. De coating met glazen 
parels is wel (na)schuurbaar, die 
met kunststof parels niet. Ook 
spuitapplicatie is mogelijk, maar 
levert bij de Interieur-versie een 
minder glad resultaat op. 

Bos: ‘Het spuiten van de Inte-
rieur-versie kan onder een relatief 
lage druk van maximaal 5 bar, an-
ders slaan de glazen parels stuk. 
De Vloer- en Exterieur-versie be-
vatten kunststof parels die een 
hogere spuitdruk wel kunnen 
weerstaan.’

 Broersen: ‘Aero-Therm is dus 
geen afwerklaag, maar een warm-
te re� ecterende laag. Het is een 
elastisch product, comfort verho-
gend, waardoor de muren geen 
koude meer uitstralen. Het mate-
riaal vraagt altijd om een afwer-
king, ongeacht welke.’

Een half jaar geleden voerde 
Gebr. van der Geest Schilder- en 
Vastgoedonderhoud uit Enschede 
een pilot uit voor een kil wijkbe-
heerderskantoor van woningcor-
poratie De Woonplaats. Met een 
dusdanig positief e� ect dat de 
corporatie deze isolatiemethode 
voor oudere panden vaker gaat 
toepassen. 

‘Ook schilders kunnen prima isoleren’
HEM p  Een voorzetwandje, steenwol ertussen? Als het aan Aero-Therm Benelux ligt, is die 
isolatiemethode niet eens nodig. Een coatinglaag van 1 mm is voldoende voor hetzelfde resultaat. 
De schilder zal kwast en roller wel even weg moeten leggen, want het materiaal is óf met 
spuitapparatuur óf met een spaan aan te brengen. 

‘Het materiaal isoleert 
en re� ecteert’

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 PRODUCTNoodbeglazingsfolie
Om een tijdelijke voorziening te 
realiseren bij beschadigd glas, ont-
wikkelde Timmers bv in Oosterhout 
een noodbeglazingsfolie. Deze vol-
ledig transparante en verlijmende 
folie voorkomt dat de schademon-
teur een noodruit moet plakken, 
waardoor hij sneller ter plaatse 
kan zijn en de werkzaamheden kan 
uitvoeren. De folie is beschikbaar 
op rollen met een breedte van 500 
en 1.000 mm; in beide gevallen 
bedraagt de lengte 15 meter. Door 
de dikte van 160 µm hee�  hij bo-
vendien een hoge scheur- en trek-
sterkte. De vrijwel onzichtbare folie 
is veilig en e�  ciënt aan te brengen, 
zonder de noodzaak van glassnij-
den, zagen en timmeren. Daarbij 
voorkomt hij schade aan het aan-
zicht, verlies van daglicht en risico 
door glassplinters.
info: (0162) 46 11 75
www.timmers-bv.nl
bouwproducten.nl: 253566

Metaaldetector
Zircon in Castricum introduceert 
met de MetalliScanner MT 7 en MT 
X twee metaaldetectors voor een 
snelle en eenvoudige lokalisatie 
van metaalbewapening in huizen, 
bedrijfspanden en industriële con-
structies. De locatie van metaal 
wordt door audiotoon aangegeven. 
De handzame scanners zijn water- 
en sto¥ estendig en uitgevoerd met 
een grote, verlichte display die ook 
bij direct zonlicht eenvoudig is af 
te lezen. De MTX is geschikt voor 
de lokalisatie van betonijzer tot 
een diepte van 10 cm, de MT 7 gaat 

tot 15 cm 
diepte en 
kan naast 
bewape-
ning ook 
koperen 
buizen lo-
kaliseren 
en afstan-
den tussen 
spijkers 
in en dak 
meten.

info: 06 119 219 09
www.nl.zircon.com 
bouwproducten.nl: 253598

Brandwerend glas
Met Pyrodur Plus 30-106 breidt Pil-
kington Nederland haar programma 
brandwerend glas uit met een 10 
mm dik brandwerend exemplaar. 
Dit glas behaalt een tweezijdige 
brandwerendheid gedurende dertig 
minuten betrokken op vlamdicht-
heid en straling (EW30). Het letsel-
werende glas klasse EN 12600 2(B)2 
bestaat hiertoe uit twee � oatglas-
bladen met daartussen een brand-
werende opschuimende silicaat 
tussenlaag. Deze uitvoering hee�  
grotere afmetingen die oplopen tot 
1.500 x 3.000 mm (in staal) en 1.320 
x 3.000 mm (in hout). Daarbij is het 

glas geschikt als enkele brandwe-
rende beglazing voor binnentoepas-
sing in stalen en houten kozijnen. 
info: (053) 483 58 35
www.pilkington.nl
bouwproducten.nl: 253599

Behangcollectie
Het assortiment behangcollecties 
van Little Greene – vertegenwoor-
digd door Van Sand – is aangevuld 
met London Wallpapers V. Deze be-
hangverzameling is geïnspireerd op 
bijna 250 jaar interieurdecoratie. De 
collectie bestaat uit elf ontwerpen 
die zijn opgeslagen in het behangar-
chief van English Heritage in Wrest 
Park, Bedfordshire. Vier daarvan 
zijn nieuw en naar wens te com-
bineren met de collecties London 
Wallpapers II en III: Brodsworth, 
Brook Street, Carlton House Terrace 
en St Jame’s Park. Carlton House 
Terrace (a¥ eelding) toont een � am-
boyant design met pauwenveren 
dat middels moderne druktechniek 
is aangebracht. Beschikbaar in vijf 
kleuren.
info: 06 15 95 22 66
www.vansand.nl
bouwproducten.nl: 253603

Jos Broersen 
(links) en Ra-
mon Bos 
naast een 
proefwandje 
en een toren-
tje Aero-
Therm Inte-
rieur 
FOTO: HVG
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Outdoor smartphone
Met de RG650 biedt RugGear – ver-
krijgbaar via ItsaRep in Gorinchem 
– een slanke outdoor smartphone 
voor dagelijks gebruik in uitda-
gende omstandigheden. Het model 
bevat Android 8.1 (Oreo) en hee�  

een 5,5” 18:9 
HD+ scherm 
met een hoge 
helderheid 
(>500 nits). 
Daarbij hee�  
hij indus-
triële PTT-
accreditatie 
en is te ge-
bruiken met 
mainstream 
PTT-oplos-
singen zoals 
Motorola’s 
Kodiak. 

www.ruggear.com
bouwproducten.nl: 253575

Gehoorkap

Met de Silentex 2BT gehoorkap 
biedt Wiltec een gehoorbeschermer 
die gelijktijdig met twee verschil-
lende Bluetooth apparaten is te 
verbinden. Hiermee biedt het een 
oplossing voor wie met een Blue-
tooth portofoon wil communiceren 
én een eigen telefoon wil gebruiken 
voor oproepen of muziek. 
info: (0413) 24 44 44
www.wiltec.nl
bouwproducten.nl: 253567



CTC is in eerste instantie een 
bedrijf in kleurtechnologie 
dat met name de ver� ndus-

trie adviseert en ondersteunt op 
technisch kleurgebied, bijvoor-
beeld bij het meten van kleur, bij de 
kleurbepaling en bij het reprodu-
ceren van kleuren. De ervaring op 
het gebied van de kleurtechnologie 
achter de verfmengmachines en de 
samenstelling, nauwkeurigheid en 
de vermenigvuldiging bij de pro-
ductie van kleurenkaarten laat deze 
technologie voor het schilder- en 
onderhoudsbedrijf het meest tot de 
verbeelding spreken. 

Kleurmeting en het scannen van 
kleur behoort daarom tot de dage-
lijkse werkzaamheden van Gotten-
bos en Van Biemen. ‘Meestal met 
grotere en duurdere apparatuur, in 
de regel niet toegankelijk voor het 
gemiddelde schildersbedrijf’, weet 
Gottenbos. 

Door de introductie van de Pico 
kleurscanner en de aanwezigheid 

op de SGA-beurs, afgelopen no-
vember in Gorinchem, maakten 
schilders in de stand van Copagro, 
coöperatie van ona� ankelijke verf-
groothandels, kennis met een snelle 
en eenvoudige manier van kleurbe-
paling. 

De rechthoekige Pico, ter grootte 
van ongeveer een duim, correspon-
deert met een app. Het apparaatje 
kalibreert zich in een luttele secon-
de aan de hand van een kapje met 
daarin een klein kalibratietegeltje. 

Eenmaal een kleur gescand toont 
de smartphone of tablet de gekozen 
kleur en gee�  per kleurenwaaier 
aan om welke kleurcode het gaat. 
Van Biemen: ‘Ongeacht welk merk. 
De Pico ondersteunt de meeste 
verfmerken en hun kleurenwaaiers. 
Want meestal hee�  de schilder één, 
hooguit twee kleurenwaaiers bij 

zich en kan de klant bovendien een 
speci� eke verfmerkkeuze hebben.’ 
Een greep uit de meest voor de hand 
liggende kleurcollecties: Sikkens, 
Trimetal, Sigma, Wijzonol, Coppe-
rant, RAL, Herfst & Helder, Drost 
Coatings, SPS, Keim en andere.’

Gottenbos: ‘Met deze zeer betaal-
bare en nauwkeurige kleurscanner 
– voor de prijs van twee blikken lak-
verf – is de schilder in staat om de 
opdrachtgever op een professionele 
wijze de kleur te laten bepalen. Niet 
zozeer om met de klant in discus-
sie te gaan over wat mooi of lelijk 
is, maar om exact de kleur vast te 
stellen die de klant wenst. Schilders 
vinden dat wel eens lastig. Het is de 
verantwoordelijkheid van de klant 
zelf om de beslissing te nemen.’

Van Biemen: ‘Eenmaal de op-
laadbare Pico op de voorkeurskleur 
gezet en gescand, is de kleuren-
waaier dus nog slechts een hulp-
middel om de juiste keuze te bepa-
len.’

Themaboekje
De serie ‘Creativ’-themaboekjes 
van Brillux is aangevuld met een 
uitgave waarin minerale wandaf-
werking centraal staat. Zo zijn op 
basis van foto’s en beschrijvingen 
emoties uit te lokken en afnemers 
te inspireren. In deze uitgave vertelt 
architectuurfotograaf Guido Erbring 
interessante weetjes over mine-
rale wandafwerking, met speciale 
aandacht voor de laatste trends, 
zoals wandafwerkingen met een 
betonlook. Hij gaat vooral dieper in 
op ruimtelijke e� ecten, schetst ont-
werpmogelijkheden met de Creativ-
techniek en laat door foto’s zien in 
welke ruimtes het gebruik van een 
betonlook het meest geschikt is.
info: (010) 292 34 89
www.brillux.nl  
bouwproducten.nl: 253605

‘Helpen bij de kleurkeuze’

Roel Gottenbos 
(links) en Erik 
van Biemen to-
nen de Pico, een 
zeer kleine kleu-
renscanner
FOTO : HVG

‘De opdrachtgever 
bepaalt de kleurkeuze’
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Pbm’s huren én 
 kopen
Het assortiment huurartikelen van 
Mewa Textil Management is aange-
vuld met pbm’s. Zo zijn in de mer-
kencatalogus voor werkveiligheid 
onder meer veiligheidsschoenen, 
werkhandschoenen, oog-, gehoor-, 
hoofd- en ademhalingsbescherming 
opgenomen. Daarnaast zijn in het 
(digitale) boekwerk producten te 
vinden die de huid beschermen 
en hygiëneartikelen. Ook andere 
bedrijfsbenodigdheden en verschil-
lende soorten kleding voor werk en 
vrije tijd zijn hierin opgenomen. 
info: (033) 277 92 40
www.mewa-service.nl 
bouwproducten.nl: 253586

DE SPECIALIST

LEIDERDORP  p Geen peperdure kleurscanner, maar een handzaam apparaatje om klanten te helpen bij het 
maken van een kleurkeuze, dat is de Pico. ‘De kleurenwaaier is daarbij niet meer hét hoofdinstrument, 
maar “slechts” een bevestiging van de juiste kleurkeuze,’ leggen Roel Gottenbos en Erik van Biemen uit. Ze 
zijn beide directeur-eigenaar van Color Technology Consultancy (CTC) in Leiderdorp.

Opleiden

Nu ik me weer op de arbeids-
markt aan het oriënteren 
ben, valt het me op hoeveel 

kaderpersoneel voor schildersbedrij-
ven er gevraagd wordt. De vacatures 
voor projectleider, werkvoorbereider 
en calculator vliegen door mijn 
LinkedIn-tijdlijn heen. Vooral de 
grotere onderhoudsbedrijven zijn 
fl ink op zoek naar deze mensen. 
Nu deze onderhoudsbedrijven zijn 
doorgegroeid van schildersbedrijf 
tot hoofdaannemer van energeti-
sche totaalrenovaties, is de roep om 
bouwkundige projectleiders groot. 
Ook het RGS-traject dat nu volop 
wordt aangeboden en al bij veel wo-
ningcorporaties in gebruik is, vereist 
specialistische kennis van het kader. 
Dus wat moeten we doen om deze 
mismatch op de arbeidsmarkt weg 
te werken? Juist, opleiden. Mensen 

vanaf de steiger laten doorgroeien 
gebeurt volgens mij nog maar mond-
jesmaat. Want goede mensen op de 
steiger zijn ook schaars en waar-
schijnlijk nog meer waard voor het 
bedrijf dan ze te laten doorgroeien, 
als ze dat al willen. Nee, de aanvul-
ling moet van de opleidingen komen. 
Jonge mensen met nieuwe ideeën. 
Opgeleid op mbo4-niveau met vak-
ken over de buitenschil, isolatie, 
RGS, schilderwerk, houtrot, energe-
tische vernieuwing enz. Aangevuld 
met veel digitaal onderwijs, zoals 
programma’s voor projectplanning, 
RGS-trajecten en fi nanciele afwikke-
ling van projecten. Duurzaamheid is 
populair, dus ik denk dat het voor de 
jeugd ook een aantrekkelijke oplei-
ding is, heel divers en modern. Op dit 
moment zowat met baangarantie. En 
er staat ons nog heel wat te wachten 

met de enorme energietransitie die 
we nu aan het opstarten zijn, dus 
zo’n opleiding zal nog wel even re-
levant blijven. Nu heb ik geen idee 
wie zo’n opleiding kan gaan starten 
en hoe zoiets in zijn werk gaat. Zou 
het iets voor Cibap, Nimeto zijn? Of 
meer richting bouwkunde? Geen 
idee. Ik vermoed wel dat er vanuit 
het bedrijfsleven voldoende support 
zal zijn om deze specifi eke opleiding 
vorm te geven. En het vinden van 
stageplaatsten lijkt mij ook geen 
probleem. Of misschien bestaat deze 
opleiding al zonder dat ik het weet. 
Het is gewoon opvallend hoeveel 
vraag er op dit moment is naar dit 
soort kennis. Ik zal eens een balletje 
opgooien via mijn contacten bij het 
Cibap in Zwolle.

richard@blauwvlas.nl
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Cijfers ‘onverzekerde’ zzp’ers kloppen niet
GRONINGEN p Veel meer zelfstandigen bouwen een pensioen op dan over het algemeen wordt gedacht. Dat 

blijkt uit onderzoek van Motivaction, in opdracht van stichting ZZP Nederland en PZO (Platform Zelfstan-

dige Ondernemers).

M eerdere politieke krach-ten dringen er bij minister Koolmees op aan om een verplichte aov in te stellen voor alle zzp’ers. Dit in de veronderstelling dat 80 procent van hen niet verze-kerd is. Dit percentage is gebaseerd op een definitie van het CBS, die uitgaat van 1,4 miljoen zzp’ers in Nederland. In werkelijkheid zijn er volgens de belangenorganisaties on-geveer 700.000 echte zelfstandigen. Ze spreken over zzp’ers wanneer ze hun inkomen volledig uit hun on-derneming halen.
Deze zelfstandigen blijken wel degelijk voor hun oude dag te zor-

gen. 58 procent van de ondervraag-de zelfstandigen bouwt op dit mo-ment vermogen op voor later. Onder fulltime zelfstandigen is dit zelfs 64 procent. 

Zelfstandigen bouwen op ver-schillende manieren vermogen op voor later. Sparen en hypotheek af-lossen zijn de meest voorkomende manieren. Lijfrentes, beleggen, of het zzp-pensioen zijn andere voor-

komende manieren. Daarnaast geeft 56 procent aan dat ze eerder in loon-dienst ook al pensioen hebben op-gebouwd.
Ook op arbeidsongeschiktheid en op de kosten bij overlijden zijn veel zzp’ers voorbereid. Zo legt 39 procent zelf geld opzij om het risico op niet kunnen werken te dekken. Ruim een kwart van de zelfstandi-gen (26 procent) heeft hiervoor een verzekering afgesloten. Daarnaast heeft 37 procent van de ondervraag-den een overlijdensrisicoverzeke-ring afgesloten. 

Organisator van de Gulden Feniks is het ‘Platform voor transformatie en renovatie’ NRP, waar ook verschil-lende vastgoedonderhoudsbedrij-ven als partner aan verbonden zijn. De prijs is ingesteld om inspiratie te bieden aan de bouw. Er is veel meer bestaand vastgoed dan ooit nieuw gebouwd zal worden. Onze woning-vraag, energieopgave en klimaat-opgave zijn alleen haalbaar als we 

de bestaande gebouwen gebruiken, vindt de NRP. Iedereen kan projec-ten voor de Gulden Feniks inzenden. Dat kan nu in drie categorieën: Een gebouw, een complex van gebouwen en een complete gebiedsontwikke-ling. Een ‘wildcard’ kan worden uit-gereikt aan een project waar met een lage investering een grote impact is bereikt. Informatie en inschrijven op www.nrpguldenfeniks.nl.

HENGELO p ROC van Twente, de Bouwschool Twente en Schilders-
vakopleiding Hengelo hebben een huurovereenkomst getekend voor 
de komende tien jaar in het Techniekhuis Twente. In de voormalige 
Storkfabrieken in Hengelo komt een opleidingscluster.
In het Techniekhuis worden de praktijklessen van alle soorten bouw- en techniekopleidingen ge-concentreerd. Voor ROC-scholieren, maar ook voor zij-instromers, vmbo-scholieren en vakvolwassen werk-nemers die bijscholing willen. En in een breed palet: metselaars naast meubelmakers en elektriciens naast interieurontwerpers.

Leerlingen van verschillende op-leidingen kunnen op deze manier beter samen aan projecten werken, 

waardoor ze meteen leren hoe dat op een echte bouwplaats werkt. Trudy Vos, directeur van het ROC: ‘Leerlingen krijgen hier een heel brede kijk op het vak. En ze kunnen makkelijker overstappen naar een andere bouw- of techniekopleiding. Ze zijn zó jong als ze een keuze moe-ten maken, het is helemaal niet gek dat ze tijdens de opleiding een an-dere richting op willen.’

Twente krijgt techniekhuis
Industriecoatings worden duurder

PITTSBURGH (VS) p  De prijs van coatings voor de industrie van marktleider PPG wordt per 1 januari 2019 wereldwijd met 10 procent verhoogd, meldt Coatings World. Dat maakte de Amerikaanse multinational on-langs bekend. De oorzaak is de ‘ongewone kostendruk in grond-stoffen, vrachtvervoer, energie-prijzen en arbeid’, volgens Tim Knavish, bij PPG verantwoorde-lijk voor Indsustrial Coatings. Waar contracten de verfprijs hebben vastgelegd zullen die worden gerespecteerd.

Hoogwerkers voor VvE’s
WEESP p  Als baltsende zwanen bewegen de jib’s van twee nieuwe autohoogwerkers langs de gevel van een gebouw aan de Jan Toorpostraat in 
Amsterdam. Pover Schilders uit Weesp voert onderhoudswerk op zes hoog uit 
aan VvE Uit de Kunst. Directeur Edwin Ferwerda van Pover Schilders: ‘We zijn 
gespecialiseerd in onderhoudswerk aan VvE’s. Bewoners houden in de regel 
niet van steigers langs de gevel. Dan kun je beter autohoogwerkers in eigen 
beheer hebben dan hoogwerkers per project inhuren.’ Deze Pover-hoogwerkers zijn Iveco’s met een Socage-opbouw. FOTO: POVER SCHILDERS / EDWIN FERWERDA

In werkelijkheid zijn er veel minder zzp’ersdan meestal aangenomen

Inschrijven vernieuwde Gulden Feniks 
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VERDER IN DEZE KRANTNieuws 
1-3Goudkantoor in Groningen 9Acrylaten weren in verf 10Rijksmonument wordt logies 11Maatregelen tegen chroom-6 12Floaty nieuw leven ingeblazen 14Tapeleverancier in de luwte 15

AMSTERDAM p De inschrijving voor de Gulden Feniks, een prijs voor 
aansprekende renovatie- en transformatieprojecten, is geopend. 
Dit jaar is de prijs vernieuwd: er kunnen projecten op verschillende 
schaalniveaus worden ingezonden.
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