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DEN HAAG p Ook in het afgelopen jaar kwamen weer de meeste do-
delijke arbeidsongevallen voor rekening van de bouw. Er waren in 
de bouwsector 20 doden te betreuren, meldt de Inspectie SZW in een 
overzicht over 2018. 
 
Vallen, ‘gegrepen’ worden door be-
wegende delen van een machine, 
getro� en worden door vallende 
voorwerpen en aanrijdingen zijn de 
meest voorkomende arbeidsonge-
vallen. Jonge werknemers (tussen 
de 15 en 24 jaar) en juist ouderen 
zijn het vaakst slachto� er, turfde de 
inspectie. 
Met 20 dodelijke ongevallen is de 
bouwnijverheid opnieuw koploper 

in een toch al treurigstemmende tel-
ling: in 2018 kamen 71 mensen om 
het leven, een voortzetting van het 
cijfer dat het jaar daarvoor op 70 
lag, maar in 2017 op nog maar 54.
Andere ‘risicovolle’ branches zijn 
detailhandel en autoreparatie (11 
dodelijke ongelukken), vervoer en 
opslag (ook 11) en de industrie (10 
dodelijke arbeidsongevallen).

Bouw weer ‘koploper’ in groeiend
aantal dodelijke ongevallen

Volandis begint site 
over arbomiddelen

HARDERWIJK p Fabrikanten en leve-
ranciers van hulpmiddelen die het 
werk in de bouw kunnen verlichten 
worden door Volandis (opvolger van 
Arbouw) uitgenodigd om hun pro-
duct op een nieuwe website (www.
avh-leverancier.nl) aan te bieden. 
Die producten moeten bedoeld zijn 
voor de bouw en zich richten op 
veiligheid, het verminderen van li-
chamelijke belasting, het tegengaan 
van trillingen of sto� nademing of 
geluidsoverlast of het werkklimaat 
van de werknemers bevorderen. De 
leverancier moet zelf het product 
aanmelden. De deadline daarvoor is 
31 maart.
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Nieuw lab poly-
meeronderzoek
GELEEN p   Sinds 27 februari is 
Nederland een nieuw onder-
zoekslaboratorium naar poly-
meren rijker. Het gaat om een 
uitbreiding van het Brightlands 
Materials Center in Geleen, een 
initiatief van TNO en de provin-
cie Limburg. Het instituut, met 
een oppervlak van 850 m2, biedt 
plaats aan veertig onderzoekers 
en studenten die onderzoek 
doen naar nieuwe polymere ma-
terialen en hun toepassingen. De 
provincie en TNO zorgen samen 
voor een belangrijk deel van de 
� nanciering van dit onderzoeks-
centrum.

Sterkste omzetgroei bouw in tien jaar
DEN HAAG p De omzet van de 
bouw is in het vierde kwartaal 
van 2018 met 10,7 procent ge-
stegen vergeleken met een jaar 
eerder. Over heel 2018 steeg de 
omzet met ruim 10 procent. Het 
is meer dan tien jaar geleden 
dat de groei in een jaar zo hoog 
was. Dit meldt het CBS op basis 
van nieuwe cijfers over de bouw-
nijverheid.

Bedrijven in de burgerlijke en 
utiliteitsbouw behaalden in 
2018 de sterkste omzetgroei. 

De omzet stijgt al vier jaar achter 
elkaar. Daarmee komt het omzetni-
veau voor het eerst zelfs iets hoger 
uit dan in het topjaar 2008.

Bedrijven in de grond-, water- en 
wegenbouw behaalden een omzet-
stijging van 5 procent in 2018, meer 
dan in 2017. Ook gespecialiseerde 
bouwbedrijven, zoals installatie- 
en afwerkingsbedrijven, zagen hun 
omzet in 2018 met iets meer dan 10 
procent forser stijgen dan een jaar 
eerder.

Kleine bouwbedrijven tot tien 
werkzame personen hebben, met 
een omzetstijging van bijna 12 pro-
cent, de hoogste groei in 2018 be-
haald. Middelgrote bouwbedrijven 
met 10 tot 100 werkzame personen 
en grote bouwbedrijven vanaf 100 
werkzame personen behaalden 
circa 10 procent omzetgroei. De 
hoogste groei in 2018 kwam voor 
rekening van middelgrote bedrijven 
in de burgerlijke en utiliteitsbouw. 
Hier steeg de omzet met bijna 14 
procent. De laagste omzetgroei be-
haalden de middelgrote bedrijven 
in de grond-, water- en wegenbouw. 
Bij deze bedrijven steeg de omzet 
met bijna 2 procent.

TIEL – Twaalf 
jaar geleden 
bracht 
Hoobroeckx 
Schilders het 
bladgoud aan bo-
venop de St 
Maartenskerk in 
Tiel. Nu er een in-
spectie was, kon-
den ze het niet la-
ten om te kijken 
hoe het bladgoud 
er nu bij staat.
FOTO: HOOBROECKX 
SCHILDERS
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Dokwerker groen en 
geel beklad

AMSTERDAM p In Amsterdam is het 
beeld van de Dokwerker met gele 
en groene verf beklad. De beklad-
dingen zijn vrijwel zeker het werk 
van supporters van voetbalclub 
ADO Den Haag. Groen en geel zijn 
immers hun clubkleuren. Op een 
Instagram-account van ADO-sup-
porters staan foto’s van locaties in 
Amsterdam waar groen-gele verf op 
muren en etalages is aangebracht. 
Burgemeester Halsema doet in 
overleg met politie en OM aangi� e, 
in ieder geval van vernieling van 
gemeentelijke eigendommen, maar 
mogelijk van meer.

Schilder toch weer de 
klos in de winter
ZWOLLE p  Werk en middelen ge-
noeg zou je zeggen. En toch bleken 
en blijken de orderportefeuilles in 
de winter niet bij elk schilder- en 
onderhoudsbedrijf gevuld. Slechte 
werving? Wie zal het zeggen. De 
werkloosheidscijfers in de regio 
Zwolle liegen er niet om. Het aantal 
ww-uitkeringen groeide afgelopen 
maand met 8,7 procent. Landelijk 
is dat 6,2 procent. En jawel, onder 
meer de uitzendkrachten vangen de 
klappen op. Volgens het UWV is er 
vooral een stijging waar te nemen 
van ww-uitkeringen aan uitzend-
krachten met een bouwberoep, 
zoals de onderhoudsschilder, aldus 
dagblad De Stentor.

Matte verf maakt 
 Ferrari lichter
MARANELLO (IT) p Het formule 
1-team van Ferrari hee�  de nieuwe 
bolide voor 2019 gepresenteerd. 
Nieuw is de matte verf die gebruikt 
wordt. Dit hee�  geen esthetische 
reden, maar moet de prestaties ten 
goede komen. Volgens teambaas 
Mattia Binotto zijn glimmende ele-
menten zwaarden dan matte. ‘Dat 
klinkt misschien niet veel, maar 
hee�  wel degelijk e� ect als je op de 
limiet aan het pushen bent.’ Ove-
rigens is de kans groot dat Ferrari 
niet zelf op het idee is gekomen van 
de matte verf. Red Bull maakt sinds 
2016 al gebruik van de techniek om 
gewicht te besparen. 

Duizendste � at Voor 
‘Team ERA’
ZWIJNDRECHT p  Met de onderte-
kening van een contract voor het 
groot onderhoud aan 392 woningen 
in Zwijndrecht bereikt ‘Team ERA’ 
het getal van duizend van dit soort 
woningen die gezamenlijk worden 
gerenoveerd. Het Team ERA bestaat 
uit een samenwerking tussen Smits 
Vastgoedzorg en bouwbedrijf ERA 
Contour, een dochterbedrijf van 
TBI. De bedrijven werken samen 
in het groot onderhoud aan zoge-
naamde ‘ERA-� ats’ waarvan er in de 
hele randstad in de jaren zestig en 
zeventig honderden zijn gebouwd.

PERSONEN & BEDRIJVEN

Marith Bloem eigenaar 
Hendriks SGR

BERGHEM p� Sinds 1 januari hee�  
Marith Bloem het vastgoedonder-
houdsbedrijf Hendriks SGR over-
genomen van vader Noud. Marith 
Bloem vormt sinds 2017 samen met 
Wichert Spanjers en Maarten Aarts 
de directie van Hendriks SGR. Hen-
driks SGR was in 2017 een van de 
genomineerden van de Nationale 
SchildersVakprijs. Ook toen trad 
Marith Bloem al op als algemeen di-
recteur.

Caparol halve eeuw in 
Nederland

NIJKERK p� Het Duitse verfmerk Ca-
parol is een halve eeuw actief op de 
Nederlandse markt. Het was 15 fe-
bruari 1969 toen Caparol de eerste 
stappen op Nederlandse bodem zet-
te. Eerst als Caparol Nederland, nu 
als onderdeel van DAW Nederland. 
Op de foto oud-directeur Jan Moo-
nen (links) en de huidige directeur 

Willem Karel bij de bekende olifant 
met op de achtergrond verschillende 
Caparol wandafwerkingen. In Eis-
ma’s Schildersblad nummer 2-2019 
een interview met Jan Moonen en 
Willem Karel. (Foto: Ton Kastermans 
Fotogra¢ e)

Nieuwe hoogwerkers bij 
verhuurder Lumar

HORST p�Het verhuurbedrijf Lumar, 
met vestigingen in Horst en Weert, 
breidt zijn verhuurvloot stevig uit. 
Ho� everancier van de Limburgers 
is Safety Li� , dat dit jaar zes nieuwe 
hoogwerkers levert. Het bedrijf im-
porteert materieel van de merken 
Hinowa, Socage, Almac, Airo en 
Palazzini. Zo nam Lumar begin dit 
jaar een Hinowa Lightli�  15.70, een 
LL17.75, een LL20.10 en een LL26.14 
in gebruik. Eind 2018 leverde Safety-
li�  al twee nieuwe 25D Xtreme So-
cage autohoogwerkers. In 2019 in-
vesteert Lumar verder in dit type met 
een 20TJ Xtreme autohoogwerker.

Jubileum bij Van Wijhe in 
stijl gevierd 

ZWOLLE p� Sarry Van der Scheer 
(Sa les Support medewerker) werkt 
dit jaar veertig jaar bij Koninklijke 
Van Wijhe Verf. Al die tijd staat hij 
met plezier klaar voor klanten en 
collega’s. Sarry hee�  bij Koninklijke 
Van Wijhe Verf in de loop der tijd 
diverse functies binnen de afdeling 
verkoopservice beoefend. Om het 
jubileum te vieren, wapperde er een 
speciale vlag voor Sarry bij de in-
gang van het kantoor en is de afde-
ling als verrassing compleet in jaren 
70 stijl ingericht.

Hein van Gennip klaar bij 
SchildersVakkrant

DOETINCHEM p�Redacteur Hein van 
Gennip hee�  ‘pen, blocnote, camera 
en voice-recorder’ ingeleverd bij de 
redactie van SchildersVakkrant, een 
van de merken van Eisma Bouwme-
dia. Hij gaat genieten van een wel-
verdiend pensioen. Ruim zestien 
jaar was Van Gennip, samen met 
hoofdredacteur Jan Maurits Schou-
ten, een van de gezichten voor Schil-
dersVakkrant in de sector. Journalist 
René Vorderman volgt Van Gennip 
per 14 maart op.

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.

GEMENGDGet your gear

Mooi Engels woord, ‘gear’. 
Samengevat betekent het: 
alle spullen die je nodig 

hebt om goed aan de slag te gaan 
met wat dan ook. In goed Nederlands 
is het ook wel ‘uitrusting’, maar rond 
dat woord hangt toch een beetje het 
gevoel van de soldatenplunjezak of 
de inhoud van de gemiddelde cara-
van. Bij ‘gear’ denk je veel meer aan 
soldaten die zich klaarmaken voor 
de strijd, vissers en jagers die op 
trektocht gaan, lui die van of uit din-
gen gaan springen of heel snel gaan 
rondracen met al dan niet gemotori-
seerde voertuigen. 

Je moet goede spullen hebben 
om topprestaties te leveren. Dat 
wil ik maar zeggen. Misschien zijn 
er redenen om de aanschaf van 
goede werkschoenen, een krachtige 
verfspuit, een veilige rolsteiger, een 
degelijke aanhanger even uit te stel-
len. Maar je moet niet met wrakke, 
ontoereikende, wankele of versleten 
materieel aan de start verschijnen. 
Dat wil je niet voor je klanten, want 
dan sta je in hun klantwaardering 
meteen 1-0 achter. Maar je wilt het 
ook niet voor jezelf.

Want slecht materieel, daar heb 
je alleen maar last van. Vastlopers, 

onbereikbaarheid, twee keer moeten 
rijden in plaats van één, spullen 
moeten bijhoren die dan weer niet 
passen of het niet doen… de werk-
bare uren lopen eruit en het werk 
schiet niet op.

Dus, zo aan het begin van het bui-
tenseizoen, kijk eens serieus naar je 
‘gear’. Is het verzorgd en gekeurd, af-
doende en toereikend voor het werk 
dat het te wachten staat? En zo nee: 
investeren, zou ik zeggen. Dat levert 
rendement en arbeidsvreugde op.

j.schouten@eisma.nl
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Eisma’s Schildersblad en 

SchildersVakkrant

Bekijk onze facebookpagina 

www.facebook.com/Schildersvak

klik op ‘vind ik leuk’ en ontvang dagelijks 

onze interessante en praktische updates.

SchildersVak op Facebook
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Duurzaamheid geen issue 
voor mkb
UTRECHT p MKB-ondernemers 
zien het momenteel nog niet zit-
ten om duurzaam te gaan onder-
nemen. Meer dan 80 procent van 
de ondernemers ervaart daarvoor 
teveel belemmeringen, blijkt uit 
een onderzoek van de Kamer van 
Koophandel.

950 ondernemers deden mee aan 
dit onderzoek. 78 procent van 
de zzp’ers en 89 procent van de 
mkb’ers zegt belemmeringen te er-
varen als ze duurzaam zouden wil-

len ondernemen. De belangrijkste 
belemmering is dat ondernemers 
hun businesscase niet rond krijgen 
(31 procent), bijvoorbeeld doordat 
de kosten omhoog gaan (30 pro-
cent) en klanten niet bereid zijn om 
meer te betalen voor een duurzame 
manier van werken (20 procent). 
Zzp’ers weten naast deze � nanciële 
belemmeringen ook niet goed welke 
maatregelen zij kunnen nemen om 
hun bedrijf duurzamer te maken (29 
procent). Mkb’ers hebben vaker een 
gebrek aan tijd (29 procent). Ook 

hebben ze onvoldoende kennis in 
huis (24 procent).
Zo’n 70 procent van de onderne-
mers hee�  behoe� e aan informatie 
of ondersteuning op het gebied van 
duurzaam ondernemen: met name 
over subsidies en regelingen, ener-
giebesparingsmaatregelen en hoe 
producten of diensten duurzamer 
gemaakt kunnen worden.
Ondernemers die al wel duurzamer 
zijn gaan ondernemen blijken dat 
vooral te doen omdat het ze per-
soonlijke voldoening oplevert. 

BLINK SCHILDERS

Nog geen half jaar geleden is 
Jesse Kok (21) als zelfstandig 
schilder gestart. In oktober 

van het vorige jaar om precies te zijn. 
Als Blink Schilders in Nieuwegein. 
‘Kok was een veel te vaak voorko-
mende naam als het namen van 
schildersbedrijven betre . Dat levert 
mogelijk verwarring en gedoe op. Ik 
was daarom op zoek naar iets an-
ders, een naam die goed bij het vak 
past en niet te veel voor de hand ligt. 
Het werd dus ‘blink’, dat staat voor 
‘blinken’ en ‘glanzen’.’

Kok volgde in Nieuwegein de 
schilderopleiding tot en met niveau 

3 (gezel-schilder). Hij komt er in 
zijn prille carrière al snel achter dat 
ander werk naast dat voor de baas 
veel interessanter is. ‘Het vak is te 
mooi en te afwisselend om het in 
loondienst uit te voeren. Ik merkte al 
snel dat wanneer je zelf de regie hebt 
je een project, natuurlijk in overleg 
met je opdrachtgever, ook veel beter 
kunt sturen. Het werk is dan veel 
meer je eigen project en sluit ook 
meer aan bij de ideeën die je van het 
vak hebt: kwaliteit in relatie tot een 
goede prijs. Het gee  op deze manier 
ook meer voldoening. Schilderen is 
gewoon het mooiste vak dat er be-

staat.’ Dat gevoel en die instelling 
waren hoofdzakelijk de aanjager en 
reden dat Kok voor zichzelf begon.

De jonge allround schilder 
voelde het al langer aankomen dat 
hij de stap zou maken. ‘Ik had al 
een spaarpotje aangelegd voor de 
aanschaf van een busje, van een 
rolsteiger en van de meest noodza-
kelijke apparatuur, zoals een schuur-
machine en een stofzuiger. Meteen 
kwalitatief goed materieel om er lang 
mee te kunnen doen. Heb ik voor 
een volgend project weer iets anders 
nodig, dan schaf ik dat ook aan. Op 
die manier bouw ik langzaam al mijn 

gereedschap op.’
Lastiger vindt Kok de boekhou-

ding. ‘Die zou ik het liefst ook zelf 
willen doen, maar ik realiseer me ook 
dat ik de tijd die ik er aan besteed 
misschien e� ectiever aan andere 
zaken kan besteden. Daar ben ik nog 
niet helemaal uit.’ 

Soms springt Kok bij als andere 
zzp’ers erom vragen; omgekeerd is 
dat ook het geval. Vraag aan Kok hoe 
zijn bedrijf er over pakweg een jaar 
of vijf uitziet, dan ziet hij wel een 
meer vaste samenwerking met twee à 
drie andere zzp-schilders voor zich.
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Kinderen voor bereikbaarheid
MEPPEL p Hoe kunnen de vides van het vier verdiepingen hoge stadhuis in 
Meppel op een veilige manier worden geschilderd? Dertig leerlingen van CSG 
Dingstede maakten ontwerpen en presenteerden hun oplossingen aan pro-
jectleider Willem Flinkert van de gemeente. Een hoogwerker die langs de ge-
vel in het water staat, bijvoorbeeld. ‘De school vroeg of de gemeente een 
project had voor leerlingen van ongeveer dertien jaar. De bereikbaarheid 
voor glasbewassing en schilderwerk van de hoge vides was een voor ieder-
een herkenbaar probleem’, vertelt een woordvoerder.  FOTO: ALEX J. DE HAANHouten over 

verse ver� aag
ARHNEM p Er was iets mis gegaan 
in de communicatie en daardoor 
had, vóór iemand het in de gaten 
kreeg, een enthousiaste medewer-
ker van Jacobs Schildersbedrijf 
uit Didam de monumentale trap 
in het Arnhemse herenhuis van 
Sonsbeeck Makelaars in een frisse 
strakke ver� aag gezet. Dat was 
niet de bedoeling, want die trap 
was gehout. Gelukkig beschikte Ja-
cobs over medewerker Jerry Mom, 
die het imitatiewerk geleerd had 
bij zijn vroegere baas, Hans Han-
sen. Mom deed er met een collega, 

die de grondlaag aanbracht, zo’n 
zes dagen over. Toen stond de trap 
weer in de houtimitatie.

AMSTERDAM p�Architectenbureau 
UNStudio hee�  naar eigen zeg-
gen een bijzonder duurzame verf 
ontwikkeld die de hittevorming in 
steden tegen moet gaan. De coating 
wordt ‘The Coolest White’ genoemd. 
De verf, met als hoofdbestanddeel 
� uoropolymeer, werd ontwikkeld in 
een samenwerking tussen UN-
studio en de Zwitserse ver¢ abrikant 
Monopol Colors. De werking van 
witte verf in stedelijke omgevingen 
is bekend: ze re� ecteren de hitte van 
de zon en houden de stad zo koeler. 
De nieuwe verf zou dit in extreme 
mate doen en bovendien zeer slijt-
vast zijn.

Bedrijven en mbo 
starten schilder-
onderwijs
HARDERWIJK p Landstede Opleidin-
gen hee�  een nieuw aanbod prak-
tijkonderwijs gelanceerd. Het is een 
samenwerking tussen Landstede 
Opleidingen in Harderwijk en de 
schilder- en onderhoudsbedrijven 
Meiling uit Putten, Schildersbedrijf 
Van Buuren uit Ermelo en Schilders-
bedrijf Jur van de Beek uit Nijkerk. 
Het moet werknemers de kans bie-
den via een praktische route het vak 
te leren.

Schadevergoeding 
door chroom-6
TILBURG p De Tilburgse gemeente-
raad hee�  ingestemd met het plan 
om gedupeerden van chroom-6 
� nancieel te compenseren. In de ex-
tra raadsvergadering kwamen oppo-
sitiepartijen met andere voorstellen, 
maar daarvoor was onvoldoende 
steun, schrij�  Omroep Brabant. Het 
college besloot twee weken geleden 
de achthonderd gedupeerden 7.000 
euro te geven. Mensen die ziek wer-
den of in de toekomst worden door 
het chroom-6, kunnen daarnaast 
nog tot 40.000 euro extra schade-
vergoeding krijgen.

Europese arbeids-
autoriteit van start
ZOETERMEER p Op donderdag 14 fe-
bruari is het Europese Arbeidsauto-
riteit (ELA) opgericht. De autoriteit 
is een lang gekoesterde wens van de 
FNV. Detachering en sociale zeker-
heid vallen onder de bevoegdheid 
van de ELA. Daarnaast wordt zwart-
werk aangepakt. 

Innovatiefestival 
 gevaarlijke sto en
UTRECHT p Het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid organiseert op 14 maart, in 
samenwerking met het Nederlandse 
Focal Point, het Gevaarlijke Sto¢ en 
Innovatiefestival in DeFabrique, in 
Utrecht. Dit evenement bestaat on-
der andere uit een innovatiemarkt, 
de prijsuitreiking van de Goede 
Praktijken Competitie door staats-
secretaris Tamara van Ark en mini-
colleges door wetenschappers.

Innovatieprijs Voor 
RAW Paints
ZANDVOORT p Verfproducent 
RAW Paints uit Zandvoort hee�  de 
Accenture Innovation Award 2018 
gewonnen in de categorie Klimaat. 
Dit is een jaarlijks initiatief van 
 Accenture, een internationaal orga-
nisatieadviesbureau. 
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Hittewerende 
verf van architect

Technisch adviseren vastgoed 
krijgt mbo-certi� caat
DEN HAAG  p De nieuwe opleiding Technisch Adviseren Vastgoed kan 
worden afgesloten met een mbo-certi� caat. Dat schrij�  minister Van 
Engelshoven in een brief aan de Stichting Samenwerking Beroepson-
derwijs Bedrijfsleven (SBB).

De opleiding Technisch Adviseren 
Vastgoed, die wordt gegeven op het 
Nimeto Utrecht, is in januari gestart 
als één van de veertien pilotoplei-
dingen waarmee SBB werkt aan de 
aansluiting van het beroepsonder-
wijs op de arbeidsmarkt. Door de 

ontwikkeling van beroepsgerichte 
onderdelen in de vorm van een losse 
cursus, die een zelfstandige beteke-
nis hebben voor de arbeidsmarkt 
kunnen werkenden een mbo-certi� -
caat halen. Zo wordt ‘een leven lang 
leren’ gestimuleerd.
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Keurmerk 
voor onder-
aannemers

PayOK: 
Zekerheid 
tegen loon-
aanspra-
kelijkheid

Als ik personeel inhuur 
via een uitzendbu-
reau, dan ga ik er 
vanuit dat het netjes 
geregeld is, toch?

‘Dat kan, maar is niet helemaal ver-
standig. Zeker niet sinds de WAS is 
ingevoerd, in 2015. Die verplicht je 
namelijk om als inlener bij je onder-
aannemer te controleren of die zijn 
mensen wel volgens de geldende 
regels en cao’s beloont. Is dat niet 
het geval, dan kun je als inlener 
aansprakelijk gesteld worden voor 
het te weinig betaalde loon. Je kunt 
dat dus niet op het uitzendbureau 
afschuiven.’

Dus dan moet ik als schildersbedrijf 
in de boeken van het uitzendbureau 
gaan kijken?
‘Eigenlijk wel. Het begint natuurlijk 
al met de kosten die het bureau aan 
jou berekent. Kan daar wel een nor-
maal loon van betaald worden plus 
een opslag? Wat namelijk veel voor-
komt is dat uitzendkrachten in een 
lagere schaal worden ingedeeld dan 
het werk dat ze gaan doen recht-
vaardigt. Dat mag niet. Als je als 
vakvolwassen schilder op klussen 
wordt ingezet en je krijgt een loon 
op het niveau van assistent-schil-
der, dan mág dat niet van de WAS. 

Zelfs niet als je daar als schilder zelf 
voor getekend hebt.’

Nou, dan zal het nog wel meevallen 
met dat risico. Welke schilder gaat 
nu klagen over loon waar hij zelf voor 
getekend hee� ?
‘Toch komt het voor. Bij de vakbon-
den hebben dit soort ‘schijncon-
structies’ hoge prioriteit: Gelijk loon 
voor gelijk werk. En ze bereiken er 
successen mee, zoals onlangs nog 
bij PostNL, die besloten hee�  niet 
meer met contractors te werken die 
mensen lager dan de cao verlonen. 
Een schilder die zich uitgebuit voelt 
kan zijn uitzendbureau aanspreken, 
maar gebruikelijk is dat dan ook 
meteen de inlener, in dit geval het 
schildersbedrijf, wordt aangespro-
ken. Dan sta je er mooi op bij je op-
drachtgevers.’

Ok, zijn er meer dingen dan alleen 
een te laag loon?
‘Ik heb het even laten uitzoeken, 
want ons keurmerk PayOK gaat in 
principe over alle cao’s. In de schil-
derscao staan meerdere bepalingen 
die op inleenkrachten van toepas-
sing zijn. Zoals seniorendagen en 

atv-rechten. Die moet je op één of 
andere manier op het loonstrookje 
terug zien. En ook de periodieke 
loonsverhogingen, de ‘tredes’. Ook 
een schilder in uitzendverband 
hee�  daar recht op, tenzij er een 
functioneringsbeoordeling op pa-
pier is waarin staat dat hij daar niet 
goed genoeg voor functioneert.’

Dat komt toch niet al te vaak voor?
‘Het is in deze tijd van arbeids-
schaarste eigenlijk gek dat uitzend-
bureaus nog concurreren op prijs. 
Maar ze doen het wel. En bij bui-
tenlandse werknemers komt het 
helemaal veel voor. Die vinden het 
afgesproken loon al snel heel aan-
trekkelijk en ook al hebben ze jaren-
lang ervaring, ze worden dan in de 
laagste loonklasse ingeschaald.’

Juist. Maar, ik controleer altijd of 
mijn uitzendbureau ergens bij is aan-
gesloten.
‘Heel goed. Bij de NBBU of de ABU, 
dat zegt al best wat over hoe serieus 
het bedrijf is. En dan is er nog de 
SNA-certi� cering van de Stichting 
Normering Arbeid. Die controleert 
of de bedrijven zich aan het wette-

lijk minimum houden en hun � scale 
verplichtingen nakomen. Maar dat 
gaat dus niet over of de bedrijven 
zich aan de cao houden. Daar ko-
men wij met PayOK in beeld. Bedrij-
ven die ons keurmerk willen voeren, 
betalen een bedrag aan onze stich-
ting. Vervolgens worden ze jaarlijks 
steekproefsgewijs door een onaf-
hankelijk bureau gecontroleerd. 
Dat bureau pluist dan de gegevens 
van tenminste zeven werknemers 
na. Als ze zich bewegen in een van 
de negen ‘risicosectoren’, zoals de 
bouw, dan krijgen ze nog een extra 
steekproef, weer van zeven perso-
nen. Gecerti� ceerde bedrijven ko-
men in een openbaar register, even-
als de bedrijven die het keurmerk 
aanvragen. Het gaat best hard. Nu 
zijn het vooral uitzendbureaus. Die 
willen het zelf of ze werken voor op-
drachtgevers die het risico op loon-
aansprakelijkheid willen beperken, 
dan moeten ze wel. In de memorie 
van toelichting op de WAS is na-
drukkelijk sprake van een keurmerk 
dat kan helpen het risico te beper-
ken. Wij zijn zo’n keurmerk. Als je 
trouwens zelf vaak als bedrijf wordt 
ingeleend in een bouwketen, dan 

zou het voor jouw bedrijf ook gun-
stig kunnen zijn om het keurmerk 
aan te vragen.’

Dus… met uw keurmerk kan ik elk 
uitzendbureau vertrouwen.
‘Tsja, garanties geven we natuurlijk 
niet. Ik werk al lang in organisaties 
die zich bezighouden met controle 
op en certi� ceren van uitzendcon-

structies. Echte, bewuste en enigs-
zins slimme fraude halen ook onze 
controleurs er niet snel uit. Zoals 
een uitzendbureau dat voor tien uur 
werk acht uur laat a� ekenen en ook 
maar acht uur betaalt. Of het bedrijf 
dat buitenlandse werknemers een 
andere prikklok gaf dan de Neder-
landse en bij de buitenlanders elk 
uur met tien minuten inkortte. Dan 
hebben we het over ernstige, straf-
bare zaken. Dan gaat het ook niet 
meer over zelfregulering, maar is 
het een zaak van het Openbaar Mi-
nisterie of de Belastingdienst.

Van dit project is een video gemaakt, 
te zien op YouTube: SchildersVAKTV

Gerlof Roubos: ‘Een 
schilder die zich uit-
gebuit voelt spreekt 
het uitzendbureau 
aan, maar tegelijk 
ook het schilders-
bedrijf.’
FOTO: JMS
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‘Vaak volgens een te 
lage schaal beloond’

‘ATV en vakantiedagen 
staan op het 
loonstrookje’

BOXTEL p Binnenkort gaan schildersbedrijven weer 
volop schilders inhuren via uitzendbureaus. En 
sommige schildersbedrijven laten zich inhuren 
in een keten van aannemers en onderaannemers. 
Dan is het prettig om te weten dat iedereen voldoet 
aan de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) en 
de schilder betaald krijgt waar hij recht op hee  . 
Gerlof Roubos, directeur van de Stichting PayOK, 
ontwikkelde een keurmerk dat risico’s afdekt.
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Schilder met een startdiploma

Schilder worden met 
Flexschilder.nl, Knaapen 
Groep en Savantis

Circa twintig jongeren 
begonnen in februari 
aan de opleiding, in het 
bedrijfspand van de 
Knaapen Groep in Son 

en Breugel. Daar werd hen door Sa-
vantis-trainers Jan van Beekveld en 
Wouter Mast de beginvaardigheden 
van het schilderen aangeleerd. Een 
week later zijn er nog twaalf kandi-
daten over. Zij gaan circa tien weken 
lang verder leren in de praktijk, op 
een complex van woningcorporatie 

Trudo in Eindhoven. Dennis van der 
Poel, projectleider bij de Knaapen 
Groep: ‘We hebben dit natuurlijk 
van tevoren overlegd met Trudo. Wij 
onderhouden het complete woning-
bezit van de corporatie en dit com-
plex, met voornamelijk bejaarde 
bewoners, was weer aan onderhoud 
toe. Ze vonden het meteen een goed 
idee. Temeer omdat we de leerlin-
gen hier wat meer werkzaamheden 
laten uitvoeren dan we zelf regulier 
in het onderhoud zouden doen.’ 
Van der Poel doelt dan bijvoorbeeld 
op het betonwerk. ‘Normaal maken 
wij dat schoon en als de coating 
nog goed is, doen we er verder niets 
meer aan. Nu laten we de leerlingen 
kennis maken met het schilderen 
van steenachtige ondergronden.’

De Knaapen Groep stelde voor de 
introductieweek de eigen bedrijfs-
ruimte ter beschikking en is ook 
verantwoordelijk voor het materiaal 
dat op het project verbruikt wordt. 
Maar loonkosten of leermeesterkos-
ten zijn ze er niet aan kwijt. ‘Het is 
natuurlijk wel zo dat we nu dit werk 

niet door eigen mensen kunnen 
laten uitvoeren. Er hoort ook een 
trappenhuis bij en wat schuilwerk. 
Het zou best een leuk project zijn 
geweest in de koude periode. Maar 
ook dat hebben we er als Knaapen 
Groep best voor over: we hebben 
zelf altijd wel een paar nieuwe 
schilders nodig en we willen ook de 
branche verder helpen.’

De aspirant-schilders werken tij-
dens de opleidingsperiode van circa 
tien weken met behoud van uitke-
ring. De kosten van de opleiding, 
waaronder die van de trainers van 
Savantis en de examinering, komen 

De kandidaten zijn vaak vastgelopen 
in het beroep dat ze uitoefenden

op conto van Flexschilder.nl. Wes-
ley van Oers is de initiatiefnemer 
van het project: ‘Voor deze jongeren 
is het heel belangrijk dat ze snel aan 
de slag kunnen. Het gaat vooral om 
mensen die geen perspectief voor 
zichzelf zien in het vak waar ze in 
terecht zijn gekomen; de horeca, 
een sportschool, er is ook een stra-
tenmaker bij. Ze willen graag uit 
hun uitkeringssituatie en een leuk 
vak leren. We hebben geworven via 
social media en ook veel hulp ge-
kregen van het UWV. Deze mensen 
willen liever niet lang op een oplei-
ding zitten. En sommigen zouden de 

theorie ook wel te moeilijk vinden. 
Maar wij vinden het wel belangrijk 
dat ze bij ons een papiertje halen 
waar ze ook elders mee aan de slag 
kunnen. Daarom werken we nu al 
voor het tweede jaar samen met 
Savantis. Na tien weken doen ze 
praktijkexamen, waarschijnlijk op 
de Schildersvakopleiding Nuenen. 
En halen ze dat dan hebben ze een 
praktijkdiploma op niveau twee in 
handen. Wij spreken met ze een 
werkgarantie af van zes maanden 
in dienst van Flexschilder.nl. Daar-
na kunnen ze zelf besluiten wat ze 

gaan doen. Maar van de groep van 
vorig jaar in Bergen op Zoom, die 
ongeveer net zo groot was, zijn nu 
nog negen schilders in dienst bij 
ons. Dus volgens mij doen we wel 
iets goed.’

Savantis-trainer Jan van Beek-
veld: ‘Het niveau is heel verschil-
lend. Sommigen hebben nog nooit 
een kwast aangeraakt, anderen 
hebben bijvoorbeeld al wat les ge-
had op het vmbo. In die eerste week 
hebben we het echt over basisvaar-
digheden en ook over pbm’s en risi-
co’s gehad. Dat was wel de ervaring 
van vorig jaar, dat je dat beter eerst 
in een beschermde omgeving kunt 
doen, op proefstukken. Je kreeg zo 

ook al snel een eerste schi�ing van 
mensen die het bij nader inzien toch 
niets voor hen vonden. Dan sta je 
toch met meer gemotiveerde men-
sen op het echte project te werken. 
Hier hebben we het niet alleen over 
de technische vaardigheden, maar 
ook over het sociale aspect. Over 
op tijd komen, rookpauzes, tempo 
maken en over omgang met de be-
woners. Ook daarin zie je grote ver-
schillen tussen de verschillende 
kandidaten. Maar ik heb al wel een 
paar echte talenten gezien. Zelfs 
mensen met leidinggevende capa-
citeiten.’ Voor wie wil doorstuderen 
staat de poort ondertussen wagen-
wijd open. Van Oers: ‘De mensen 
hebben een inlog gekregen in de 
digitale leeromgeving van Savantis, 
Studeo. Dus als ze willen, kunnen 
ze zo veel ze maar willen in de the-
orie duiken.’

Van der Poel: ‘We kunnen ze niet 
allemaal bij de Knaapen Groep aan 
de slag laten gaan, maar we hebben 
wel met Flexschilder.nl afgesproken 
dat we de eerste keus hebben. Niet 
iedere schilder past bij elk bedrijf, 
dat moet je je ook realiseren. Wij 
doen bijvoorbeeld veel aan renova-
ties en RGS-contracten, dus dan kun 
je je werkzaamheden ook nogal ver-
breden. Er zijn mensen die dat heel 
prettig vinden, maar anderen zeg-
gen juist: laat mij maar schilderen. 
Allemaal prima.’

Van Oers: ‘Er zijn al verschillen-
de Eindhovense bedrijven die hun 
interesse getoond hebben, dus ik 
ben bepaald niet bang dat we geen 
werkplek voor deze mensen kunnen 
vinden. Deze manier van zij-instro-
mers opleiden werkt zo goed dat we 
ook vergevorderde plannen in Fries-
land en Overijssel hebben.’

Zelfredzaamheid staat hoog in het 
vaandel: niet instructies afwachten, 
maar zelf aan de slag gaan
FOTO’S: JMS

Savantis-trainer Jan van Beekveld in overleg met de kandidaten. Zijn de bewo-
ners geïnstrueerd? Wat is de handelingsvolgorde? Hoe gedragen we ons?

Dennis van der 
Poel (links) van 
de Knaapen 
Groep bood 
 Wesley van Oers 
(rechts) graag 
dit complex en 
oefenruimten 
aan voor de 
 talenten

‘We konden dit 
schuilwerk zelf
ook goed gebruiken’

‘Veel interesse van 
bedrijven in de 
omgeving’

EINDHOVEN p�Het initiatief van vorig jaar, in Bergen op Zoom, hee� een vervolg ge-
kregen. Uitzendbureau Flexschilder.nl is weer met de opleiding van een groep 
zij-instromers begonnen. In Eindhoven dit keer, op een project van de Knaapen 
Groep. ‘Het is belangrijk dat ze na a�oop een echt diploma krijgen.’

De mensen wil-
len graag na een 

korte opleiding 
snel uit de uit-

kering
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‘We mikken 
op de jon-
gere schil-
der,’ legt 
Armand 

Stuy uit. Samen met zijn broer Emile 
en hun oom Rob Stuy vormt hij de 
directie van de Friese ver�abriek. 
‘Die jongere schilder is gewend om 
allerlei spullen en goederen online 
te bestellen. Waarom zou hij nog 
naar een groothandel rijden als hij, 
met dezelfde service, de verf ook via 
internet kan uitzoeken?’

Emile: ‘We garanderen: voor 
drie uur besteld, de volgende dag 
bezorgd. Dat kan op het bedrijf zijn, 
maar ook op de plaats waar je aan 
het werk bent. Eventueel kan de 
klant de bestelling a�ekenen. We 
zijn nu bezig om ook een bezorgkeu-
ze aan te bieden waarbij je de verf 
zelfs nog op dezelfde dag ontvangt.’

Die verf is overigens niet zomaar 
wat. Anker Stuy hee� al tientallen 
jaren een heel breed en heel diep 
assortiment. Hoogwaardige buiten-
lakken en systeemverven onder de 
merknaam Waarborg, watergedra-
gen binnenlakken en beitsen onder 
de naam Ankolux, een muurver-
venassortiment onder de namen 
Triotex en Triocyl en de biobased 
verven, op basis van lijn- en an-

dere plantaardgie olieën, onder de 
naam Rolsma. Armand: ‘We zijn in 
Nederland marktleider in de tim-
merindustrie: we leveren aan kozij-
nen-, ramen-, trappen- en deuren-
fabrikanten en aan fabrikanten van 
gevelbekleding. Veel van die verf 
gaat rechtstreeks van onze fabriek 
naar de industrie. In diverse plaat-
sen wordt onze industrieverf ook 
door groothandelaren verkocht. Met 
de producten voor de professionele 

schilder hebben we nooit dezelfde 
positie bij de distributie kunnen 
creëren. De markt wordt in de Ne-
derlandse groothandel grotendeels 
bepaald door de twee grote verf-
merken, die dat de laatste vijf jaar 
nog eens extra aan het verstevigen 
zijn. Dat betekent dat, op een paar 
groothandelaren na, onze produc-
ten wel bij de groothandel stonden, 
maar dat die er weinig moeite voor 
konden doen of deden om ze ook 
verkocht te krijgen. Zelfs als je hen 
een goede marge en service kunt le-
veren. Ze hebben volumeafspraken 
met hun hoofdleverancier waar ze 
zich aan houden. Dat was voor ons 

één van de redenen om met deze 
distributievorm te stoppen.’

Emile: ‘Een deel van ons plan 
is dat we veel nadrukkelijker via 
de timmerfabrikanten ons merk bij 
de consument bekend gaan ma-
ken. Mensen die de sleutel van hun 
nieuwbouwwoning krijgen, ontvan-
gen meteen een folder dat hun deur 
en hun kozijnen met AnkerStuy ge-
schilderd zijn en dat ze die verf kun-
nen vinden op onze website, www.
ankerstuyshop.nl. Consumenten 
kunnen onze verf ook bestellen, in-
derdaad. Onze prijzen zijn concur-
rerend, ze weten dat ze met dezelfde 
kwaliteit verf schilderen en geen 
geen problemen met overschilder-
baarheid krijgen. Daarnaast willen 
we voor de consumenten die liever 
niet zelf schilderen gaan bemidde-
len in schilders: we tippen ze Anker 
Stuy-schilders bij hen in de buurt, 
die deelnemen aan het loyaliteits-
programma.’

Dan moeten die Anker Stuy-
schilders wel te vinden zijn. Emile: 
‘We starten met een campagne in de 
vakbladen en in plaatselijke kran-
ten en op social media, waarbij we 
ons eerst concentreren op de drie 
noordelijke provincies. Elke schil-
der mag uiteraard bij ons kopen, 
maar in deze streek zijn we gewoon 
onder schilders en consumenten al 
het meest bekend. We hebben een 
loyaliteitsprogramma opgezet in 
vijf stappen: ivory, copper, bronze, 
silver en gold. Al bij de eerste stap 
krijg je een aantrekkelijke korting, 
gouden klanten krijgen een hogere 
korting en daarnaast tal van andere 
services zoals technische begelei-
ding, bestekadvies, kleurmatching 
merchandising en nog veel meer. 
Ook een zzp’er kan zo’n goldmem-
ber worden. We hebben acht tech-
nisch adviseurs op de weg zitten, 
die komen de schilder graag bij-
staan.’

Maar waarom zou de schilder 
nu juist voor Anker Stuy kiezen? Ar-
mand: ‘Je hebt toch iets exclusiefs. 
Fabrikanten en verfwebshops zijn 
met elkaar op prijs aan het con-
curreren, waardoor de consument 
meestal koopt bij de goedkoopste 
aanbieder. Aan verf verdient een 
schilder tegenwoordig dus haast 
niet meer. Bij ons zou dat moge-
lijk moeten zijn: een aantrekkelijke 
marge tussen de aanschaf van de 
verf en waar je hem voor op de reke-
ning kunt zetten. We vekopen onze 
verf immers exclusief in onze web-
shop en voorkomen daarmee shop-
gedrag. Maar je kunt het verschil 
natuurlijk ook aan je klant geven. Je 
werkt wel met topverf, die een an-
der niet zomaar hee� en die niet op 
elke hoek van de straat te vinden is. 
Met fabrieksgarantie, rechtstreeks 
van de fabrikant.’

Ook consumenten kunnen de 
Anker Stuy-verven kopen. Gaat er 
zo geen exclusiviteit verloren? Emi-
le: ‘Juist niet. Bij een groothandel 
staan onze producten anoniem op 
een schap. En op internet kun je alle 
merken bij alle aanbieders vinden. 
Anker Stuy-producten kun je alleen 
en exclusief bij ons en een aantal 
geselecteerde dealers kopen. Hoe 
bijzonder is dat?’ 

TERWISPEL p�Je kunt in Nederland al heel wat verf be-
stellen via het internet. Maar Nederlandse profes-
sionele verf rechtstreeks bij de fabriek kopen, dat 
bestaat nog niet. Bij Anker Stuy wagen ze de stap. 
Met een uitgebreid loyaliteitsprogramma waarin de 
kortingen �ink kunnen oplopen.

‘Onderscheiden met kwaliteitsmerk’
Armand (links) en Emile Stuy: ‘Exclu-
sieve topverf, rechtstreeks van de fa-
briek. Hoe bijzonder is dat?’ FOTO: JMS

Bouwwebinars gemist?

bouwwebinar.nl wordt mogelijk gemaakt door:

Ga naar 
www.bouwwebinar.nl en kijk het 

webinar van uw keuze terug.
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ArchitectuurNL Blauw   C 59   M 0   Y 0   K 0
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‘Via consumenten 
schilders aan werk 
helpen’

‘De groothandels 
worden gedomineerd 
door twee verfmerken’

Anker Stuy start rechtstreekse online verkoop aan 
schilders
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De grootste schildersbeurs ter wereld;  
je moet er geweest zijn

En of het nu in het verre 
Beieren is, zoals drie jaar 
geleden, of in het nabij 
gelegen Noordrijn-West-
falen, zoals nu: er zijn al-

tijd grote contingenten Nederlandse 
schilders en mensen uit de Neder-
landse schildersbranche aanwezig.

Dat komt nog niet eens in de eer-
ste plaats door de Nederlandse be-
drijven die er exposeren. De deelne-
merslijst vermeldt aan Nederlandse 
leveranciers tot nu toe Deltec-tape 
(van Wiltec in Uden), Easydek Be-
schermmaterialen uit Soesterberg, 
de non-paint leverancier Go!Paint 

uit IJmuiden, magneetver�eve-
rancier MagPaint uit Ul�, vloeren-
maker (onder andere klikvloeren) 
Bo Floor uit in Landgraaf, steiger-
fabrikant Eurosca�old uit Kromme-
nie en ver�likkenmaker Hildering 
Packaging uit IJmuiden. Dat zijn 
allemaal leveranciers die de beurs 
gebruiken om hun verspreidingsge-
bied uit te breiden.

Meer hee� de aanwezigheid van 
veel schilders te maken met de grote 
ver�abrikanten die er ook dit keer 
weer allemaal zullen staan. Dit keer 
is ook Brillux weer van de partij, 
wat altijd weer even afwachten is, 

want deze grote Duitse ver�abrikant 
hee� zich ook wel eens een editie 
afzijdig gehouden. Verder zijn in 
Nederland gekende Duitse ver�abri-
kanten als Caparol, Relius, Jansen, 
Jäger en Keim op de beursvloer aan-
wezig. Net zoals Sikkens en het in 
Duitsland veel grotere AkzoNobel-
merk Herbol. Wat vaak een aanlei-
ding vormt voor de groothandelaren 
in Nederland die in die verfmerken 
doen om met (een bus met) klanten 
naar de beurs af te reizen. Daar zie 
je pas hoe groot de ver�everancier 
is, want over het algemeen pakken 
de fabrikanten uit met grote stands 
met allerlei ‘belevingen’.

En reken maar dat de fabrikan-
ten, met name de Duitse, met novi-
teiten zullen komen. In Duitsland 
heerst nog sterk het gebruik dat 
fabrikanten zeer hun best doen om 
op beurzen met iets nieuws te ko-
men en het dan ook tot en met het 
begin van de beurs geheim te hou-
den. Dat WSB Finishing Equipment 
al enkele weken voor aanvang van 
de beurs de nieuwe verfpomp SF 
33 van Wagner in Nederland mocht 
introduceren (zie pagina 13 in dit 
nummer), is een echte bijzonder-
heid. Ondertussen ontfutselde ons 
zusterblad Eisma’s Schildersblad al 
aan verfspuitleverancier Graco dat 
die met een ‘Bluelink’-technologie 
komt: de prestaties van de verfspuit 
uitlezen op de smartphone via inter-

DOETINCHEM p�Het is zonder enige twijfel de grootste 
schildersbeurs van Europa, mogelijk ook ter wereld. 
De Farbe Ausbau & Fassade beurs, kortweg de Farbe, 
wordt elke drie jaar georganiseerd. Dit jaar van 20 tot 
en met 23 maart. De organisatie is min of meer afwis-
selend in München en Keulen. Dit keer is Keulen aan 
de beurt.

Foto’s van de beurs van drie jaar ge-
leden. Ladder- en steigerfabrikanten 
tonen hun voor schilders ontwikkelde 
producten: 

net. Ook komt Graco met een nieuw 
spuitpistool.

De SGA Vakdagen in Nederland 
zijn vooral een feest van herken-
ning: je komt er alle merken te-
gen die je gebruikt of waar je wel 
eens van gehoord hebt. De Farbe 
is, omdat hij maar eens in de drie 
jaar gehouden wordt en de groot-
ste schildersbeurs ter wereld is, 
ook altijd vol van verassingen. Zo 
zijn er in ieder geval ook altijd veel 
Italiaanse ver�abrikanten, met 
name de fabrikanten die bijzondere 
wandafwerkingen leveren op basis 
van kalk en marmer. Een aantal van 
hen hebben ook in Nederland agen-
ten, een aantal zijn bij ons geheel 
onbekend. Wie zit te zinnen op het 
importeurschap van schildersge-
reedschap, tape, ladders of andere 
non-paint zou zijn zakenpartner wel 
eens goed voor het eerst op de Far-
be tegen kunnen komen. Ook is de 

Farbe vaak de plaats waar individu-
ele schilders die een innovatief idee 
(denken te) hebben bedacht, dat 
product voor het eerst showen, op 
zoek naar bedrijven die mee willen 
helpen met de ontwikkeling of de 
verspreiding van hun plan. En dan 
zijn er leveranciers van nog veel ver-
der, zoals de Jiangsu Jiuding-fabriek 
in China, die onder andere glas¡-

berweefsel levert. 
Op de Farbe wordt ook altijd 

duidelijk hoezeer de Duitse schil-
der ook een behanger is. Het aan-
tal aanbieders van behangsoorten 
(soms met de meest opvallende 
eigenschappen) maar ook van be-
hangtafels in alle soorten en maten 
is heel groot.  

Er zijn ook exposanten die de 
Nederlandse schilder voorbij zal lo-
pen. De Farbe is behalve een schil-
dersbeurs ook een stukadoorsbeurs, 
dus de leveranciers van gips- en 
leemproducten en de bijbehorende 
werktuigen staan er ook. Daar hee� 
de gemiddelde schilder niet zo veel 
mee.

Tenslotte is er ook heel veel te 
zien en te horen op de beurs. De 
organisatie zorgt voor een bijna 
continu doorlopend lezingenpro-
gramma, dat veel over het oplei-
den en werven van jonge schilders 
en stukadoors gaat. Want ook in 
ons buurland is daar veel behoe�e 
aan. Studenten in de schilder- en 
a�ouwtechnieken hebben gratis 
toegang tot de beurs. Naast de vele 
demonstrateurs bij de verschillende 
exposanten zijn ook de vele scholen 
en scholingsinstituten op de beurs-
vloer aanwezig en ze nemen studen-
ten mee die op de stands gedurende 
de beurs hun kunnen tonen.

Oh, en het kan sinds drie jaar 
geleden veranderd zijn en het was 
toen inderdaad al minder dan zes 
jaar geleden, maar de Farbe is voor 
veel schilders ook echt een uitje. 
Menig leverancier speelt daar op in 
door al op een vroeg tijdstip de bier-
kraan open te zetten. Dan blijven 
de klanten lekker lang op je stand 
hangen, lopen ze niet naar de con-
currenten en schep je een onder-
linge band. Vooral voor mensen die 
in groepen reizen is het heel prettig 
dat Keulen een echt gezellige uit-
gaansstad is, met prima restaurants 
in elke prijsklasse en talloze kroe-
gen, vaak gelieerd aan een eigen 
brouwerij. Er is overigens ook heel 
goed te shoppen en er zijn veel inte-
ressante musea.

Meer informatie over de farbe is 
te vinden op www.faf-messe.de.

Behang is in Duitsland aanmerkelijk 
groter dan in ons land. Er zijn tal van 
behangleveranciers en vooral ook 
veel leveranciers van behangtafels: 

Beleven hoe groot die 
Duitse ver�abrikant 
eigenlijk is

Nederlandse 
leveranciers op zoek 
naar Europese markt

Driejaarlijkse Farbe nu in Keulen

Ook van de vorige editie: een kleine aanbieder die een handige draaggordel 
voor behangspullen bedacht hee�. Typisch de Farbe FOTO’S: JMS
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o   foto’s & fi lms
o   informatie  opvragen

o   leveranciers gegevens

Koninklijke OnderhoudNL is dé ondernemersorganisatie van  
specialisten in totaal vastgoed-onderhoud, renovatie, isolatie,  
schilderen, beglazing en industriële metaal-conservering.  

Met ca. 2.000 aangesloten bedrijven in 6 marktsegmenten c.q. sectoren is Onder-

houdNL de grootste werkgeversorganisatie in het (totaal-) gebouwonderhoud en het 

onderhoud van industriële installaties en kunstwerken in Nederland. Door het pro-

fessioneel onderhoud wordt alles waar mensen in wonen, werken, leren, recreëren, 

reizen en vervoeren verduurzaamd en behouden voor de toekomst. OnderhoudNL is 

gevestigd in Waddinxveen en heeft ca. 20 medewerkers.

Om de leden optimaal te bedienen zijn wij op zoek naar een drietal fulltime managers:

• Sectormanager.

• Manager Arbo & Milieubeleid

• Juridisch Adviseur arbeidsrecht/sociaal recht

REAGEREN

Interesse in bovenstaande functie? Kijk dan op www.onderhoudnl.nl/vacatures.  

Wil je daarna meer informatie, neem dan contact op met de heer O.O. Spruijt,  

directeur OnderhoudNL via 06-53707873. Wil je direct solliciteren? Stuur dan je  

gegevens, CV en desgewenst korte motivatie naar o.spruijt@OnderhoudNL.nl. 

Vacatures

• Sectormanager 
• Manager Arbo- & Mileubeleid
• Juridisch Adviseur  

arbeidsrecht/sociaal recht

Voor meer info kijk op:
OnderhoudNL.nl/vacaturesKlaar 

voor de 
toekomst
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Vergrijzing in de schildersbranche: Vloek of zegen? 

Schilders- en Afwerkings-
bedrijf De Vries uit Dok-
kum stond eind vorig jaar 
stil bij maar liefst drie 
jubilarissen binnen het 

team van zeven medewerkers. Het 
trio is bewust in het zonnetje gezet. 
Eigenaren Edwin en Monique de 
Vries vinden dat de capaciteit van 
‘oudere’ werknemers moet worden 
gekoesterd. ‘Omdat zij een brok 
aan ervaring hebben en uiteraard 
ook veel productkennis. Van deze 
ervaring en kennis kan de jongere 
garde mee proteren en leren.’ Vol-
gens Monique de Vries is de ‘oudere’ 
werknemer plichtsgetrouw. ‘Het 

hebben van drie jubilarissen bin-
nen ons vakgebied, waar je ook te 
maken hebt met een winterseizoen, 
waarin gewoon minder werk is en 
schilders noodgedwongen thuis 
moet zitten, is heel bijzonder. Als 
bedrijf vinden wij dat we voor onze 
mensen waardering uit moeten 
spreken.’

De Vries merkt dat de schilders-
branche vergrijst. Het is sectorbreed 
moeilijk om jongeren te motiveren 
om voor het schildersvak te kiezen. 
‘Het is gewoon lastig om binnen 
onze branche nog mensen te vinden 
die opgeleid worden tot schilder. 
Die gedreven jongeren in het noor-

den van Friesland zijn schaars.’ Vol-
gens De Vries is juist de mix tussen 
jong en oud ideaal. ‘Het klopt ook 
dat oudere werknemers vaak eigen-
gereid zijn. Wij sturen de schilders 
eigenlijk het liefst in duo’s op pad. 
Zo kunnen ze van elkaar leren en 
zien ook de ervaren krachten dat 
het soms ook anders kan. Met name 
de groep zestigplussers leunt op een 
brok ervaring. Zij vragen zich open-
lijk af of een opleiding met een be-
paalde lee�ijd nog wel zin hee� en 
zien niet altijd het nut en de nood-
zaak in om dingen anders te doen. 
Immers, zo hebben ze het altijd al 
gedaan. Voor ons als werkgever is 
het dan een kunst om ze daarvan te 
overtuigen.’

De 63-jarige Sikke Werkhoven is 
één van de jubilarissen bij De Vries 
en zit bovendien al ruim 45 jaar in 
het schildersvak. Hij is wellicht een 
uitzondering op de regel. ‘Ik sta wel 
open voor uitdagingen. Natuurlijk 
vraag ik me ook weleens af waar ik 
op 63-jarige lee�ijd nog aan begin. 
Aan de andere kant moet je gewoon 
met je tijd mee. Ik houd van dit vak 
en wil zolang ik gezond ben, door 
blijven gaan. Dat betekent ook dat 
je nog steeds open moet staan om 
dingen te leren en je als werkne-
mer ook aantrekkelijk te houden 
voor de baas.’ Werkhoven noemt als 
voorbeeld de introductie van acryl-
verf. Het schildersbedrijf uit Dok-
kum investeerde in spuitapplicaties 

DOKKUM / ROSMALEN p Opvallend veel schildersbedrijven 
hebben de afgelopen tijd jubilerende werknemers in 
de bloemen gezet. Koester de ervaring is het motto. 
Maar zitten de oudere schilders niet gewoon hun tijd 
uit en zijn ze nog bereid wat te leren? ‘Integendeel. 
Benut juist de vaktechnische vaardigheden van de 
lange dienstverbanden.’

Sikke Werkhoven: ‘Ik sta open voor 
uitdagingen’ 
FOTO’S: PERSBUREAU NOORDOOST

en hee� een eigen spuitcabine op 
de zaak. ‘Persoonlijk houd ik van 
synthetische oplossingen, maar de 
introductie van acryl kent ook een 
gezondheidsaspect. We hebben in 
het verleden veel troep ingeademd. 
Wat dat betre� betekent ontwikke-
ling verbetering. Vanuit het bedrijf 
snap ik de overweging van spuiten 
ook wel weer. Financieel gezien is 
dat misschien ook wel nodig.’ 

Werkhoven is het eens met Moni-
que de Vries over het verantwoorde-
lijkheidsgevoel. ‘Natuurlijk snap ik 

ook de jongeren wel, die in de win-
ter in de ww moeten. Er moet wel 
geld op de plank komen en dan ga 
je wellicht om je heen kijken naar 
meer zekerheid. Bovendien is er ook 
een sociale druk. Momenteel kent 
de bouw een opleving en is er werk 
genoeg, maar ik heb ook wel andere 

tijden meegemaakt. In mijn ogen 
hebben we gewoon een prachtig 
vak. Je komt op zoveel verschillen-
de plekken. Stop mij in een fabriek 
voor lopendebandwerk en ik word 
gek. Ik geef jongere collega’s wel 
mee dat ze zichzelf aantrekkelijk 
moet maken, ook in de winter. Alles 
is te leren. Ik pak altijd de vakbla-
den om mezelf in te lezen op nieuwe 
ontwikkelingen. Zaken als pleiste-
ren en behangen heb ik mezelf ei-
gen gemaakt. Leuke dingen oppak-
ken en kansen grijpen. Bovendien is 
de veelzijdigheid ook voor de baas 
aantrekkelijk.’ Toch ziet ook Werk-
hoven generatiegenoten, die echt 
zijn vastgeroest en ‘hun tijd uitzit-
ten’. ‘In andere vakgebieden gaan 
er genoeg met 63 jaar met pensioen. 
We moeten natuurlijk de cao aan 
het einde van het jaar afwachten, 
maar als schilders blijven we mis-
schien wel tot ons 67e doorwerken. 
Sommigen hebben het daar best 
lastig mee. Hoe ik het dan volhoud? 

Dat komt gewoon puur omdat ik 
aardigheid heb aan het schilderen. 
Nu ook weer dit kerkje in Lioessens 
en met jongere collega’s op pad. Zo-
veel afwisseling. Ik vind het prach-
tig.’

Gebroeders Van der Plas in Ros-
malen is een onderhoudsbedrijf, dat 
zich kenmerkt door lange dienstver-
banden. Mede-eigenaar Hans van 
der Plas stelt dat de oude werkne-
mers, die soms al 25 tot 40 jaar bij 
het bedrijf in dienst zijn, ‘gouden 
krachten’ voor de onderneming 
zijn. ‘De vraag is natuurlijk: ‘Wat 
is oud?’. Wij hebben langdurige re-
laties met klanten en maken resul-
taatgerichte afspraken. Daar passen 
de lange dienstverbanden naadloos 
bij. In onze ogen is het een meer-
waarde dat de vaste mensen op de-
zelfde complexen zitten. Dat is beter 
dan het werken met korte dienstver-
banden en invalkrachten, is onze 
visie. Dus commercieel gezien zijn 
de lange dienstverbanden ook van 
groot belang.’ 

Van der Plas stelt dat je vooral de 
kwaliteiten van de ervaren krachten 
moet benutten. ‘Zij kennen de klap-
pen van de zweep. Je moet hen niet 
te veel lastig vallen met moderni-
sering en data. Laat de innovatieve 
dingen maar aan de jonge mensen 
over. Binnen ons team maakt het 
niet uit of je nu jong of oud bent. 
Voor ons is het voornaamste dat de 
projecten tot een goed eind worden 
gebracht. Fysieke inspanning is op 
een bepaalde lee�ijd natuurlijk wel 
een aandachtspunt. Aan de andere 
kant doen we bijvoorbeeld steiger-
bouw al bijna niet meer zelf, dat 
besteden we uit. De vaktechnische 
kwaliteiten van ervaren werkne-
mers gecombineerd met innovatie 
zorgen voor continuïteit van je on-
derneming. Die sfeer en cultuur zit 
in ons dna en is een van de redenen 
van ons succesvolle bedrijf.’

Directeur Monique de Vries: ‘Spreek 
je waardering uit voor je mensen’

Jongeren moeten zich 
aantrekkelijk maken

Oudere werknemers 
zijn vaak eigengereid

‘Ervaring is goud waard’

Hans van der Plas: ‘Oudere werknemers zijn ‘gouden krachten’ voor je bedrijf’



Het kanaal met interessante, 
leerzame en leuke video’s over de 
schilder- en onderhoudsbranche. 

Ga naar YouTube SchildersVAKTV 
en abonneer je gratis!

Het kanaal met interessante, 



138 maart 2019 • nr 4 • SchildersVakkrant MECHANISCH

Aan sommige novitei-
ten zie je de moeite 
niet zo af. Je merkt 
pas als er goed over 
is nagedacht bij na-

dere bescouwing. Dat geldt voor de 
nieuwe systeners van Rupes, de ge-
reedschapskisten, waar de schuur-
machines en toebehoren van dit 
Italiaanse merk in kunnen worden 
meegenomen. Op nadrukkelijk aan-
dringen van WSB zijn die aangepast 
aan de wensen en werkmethodes 
van de schilder: ze hebben nu een 
vulling van foam, zodat de machi-
nes er veilig in kunnen vervoerd 
worden. Rupes is vooral groot in de 
automotive-wereld, waar het ver-

voer van apparaten minder priori-
teit hee . De nieuwe sustainers zijn 
stapelbaar, zodat er meerdere tege-
lijk mee kunnen worden genomen. 
Bovendien zijn ze zó gemaakt dat 
ze op de, om die reden, vernieuwde 
kap van de stofzuigers van het zelf-
de merk geklikt kunnen worden. Ru-
pes vernieuwt de veelgebruikte S130 
& S145 stofzuigers, geschikt voor de 
afzuiging van schuurmachines. De 
nieuwe S230 en S245- stofzuigers 

hebben dus die nieuwe kap, waar 
de systener met de machines opge-
klikt kan worden. Zo kan het geheel 
als een compacte eenheid op de 
robuuste wieltjes van de stofzuiger 
vervoerd worden.

Rupes’ ervaring in de automo-
tive markt leidt tot de echt nieuwe 
ontwikkeling die deze dag gepre-
senteerd werd: het polijsten van ge-
schilderde oppervlakken, met name 
metaal. Voor dat doel werden twee 
machines ontwikkeld. Een met een 
groter en een met kleiner oppervlak, 
de zogenaamde Rupes BigFoot- 
machines. Ze hebben wel iets van 
een concentrische schuurmachine 
en bewegen ook ongeveer op de-
zelfde manier, waarbij de BigFoots 
een nog veel �jnere uitslag hebben. 
In plaats van een schuurpad bestaat 
de ‘voet’ uit een polijstpad, gemaakt 
van micro�bers. Op de pad worden 
een paar druppeltjes polijstpasta 
aangebracht waarna het oppervlak 

Bijna honderd 
groothandelaren 
waren naar De 
Meern gekomen 
om meer te ho-
ren over het pro-
ductnieuws van 
WSB

behandeld kan worden.
Deze nieuwe methode is vooral 

bedacht voor geschilderde meta-
len oppervlakken waar de ver�aag 
in principe nog in goede staat is, 
maar sterk verpoederd of in kleur 
achteruitgelopen. Met het polijs-
ten wordt een miniem bovenlaagje 
van de verf verwijderd en wordt de 
onderliggende laag ‘opgepoetst’ tot 
het glansniveau dat het in het begin 
had. Daarna wordt het met een pro-
duct nabehandeld en drooggepoetst 
voor glansbehoud. Het opvallendste 
resultaat is dan ook te bereiken met 
hoogglansafwerkingen. Het polijs-
ten zou in principe op veel onder-
gronden mogelijk zijn, onder andere 
op trespa. 

Dat de polijstmethode ten op-
zichte van een complete schilder- of 
folieplakbeurt op bijvoorbeeld een 
metalen garagedeur, damwandpro-
�el of hekwerk veel tijd en materiaal 
bespaart is duidelijk. De duurzaam-

heid is wel minder dan een compleet 
nieuwe �lmlaag. Rupes schat dat de 
polijst-opknapbeurt ongeveer twee à 
drie jaar, a�opend, resultaat zal op-
leveren. Daarna is de ver�aag weer 
op het niveau voordat het polijsten 
werd toegepast. Dat maakt dat het 
polijsten voor heel speci�eke geval-
len geschikt is, bijvoorbeeld als een 
tussentijdse behandeling tussen 
twee grotere onderhoudscycli in.

Van fabrikant Wagner kwam de 
laatste noviteit; een zeer krachtige 
membraanpomp, volgens WSB de 
krachtigste in zijn soort, de Super 
Finish 33 Plus. Het is, zoals alle 
membraanpompen, een volledig 
mechanische pomp, met de ‘Wag-
ner long stroke’-technologie, die 
zorgt voor heel weinig drukverschil 
tijdens het (beginnen met) spuiten. 
Er kan met zowel heel korte als met 
lange slangen mee gespoten wor-
den.

Dat laatste bleek tijdens de de-
monstratie. WSB had ruim zestig 
meter aan slangen door het pand 
gelegd, startend bij de SF33 Plus en 
uitkomend bij twee pistolen daar 
vlakbij. Er werd gespoten met een 
visceus product: Noxyde van Rust-
O-Leum. Eén van de bezoekers werd 
als getuige gevraagd de drukme-
ter in de gaten te houden. Bij één 
spuiter was er zo goed als  geen 

drukverschil te zien toen hij begon 
met spuiten en toen twee spuiters 
tegelijk begonnen en hun verf op-
vroegen uit de slang van 60 me-
ter daalde de druk wel éven, maar 
heel geleidelijk, wat voor een rustig 
spuitbeeld zorgde.

Tenslotte kregen de verzamelde 
groothandelaren nog even de kans 
om los te gaan met de HC 750, een 
heel zware spuit, vooral bedoeld 
voor spuitpleisters en nog zwaar-
der gipsachtig materiaal. Al jaren 
zijn er verschillende partijen die de 
schilder het spuiten van dunpleister 
aanraden: one¥en muren kunnen 
er in een mum van tijd verf- of be-
hangklaar mee worden opgeleverd. 
Met een krachtige pomp en de juiste 
dunpleister bouw je moeiteloos een 
laag van wel een halve centimeter 
dik op. De kracht die een HC750 
weet te ontwikkelen is indrukwek-
kend, als spuiter moet je echt tegen-
druk geven aan het pistool.

Over de presentatie van de Wag-
ner- en Rupes-noviteiten is een vi-
deo te zien op ons YouTube-kanaal 
 SchildersVAKTV

De sterkste membraanpomp in zijn soort, volgens Wagner. Maakt het 
aanbod van de verfspuitleverancier helemaal af

De nieuwe opbergko�er (systener) 
klikt op de klep van de stofzuigers

Het resultaat van het 
polijsten blij� 2 à 3 jaar 
zichtbaar

Een rustig spuitbeeld, 
ook als twee man 
tegelijk beginnen

Gaat de schilder polijsten?

WSB presenteerde 
noviteiten aan
groothandelaren

De HeavyCoat 750, een hydraulische pomp van Wagner. Bedoeld voor het ver-
spuiten van zeer visceus materiaal, zoals dunpleister. FOTO’S: JMS

DE MEERN p De zaal van de presentatieruimte in het 
hoofdkantoor van WSB Finishing Equipment in De 
Meern was tot de nok gevuld. De leverancier van 
de machines van (onder andere) Wagner en Rupes 
ontving meer dan honderd groothandelaren om een 
aantal noviteiten te presenteren. 

Een nieuwe tech-
niek voor het on-
derhouden van 
geschilderde 
(metalen) onder-
gronden: polijs-
ten met een Big-
Foot



Voldeed voorganger, de 
Rubbol BL Easy Spray 
dan niet meer? Snijder: 

‘Een prima lak, maar de tijd hee�  
ondertussen niet stilgestaan. 
Spuitinstallaties zijn tegenwoor-
dig goedkoper en veel lichter van 
gewicht. Denk aan die kleine, 
lichte, snoerloze handheld spuit-
apparaten. Ook zijn afplaktech-
nieken en insteltijden verbeterd. 
De spuitapplicatie is daarom bin-
nen het bereik van meer schilders 
gekomen. Ook het omslagpunt is 

daardoor lager komen te liggen, 
het punt dat schilders spuitappli-
catie prevaleren boven kwast- of 
rolapplicatie. Maar ook door een 
andere factor, het personeelste-
kort lijkt de spuittechniek aan in-
teresse te winnen.’

Werk aan de winkel dus voor 
de research- en development-
afdeling van Sikkens. Snijder: 
‘Spuitapplicatie pas je in de regel 
sneller toe binnen omstandighe-
den waar het repeterende e� ect 
groter is. Denk aan nieuwbouw 
en aan renovatie, dus aan deu-
ren, kozijnen, ramen, rabatdelen 
en trappen. Allemaal delen die in 
nauw contact staan met het men-
selijk lichaam. Daardoor leent 
deze techniek voor huidvetresis-
tentie in de Rezisto-lijn zich hier 
uitstekend voor.’

Volders vult aan: ‘Onze tech-
niek van extra vernetting van het 
bindmiddel, Crosslinking Tech-
nology, draagt hier zeker toe bij. 
Maar een binnentoepassing be-
tekent automatisch ook een hoge 
mechanische belasting. Dus ook 

de stoot- en krasvastheid heb-
ben we sterk weten te verbeteren. 
Maar wellicht belangrijker, het 
uiterlijk is verbeterd: de vloei is 
verbeterd en de glans is wat lager 
ingesteld. De laagdiktevrijheid is 
erg hoog: dat is de hoeveelheid 
verf die je aan kunt brengen voor-
dat die gaat zakken. Die is 300 
mu, veel meer dan je standaard 
aanbrengt. De verf blij�  dus ge-
woon “staan”, ook op delen die 
meerdere keren “geraakt” wor-
den. Elke schilder kan hiermee uit 
de voeten. Door de hoge laagdikte 
dekt de verf in één keer, ideaal bij 
kleurwissels.’

De ontwikkelaars van de Rub-
bol BL Rezisto Spray hebben ge-
kozen voor alleen een zijdeglans 
binnenlak. Snijder: ‘Zijdeglans 
voor binnentoepassingen be-
draagt grotendeels het volume. 
Een duidelijke trend. Juist voor 
deze variant hebben we al deze 
eigenschappen weten samen te 
brengen.’ Volders: ‘Een iets la-
gere glansgraad verhoogt ook de 
tolerantie van de verf. Je ziet onef-
fenheid in de ondergrond minder 
snel en is daardoor ook gemakke-
lijker appliceerbaar.’

‘Meer applicatiegemak met spuitlak’
SASSENHEIM p  Sikkens introduceert de nieuwe spuitlak Rubbol BL Rezisto Spray. ‘Een logisch gevolg 
op marktontwikkelingen en op technische vooruitgang’, leggen Bas Volders en Marcia Snijder uit. Ze 
zijn respectievelijk teamleider Applicatie en Praktijkondersteuning en Productmanager bij Sikkens.

‘De laagdiktevrijheid 
is erg hoog’

ZZP’er in de Bouw is het vakblad voor ondernemers in de bouw zonder personeel en informeert over
bouwmateriaal, gereedschap, financiële- en fiscale diensten en ondernemen in de bouw. ZZP’er in de
Bouw verschijnt vijf keer per jaar.

Abonneren? Ga naar www.zzperindebouw.nl
of bel (088)226 66 47

Goedkoper kan niet!

Een jaar lang het vakblad  
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HET PRODUCTGlasvezellijm
Onder de naam Glasvezellijm Pre-
mium introduceert Bostik een hoog-
waardige wandlijm op polyvinylace-
taat (pavc)-basis die speciaal ont-
wikkeld is voor het bevestigen van 
glasvezelbehang. Door het relatief 
hoge droge-stof-gehalte, combineert 
deze gebruiksklare dispersielijm 
een verwerkingstijd tot ongeveer 25 
minuten met een hoge aanvangs-
hechting. Hiermee is de verwerking 
eenvoudig. De lijm is direct op de 
wand aan te brengen en ontwikkeld 
voor te schilderen glasvezelbehang 
tot 300 g/m2 met of zonder papieren 
rugzijde. Ook is hij te gebruiken 
voor te schilderen textuur- of vinyl-
behang voorzien van een papieren 
rugzijde.
info: (073) 624 42 44
www.bostik.nl
bouwproducten.nl: 253641

Houtreparatiepasta
Met Bio Flex Allround biedt Repair 
Care het eerste product in een lijn 
epoxy reparatiepasta’s die voor 40 
procent bestaat uit biobased grond-
sto� en. De pasta is te gebruiken 
voor reparaties met een dikte van 
5-50 mm en binnen een tempera-
tuurbereik van 0 – 35 °C. Op basis 
van proeven van TUV Austria mag 
het product het OK biobased certi¤ -
caat voeren. De houtreparatiepasta 
is strak modelleerbaar is en zakt 
niet uit. Bovendien beschikt het 
over een goed mengcontrolesys-
teem. Het eerste biobased product 
van Repair Care is Dry Flex Cool en 
werd in 2016 geïntroduceerd.
info: (0416) 65 00 95
www.repair-care.com 
bouwproducten.nl: 253644

Olie voor ruw hout
Het Trae Lyx programma van Biche-
mie coatings is aangevuld met de 
olie Raw Wood E� ect Oil. Deze DIBt 
gecerti¤ ceerde olie is speciaal be-
doeld voor het water- en vuilafsto-
tend maken van houten producten 
waarbij de originele look & feel van 
onbehandeld hout blij�  bestaan. 
De VOS-vrije olie is geschikt voor 
zowel lichte houtsoorten als eiken 
en grenen als donkere varianten. De 
olie is in twee lagen aan te brengen 

met een viltroller, olie-applicator 
of platte kwast. Vervolgens is het 
met een witte pad of poetsmachine 
in te wrijven, waardoor het egale 
matte oppervlak ontstaat. Niet al-
leen geschikt voor vloeren, trappen 
en meubels maar ook voor bijvoor-
beeld de behandeling van kinder-
speelgoed.
info: (0320) 28 53 56
www.bichemie.nl
bouwproducten.nl: 253658

Betonvochtmeter
De betonvochtmeter van TQC Sheen 
is niet destructief. Om te kunnen 
meten hoe�  er niet in de onder-
grond geboord te worden. Ideaal 
dus om snel grote betonnen vloeren 
of constructies te meten die geschil-
derd moeten worden, of waarop 
houten vloeren gelegd gaan wor-
den. Door de elektrische impedantie 
te meten, kan het vochtgehalte in 
beton eenvoudig worden vastge-
steld door het instrument tegen het 
betonnen oppervlak te drukken. 
De elektrische impedantie wordt 
gemeten door een laagfrequent 
elektrisch veld te genereren tussen 
acht elektrodes. A® ankelijk van 
de hoeveelheid vocht worden de 
metingen verricht op een diepte van 
enkele centimeters.
info: (010) 79 00 100
www.tqcsheen.com 
bouwproducten.nl: 253675

Bij de ont-
wikkeling 
van de nieu-
we Rubbol 
BL Rezisto 
Spray is on-
der andere 
het uiterlijk 
en de vloei 
verbeterd, al-
dus Marcia 
Snijder en 
Bas Volders 
FOTO : HVG
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Gevelschroeven
Het productassortiment van Rufast 
is uitgebreid met gevelschroeven 
(40 of 50 mm) op rol. De schroeven 
beschikken over een kleine torx 
bollenskop van ongeveer 6 mm en 
zijn vervaardigd van gehard roest-
vaststaal waarmee ze bij uitstek ge-
schikt zijn voor buitentoepassingen. 
Ze zijn voorzien van een speciale 
lijmcoat en plastic verbonden; er 
blijven dus geen uitstekende draad-
jes onder de kop zitten.
info: (073) 633 03 00
www.rufast.nl
bouwproducten.nl: 253642

Dispenser
Met de One2-
Clean dispenser 
biedt Dreumex 
een zeepdis-
penser waarbij 
de gebruiker 
kan kiezen uit 
een kleine do-
sering van 3 ml 
of een grotere 
dosering van 
5 ml voor mid-
delzware tot 
zware vervuiling. De geïntegreerde 
vertraging voorkomt dat het niet 
mogelijk is om direct een tweede 
dosering te verkrijgen. De dispenser 
is eenvoudig te installeren en te on-
derhouden en zonder aanrakingen 
te bedienen.
info: (0412) 40 65 06
www.dreumex.com 
bouwproducten.nl: 253655



Hogema, zelf ondernemer, 
stelt zich tot doel om on-
dernemers � nancieel wijzer 

te maken door het geven van onder 
andere trainingen en lezingen. Ook 
publiceerde ze een boek over dat on-
derwerp. De methode Pro� t First is 
er voor ondernemers die meer regie 
over hun eigen boekhouding willen 
krijgen. Hogema gee�  tegenwoordig 
veel trainingen aan boekhouders en 
accountants; aan de � nanciële ad-
viseurs die rechtstreeks contact met 
ondernemers onderhouden.  

Normaal gesproken stelt een 
ondernemer: neem de omzet, haal 
daar alle kosten vanaf en je houdt 
(hopelijk) winst over. Hogema 
draait het om: ‘Stel je winst vast en 
trek die af van de omzet. Van wat 
resteert, betaal je de kosten.’ Want 
in de Pro� t First-methodiek legt een 
ondernemer eerst de winst vast (en 
ook zijn of haar salaris), gerelateerd 
aan een grofweg te verwachten om-

zet: ‘Het is een andere manier van 
denken. Daardoor krijgen onderne-
mers een beter inzicht in hun � nan-
ciën. Het is rationeel, praktisch en 
het vermindert stress.’ 

Ondernemers, zeker zzp’ers, heb-
ben soms de neiging om de � nanci-
en (deels) door de echtgenote en/of 
boekhouder te laten verzorgen. ‘Die 
brengen de boel inderdaad op orde 
op grond van het verleden, maar ze 
kijken onvoldoende naar het heden 
en de toekomst, naar het onderne-

merschap, naar wat nodig is.’
Pro� t First adviseert daarom 

om een vijf- à zestal ‘potjes’ te ma-
ken: één potje voor alle inkomsten, 
vervolgens het potje voor de winst 
(want: pro� t � rst) en daarna pot-
jes voor het salaris, de � scus, de te 

betalen rekeningen en mogelijke 
investeringen. Bij voorkeur voor elk 
potje een andere zakelijke bankre-
kening. ‘Door je geld letterlijk over 
verschillende rekeningen te verde-
len, creëer je � nanciële rust in je on-
dernemerschap. Het is dan wel zaak 
om niet uit die potjes te “stelen”. 
Dus geen gereserveerd geld voor de 
belasting, salaris of winst gebruiken 
om kosten te betalen. Doe dat niet: 
het dwingt je tot creatieve oplossin-
gen in plaats van het ene gat met 
het andere proberen te vullen. Welk 
percentage in welk potje hoort, is 
maatwerk en a� ankelijk van ver-
schillende factoren. Die stel je vast 
met adviseurs die volgens deze me-
thodiek werken.’ 

Hoe het precies werkt? Op 21 
maart geven enkele tientallen door 
Hogema getrainde � nancieel advi-
seurs, verspreid over Nederland, op 
de #Pro� tFirstDag workshops aan 
ondernemers over de methodiek.  

Uitvlakmortel 
Met Stucco W-140 DR biedt Bostik 
een stofarme variant in de serie 
hoogwaardige uitvlak- en egali-
satiemortels. Deze uitvoering is 
geschikt voor verwerking in zowel 
kleinere ruimtes als bij grotere 
projecten waar het product in grote 
hoeveelheden wordt verwerkt. On-
der andere voor het opvullen van 
kleine one� enheden, diepe gaten, 
leidingsleuven en scheuren. De 
uitvlakmortel kenmerkt zich door 
een soepele verwerking, goede 
hechting, hoog standvermogen en 
een lange open tijd. Daarbij is hij na 
ongeveer vier uur te betegelen. 
info: (073) 624 42 44
www.bostik.nl 
bouwproducten.nl: 253661

‘Grip op je eigen  nanciën hebben’

Femke Hogema 
adviseert � nan-
ciële adviseurs 
die op hun beurt 
ondernemers 
wegwijs maken 
in de Pro� t-First-
methodiek
FOTO : FEMKE HO-
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Werkkleding
Onder de naam 
Fristads Fusion 
introduceert 
Fristads een 
collectie werk-
kleding met een 
sportief design, 
hoog draagcom-
fort en goede 
functionaliteit. 
Het bedrijf 
hee�  zich la-
ten inspireren 
door de autosport wat onder meer 
hee�  geresulteerd in kleding met 
een grote bewegingsvrijheid. De 
collectie omvat broeken, jacks en 
een so� shelljack voor dames en 
heren. Daarnaast een broek met 
kniezakken, een Amerikaanse over-
all, overall, shorts, bodywarmer, 
sweatshirts en T-shirts, riem, losse 
spijkerzakken, twee winterjassen en 
een micro² eece. 
info: (076) 572 56 53
www.fristads.com 
bouwproducten.nl: 253653

DE SPECIALIST

AMERSFOORT p  Pro t First, de naam zegt het al; ‘winst op de eerste plaats’. Niet de omzet, maar de winst 
staat centraal in de methode die Femke Hogema, oprichter van Pro t First Professionals, nastree� : ‘Een 
methode die traditioneel boekhoudkundig denken omdraait.’

Tijd voor actie

Vaak krijg ik de opmerking 
dat men het vreemd vindt 
dat ik duurzaam schilder-

werk uitvoer, terwijl ik in een oude 
‘stinkdiesel’ rijd. Mijn antwoord was 
tot voor kort: ‘dus omdat ik een oude 
diesel rijd, mag ik niet met natuur-
verf werken?’ Toch is die vraag wel 
logisch. Ik neem duurzaamheid in 
elke beslissing mee, dus ook bij mijn 
auto. Maar voor mijn vervoer kan en 
wil ik niet veel geld uitgeven. En dus 
viel de keus een paar jaar geleden 
op een oude Volkswagen T4 diesel. 
Gelukkig kan ik sinds kort in de buurt 
plantaardige blauwe diesel tanken 
en ben ik in één keer een stuk duur-
zamer. Misschien wel duurzamer dan 
een elektrische auto. En dus is die 
standaard vraag nu nog makkelijker 
te beantwoorden. Deze zelfde verge-
lijking hoor ik vaak in discussies met 

mensen die klimaatverandering niet 
zo nauw nemen. En er vooral geen 
zin in hebben op enige vorm van luxe 
of geld op te geven om de wereld 
wat minder te belasten. ‘Wat ik doe 
hee�  toch geen zin’ of ‘Nederland 
is zo klein dat het geen e� ect hee�  
op het totale plaatje’. Onzin natuur-
lijk, maar vaak lastig te weerleggen 
waarom dat dan onzin is. Zeker niet 
als men echt geen zin hee�  om zelf 
verantwoordelijkheid te nemen en oh 
wee als je daarbij iets moet inleve-
ren. Nu las ik een mooi stuk van een 
econoom en die zette de dingen in 
perspectief. Nederland is qua opper-
vlak klein, maar wel de zeventiende 
economie van de wereld. Schiphol 
is de elfde luchthaven en met 650 
miljoen slachtdieren (mest - soja uit 
voormalig regenwoud) per jaar staan 
we aan de top in Europa. Zo klein 

is ons landje dus eigenlijk helemaal 
niet. We kunnen wel degelijk verschil 
maken. Persoonlijk, maar ook met je 
bedrijf. Het is nu tijd voor actie. Niet 
wijzen naar anderen, over de grote 
bedrijven die meer moeten doen of 
meneer Rutte die het maar moet 
opknappen. Nee, zelf actie onderne-
men. Je eigen verantwoordelijkheid 
nemen. Gooi die zonnepanelen nu 
op het dak van je bedrijfspand. Tank 
blauwe diesel of koop een bak� ets. 
Minder vlees op je brood. En gebruik 
eens wat vaker duurzame verf; het 
is er en het is nog goed ook. Alle 
beetjes helpen en het gee�  jezelf een 
beter gevoel. En je klant ook, want je 
hebt veel minder uit te leggen en het 
is ook nog eens een verdomd goed 
businessmodel.

richard@blauwvlas.nl
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Laat de 
regen maar 
komen! 
regen maar 
komen! 

Wisselvallig weer? Uw buitenschilderwerk is een stuk beter in 
te plannen dankzij Sigma Façade Topcoat Matt met Quick Rain 
Resistance Technology. Die is al vanaf 20 minuten* regenbestendig 
en levert een mooi en strak eindresultaat op. Vertrouw bij lage 
en hoge temperaturen op Sigma Façade Topcoat Matt. Ga naar 
uw Sigma verkooppunt of kijk op sigma.nl voor meer informatie. 
* bij 23°C en 50% relatieve luchtvochtigheid

Sigma Façade Topcoat Matt,
de gevelverf die snel regenbestendig is.


	1SVK_1SVK-P01_190308
	1SVK_1SVK-P02_190308
	1SVK_1SVK-P03_190308
	1SVK_1SVK-P04_190308
	1SVK_1SVK-P05_190308
	1SVK_1SVK-P06_190308
	1SVK_1SVK-P07_190308
	1SVK_1SVK-P08_190308
	1SVK_1SVK-P09_190308
	1SVK_1SVK-P10_190308
	1SVK_1SVK-P11_190308
	1SVK_1SVK-P12_190308
	1SVK_1SVK-P13_190308
	1SVK_1SVK-P14_190308
	1SVK_1SVK-P15_190308
	1SVK_1SVK-P16_190308

