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De strijd om de vakkrachten…
De titel van op het voorblad is volledig op 

zijn plaats. In ons ondernemerspanel hebt u 

aangegeven dat het werkaanbod naar 

verwachting met 20% zal stijgen. En 

ofschoon het nog niet voor alle bedrijven 

geldt, merk ik wel echt optimisme over de 

huidige werkvoorraad. Minder enthousi-

asme is er over de prijzen die vaak nog dateren uit onze dal-perio-

de en niet zo maar de sprong kunnen maken naar marktconformi-

teit anno 2017. Maar naast de verwachte toename van werk in 

2017, zijn er ook marktversterkende initiatieven zoals de onlangs 

aangekondigde bouwagenda van de Bouwcoalitie waarin ook 

OnderhoudNL participeert. Deze Bouwcoalitie wil samenhang 

brengen in alle initiatieven en innovaties die er inmiddels zijn en 

zorgen voor vaart en aantallen om Nederland toekomstbestendi-

ger en duurzamer te maken. Met deze bouwagenda wordt de 

politiek, en met name het nieuwe kabinet, dringend verzocht ‘vrij 

baan’ te geven voor de bouw- en energieopgave die Nederland 

heeft. En die is niet vrijblijvend.  Het tijdspad van de Bouwcoalitie 

is ambitieus want ze wil in het nieuwe regeerakkoord haar agenda 

hebben ingebed. Mooie vooruitzichten en plannen dus, maar met 

wie gaan we dat doen? We gaan op alle niveaus, van vmbo tot 

hbop, vakkrachten tekort komen. Het was al voorspeld maar nu is 

het dan zover. Daarnaast zal een andere benadering van onder-

houdsopdrachten en aangescherpte arbeidsomstandigheden meer 

dan ooit een beroep doen ons ondernemerschap. Over dit en meer 

kunt u volop lezen in deze editie van ons magazine. 

Ruud Maas,  voorzitter OnderhoudNL
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tekSt ANNEMIEKE BOS    |    BeelD VAN DER BURG lOBBY

De Bouwagenda
Het kabinet laat een ‘Bouwagenda’ 
 opstellen voor de komende vier jaar en 
heeft Bernard Wientjes aangesteld om de 
kar te trekken. Het doel van de Bouw
agenda is het versterken van de sector en 
tegelijkertijd oplossingen verzinnen voor 
maatschappelijke problemen. 

energie
neutraal

De Taskforce Bouw 

stelt onder leiding 

van oud-voorzitter 

van VNO-NCW 

Bernard Wientjes 

de Bouwagenda op. 

De agenda voor 

2017-2021 wordt 

komend voorjaar 

gepresenteerd. Eén 

van de uitdagingen 

is het verduurza-

men van woningen 

en bedrijfspanden. 

Bedrijven, kennis-

instellingen en 

overheden gaan 

werken aan een 100% energieneutrale woningvoorraad in 

2050, het verbeteren van het hernieuwbare grondstoffen-

verbruik met 50% en het verder laten stijgen van de 

 productiviteit in de sector. In de toekomst is een groei van 

één miljoen extra woningen voorzien. De uitdagingen 

worden gerealiseerd door binnen de bouwsector te innoveren 

en belemmeringen door bijvoorbeeld regelgeving waar 

 mogelijk weg te nemen.

Bouwcoalitie 
Om de Bouwagenda te realiseren kunnen organisaties die  

er belang bij hebben deelnemen in ‘de Bouwcoalitie’. Dit is 

het orgaan van de Bouwagenda, dat bestaat uit vertegen-

woordigers uit de brede bouwsector met draagvlak en steun 

in de sector. Okke Spruijt, directeur OnderhoudNL neemt 

hieraan deel. ‘De Bouwcoalitie’ fungeert als algemeen 

bestuur voor de Taskforce. De Bouwcoalitie en Taskforce 

worden beide ondersteund door een programmabureau  

dat is gehuisvest op De Bouwcampus in Delft.

Dat de Taskforce Bouw geen tijd wil verliezen, blijkt uit de 

strakke planning voor de komende weken: aansluiting 

zoekend bij bestaande doelen en lopende initiatieven als het 

TechniekPact, werd de Bouwagenda tijdens een werk-

conferentie op 23 februari zo veel mogelijk in de steigers 

gezet. Het resultaat wordt vervolgens op 6 maart 

 gepresenteerd aan de Bouwcoalitie.

De nieuwe Bouwopgave 20172021
- 2,9 miljoen m2 kantoren herbestemmen

- 1.600.000 woningen voor 80+

- Binnenklimaat 7.500 basisscholen aanpakken

- 290.000 hoogbouw woningen verduurzamen

- 150.000 woningen aardbevingsbestendig maken

- Einde levensduur ca. 4.400 bruggen

- Onderhoud 100.000 km riolering

- Jaarlijks 4 miljard euro voor verbetering openbare ruimte

- Jaarlijks 9 miljard euro voor beheer infra

- Nederland duurzaam waterveilig maken n

De Bouwcoalitie 

kwam 27 januari 

voor het eerst 

bijeen onder 

leiding van 

oud-voorzitter 

VNO-NCW, 

Bernard 

 Wientjes
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De strijd om de vakkrachten

Dat de behoefte aan vakkrachten in de 

branche met de aantrekkende economie 

groeit, is geen nieuws. Maar het gaat hard. 

“Vorig jaar rond deze tijd zagen we het 

patroon veranderen”, vertelt Okke Spruijt, 

directeur van OnderhoudNL. “Voor het eerst 

sinds de crisis waren er minder mede-

werkers ’s winters in de WW en was het in 

januari al nodig om extra krachten in te 

lenen. Dit jaar zien we de behoefte aan extra 

krachten niet alleen eerder ontstaan, die 

behoefte is ook groter, meer dan 20% ten 

opzichte van 2015. Over de hele linie zie je 

dus het aantal vacatures toenemen.”

Poule met flexibele vakkrachten
Om (tijdelijke) personeelstekorten bij de 

leden op te kunnen vangen, is  OnderhoudNL 

Personeel eind 2015 samen met Faber 

Personeelsdiensten een poule begonnen. 

Daarin zitten flexibele vakkrachten die 

exclusief voor de leden van OnderhoudNL 

beschikbaar zijn. Er zitten nu ongeveer  

1.800 vakkrachten in. Met het hoogseizoen 

in het vooruitzicht, staan er momenteel  

214 vacatures open. “We voorzien een 

groeiende vraag onder de leden. Daarom 

willen we niet alleen die 214 vacatures 

vervullen, maar het aantal vakkrachten in 

de poule laten oplopen tot ongeveer 5.000. 

Die groep bieden we aantrekkelijke 

 arbeidsvoorwaarden. Daarmee hebben  

we een alternatief ontwikkeld voor het  

vaste dienstverband dat zowel voor de  

schilders- en onderhoudsbedrijven, als  

voor de vakkrachten minimaal gelijk-

waardig is."

aantrekkelijke voorwaarden
De arbeidsvoorwaarden voor de poule 

flexibele arbeidskrachten van OnderhoudNL 

Personeel bestaan uit:

WaDDInXVeen  ‘Wij zoeken 214 schil
ders’. met die boodschap adverteert 
 OnderhoudnL Personeel momenteel in 
diverse media en op ledreclamemasten 
langs snelwegen. een concreet aantal, dat 
direct in verband staat met het aantal 
vacatures dat begin februari alleen al voor 
deze functie open stond. Het is slechts een 
fractie van het totaal aantal vakkrachten 
dat de komende jaren voor de gehele 
schilders en onderhoudsbedrijfstak nodig 
is.

Met de opvallende boodschap 

'Wij zoeken 214 schilders'  

langs de snelwegen, werft 

OnderhoudNL Personeel voor 

haar leden
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• een beloning conform de cao

• jaarlijkse trainingen om de inzetbaarheid 

te vergroten en te verbreden

• een werkgeversverklaring zodat de 

medewerker een hypotheek kan 

 aanvragen

• een verbetering van het basispensioen dat 

men als uitzendkracht krijgt

Wervingsacties
Het aantal vakkrachten in de poule de 

komende twee jaar meer dan verdubbelen, 

dat is de uitdaging. En daar hoort een strak 

plan bij: “Direct na de Bouwbeurs zijn we 

begonnen met een wervingsactie onder de 

deelnemers in de poule. Wanneer zij een 

collega aanbrengen die gedurende mini-

maal drie maanden voor OnderhoudNL 

Personeel werkt, ontvangen zij allebei een 

prachtige schuurmachine van Festool. 

Topproducten voor topvakkrachten dus. 

Daarnaast willen we de groep aanspreken 

die in de bedrijfstak werkt, maar dat 

bijvoorbeeld doet via een uitzend- of 

detacheringsbureau. Verder richten we ons 

op vakkrachten die de afgelopen jaren 

noodgedwongen zzp’er zijn geworden,  

maar liever zouden werken zonder de 

onzekerheid en administratieve zorgen die 

dat met zich meebrengt. Dat is ook een 

grote groep. En dan hebben we nog de 

zij-instromers: werklozen bijvoorbeeld,  

die onvoldoende startkwalificatie hebben, 

maar wel aan het werk willen in een 

ambacht. Samen met het UWV gaan we per 

regio kandidaten screenen en de benodigde 

scholing aanbieden, een werkervarings-

traject bijvoorbeeld. Dit traject wordt deels 

bekostigd door het UWV.”

Opleidingsbedrijven hard nodig
Om in de groeiende behoefte aan vak-

krachten in de sector te voorzien, is het ook 

zaak dat de instroom vanuit het beroeps-

onderwijs toeneemt. Daar wordt hard aan 

gewerkt, zoals u kunt lezen in het artikel 

van de sector Opleidingen verderop in dit 

magazine. “We liepen het afgelopen jaar zo’n 

25% achter op de normale instroom”, stelt 

Spruijt. “Dat lopen we niet een-twee-drie in, 

maar ik hoop dat meer lidbedrijven zich 

beschikbaar gaan stellen als opleidings-

bedrijf voor jongeren die in onze bedrijfstak 

aan de slag willen. Dat is echt nodig om in 

de toekomst over genoeg goed geschoold 

personeel te kunnen beschikken. Alles staat 

of valt ook met de manier waarop we het 

werken in onze sector presenteren. Laten  

we innovaties en vernieuwingen tonen en 

communiceren dat je wordt opgeleid in  

een breed en dynamisch onderhoudsvak, 

waarbij het risico dat je ’s winters zonder 

werk zit veel minder groot is dan men wel 

denkt.” n

Onderhoudnl magaZine    |    NUMMER 1-2017    |    5



arBeiDSOmStanDigHeDen  tekSt ANNEMIEKE BOS    |    BeelD ONDERHOUDNL

Chemische stoffen: ver van 
uw bed?

WaDDInXVeen  Isocyanaat, titaan
dioxide, microplastics… Deze termen 
klinken wellicht abstract en ver van 
uw bed, toch zijn ze dichterbij dan u 
denkt. Het zijn chemische stoffen  
die voorkomen in producten die 
dagelijks in onze sector worden 
gebruikt. en niet zonder risico.  
Van isocyanaat is bijvoorbeeld 
 bekend dat het beroepsastma kan 
veroorzaken. De europese unie legt 
alle chemische stoffen onder de loep 
en legt zo nodig voorwaarden en 
beperkingen op om mens en milieu 
te beschermen. De arbodeskundige 
van OnderhoudnL volgt de 
 ontwikkelingen op de voet.

Sinds 2007 geldt er binnen Europa de REACH- 

verordening. Die afkorting staat voor Registratie, 

Evaluatie, Autorisatie en Restrictie Chemische stoffen. 

De verordening is bedoeld om mens en milieu beter 

te beschermen tegen de risico’s van chemische 

stoffen. Inmiddels is van een grote hoeveelheid 

chemische stoffen vastgesteld wat precies de eigen-

schappen zijn en de invloeden op mens en milieu. 

Ook zijn richt lijnen opgesteld voor het veilig gebruik 

van deze stoffen. Voor isocyanaat is dat nog niet het 

geval. Deze stof zit nog in de ‘wachtkamer’ in af-

wachting van de afhandeling van een Duits voorstel 

om aan het gebruik ervan restricties te verbinden.

astma
Isocyanaat zit in polyurethaan vernissen en lakken, 

polyurethaanschuim en lijmen op basis van 
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 polyurethaan. Bij de verwerking ervan kunnen 

mede werkers eraan worden blootgesteld en dat kan 

astmatische klachten veroorzaken. Isocyanaatastma 

kan overgaan in een meer chronische vorm van 

astma, waarbij klachten ontstaan door allerlei 

luchtwegprikkels; kou, stof, rook en dergelijke. Wie 

aan isocyanaten wordt blootgesteld, kan een over-

gevoeligheid ontwikkelen, er kunnen dan al 

 klachten optreden bij een zeer lage blootstelling. 

Onderhoudsbedrijven die van isocyanaathoudende 

producten gebruik maken zijn vooral actief in de 

industriële sector (offshore, chemie) en het spuiten 

van jachtschepen en dergelijke. Dat gebeurt 

 uiteraard niet onbeschermd, er zijn persoonlijke 

beschermingsmiddelen voorhanden. 

advies en ontwikkeling
OnderhoudNL laat zich in dit dossier adviseren door 

ingenieursbureau DHV Haskoning. Dit bureau heeft 

niet alleen diepgaande technische kennis over het 

onderwerp in huis, maar onderhoudt ook nauwe 

contacten met Brussel. Daardoor kunnen de 

 ontwikkelingen op de voet worden gevolgd en kan 

op het juiste moment worden gelobbyd om de 

belangen van de ondernemers en hun werknemers 

te behartigen. Ook vindt er regelmatig overleg plaats 

met TNO, waar men voortdurend werkt aan nieuwe 

arbovriendelijke producten en methoden. 

 Momenteel doet men proeven met een nieuwe 

verfspuitpistool dat efficiënter met verf omgaat en 

minder stoffen verspreidt. Het is handig om van dat 

soort ontwikkelingen op de hoogte te zijn. Daar kan 

OnderhoudNL de leden weer over informeren. Net 

als over de gevolgen die de besluitvorming in Europa 

voor hen heeft als het gaat om chemische stoffen. 

Het zou kunnen dat voor het verwerken van 

 isocyanaathoudende producten een aparte 

 veiligheidsinstructie gaat gelden. In dat geval zorgt 

OnderhoudNL ervoor dat er passende scholing wordt 

aangeboden.

Witpigment
Het isocyanaat-dossier is niet het enige onderwerp 

dat de aandacht heeft van OnderhoudNL. Hetzelfde 

geldt voor titaandioxide, en dan specifiek de 

nanodeeltjes. Het vermoeden is dat deze – in hoge 

doses – kankerverwekkend zijn. Titaandioxide wordt 

veel toegepast als ‘witpigment’ in verf en papier 

maar ook in levensmiddelen, medicijnen en 

 cosmetica. Of het risico reëel is en in welke mate dat 

geldt voor verwerking in onze branche, dat moet 

nog worden bewezen. OnderhoudNL volgt dit vanaf 

de zijlijn.

en dan ook nog…
En dan zijn er ook nog de dossiers ‘Asbest’ en ‘Micro - 

plastics’. Van asbest zijn de schadelijke effecten 

bekend, van microplastics nog niet voldoende. Wat 

we wel weten is dat schuurstof van geverfde 

 oppervlakken en verfdeeltjes die loslaten, als 

microplastics worden aangemerkt. RIVM heeft 

hierover onlangs een rapport uitgebracht. 

 OnderhoudNL is actief betrokken bij de klankbord-

groep microplastics van het Ministerie van Infra-

structuur en Milieu.

Wat asbest betreft is OnderhoudNL samen met Aedes 

en Bouwend Nederland een project gestart om 

glaszetters en schilders asbesthoudende beglazings-

kit te laten verwijderen onder Risicoklasse 1. Dit 

gaat nog een behoorlijke inspanning vergen, want 

de lat ligt erg hoog als het om asbest gaat. n

Meer weten over REACH? Kijk op www.echa.europa.eu

 Onderhoudsbedrijven die van isocyanaathoudende producten 

gebruik maken zijn vooral actief in de industriële sector 

(offshore, chemie) en het spuiten van jachtschepen en 

dergelijke

manager arbo & milieu
Sinds 1 januari 2016 voert 

OnderhoudNL zelf de 

activiteiten uit op het 

gebied van arbeids-

omstandigheden. Voorheen 

was dit in handen van 

Arbouw.  

Manager Arbo & Milieu 

Willem van Aken richt zich 

op diverse dossiers zoals in 

dit artikel genoemd. 

 Daarnaast houdt hij zich 

ook bezig met Arbo catalogi 

en RI&E.  

 

Met vragen kunt u  

hem benaderen op  

0182-55 61 28 of  

w.vanaken@OnderhoudNL.nl.
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aansprakelijkheidsbeperking in algemene voorwaarden van 
OnderhoudnL

algemene VOOrwaarDen  tekSt MARIANNE KORTENBOUT    |    BeelD ONDERHOUDNL

Het ondernemersrisico als gevolg van 

blootstelling aan asbest is uitgebreid aan de 

orde geweest in de bijeenkomsten Asbest-

herkenning in Beglazingskit, die eind vorig 

jaar door OnderhoudNL zijn 

georganiseerd voor de 

sectoren Glas, Schilders, 

Vastgoed en Totaal. Om dit 

ondernemersrisico zoveel 

mogelijk te beperken worden 

de Algemene Voorwaarden 

van OnderhoudNL nu 

aangepast. Niet alleen voor 

aansprakelijkheid voor 

asbest, maar ook voor andere 

gezondheids- en milieu-

gevaarlijke stoffen. De 

vernieuwde algemene 

voorwaarden liggen 

 momenteel ter goedkeuring 

voor aan de sectoren van 

OnderhoudNL. 

Schadeclaim
Mr. dr. Yvonne Waterman, 

gespecialiseerd in werk-

geversaansprakelijkheids-

recht en asbestzaken, heeft 

op verzoek van OnderhoudNL de algemene 

voorwaarden tegen het licht gehouden. De 

vernieuwde algemene voorwaarden 

 beperken de aansprakelijkheid van de 

ondernemer aanzienlijk als het gaat om 

asbest en andere gezondheids- en milieu-

gevaarlijke stoffen. Ze geeft aan dat het 

juiste gebruik van algemene voorwaarden 

van groot belang is, zeker wanneer de 

waarde van een opdracht niet zo groot is, 

maar de kans op een schadeclaim reëel. 

Denk daarbij aan onverwachte asbest-

perikelen: de schadeclaims zijn dan vaak 

(veel) hoger dan de waarde van de opdracht. 

Een aansprakelijkheidsbeperking kan dan 

het verschil zijn tussen een faillissement of 

voorzetting van familiebedrijf. 

ter hand stellen
Op de vraag wanneer u als ondernemer 

moet beginnen over algemene voorwaarden, 

vertelt Yvonne Waterman dat al in de offerte 

gemeld moet worden dat u algemene 

voorwaarden hanteert en dat die deel 

uitmaken van de beoogde overeenkomst. De 

algemene voorwaarden moeten ook ‘ter 

hand gesteld’ worden. Dat kan door de 

algemene voorwaarden mee te sturen met de 

offerte en op te nemen in de overeenkomst, 

maar tegenwoordig kan het ‘ter hand 

stellen’ ook door in de offerte en de over-

eenkomst expliciet te vermelden dat de 

algemene voorwaarden kunnen worden 

gedownload van de website van de onder-

nemer. Daarbij moet wel een directe link 

naar het specifieke websiteadres worden 

genoemd. Het verwijzen naar een homepage 

is niet voldoende. Als de verwijzing naar de 

algemene voorwaarden standaard opgenomen 

wordt in de offertetekst, voorkomt u dat 

algemene voorwaarden worden vergeten.

Let op! Als u als ondernemer niet kunt 

aantonen dat de algemene voorwaarden aan 

WaDDInXVeen – Om haar leden tegen 
veel narigheid te beschermen, neemt 
 OnderhoudnL de beperking van de 
 aansprakelijkheid op in de algemene 
 voorwaarden. uw aansprakelijkheid als 
ondernemer kan worden beperkt door een 
verzekeringspolis. OnderhoudnL wil de 
aansprakelijkheid bij een consument tot de 
nettowaarde van de opdracht en bij een 
zakelijke opdrachtgever tot een  maximum 
van € 5.000, per opdracht beperken. 
Daarnaast moet er volgens OnderhoudnL 
aandacht zijn voor gezondheids en milieu
gevaarlijke stoffen, zoals asbest. 

mr. dr. Yvonne Waterman: ‘Neem standaard een 

verwijzing naar de algemene voorwaarden in de 

offertetekst op’
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aansprakelijkheidsbeperking in algemene voorwaarden van 
OnderhoudnL

de opdrachtgever ‘ter hand zijn gesteld’, kan 

er ook geen beroep op worden gedaan. Dan 

dus ook niet op de aansprakelijkheids-

beperking die in de vernieuwde algemene 

voorwaarden van OnderhoudNL is 

 opgenomen, zodat u bij een gemaakte fout 

geen grote schadeclaim hoeft te vergoeden. 

Bijvoorbeeld als u bent vergeten te vragen 

naar een asbestinventarisatierapport dat wel 

beschikbaar was, of als de opdrachtgever 

vertragingsschade lijdt vanwege een 

asbestvondst.

Juridische bescherming
Yvonne Waterman geeft als afsluitende tip 

mee dat het van groot belang is om de 

opdrachtgever vooraf nadrukkelijk te wijzen 

op het belang van informatieverstrekking 

en de potentiele financiële consequenties 

als hij ‘wat vergeet’. Dit kan duidelijk en 

aantoonbaar gebeuren door opname van een 

tekst op uw offerte. Hiermee verplicht u de 

opdrachtgever alle informatie te verstrekken 

over gezondheids- en milieugevaarlijke 

stoffen en zorgt u ervoor dat de opdracht-

gever u vooraf vrijwaart van alle aan-

sprakelijkheid, onkosten en boetes die 

voortvloeien uit zijn nalatigheid. Een 

duidelijke en openhartige uitleg vooraf aan 

de opdrachtgever dat het ook voor hem van 

belang is om alle informatie te verstrekken 

(weet hij zeker dat hij alle informatie 

gegeven heeft die nodig is voor het uitvoeren 

van de werkzaamheden?) zorgt ervoor dat u 

beiden beter juridisch beschermd bent. 

Bovendien kan de opdrachtgever dan 

achteraf moeilijker zeggen dat uw algemene 

voorwaarden onredelijk bezwarend zijn. 

Zo’n waarschuwing past in de context van 

rekening houden met elkaars gerechtvaar-

digde belangen. Bovendien biedt verscherpte 

aandacht voor bijvoorbeeld asbest betere 

preventie van onnodige incidenten en dat is 

beslist ook een gerechtvaardigd belang, 

zeker voor de werknemers in kwestie.  n

goedkeuring algemene voorwaarden 
De concept-algemene voorwaarden liggen momenteel voor aan de 

sectoren van OnderhoudNL. Wij informeren u direct zodra de  

algemene voorwaarden zijn aangepast. U vindt de algemene 

 voorwaarden en hoe u moet verwijzen naar de algemene voorwaarden 

op www.OnderhoudNL.nl/algemene-voorwaarden. 
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BeStuurliJk actieF  tekSt TOM HOEKVELD     |    BeelD TOM HOEKVELD
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Ik ben al meerdere jaren betrokken bij het implementeren en ontwikkelen van resultaatgericht samenwerken en was dan ook direct 
enthousiast over het VGO-keurmerk. Bij Havensteder is het inmiddels een ‘knock-out criterium’ in marktselecties. Het geeft de garantie 
dat ik zakendoe met een partij die zijn bedrijfsvoering aantoonbaar op orde heeft en mij kan helpen om mijn beschikbare middelen juist 
in te zetten. Resultaatgericht samenwerken past in de ontwikkeling die veel corporaties momenteel doormaken. Het opdrachtgever-
schap verschuift van ‘ingenieur’ naar ‘regisseur’. Ook de koepelorganisatie Aedes onderschrijft en stimuleert deze ontwikkeling. De 
aanwezigheid van een VGO-keurmerk bij een marktpartij biedt dan in ieder geval richting voor de opdrachtgever. Dit neemt niet weg 
dat de markt wel altijd zijn werk moet blijven doen: innovatie, procesoptimalisatie én marktconformiteit moeten hand in hand gaan. 
Het VGO-keurmerk borgt dit impliciet, maar dat zou wellicht meer expliciet gemaakt moeten worden. Daarnaast spreken de opdracht-
gevers niet in alle gevallen, bij elk type project, altijd dezelfde taal. Miscommunicatie kan leiden tot verkeerde verwachtingen en een 
breuk in het vertrouwen. Opdrachtnemers moeten dan ook vooraf altijd helderheid krijgen over de vraag: wat is de drijfveer van  
de opdrachtgever om het werk op deze manier uit te voeren? Als bestuurslid wil ik me vooral richten op een  ongestoorde markt-
werking en op meer begrip voor en inzicht in de belangen van opdrachtnemer en opdrachtgever.

Tom Hoekveld is manager Onderhoud & Projectmanagement bij woningcorporatie Havensteder, een van de grootste corporaties 

van Nederland. Sinds december 2016 is hij namens de opdrachtgevers lid van het VGO-bestuur. VGO is het keurmerk waarmee 

bedrijven kunnen laten zien dat zij aantoonbaar Resultaat Gericht Samenwerken (RGS) beheersen.

‘‘

”
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tekSt ANNEMIEKE BOS    |    BeelD ONDERHOUDNL rgS-Strategie

Boardroomsessies over rgS 
een succes
WaDDInXVeen  De sector 
Vastgoed organiseert ook  
in 2017 weer boardroom
sessies, dit keer met als titel 
‘Zo kom je tot een winst
gevende rgSstrategie’. 
Ondernemers werken aan 
hun eigen winstgevende 
bedrijfsstrategie onder 
 leiding van twee topexperts: 
Kees Keizer en Olaf 
 Piekhaar. De eerste twee 
sessies zijn achter de 
rug en de deelnemers 
zijn enthousiast. 

Zeker in de corporatiemarkt neemt 

resultaatgericht samen werken 

(RGS) een enorme vlucht. Het is een 

hele uitdaging voor bedrijven om 

daar goed op in te spelen. Veel 

ondernemers willen er wel mee 

aan de slag, maar komen er niet aan toe door de dagelijkse 

beslommeringen. Of hebben geen goed beeld hoe dit opgepakt 

en ingevoerd kan worden. De boardroomsessie helpt deze 

ondernemers op weg en geeft hen de nodige inzichten, energie 

en gereedschappen mee. Zo krijgen ondernemers een blauw-

druk mee naar huis om de eigen bedrijfsstrategie te ontwikke-

len. Bovendien belt Kees Keizer alle deelnemers twee weken na 

de sessie nog eens op, om hen van aanvullend 

advies te voorzien.

Hoge waardering
De belangstelling voor dit thema blijkt groot:  

de eerste boardroomsessies in februari waren snel volgeboekt. 

De waardering van de deelnemers voor de praktische, 

inspirerende insteek van de experts was hoog. Ze beoordeel-

den de sessies met gemiddeld een 8! Wilt u ook nog net dat 

zetje in de rug hebben om echt werk te maken van RGS?  

Meld u dan aan voor één van de boardroomsessies die in 

maart plaatsvinden.  n 

De animo en het enthousiasme was groot tijdens de 

eerste boardroomsessie RGS-Strategie in Assen onder 

leiding van Ir. Olaf Piekhaar (l) en drs. Kees Keizer (r) 

kennis en inspiratie van topexperts
Maak gebruik van deze unieke kans om kennis en 

 inspiratie op te doen van twee topprofessionals op het 

gebied van RGS: Olaf Piekhaar en Kees Keizer. Ir. Olaf 

Piekhaar vertelt over veranderend vastgoedbeleid en 

veranderende inkoopstrategieën bij opdrachtgevers. Hij is 

specialist op het gebied van vastgoedsturing, strategisch 

voorraadbeheer en beleid. Cursusleider drs. Kees Keizer is 

vennoot van OnderhoudNL Partner bpo-axsys. Hij 

begeleidt al jarenlang onderhoudsbedrijven bij de 

implementatie van RGS en bij het behalen van VGO-keur.

aanmelden kan nog, maar wees er snel bij
•   Vrijdag 10 maart, 10.00 – 15.30 uur:  

Van der Valk Akersloot

•   Vrijdag 17 maart, 10.00 – 15.30 uur:  

Van der Valk Ridderkerk

•   Vrijdag 24 maart, 10.00 – 15.30 uur:  

Van der Valk Eindhoven

Aanmelden kan via de website van OnderhoudNL: 

www.OnderhoudNLnl/leden/agenda.

Deelname is kosteloos.

Onderhoudnl magaZine    |    NUMMER 1-2017    |    11



Werkschip de Wateruijl krijgt grondige onderhoudsbeurt

“We behandelen per jaar ongeveer 200 

schepen, zowel casco’s als beroeps- en 

pleziervaartuigen. Zo’n schuit met een 

kraan erop hebben we niet vaak onder 

handen”, vertelt Marnix Kuindersma. Met 

zijn vrouw Afke is hij sinds 2004 eigenaar 

van straal- en coatingbedrijf Hooghiemstra. 

“We hebben  het onderwaterschip 

 behandeld en ook de romp vanaf de water-

lijn tot het potdeksel. De eigenaar gebruikt 

het kraanschip om beschoeiingen te slaan 

en ander kraanwerk vanaf het water te 

doen. ‘Wateruijl 1’ hebben we al eerder 

mogen behandelen.” 

aangepaste planning
De klus is in een ruime week geklaard. 

“Normaal neemt zo’n opdracht langere tijd 

in beslag, maar ons bedrijf is erop ingericht 

om zulke opdrachten flexibel in te passen. 

Omdat het een werkschip is, houden we er 

rekening mee dat het zo snel mogelijk weer 

in gebruik genomen moet worden”, aldus 

Kuindersma. “Met de botenlift, tot 50 ton, 

hijsen we het schip uit het water, laden het 

op een kar en brengen het de hal in. 

 Vervolgens plakken we alle delen goed af die 

niet geraakt mogen worden tijdens het 

stralen en conserveren. In de straalcabine 

zijn het onderwaterschip en de romp 

gestraald. Met gritstralen verwijderen we 

alle oude verflagen, roest en vuil. Daarbij 

spuiten we onder druk (7 bar), met behulp 

van een compressor een straalmiddel op het 

oppervlak. Wij gebruiken hiervoor ‘corund’, 

allemaal kleine korreltjes van een hard 

mineraal (aluminiumoxide). Afhankelijk van 

de te behandelen ondergrond gebruiken we 

grof, middel of fijn corund.” 

uItWeLLIngerga  In het Prinses 
 margrietkanaal bij uitwellingerga (Fr) ligt 
de ‘Wateruijl 2’ van Loonbedrijf Den uijl 
uit Boskoop er weer als nieuw bij. Het 
kraanschip is in anderhalve week tijd 
 gestraald en voorzien van een nieuw verf
systeem. Het is klaar om de tocht naar 
huis te maken en weer jaren dienst te 
doen.

inDuStrieel  tekSt ANNEMIEKE BOS    |    BeelD HESTER KORNELIS

Directeur Marnix Kuindersma 

en OnderhoudNL-voorzitter 

Ruud Maas, bekijken het  

schip dat met de botenlift  

uit het water is gehesen en 

klaar ligt om behandeld te 

worden
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Werkschip de Wateruijl krijgt grondige onderhoudsbeurt
Specialist in gritstralen

Gritstralen is een effectieve, snelle en 

grondige manier om oppervlakten van staal, 

maar ook van aluminium en polyester, 

schoon en vetvrij te maken. Het geeft een 

gelijkmatig resultaat. Het stralen van 

aluminium en polyester moet met beleid, 

onder lagere luchtdruk en met een fijn 

straalmiddel gebeuren.  De korreltjes dringen 

in de poriën van het materiaal, waar een 

schuurmachine nooit bij komt. Ook is het 

mogelijk om moeilijke hoeken te bereiken. 

Bovendien ontstaat er een ruwer oppervlak, 

waardoor de primer beter hecht. Kortom: er 

ontstaat een solide basis voor een optimale 

hechting van de grondlaag. Hooghiemstra 

heeft zich ontwikkeld tot één van de 

 specialisten op dit gebied. “Verffabrikanten 

eisen tegenwoordig een gestraalde 

 ondergrond voordat hun systemen worden 

aangebracht, dat geeft zekerheid dat de basis 

goed is. Stralen en coaten is één van de hoofd-

activiteiten van ons bedrijf. We doen dat 

volgens de gestelde normen en zijn een door 

International Paint Nederland gecertificeerd 

straal- en coatingcenter. Dit houdt in dat we 

klanten een onderhoudsconcept bieden met 

tien jaar volledige garantie op de conservering 

van het onderwaterschip. We gritstralen 

schepen en nieuwbouw casco’s maar ook 

industriële constructies zoals vijzels en 

containers. Daarnaast zijn we actief in het 

verwijderen van wegmarkeringen op rijwegen 

en rubbersporen op vliegvelden en het 

opruwen van beton en natuursteen en 

dergelijke. Dit doen we door middel van 

hogedrukwaterstralen, door heel Nederland.”

milieueisen
Kuindersma vertelt hoe zijn schoonvader in 

de jaren tachtig begon met het gritstralen 

van schepen en constructies. Dat gebeurde 

toen nog op locatie. “Hij ging op pad met 

een  vrachtwagen met daarin een mobiele 

gritinstallatie. Toen werd dat nog getole-

reerd, in de open lucht stralen. Inmiddels 

zijn de milieueisen aangescherpt. In 1986 is 

in Uitwellingerga een loods met bedrijfs-

woning gebouwd om vanaf die tijd de 

straalwerkzaamheden binnen uit te voeren. 

Tegenwoordig hebben we een grote straal-

cabine van 30 bij 8 meter en speciaal 

geconditioneerde hallen om de schepen te 

Na het stralen en een eerste laag 

primer wordt het afgeplakte schip 

hier voorzien van een tweede 

laag coating

In de straalcabine wordt het onderwaterschip en de romp gestraald met ‘corund’, kleine 

korreltjes van een hard mineraal
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coaten. Dat werkt niet alleen prettiger, maar 

hiermee voldoen we ook aan alle eisen die 

worden gesteld aan geluidsnormen, emissies 

en afvalverwerking. Het straalafval bijvoor-

beeld, wordt gezeefd. Het grit hergebruiken 

we een aantal keren en wordt dan door een 

erkende afvalverwerker afgevoerd. Daar-

naast moeten de omstandigheden zoals 

temperatuur, vochtigheidsgraad en dauw-

punt goed zijn. Al die gegevens houden we 

per project nauwkeurig bij.”

aantrekkende markt
Jaarlijks krijgt Hooghiemstra zo’n 200 

schepen te behandelen. De ligging pal aan 

het Prinses Margrietkanaal speelt volgens 

Kuindersma een belangrijke rol in de 

overweging van klanten om voor deze 

specialist te kiezen. “We zijn uitstekend 

bereikbaar via het water, waardoor trans-

port over de weg vaak niet nodig is. Verder 

bieden we alle faciliteiten die maar nodig 

zijn, we kunnen schepen tot 50 ton uit het 

water hijsen. En als het schip toch uit het 

water is, kunnen we ook ander reparatie- en 

onderhoudswerk uit laten voeren. Ik denk 

dat men niet alleen ons vakmanschap 

waardeert, maar ook onze mentaliteit en 

werkwijze: de lijnen zijn kort, we luisteren 

goed naar de klant en maken heldere 

afspraken. Vooral no-nonsens dus. Daarmee 

hebben we een vaste, uitgebreide klanten-

kring opgebouwd. We merken geen terug-

loop in opdrachten. In tegendeel: sinds vorig 

jaar trekt de markt weer aan. De nieuw-

bouw van schepen neemt toe. Casco’s 

komen vanaf de bouwer bij ons voor stralen 

en coaten en gaan dan naar de jachtbouwer 

voor verdere afwerking.”  Zorgen over de 

concurrentiepositie vanwege hoge arbeids-

lonen en alle vergunningen die nodig zijn in 

Nederland zijn er ook niet echt. “Onze 

buffer is stevig, de orderportefeuille goed 

gevuld en met ons team van 10 vaste en 

flexkrachten zien we de toekomst positief 

tegemoet!” n

Tenslotte wordt het schip afgelakt met een derde laag coating in de eindkleur Ral 6024 

Details stralen en coaten kraanschip de wateruijl
Straalnorm: SA2,5

Verfsysteem Hempel Coatings:

  - 1e laag Hempadur 15570

  - 2e laag Hempadur Mastic 45880

  -  Romp vanaf berghout tot potdeksel  (opboeisel) tevens aflakken met 

Hempathane HS55610, eindkleur Ral 6024.

Het kraanschip is in anderhalve week tijd gestraald en voorzien van een nieuw verfsysteem
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Feestelijke afsluiting minor asset management 

De eerste groep studenten die in september 2016 gestart is 

met Onderhoud als keuzevak op hbo-niveau, hebben op  

1 februari hun minor tijdens een feestelijke bijeenkomst in 

Den Haag afgesloten. Het is een bijzonder proces geweest: 

van student de rol instappen van adviesteam. Op initiatief 

van het ‘Lectoraat Vernieuwend Vastgoedbeheer’ kunnen 

hbo-studenten van Hogeschool Utrecht, de Haagse Hoge-

school en Saxion Hogeschool Enschede sinds het schooljaar 

2016/2017 het keuzevak (minor) Onderhoud kiezen. De 

studenten van deze eerste editie kregen bij toerbeurt les op 

de Hogeschool Utrecht, de Haagse Hogeschool en Saxion 

Hogeschool Enschede. In het vierde jaar volgt nog een half 

jaar theorie voordat de afstudeeropdracht begint. In 2018 

komen er dan goed opgeleide hbo-ingenieurs op de arbeids-

markt met kennis van onderhoud en renovatie in de gebouw-

de omgeving.

nieuwe innovatie van gebr. Van der geest: ‘Jeans on the wall’

Gebr. Van der Geest schilder- en 

vastgoedonderhoud brengt een 

circulaire wand- en plafonddecoratie 

op de markt, gemaakt van gebruikte 

kleding en/of biobased textielvezels: 

Denimtex. Textiel wordt verwerkt tot 

een decoratieve, vochtregulerende,  

geluidwerende en duurzame wand-

bekleding. Met technieken als ver-

vezelen wordt stof bewerkt tot een 

basisgrondstof die daarna gemengd 

wordt met een biobased lijm. Hiermee 

ontstaat Denimtex: een uniek product 

dat geschikt is voor verschillende 

toepassingen. In veel bedrijven heeft 

men te maken met afgeschreven 

textiel zoals uniforms, bedrijfskleding, 

matrassen of bijvoorbeeld bedtextiel. 

Met 'Textile on the wall' krijgt het 

gebruikte bedrijfsgoed weer een 

nieuwe functie! Zo is er 

ook een 'Jeans on the 

wall'-variant, bestaande 

uit gerecyclede spijker-

broeken en een bio - 

based vezel-variant in 

meer dan 150 kleur- en 

structuurvariaties. Kijk 

op www.denimtex.nl 

voor meer informatie.

OnderhoudnL 
Ledenagenda

agenDaIn memoriam tonny Joosten
Op 9 januari 2017 is de heer Tonny Joosten, oud directeur 

en oprichter van schildersbedrijf Joosten te Enschede, 

overleden. 

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte met dit verlies.
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Vakwerk  tekSt ART AcHTERBERG    |    BeelD ‘AcHTERBERG ScHILDERS’ 

restauratie  
rijksmonument  
de mauritskazerne
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restauratie  
rijksmonument  
de mauritskazerne

In 2015 was het rijksmonument de Mauritskazerne in Ede toe aan grondige restauratie. Deze 
kazerne werd in 1904 gebouwd als verblijfplaats van de infanterie. Het is gebouwd in de 
neorenaissance-stijl, wat onder andere zichtbaar is in de horizontale lijnen die de gevel in 
vlakken verdelen. Dit historische gebouw is kenmerkend voor het aanzicht van de gemeente 
Ede. Achterberg Schilders is er dan ook erg trots op dat zij deze restauratie mochten 
 uitvoeren in opdracht van Bouwbedrijf Kreeft. Met ruim 90 jaar ervaring zit het vakmanschap 
diep in de vezels van het schildersbedrijf verankerd. De Mauritskazerne was daarom een 
project waarin zij zich volledig als vakschilder konden uiten. Er werd een speciaal team 
samengesteld uit hun schilders en glaszetters. Daarmee brachten ze deze opdracht tot een 
goed einde, binnen het aangegeven tijdsbestek van twintig weken. Bij de restauratie van dit 
rijksmonument konden ze hun vakmanschap volop tonen. Al het monumentale raamwerk 
moest compleet vernieuwd worden. Zo zijn ruim 3.600 ruiten vervangen voor Stolker 
monumentenglas. Verder is al het houtwerk (binnen en buiten) gegrond, geschilderd en 
afgelakt. Denk aan de kozijnen, deuren, daklijsten en boeiboorden. Zelfs de deurhengsels op 
de entreedeuren zijn opnieuw geschilderd. Hiermee heeft het bedrijf ook voor restauratie 
weer haar visitekaartje afgegeven: altijd Achterberg Schilders.

achterberg Schilders in het kort
Gestart: 1923

Directie:  Art Achterberg

Diensten:  Achterberg Schilders, 

Achterberg Stukadoors en 

Achterberg Glasdienst

Locatie: Ede

Website: www.achterbergschilders.nl
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caO  tekSt ANNEMIEKE BOS    |    BeelD ‘FOURSTAR’ EN ‘ScHOUTEN ZEKERHEID’

aan de slag met duurzame inzetbaarheid
WaDDInXVeen  In het decembernummer 
van OnderhoudnL magazine hebben we 
De eendracht aan u voorgesteld, onze 
nieuwe partner die het secretariaat voert 
van de Stichting uitvoeringsregelingen 
Schilders, afwerkings en glaszet
bedrijven, kortweg Stichting ‘uSag’. Deze 
keer stellen we graag nog twee andere 
nieuwe partners aan u voor: ‘Fourstar’ en 
‘Schouten Zekerheid’. Beide organisaties 
gaan helpen bij het uitvoeren van de cao 
afspraken op het gebied van duurzame 
inzetbaarheid van uw medewerkers. 
Schouten Zekerheid regelt de collectieve 
ongevallenverzekering.

Aandacht voor duurzame inzetbaarheid is in het belang van 

zowel de werkgever als de werknemer. Om dit goed te 

regelen, hebben cao-partners hierover afspraken gemaakt in 

de nieuwe cao die sinds vorig jaar oktober geldt. Zo hebben 

werknemers recht op een periodiek arbeidsgezondheids-

kundigonderzoek (PAGO), een loopbaancheck en een 

 adviesgesprek. FourstaR is hierin gespecialiseerd. “Wij zijn 

een landelijk werkende organisatie met ruim 30 vestigingen 

in Nederland”, vertelt directeur Dion Jonkers. “We hebben 

een brede ervaring. Zo zijn we ook actief in re-integratie, 

outplacement, taal- en inburgeringcursussen, scholing en  

2e spoortrajecten. We werken met regionale teams waarin 

alle expertise is verenigd. Deze teams kunnen alle vraag-

stukken op het gebied van mens en arbeid aan.” 

gezond aan het werk blijven
Sinds 1 januari van dit jaar ontvangen de leden van 

 OnderhoudNL via de Stichting USAG nieuwsbrieven en 

toelichtingen over PAGO en loopbaancheck (zie ook  

www.susag.nl). “Het is belangrijk dat werkgevers hun 

medewerkers erover inlichten”, stelt Jonkers. “De werknemer 

kan vervolgens zelf zo’n PAGO aanvragen. Het is vrijwillig, 

maar ik raad iedereen aan er gebruik van te maken. Het is 

immers ook in hun eigen belang om zo lang mogelijk 

gezond en prettig aan het werk te blijven. Een PAGO geeft 

inzicht in de mogelijkheden per persoon en brengt risico’s in 

beeld.” Jonkers benadrukt dat de resultaten niet aan de 

werkgever worden gemeld. “Die gegevens zijn vertrouwelijk. 

Wel brengen we op basis van alle PAGO’s in een periode een 

rapport uit met algemene conclusies.” De loopbaancheck 

kan volgen na een functioneringsgesprek. “Als hier 

 belangstelling voor is, kan men dat bij ons melden. Wij 

voeren de check uit en begeleiden het adviestraject dat 

mogelijk volgt.”

Ken je klant
FourstaR werkt voor klinkende namen zoals de NS, KPN, 

Essent en het Ministerie van Defensie, maar is ook thuis in 

Meer weten over de dienst-

verlening van FourstaR? Kijk op 

www.fourstar.nl/schilders. 

Aanmeldings formulieren voor 

een PAGO of loopbaancheck 

zijn te  downloaden via  

www.susag.nl.

 

Het team van FourstaR
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aan de slag met duurzame inzetbaarheid

het mkb én in de schildersbranche. “We hebben regelmatig 

contact met schildersbedrijven, ook vanuit onze rol als 

begeleider en opleider. Dat vinden we belangrijk, je moet 

weten wie je klanten zijn.” Jonkers is trots op de hoge 

waardering die de klanten aan de dienstverlening toe-

kennen. “Dat is in onze markt veel waard. Daar moet je wat 

voor doen. Mensen laten participeren op de arbeidsmarkt of 

in de maatschappij, dat is onze focus. De mens staat dan ook 

altijd centraal bij wat we doen.”

 

Collectieve ongevallenverzekering
Voor alle leden van OnderhoudNL is via een mantel-

overeenkomst een collectieve ongevallenverzekering 

 afgesloten. Dit is een verplichte werkgeversverzekering die 

een uitkering garandeert in geval van blijvend lichamelijk 

letsel of het overlijden van een medewerker ten gevolge van 

een ongeval tijdens of buiten werktijd. Deze verzekering is 

sinds 1 januari 2016 ondergebracht bij Schouten Zekerheid. 

“Wij zijn van oorsprong makelaar in assurantiën”, vertelt 

commercieel directeur Eric Kreft. “We zijn een 

 onafhankelijke partij, dus niet gebonden aan bepaalde 

verzekeringsmaatschappijen. We adviseren individuele 

 bedrijven maar ook brancheorganisaties zoals OnderhoudNL. 

Zo werken we ook voor kappers, modezaken, horeca- en 

bouwbedrijven.”

uitgebreide voorwaarden
De collectieve ongevallenverzekering, waarin uitkeringen bij 

blijvende invaliditeit en overlijden centraal staan, blinkt uit 

in de uitgebreide voorwaarden en de snelle afhandelingen 

van schade. Teamleider Zorg & Inkomen Dennis Holtkamp: 

“Eén van deze uitgebreide voorwaarden is de 24-uursdekking 

die de verzekering kent. Dit houdt in dat de medewerkers  

24 uur per dag verzekerd zijn. Zij zijn daarnaast wereldwijd 

verzekerd, zowel binnen als buiten werktijd. Een goede 

secundaire arbeidsvoorwaarde richting de medewerkers.” 

Volgens de cao is bij overlijden € 33.000,–  verzekerd en bij 

100% blijvende invaliditeit maximaal € 66.000,–. Daarnaast 

kent deze collectieve ongevallen verzekering een verhoogd 

uitkeringspercentage ten opzichte van de reguliere 

ongevallen verzekering.

Speciaal voor brancheorganisaties
Schouten Zekerheid onderzoekt de specifieke risico's waar 

ondernemers in een branche mee te maken hebben en past 

daar de services en verzekeringen op aan. Kreft: “Dit doen wij 

inmiddels al voor 26 branches en beroepsorganisaties. Ook 

voor de leden van OnderhoudNL doen we dat graag. Daar-

voor moeten we echter eerst de risico’s en knelpunten in 

kaart brengen. Zover zijn we nog niet, maar ik weet zeker dat 

we zo nodig ook voor deze sector een antwoord hebben op 

vraagstukken die spelen.”

Hoe werkt het?
Werkgevers die willen weten wat de verzekerde bedragen zijn 

en welke uitkeringspercentages gelden, kunnen hiervoor het 

Verzekeringscertificaat raadplegen dat Schouten Zekerheid 

heeft opgesteld. Dit is te vinden op www.susag.nl onder 

‘Collectieve Ongevallen-

verzekering’. Daar is ook een 

 formulier te downloaden om een 

ongeval te melden. “Dat schade-

formulier kan men naar ons  

e-mailen”, legt Kreft uit. “Onze 

schade afdeling handelt het dan 

helemaal af.”  n

Meer weten over de dienstverlening van Schouten 

Zekerheid? Kijk op www.schoutenzekerheid.nl  

of bel 010-2884444.

Dennis Holtkamp, teamleider  

Zorg & Inkomen Schouten Zekerheid

Eric Kreft, commercieel directeur  

Schouten Zekerheid
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nieuwe namen in de brancheinfrastructuur
Door de vele veranderingen in branche-partijen hebben we e.e.a. overzichtelijk in onderstaand overzicht opgenomen

regeling/organisatie Was Is

cao partners FNV, cNV LBV

Stichting O&O, vakantiefonds  
(beide liquidatie in 2017) Susag (vanaf december 2016)

‘cao 1’ cao sag 2013-2014 cao sag 2016-2019

‘cao 2’ cao BER tot 2016 
cao vakantiefonds (in 2016) cao USAG (1.1.2017 e.v.)

Uitvoeringsorganisatie (A&O) PGGM t/m 2016* Eendracht (vanaf 1.1.2017)

PAGO’s Arbouw tot 1.1.2016 Fourstar (vanaf 1.1.2017)

collectieve ongevallenverzekering Wuthrich (tot 1.1.2016) Schouten Zekerheid (vanaf 1.1.2016)

Duurzame inzetbaarheid n.v.t. Fourstar (vanaf 1.1.2017)

Opleidingen wettelijk Savantis SBB (vanaf 1.8.2016)

Opleidingen bovenwettelijk/cursussen Savantis OnderhoudNL Opleidingen

*BPF Schilders blijft wel bij PGGM

Stichting uSag?

Marjolein van Olst m.vanolst@OnderhoudNL.nl

Toen ik destijds startte in ons bedrijf viel het mij op dat er  
in onze bedrijfstak bovengemiddeld veel gebruik wordt 
gemaakt van afkortingen. Toen lastig, nu, ruim twintig jaar 
later, valt het me amper nog op. Alle afkortingen zijn 
inmiddels een ‘begrip’ geworden. 
Datzelfde mag niet van u worden verwacht en dus schrijft 
OnderhoudNL in haar berichten meestal aan het begin van 
een tekst de betekenis van de afkorting volledig uit. 
 Belangrijk!
Zeker ook nú, nu u aan uw lijstje van afkortingen weer een 
vólgende afkorting heeft kunnen toevoegen. Sinds 1 januari 
jl. is het secretariaat van de Stichting Uitvoeringsregelingen 
Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijven: Stichting USAG 
of nóg korter SUSAG, voortvarend aan de slag gegaan voor 
onze bedrijven. De laatste weken heeft u van de Stichting 
USAG verschillende brieven en e-mails ontvangen. Om de 
regelingen die zijn ondergebracht in deze stichting te 

kunnen uitvoeren, heeft het secretariaat van de stichting 
gegevens bij u opgevraagd. 
De ‘oude’ fondsen worden in 2017 geliquideerd en, omdat zij 
niet betrokken zijn bij de nieuw tot stand gekomen cao, 
hebben FNV en CNV overdracht van werknemers- en 
 werkgeversgegevens van PGGM naar de nieuwe stichting 
tegengehouden. Onhandig? Zeker! Inefficiënt? Dát ook!  
In het belang van onze werknemers? Geenszins! Een 
 onoverkomelijk probleem? Nee, dat zeker niet! 
We zien dat de aanlevering van gegevens vlot doorloopt. 
Werkgevers nemen massaal hun verantwoordelijkheid door 
werknemersgegevens én loongegevens aan te leveren (heeft u 
dat nog niet gedaan, doet u dat dan snel!) waardoor premie 
inning mogelijk is, de Collectieve Ongevallen Verzekering 
(COV) doorloopt, en bijvoorbeeld de planning van de PAGO’s 
(Periodiek ArbeidsGeneeskundig Onderzoek) in gang kon 
worden gezet. Cao in uitvoering… 

cOlumn ‘OnDerHanDS’  tekSt MARJOLEIN VAN OLST    |    BeelD ONDERHOUDNL
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tekSt ANNEMIEKE BOS    |    BeelD ONDERHOUDNL PenSiOen

Heldere uitleg over 
 pensioenen

Ingewikkeld omdat een pensioenregeling complexe 

materie is. Bovendien is de wetgeving op pensioen-

gebied voortdurend in beweging. Een actueel en 

 relevant thema dus, waar werkgevers regelmatig 

vragen over krijgen van hun medewerkers. Dat bleek 

ook tijdens de pensioenbijeenkomst die op initiatief 

van het bedrijfstakpensioenfonds (BPF) Schilders  

en OnderhoudNL onlangs plaatsvond voor P&O- 

managers van de sectoren Vastgoed, Totaal en 

Industrieel.

BPF Schilders en OnderhoudNL verzorgden samen 

deze interactieve bijeenkomst voor lidbedrijven uit 

de sectoren Vastgoed, Totaal en Industrieel. Werk-

geversvoorzitter 

Cathrin van der Werf 

van het BPF gaf 

uitleg over de 

pensioenregeling die 

de bedrijfstak kent. 

Deze regeling staat 

goed bekend omdat 

het een aantal 

belangrijke zeker-

heden kent. Zo zijn 

de afgelopen jaren 

goede rendementen 

behaald, waardoor 

het vermogen kon 

groeien tot het 

huidige 6,5 miljard. 

“Het gemiddelde 

rendement over  

10 jaar is 6,95%. Een 

spaarrekening zou u 

over de periode 

slechts 2,13% hebben 

opgeleverd”, aldus 

mevrouw Van der Werf. Het BPF stelt zich ten doel 

om de deelnemers een goed pensioen te bieden, dat 

70% is van het gemiddelde salaris. “Ieder jaar bouw 

je 1,875% van de pensioengrondslag op. Als iemand 

bijvoorbeeld 40 jaar werkt is 40 x 1,875 = 75% 

opgebouwd. Door meer dan 40 jaar te werken en 

pensioen op te bouwen, bouw je dus aan een reserve 

waarmee je desgewenst eerder kunt stoppen! Bij 

arbeidsongeschiktheid geldt een premievrije 

voortzetting en er zijn diverse keuzemogelijkheden 

voor de ingangsdatum van het pensioen.” Een ander 

belangrijk kenmerk van de regeling is dat geen 

onderscheid wordt gemaakt tussen ondernemers 

zonder en met personeel. Daarmee ontstaat een 

gelijk speelveld. “Want als je met elkaar je boterham 

verdient in dezelfde markt, is het wel zo sociaal dat 

iedereen kan profiteren van de bescherming en 

voordelen van het collectief pensioen opbouwen.”

Vragen
Naast de algemene kenmerken van de pensioen-

regeling, kwamen ook specifieke vragen aan bod. Wat 

zijn bijvoorbeeld de mogelijkheden van eerder met 

pensioen gaan? Welke spelregels gelden bij waarde-

overdacht? Hoe ziet de pensioensituatie van uitzend-

krachten eruit? En wat gebeurt er met het pensioen 

bij werkloosheid? Ook op deze vragen had mevrouw 

Van der Werf een duidelijk antwoord. De deelnemers 

vonden het een nuttige en leerzame middag. n

WaDDInXVeen  Pensioen: een belangrijk maar 
voor veel mensen ook ingewikkeld onderwerp. 
Belangrijk omdat het naast het salaris een 
 prominente arbeidsvoorwaarde is. 

Cathrin van der Werf, werkgeversvoorzitter BPF 

Schilders gaf uitleg over de pensioenregeling van de 

schildersbedrijfstak aan de P&O-managers

Over het BPF Schilders
Onze bedrijfstak kent een eigen pensioenfonds: 

kortweg het BPF Schilders. Iedereen die in de 

bedrijfstak werkt is verplicht deelnemer aan dit 

pensioenfonds. Dit geldt ook voor ondernemers 

(inclusief zzp-ers/ozp-ers). De enige uitzonde-

ring zijn directeuren grootaandeelhouders 

(DGA’s). Op de website www.bpfschilders.nl  is 

informatie te vinden voor werknemers, werk-

gevers en ondernemers zonder personeel.
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SPecial: OnDerwiJS  tekSt AAD BULLER    |    BeelD ONDERHOUDNL

Sector Opleidingen vol plannen voor 2017

gezamenlijke huisstijl uitgewerkt
Tijdens de ALV is de naamgeving van de sector 

vastgesteld: OnderhoudNL Opleidingen. Nu is 

ook de huisstijl verder uitgewerkt en 

vastgesteld. Zowel de directeuren van de 

samenwerkingsverbanden (opleidings-

bedrijven), als het bestuur van de sector zijn 

inmiddels akkoord gegaan met het Huisstijl-

handboek. Misschien zegt u: ‘als de naam 

bekend is, ben je toch klaar?’ Maar zo simpel 

is het niet. OnderhoudNL wordt als sterk 

merk in de markt gezet. Dat betekent dat de 

uitingen door iedereen op dezelfde manier 

moeten worden gebruikt. Alleen dan 

ontstaat herkenbaarheid. 

Nu daar overeenstemming over is, kan de 

werving van nieuwe leerlingen en leer-

bedrijven onder de nieuwe naam en logo 

starten. Overigens kunnen de individuele 

leden van de sector Opleidingen gebruik 

maken van een overgangstermijn voor het 

invoeren van de nieuwe uitingen. Een aantal 

heeft aangegeven dat te willen doen, om te 

voorkomen dat de aangesloten leerbedrijven 

hun samenwerkingsverband niet meer als 

hun opleidingsbedrijf herkennen. Ook roc’s 

en vmbo-scholen én ouders van leerlingen 

die al bij het opleidingsbedrijf in dienst zijn, 

zullen misschien even moeten wennen aan 

de nieuwe naamgeving ’Schildersvak-

opleiding’ met de vestigingsnaam en het 

logo van OnderhoudNL Opleidingen. 

Site OnderhoudnL Opleidingen in 
de lucht

Bij landelijke uitingen wordt steeds gebruik 

gemaakt van het logo van OnderhoudNL 

WaDDInXVeen  tijdens de algemene 
Ledenvergadering van de sector 
 Opleidingen op 7 november 2016 is op 
basis van het Jaarplan 2017 globaal 
 vooruitgekeken naar de activiteiten die dit 
jaar door de sector Opleidingen zullen 
worden opgepakt. Inmiddels zijn we ruim 
drie maanden verder en krijgen de plannen 
duidelijker vorm. We blikken samen met u 
graag even vooruit.

- Direct geld verdienen

- Mét baangarantie

OnderhoudNLopleidingen.nl

START NU JE 

SCHILDERSVAK- 

OPLEIDING

OPEN DAGEN
SCHILDERS-
VAKOPLEIDING

OnderhoudNLopleidingen.nl

Volg OnderhoudNL Opleidingen op social media en blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws! | OnderhoudNLopleidingen.nl

Werk je liever met je handen? Zie je graag resultaat na een dag werken? Dan is de schilders- vakopleiding echt iets voor jou!Je gaat direct aan de slag in  het mooie en gevarieerde schildersvak.

START NU JE 
SCHILDERSVAK-
OPLEIDING

ALLROUNDOPGELEID
WERKEND

LERENWil je niet te veel op school zitten, maar een vak leren met je handen, dan is werkend leren echt iets voor jou!

Naast schilderen zijn glas plaatsen, moderne spuittechnieken, behangen  en houtrenovatie ook onderdeel van de opleiding.

Werk afwisselend bij een leerbedrijf, op een project, in de praktijkleerwerk-plaats van de schildersvakopleiding of volg theorielessen bij het ROC.

SCHILDER  WORDEN

OnderhoudNL Opleidingen | Het beste team in vastgoedonderhoud | OnderhoudNLopleidingen.nl

Ligt jouw toekomst in de schilder- en onderhouds-branche? Meld je dan 
nu aan via de website!

CARRIÈRE 
STARTEN

PAS GEEFT PLUS
Tijdens de opleiding werk en leer je op verschillende plekken. Zowel bij je leerbedrijf als bij de schildersvakopleiding word je intensief begeleid. In de praktijkleerwerkplaats van jouw opleidingslocatie krijg je PraktijkAanvullendeScholing (PAS) van deskundige instructeurs. Door de extra praktijkopdrachten 

word je nog breder en met meer vaardigheden opgeleid.

WERKEN IN EEN BRANCHE  MET TOEKOMST

Als schilder bepaal je voor een groot deel het uiterlijk van onze omgeving. Het resultaat van jouw werk is direct zichtbaar. Of het nu gaat om onder-houd aan een huis, een nieuw kantoor 

of een bioscoop. Een schildersvakop-leiding leert jou het vak en je kunt doorleren als je de ambitie hebt. Vakkundige schilders zijn altijd nodig, waar ook ter wereld!

OnderhoudNL Opleidingen voor de toekomst van schilder- en vastgoedonderhoud

WERKEND  
LEREN, 
WAAROM 
OOK NIET?

Led-reclamemasten

Wervingskrant

A3-posters
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Sector Opleidingen vol plannen voor 2017
Opleidingen. Bij de Van Brienenoordbrug bij 

Rotterdam is de eerste led-reclamezuil ge- 

huurd om aandacht te vragen voor de open 

dagen bij de opleidingsbedrijven (zie ook de 

foto op de voorpagina van dit magazine). Er 

wordt vervolgens verwezen naar de site 

www.OnderhoudNLOpleidingen.nl, waar 

alle opleidingsbedrijven als ‘Schildersvak-

opleiding’ te vinden zijn. Geïnteresseerden 

kunnen zich via deze site voor de opleiding 

aanmelden. De site kent op dit moment een 

voorlopige inrichting. Deze wordt de 

 komende tijd verder ontwikkeld.

Creëren van efficiency door 
 samenwerking

Andere onderwerpen die hoog op de agenda 

staan zijn:

- verbetering van de beeldvorming rond  

het beroep, onder andere door betere 

informatie te geven over het perspectief 

dat jongeren hebben als ze in onze 

bedrijfstak aan de slag gaan; 

- verbetering van de instroom door 

 samenwerking met en ondersteuning van 

vmbo-scholen;

- aandacht voor verbeteringen bij examens.

Er wordt ook gewerkt aan het verzilveren 

van de voordelen van de samenwerking, 

door het ontwikkelen van gezamenlijke 

 (model)overeenkomsten. Deze zijn 

 bij voorbeeld te gebruiken in de samen-

werking met de roc’s.

Samen gaan we 

 OnderhoudNL 

 Opleidingen met de 

Schildersvakopleidingen 

herkenbaar neerzetten, 

zodat de noodzakelijke 

groei van nieuwe 

vakkrachten in 2017 

stevig wordt ingezet. n

START NU JE 
SCHILDERSVAK-
OPLEIDING 
EN WORD SPECIALIST IN
VASTGOEDONDERHOUD!

Schildersvak- 
opleiding Friesland  
Anne Wadmanwei 2 
8914 BD Leeuwarden 
058-2885178

Schildersvak- 
opleiding Assen  
Aziëweg 2  
9407 TG Assen 
0592-266066
 
Schildersvak- 
opleiding Zwolle 
Mozartlaan 15 
8003 CB Zwolle 
038-4228710
 
Schildersvak- 
opleiding 
Noord-Holland 
W.M. Dudokweg 66  
1703 DC  
Heerhugowaard 
072-5763030
 
Schildersvak- 
opleiding Zutphen  
Dreef 8a 
7202 AG Zutphen 
088-0031600
 
Schildersvak- 
opleiding Hengelo  
Sportlaan Driene 4 
7552 HA Hengelo 
074-2911355
 
Schildersvak- 
opleiding Nijmegen  
Heyendaalseweg 98 
6503 GH Nijmegen 
024-6456490
 
Schildersvak- 
opleiding Amersfoort 
Hardwareweg 15 
3821 BL Amersfoort 
0345-577725

Schildersvak- 
opleiding Midden 
Nederland 
Utrechthaven 13 
3430 BN Nieuwegein 
030-6081533
 
Schildersvak- 
opleiding Den Haag, 
Leiden en Gouda 
Visseringlaan 16 
Rijswijk 
070-3883150
 
Schildersvak- 
opleiding Rotterdam 
Drutenstraat 2 
3087 CC Rotterdam 
010-2450860
 
Schildersvak- 
opleiding Dordrecht  
M.H. Trompweg 229A 
3317 BA Dordrecht 
0345-577725
 
Schildersvak- 
opleiding Breda  
Biesdonkweg 31 
4826 KS Breda 
013-5837720
 
Schildersvak- 
opleiding 
Geldermalsen 
Poppenbouwing 3a  
4191 NZ Geldermalsen 
0345-577725
 
Schildersvak- 
opleiding Tilburg  
Stappegoorweg 190 
5022 DL Tilburg 
013-5837720
 

Schildersvak- 
opleiding Rosmalen  
Meester Vriensstraat 2 
5246 JS Den Bosch 
073-6458005

Schildersvak-
opleiding Nuenen  
Spegelt 56 5674 
CD Nuenen 
040-2907050
 
Schildersvak-
opleiding Peelland 
Goorsedijk 6 
5730 AC Mierlo 
0492-665505
 
Schildersvak- 
opleiding Zuid-West 
Industriestraat 10 
4462 EZ Goes 
0113-228076
 
Schildersvak-
opleiding 
Limburg 
Kasteel Hillenraedt- 
straat 1  
6043 HA Roermond 
0475-322600

MBO  
Vakscholen
 
Sint Lucas Boxtel 
Burgakker 17 
5281 CH Boxtel 
0411-672270
 
Nimeto Utrecht 
Smijerslaan 2 
3572 LP Utrecht 
030-2714624

Cibap Zwolle 
Nijverheidsstraat 11 
8031 DZ Zwolle 
038-4546944

SCHILDERS- 
VAKOPLEIDINGEN

WAT WIL JE WORDEN?

Uitvoerder
Allround glaszetter

Allround schilder

Specialist schilder/
Restauratieschilder

Medewerker 
metaalconservering

Schilder

Zelfstandig 
ondernemer

Hoofd  
bedrijfsbureau

Excellent  
projectmanager  
Vastgoedonderhoud
(MBO 4 niveau)

Glaszetter

Calculator

Straler

Spuiter

Teamleider

Werkvoorbereider

Bedrijfsleider

Projectleider

Onderhouds- 
adviseur

Lectoraat Vernieuwend  
Vastgoedbeheer 
(HBO-niveau)

Voorman

Materiaal  
beheerder Vakspecialist  

glaszetter

SCHILDERSVAKOPLEIDING  
& LEERBEDRIJF
20 locaties BBL-Leerweg  
door heel Nederland
De BBL-leerweg wordt gekenmerkt door een  
mix van theorie en praktijk. De theorie krijg  
je bij een ROC; de (basis-)praktijkscholing bij een 
Schildersvakopleiding. Met maar liefst 20 loka-
ties door heel Nederland zit er altijd wel een 
Schildersvakopleiding bij jou in de buurt! 
De praktijk leer je bij een ‘leerbedrijf’.  
De Schildersvakopleiding zoekt deze  
voor je en zorgt voor goede begeleiding. 

Erkende leerbedrijven
Een Schildersvakopleiding en alle aangesloten 
bedrijven zijn door de overheid ‘Erkende Leer-
bedrijven’ om jou op te leiden. Dat noemen we 
beroepspraktijkvorming. Dit betekent dat een 
leerbedrijf over de juiste mogelijkheden beschikt 
om jou een MBO-diploma te laten behalen. 

Een leerbedrijf is een veilige leer- 
plaats waar ze bereid zijn om tijd,  
ruimte en middelen voor je vrij te 
maken. Binnen het bedrijf heb je een 
aanspreekpunt, de praktijkopleider, 
ook wel leermeester genoemd. Hij of 
zij draagt de vakkennis aan je 
over en begeleidt jou tijdens 
je gehele opleiding. 

kijk op de achterzijde  
van deze folder voor  
een Schildersvak- 
opleiding bij jou 
in de buurt.

OnderhoudNL Opleidingen,  
het beste team in vastgoedonderhoud OnderhoudNL Opleidingen,  

het beste team in vastgoedonderhoud

OnderhoudNLopleidingen.nl
OnderhoudNLopleidingen.nl

START NU JE 
SCHILDERSVAK- 
OPLEIDING!

- Direct geld verdienen

- Mét baangarantie

OnderhoudNLopleidingen.nl

Brochures

Bestickering auto's

Trekschermen
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START NU JE 
SCHILDERSVAK-
OPLEIDING 
EN WORD SPECIALIST IN

VASTGOEDONDERHOUD!

Schildersvak- 
opleiding Friesland  
Anne Wadmanwei 2 
8914 BD Leeuwarden 
058-2885178

Schildersvak- 
opleiding Assen  
Aziëweg 2  
9407 TG Assen 
0592-266066
 
Schildersvak- 
opleiding Zwolle 
Mozartlaan 15 
8003 CB Zwolle 
038-4228710
 
Schildersvak- 
opleiding 
Noord-Holland 
W.M. Dudokweg 66  
1703 DC  
Heerhugowaard 
072-5763030
 
Schildersvak- 
opleiding Zutphen  
Dreef 8a 
7202 AG Zutphen 
088-0031600
 
Schildersvak- 
opleiding Hengelo  
Sportlaan Driene 4 
7552 HA Hengelo 
074-2911355
 
Schildersvak- 
opleiding Nijmegen  
Heyendaalseweg 98 
6503 GH Nijmegen 
024-6456490
 
Schildersvak- 
opleiding Amersfoort 
Hardwareweg 15 
3821 BL Amersfoort 
0345-577725

Schildersvak- 
opleiding Midden 
Nederland 
Utrechthaven 13 
3430 BN Nieuwegein 
030-6081533
 
Schildersvak- 
opleiding Den Haag, 
Leiden en Gouda 
Visseringlaan 16 
Rijswijk 
070-3883150
 
Schildersvak- 
opleiding Rotterdam 
Drutenstraat 2 
3087 CC Rotterdam 
010-2450860
 
Schildersvak- 
opleiding Dordrecht  
M.H. Trompweg 229A 
3317 BA Dordrecht 
0345-577725
 
Schildersvak- 
opleiding Breda  
Biesdonkweg 31 
4826 KS Breda 
013-5837720
 
Schildersvak- 
opleiding 
Geldermalsen 
Poppenbouwing 3a  
4191 NZ Geldermalsen 
0345-577725
 
Schildersvak- 
opleiding Tilburg  
Stappegoorweg 190 
5022 DL Tilburg 
013-5837720
 

Schildersvak- 
opleiding Rosmalen  
Meester Vriensstraat 2 
5246 JS Den Bosch 
073-6458005

Schildersvak-
opleiding Nuenen  
Spegelt 56 5674 
CD Nuenen 
040-2907050
 
Schildersvak-
opleiding Peelland 
Goorsedijk 6 
5730 AC Mierlo 
0492-665505
 
Schildersvak- 
opleiding Zuid-West 
Industriestraat 10 
4462 EZ Goes 
0113-228076
 
Schildersvak-
opleiding 
Limburg 
Kasteel Hillenraedt- 
straat 1  
6043 HA Roermond 
0475-322600

MBO  
Vakscholen
 
Sint Lucas Boxtel 
Burgakker 17 
5281 CH Boxtel 
0411-672270
 
Nimeto Utrecht 
Smijerslaan 2 
3572 LP Utrecht 
030-2714624

Cibap Zwolle 
Nijverheidsstraat 11 
8031 DZ Zwolle 
038-4546944

SCHILDERS- 
VAKOPLEIDINGEN

WAT WIL JE WORDEN?

Uitvoerder Allround glaszetter

Allround schilder

Specialist schilder/
Restauratieschilder

Medewerker 
metaalconservering

Schilder

Zelfstandig 
ondernemer

Hoofd  
bedrijfsbureau

Excellent  
projectmanager  
Vastgoedonderhoud
(MBO 4 niveau)

Glaszetter

Calculator

Straler

Spuiter

Teamleider

Werkvoorbereider

Bedrijfsleider

Projectleider

Onderhouds- 
adviseur

Lectoraat Vernieuwend  
Vastgoedbeheer 
(HBO-niveau)

Voorman

Materiaal  
beheerder

Vakspecialist  
glaszetter

SCHILDERSVAKOPLEIDING  
& LEERBEDRIJF
20 locaties BBL-Leerweg  
door heel Nederland
De BBL-leerweg wordt gekenmerkt door een  
mix van theorie en praktijk. De theorie krijg  
je bij een ROC; de (basis-)praktijkscholing bij een 
Schildersvakopleiding. Met maar liefst 20 loka-
ties door heel Nederland zit er altijd wel een 
Schildersvakopleiding bij jou in de buurt! 
De praktijk leer je bij een ‘leerbedrijf’.  
De Schildersvakopleiding zoekt deze  
voor je en zorgt voor goede begeleiding. 

Erkende leerbedrijven
Een Schildersvakopleiding en alle aangesloten 
bedrijven zijn door de overheid ‘Erkende Leer-
bedrijven’ om jou op te leiden. Dat noemen we 
beroepspraktijkvorming. Dit betekent dat een 
leerbedrijf over de juiste mogelijkheden beschikt 
om jou een MBO-diploma te laten behalen. 

Een leerbedrijf is een veilige leer- 
plaats waar ze bereid zijn om tijd,  
ruimte en middelen voor je vrij te 
maken. Binnen het bedrijf heb je een 
aanspreekpunt, de praktijkopleider, 
ook wel leermeester genoemd. Hij of 
zij draagt de vakkennis aan je 
over en begeleidt jou tijdens 
je gehele opleiding. 

kijk op de achterzijde  
van deze folder voor  
een Schildersvak- 
opleiding bij jou 
in de buurt.

OnderhoudNL Opleidingen,  
het beste team in vastgoedonderhoud

OnderhoudNL Opleidingen,  
het beste team in vastgoedonderhoud

OnderhoudNLopleidingen.nl OnderhoudNLopleidingen.nl

SPecial: OnDerwiJS  tekSt AAD BULLER    |    BeelD ONDERHOUDNL

Beroepsonderwijs:  
een ondoorzichtig woud?
WaDDInXVeen  een tekort aan jonge 
vakkrachten is één van de grootste 
 bedreigingen voor de bedrijfstak de 
 komende jaren. De sector Schilders heeft 
om die reden in zijn beleidsplan 
 opgenomen dat de beeldvorming over 
schilderen bij de jeugd  positief moet 
 worden  beïnvloed. Dit is ook één van de 
speer punten van de sector Opleidingen. 
Voor ouders en hun kinderen is het 
 moeilijk kiezen, in het woud van 
 opleidingen.

Inzicht in beroepsonderwijs 
in onze bedrijfstak

Om jongeren in de eigen regio 

enthousiast te maken voor een 

opleiding in onze bedrijfstak, is 

ook bij de bedrijven meer 

 duidelijkheid over opleidingen in 

de bedrijfstak nodig. Er moet 

duidelijker worden welke door-

lopende leerlijnen beschikbaar 

zijn.  De opleiding  ‘Schilder’ kent 

iedereen in onze bedrijfstak. Maar 

er zijn meer opleidingen. En als je 

die opleiding ‘Schilder’ hebt 

gedaan, wat kun je dan nog meer? 

In dit artikel geven wij u meer 

inzicht in het beroeps onderwijs in 

onze bedrijfstak. We hebben het 

hier over onderwijs dat voor een 

belangrijk deel door de overheid 

wordt bekostigd.

Voorbereidend middelbaar 
 Beroepsonderwijs (vmbo)

Het vmbo wordt wel de hof-

leverancier van onze beroeps-

opleidingen genoemd. De naam 

zegt het al: het vmbo bereidt 

 kinderen voor op het middelbaar 

beroepsonderwijs. Het vmbo kent 

verschillende ’leerwegen’. Hierbij heeft de basisberoeps-

gerichte leerweg veel praktijkonderwijs, zeg maar ’leren met 

de handen’. De theoretische leerweg kent relatief veel 

theoretische lessen, zoals vroeger de mavo was. Van de vmbo 

basisberoepsgerichte leerweg stroom je  normaal gesproken 

door naar de opleiding ‘Schilder’ op mbo-niveau 2. Binnen de 

sector Opleidingen denken we na over manieren om de 

instroom via het vmbo naar onze opleidingen te bevorderen. 

Ook mensen met een havo- diploma kunnen in een vervolg-

opleiding op mbo-niveau instromen in onze bedrijfstak, 

bijvoorbeeld in de midden kaderopleiding op mbo-niveau 4. 

middelbaar Beroepsonderwijs 
(mbo)
Het mbo is nog steeds het 

 belangrijkste onderwijs in onze 

bedrijfstak. De opleidingen zijn in 

dagonderwijs te volgen (de 

 BeroepsOpleidende Leerweg, BOL), 

maar veel gebruikelijker  

is dat de opleidingen gevolgd 

worden in de Beroeps  -

Begeleidende Leerweg (BBL). De 

opleidingen worden zowel in de 

BOL als in de BBL aangeboden  

door roc’s (regionale opleidingen 

centra). De BBL richt zich op  

leren in de praktijk. Dat praktijk-

leren gebeurt niet op school  

(het roc), maar bij een regulier 

bedrijf, vaak in samenwerking  

met één van de 16 samenwerkings-

verbanden in onze bedrijfstak.  

Dit zijn de opleidingsbedrijven  

die nu nog vaak werken onder  

de naam Schilder^sCOOL of  

Dé Schildersvakschool, maar die 

lid zijn van de sector Opleidingen 

van  OnderhoudNL. Een overzicht 

van al deze opleidingsbedrijven  

is te vinden op de site  

www.OnderhoudNLOpleidingen.nl. 

Het mbo kent verschillende niveaus. 
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De genoemde opleidingen zijn in het schema op pagina 27 

terug te vinden. In toelichtende blokken erboven zijn de 

opleidingen genoemd die bij de verschillende niveaus passen.

De Entreeopleiding (niveau 1) 

De entreeopleiding is er voor jongeren zonder een 

diploma van een vooropleiding. Deze entreeopleiding 

bereidt hen voor op de arbeidsmarkt. Of op doorstroming 

naar een mbo-2-opleiding. Met de entreeopleiding 

kunnen leerlingen de belangrijkste vaardigheden 

ontwikkelen die zij nodig hebben voor een baan. De 

opleiding duurt één jaar.

De basisberoepsopleiding (niveau 2)

De basisberoepsopleiding duurt één tot twee jaar. Het 

bereidt leerlingen voor om uitvoerende werkzaamheden 

te doen. Bijvoorbeeld de opleiding schilder of glaszetter.

De vakopleiding (niveau 3)

De vakopleiding duurt twee tot drie jaar. Leerlingen leren 

hier werkzaamheden zelfstandig uit te voeren. Het gaat 

om beroepen als Gezel Schilder of Gezel Glaszetter. 

Vooropleiding is vaak de opleiding schilder of glaszetter 

(niveau 2), maar rechtstreeks instromen kan ook vanuit 

de gemengde, theoretische en kadergerichte leerwegen 

aan het vmbo, of vanuit de havo.

De middenkaderopleiding (niveau 4)

De middenkaderopleiding duurt drie jaar. Voor sommige 

opleidingen geldt een maximum van vier jaar.  

Leerlingen leren hier werkzaamheden volledig zelfstandig 

uit te voeren. Het gaat om beroepen als Uitvoerder of 

Calculator. Leerlingen die deze opleiding afronden, 

kunnen ook verder studeren op het hbo. Vooropleiding: 

de gemengde, theoretische en kadergerichte leerwegen 

aan het vmbo, of vanuit de havo.

De specialistenopleiding
De specialistenopleiding is bedoeld voor leerlingen die al een 

vakopleiding (niveau 3) hebben gevolgd. De specialisten-

opleiding duurt dan nog één à twee jaar, bijvoorbeeld 

 Restauratieschilder.

Al deze opleidingen worden afgesloten met een officieel 

erkend diploma. De scholen (ROC’s) ontvangen voor een 

leerling nog maar voor een beperkt aantal jaar bekostiging. 

Dat betekent dat het ROC meer dan in het verleden een 

leerling direct op een zo hoog mogelijk niveau wil laten 

instromen. Een leerling van de vmbo kaderberoepsgerichte 

leerweg of gemengde leerweg zal het ROC daarom vaker 

willen laten instromen in een mbo-opleiding op niveau 3, 

toelichting:
Het totaal aantal leerlingen in het vmbo ligt rond de 

100.000 leerlingen. In de bovenbouw van het vmbo 

moeten de leerlingen kiezen voor een sector en een 

profiel. Deze keuze wordt in het derde leerjaar gemaakt.  

Gemiddeld 5.000 leerlingen kiezen (in het derde leerjaar) 

voor techniek. En van die 5.000 ongeveer de helft voor 

het profiel Bouw, Wonen en Interieur. Dit betekent dat 

2.500 leerlingen instromen in het profiel BWI. Het vierde 

jaar telt in aantal een vergelijkbare uitstroom. Dus het 

vmbo kent een landelijke uitstroom van ongeveer 2.500 

leerlingen. Leerlingen die zijn opgeleid  voor beroepen 

als o.a. timmerman, metselaar, stukadoor, meubel- en 

houtindustrie en schilder.

Bron: Doorstroomatlas VMBO: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
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bijvoorbeeld Gezel Schilder. Ondanks dat hij in zijn voor-

opleiding waarschijnlijk nog onvoldoende met het schilders-

vak te maken heeft gehad. 

Binnen de sector Opleidingen onderzoeken we met de 

samenwerkingsverbanden (opleidingsbedrijven) op welke 

manier de opleidingsbedrijven al op het vmbo actief  kunnen 

zijn. Zodat meer vmbo-leerlingen al tijdens hun opleiding 

met onze bedrijfstak te maken krijgen en in een beroep in 

onze bedrijfstak geïnteresseerd kunnen raken.

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs – 
 Bedrijfsleven (SBB)

Alle opleidingen in onze bedrijfstak zijn opgenomen in een 

structuur die door de minister van Onderwijs is vastgesteld: 

de kwalificatiestructuur. De verantwoordelijkheid voor de 

kwalificatiestructuur is ondergebracht bij één landelijke 

organisatie: de SBB. In het verleden lag die verantwoordelijk-

heid bij 17 Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, 

waar Savantis er één van was. Binnen de SBB regelt 

 OnderhoudNL samen met vertegenwoordigers vanuit de 

ROC’s en vertegenwoordigers van werknemersorganisaties 

het onderhoud en eventuele aanpassing van onze 

 kwalificatiestructuur. 

mboKeuzedelen
De opleidingen zijn in kwalificatiedossiers beschreven, die 

passen in de kwalificatiestructuur van onze bedrijfstak. In de 

nieuwe structuur worden ook Keuzedelen ontwikkeld. Die 

Keuzedelen maken zo’n 15% van de onderwijstijd uit. Een 

mbo-opleiding bestaat uit een kwalificatie en één of meer 

keuzedelen. Hiermee kan de leerling zijn vakmanschap 

verbreden of verdiepen. Het keuzedeel is een verplicht 

onderdeel binnen de mbo-opleiding, er moet altijd minimaal 

één Keuzedeel worden gekozen. Net als vaststelling van het 

kwalificatiedossier (de opleiding) zelf, vindt de vaststelling 

van de Keuzedelen binnen de SBB plaats. En voor de Keuze-

delen die onze opleidingen raken, zit OnderhoudNL daar  

dus met vertegenwoordigers van de ROC’s en de werknemers-

organisaties om tafel. Het kan dan gaan om een Keuzedeel 

Betonreparatie of Houtrotreparatie, of bijvoorbeeld een 

Keuzedeel Duits in de grensstreek met Duitsland. Keuze-

delen kunnen niet alleen landelijk, maar ook alleen in een 

bepaalde regio worden aangeboden.

Vakscholen (vakmts’en)
Hiervoor hebben we beschreven dat mbo-opleidingen worden 

aangeboden door roc’s. Er zijn echter ook nog vakscholen. In 

onze bedrijfstak kennen we Sint Lucas in Boxtel, Cibap in 

Zwolle en Nimeto in Utrecht. De eerste twee scholen richten 

zich voor wat betreft onze bedrijfstak vooral op restauratie- 

en decoratieopleidingen op niveau 4. Beide scholen zijn 

samen in een excellentieroute deze opleiding aan het 

opwaarderen. Nimeto richt zich ook op het opleiden van 

middenkader voor schilders- en onderhoudsbedrijven, 

inclusief Vastgoed en Totaal. Met Nimeto is onlangs een 

project gestart dat tot een betere opleiding projectleider 

 vastgoedonderhoud zal leiden. Dit project, om te komen tot 

de excellent projectmanager vastgoedonderhoud, zal vier 

jaar duren.

Hoger Beroepsonderwijs (hbo)
In het verleden bestond bij de PTH Eindhoven een leraren-

opleiding voor het opleiden van docenten schilderen. Veel 

afgestudeerden van deze hbo-opleiding vonden een baan in 

de bedrijven in onze bedrijfstak. Daarmee vervulde deze 

hbo-opleiding een belangrijke rol in het opleiden van hbo’ers 

voor onze bedrijfstak. Die opleiding kon echter niet meer 

zelfstandig voortbestaan en is opgegaan in de opleiding voor 

docenten in de bouw. Toch neemt de behoefte aan hbo- 

opgeleide medewerkers eerder toe dan af. Dit heeft ertoe 

geleid dat OnderhoudNL samen met een aantal woning-

corporaties het initiatief heeft genomen om het lectoraat 

Vernieuwend Vastgoedbeheer in het leven te roepen. Samen 

met de Hogeschool Utrecht is in de opleiding ‘Bouw-

technische Bedrijfskunde’ aandacht ontstaan voor resultaat 

gericht samenwerken bij vastgoedonderhoud. In het vervolg 

van dit lectoraat rolt de Hogeschool Utrecht, in samen-

werking met de Haagse Hogeschool, Saxion Hogescholen en 

de Hogeschool Rotterdam een nieuwe korte opleiding uit: de 

minor ’Updating Built Environments’. Deze nieuwe 

 opleiding kan nu al op grote interesse rekenen, omdat het 

ook over het omvormen van bestaande gebouwen naar 

nieuwe functies gaat. Zelden is het onderwijs zo actueel 

geweest.

Eerder in dit artikel is aangegeven dat Nimeto samen met 

onder andere OnderhoudNL bezig is met de ontwikkeling 

van de opleiding excellent projectmanager vastgoed-

onderhoud. Uit deze opleiding zou ook een bijzondere 

hbo-opleiding kunnen voortvloeien: een Associate Degree 

(AD). Zo’n AD is een 2-jarige hbo-opleiding die zeer 

 vakgericht opleidt voor een baan. Maar ook is doorstroming 

naar een 4-jarige hbo-opleiding mogelijk. n

Wilt u meer weten over de opleidingen  

in de bedrijfstak? Kijk op  

www.OnderhoudNLOpleidingen.nl.

Of stuur een e-mail naar  

a.buller@OnderhoudNL.nl.

26    |    Onderhoudnl magaZine    |    NUMMER 1-2017



!

"#$$%&'(()!*%)+%,-+.$%)/#0-!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1++)23%4%2!5.$%)/#0-!! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 6!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

! "#$%&!!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!!!!!!!!!!'(!)!*+$+,-+,!).!/**&!!
!!!!!!!!!!!%0!$%%0!12(3#4*!5##&-$%6%-!#01%&72/,!!

!

!

!

!

! ! !
! ! !
! ! !

! ! !

"*5!7#8%(9!:!!1(;+,&%#$#.3%.<!!
8%6%3!$3*,6%--%&!9:;<<;=>!8%6%3!?@A231%&!9:;<:B=>!C*DD&*@A-!E01+,-&2%%3!
F*D5%&7%&D%&!9:;<))=>!G33&#+01!5*DD&*@A-!#01%&A#+1H!%0!D3+,,%0I%1&2/J!!
9:;<:K=>!!

=+3%)!5.$%)/#0-!=*5!7#8%(9!<!F%@-#&**-!C%&02%+7%01!C*,-$#%1I%A%%&!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!LM(1*-20$!I+23-!%052&#04%0-,N!
!
!

!

!

OG?E?'PQRSTEU?!

1"*5!

**>!

*(-#-!!
*%)+%,-!
?%)#@A2%!!
>%%)/%3!

!

!

! ! ! ! OG?E?C'SVEP8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
! !

!!
=B15!

!

!

1C5!1"*5!

?>!

?%D%.3$%!!
>%%)/%3!

1"*5!

E*>!

E($%)!
*%)+%,-!
?%)#@A2%!!
>%%)/%$
!
!
!
!
!
!
!

! !

1"*5!

F>!

FA%+G!
)%2#-@A%!
>%%)/%3!!

!

!

!

W&*D-2/D!

#01%&72/,!

!

!

!

C#37*,,%0!

R1+@*-2%!

!
*(-#-G!
'%)+%,-!
5,&%#$#.3!!
9025%*+!:=!

!

!

1(;!
5,&%#$#.3!
9025%*+!K=!

H.2)%%!
5,&%#$#.3!

!

!

"#$$%.!
E($%)!
5,&%#$#.3!!
9025%*+!X=!

I,%@#(&#-2%.!
5,&%#$#.3!!
9025%*+!X=!

!
!
!
!
C%2%.G!
-@A(,,%&#0;!
5.$%)/#0-!
!

!

=+3%)!
*%)+%,-!
5.$%)/#0-!

!

!

5,%.!!
J.#8%)-#2%#2!

"*5!7#8%(9!K!!*(-#-'%)+%,-+,&%#$#.3%.<!
?@A231%&!9:;<K<=Y!83*,6%--%&!9:;<<.=>!E01+,-&2%%3!F*D5%&7%&D%&!9:;<)<=>!
?%&52@%4%1%7%&D%&!$%I#+7%0!9:;<:X=!

"*5!7#8%(9!:! 1(;+,&%#$#.3%.<

"*5!7#8%(9!L!!!"#$$%.!E($%)!5,&%#$#.3%.<!
W&#/%@-4*0*$%&!C*,-$#%1#01%&A#+1>!M2-5#%&1%&!9:;<)X=>!?(%@2*32,-!
?@A231%&%0!9:K<:.=>!?(%@2*32,-!Q%@#&*-2%H!%0!S%,-*+&*-2%!?@A231%&9:;<K.=>!
Z*1%&J+0@-2%!GJI#+7[!'01%&A#+1!%0!E0-%&2%+&!9:K<<.=>!Z3%+&!%0!

20-%&2%+&*152,%+&!9:;<):=!

!"#$%&'())*%+,*++%-!./$'#'"0$"-

.%!F/\!

!
;%!F/\!

!
!
X%!F/\!

!

K%!F/\!

!
:%!F/\!

!

)%!F/\!

!

!

!

X%!F/\!

!
K%!F/\!

!

:%!F/\!

!

)%!F/\!!

FRRSUGGS!

Onderhoudnl magaZine    |    NUMMER 1-2017    |    27



trainingen  tekSt ANNEMIEKE BOS    |    BeelD INSEcTOR

Ontwikkel jezelf met de training Persoonlijke effectiviteit!

Hoe kan ik als eindverantwoordelijke 

binnen het bedrijf een betekenisvolle relatie 

met veeleisende opdrachtgevers opbouwen? 

En hoe kan ik daarnaast intern het 

 gevraagde leiderschap tonen? Met deze 

vragen gingen de deelnemers aan de 

training 'Persoonlijke Effectiviteit' aan de 

slag, onder begeleiding van twee trainers. 

Van tevoren hadden ze een intakegesprek 

gehad om de leerbehoeften in beeld te 

brengen. “Zo’n intake dwingt je om na te 

denken wat je uit zo’n training wil halen”, 

vertelt deelnemer Bob Lenferink. “Voor mij 

stond vast dat ik sterker en beter wilde 

worden in het voeren van persoonlijke 

gesprekken. Ik wil commercieel gezien meer 

halen uit gesprekken met opdrachtgevers en 

ik wil betere feedback geven en ontvangen 

in functioneringsgesprekken met mede-

werkers.” Voor de trainers is de intake vooral 

bedoeld om vast te stellen voor welke 

uitdagingen de ondernemers staan en wat 

ze willen leren om deze uitdagingen aan te 

gaan. “Ieder heeft zijn eigen voorkeurstijlen 

en valkuilen”, aldus trainer Gerard Barends 

van Insector. “Ook willen we ons een beeld 

vormen van de groep en inschatten of de 

deelnemers goed met elkaar kunnen werken 

tijdens de training.” 

tips en adviezen
Gedurende drie aansluitende dagen gaan de 

deelnemers met zichzelf en met elkaar aan 

de slag. Er wordt onder andere gesproken 

over stijlen van leidinggeven, presentatie 

aan de opdrachtgever, de taken van de 

directie, de eigen kernkwaliteiten en 

valkuilen. Veel aandacht is er voor het 

praktisch oefenen met verschillende soorten 

gesprekken. “Een goede mix van theorie en 

praktijk”, zo vindt Joost van der Zeijden.  

“Ik wilde graag inzichten delen met andere 

ondernemers en ook sturing en tips van de 

trainers ontvangen om efficiënter met mijn 

tijd om te gaan en de beste rol binnen het 

bedrijf te bepalen. Dat is geslaagd. Ik kreeg 

een aantal van mijn ideeën bevestigd en 

ontving duidelijke tips en adviezen.” 

nieuwe inzichten
Het oefenen van de gesprekstechnieken 

heeft Bob Lenferink goed geholpen. Hij is 

vast van plan om het geleerde in de praktijk 

te blijven toepassen. “Dat is een uitdaging. 

Als je er even niet aan denkt verval je weer 

in je oude gedrag. Maar ik wil mezelf erop 

richten dat ik vooral scherper in beeld heb 

wat ik uit een gesprek wil halen en hoe ik 

dat wil bereiken.” De training had voor 

Lenferink nog een onverwacht bijeffect: 

“Wij zijn binnen ons bedrijf bezig met een 

organisatieverbetertraject. Ook daarvoor heb 

ik waardevolle adviezen gekregen van de 

andere deelnemers en trainers. Adviezen die 

WaDDInXVeen  OnderhoudnL verzorgt 
ook dit jaar weer een breed aanbod 
 trainingen speciaal voor de bedrijfstak. 
trainingen waarin de techniek centraal 
staat, maar ook op het gebied van 
 communicatie en management, zoals de 
training Persoonlijke effectiviteit. een 
groep ondernemers en leidinggevenden 
nam onlangs deel aan deze intensieve 
driedaagse training. 
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Ontwikkel jezelf met de training Persoonlijke effectiviteit!

ik direct kan toepassen. Bijvoorbeeld als het 

gaat om de volgorde van de te nemen 

stappen en taken en verantwoordelijkheden 

in de werkvoorbereiding en uitvoering. Ik 

had niet verwacht dat de training ook 

daarop aansloot.” Van der Zeijden merkt dat 

hij zich sinds de training minder druk 

maakt over randzaken en zich beter kan 

focussen op zijn doelen en strategieën. “Ik 

heb nieuwe inzichten gekregen en een goed 

beeld van hoe anderen tegen ons bedrijf 

aankijken. Met de trainers heb ik nog een 

vervolgafspraak om dit alles in de praktijk 

verder uit te werken.” Deze ‘nazorg’ hoort 

bij dit soort trainingen, vindt Barends. “Er 

komt een proces op gang. Men gaat aan de 

slag met de nieuwe inzichten en wil het 

geleerde in de praktijk toepassen. Daarom 

gaan we altijd nog één of meer keren bij het 

bedrijf langs om te bespreken of we daarbij 

nog kunnen helpen. Ik ken de bedrijfstak al 

ruim twintig jaar. De ontwikkelingen van 

vandaag vragen echt om persoonlijke 

effectiviteit. Dat gaat verder dan kennis, 

maar vraagt om nieuwe vaardigheden en 

een andere houding ten opzichte van 

opdrachtgevers en medewerkers.”

groepsvorming
De twee ondernemers bevelen de training 

van harte aan aan hun collega’s. Een aantal 

tips willen ze ook nog graag delen. “Je zit 

drie dagen met mede-ondernemers ‘op-

gescheept’ die voor dezelfde uitdagingen 

staan”, vindt Lenferink. “Al snel ontstaat er 

een sfeer waarin je makkelijk dingen deelt, 

elkaar feedback geeft en meedenkt. Dat is 

heel waardevol.” “Het is altijd mooi om te 

zien hoe zich binnen korte tijd een groep 

vormt”, vult Barends aan. “We beginnen dan 

ook al snel met opdrachten die men met 

elkaar uitvoert. En we besluiten met een 

persoonlijke boodschap aan elkaar. Dat 

gebeurde vol enthousiasme en overgave, 

voor ons een teken dat het geslaagd is.”

Van der Zeijden adviseert om vooral tijd te 

investeren in je eigen ontwikkeling. “Die 

investering verdien je dubbel en dwars 

terug.” n

Meer weten over deze training en de andere trainingen van 

 OnderhoudNL? Kijk op de website www.OnderhoudNL.nl/trainingen. 

Daar is ook de catalogus te downloaden.

Met het kwaliteitenspel benoemt 

iedereen elkaars kernkwaliteiten 

én valkuilen
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OnDerHOuDnl garantie  tekSt SASKIA VAN ZANTEN    |    BeelD ONDERHOUDNL GARANTIE

Overzicht winnaars Klant
tevredenheidsonderzoek 2016
WaDDInXVeen – meedoen 
met het klanttevredenheids
onderzoek van OnderhoudnL 
garantie betekent voor het 
garantiebedrijf dat het kan 
zien hoe men in de markt staat 
en hoe dat zich verhoudt ten opzichte van 
andere bedrijven. aan de hand van de 
respons van klanten bij de beoordeling 
creëert een garantiebedrijf eigenlijk 
 ambassadeurs voor zijn eigen bedrijf.

Aan het einde van het jaar wordt uit vijf categorieën de 

winnaar bekend gemaakt met de hoogste klanttevredenheids-

score. De klanten die hun beoordeling insturen, maken elke 

week kans op € 100,- netto retour op de factuur en één keer 

per kwartaal zelfs op € 1.000,- netto retour. U leest hieronder 

de reacties van de vijf winnaars van de KTO-Award  2016. 

Schildersbedrijf W. Hollestein uit ridderkerk
“Het is altijd spannend hoe hoog je 

aan het einde van het jaar geëindigd 

bent in het klantentevredenheids-

onderzoek van OnderhoudNL Garantie. Zodra je een 

 telefoontje krijgt van OnderhoudNL Garantie flitst er toch 

wel een vermoeden door je heen waar dit telefoontje over 

gaat. Eerste reactie op het bericht dat we weer als winnaar uit 

de strijd zijn gekomen was: Yes, weer gelukt!! Voor de vijfde 

keer nog wel. Dat staat nou leuk op de muur van ons kantoor: 

2010 9.2 - 2011 9.3 - 2012 9.4 - 2015 9.5 en 2016 9.6.”

Schildersbedrijf Leo meures B.V. uit Sittard
“Al jaren krijgen onze klanten de flyer 

van het klantentevredenheids onderzoek 

toegestuurd om zo anoniem aan de 

beoordeling deel te kunnen nemen.  

Door de beoordeling worden we op de 

resultaten afgerekend en kunnen we aan de slag om de 

kwaliteit te waarborgen en nog verder te vergroten. Dit keer 

zijn we voor de vierde keer als winnaar in de prijzen gevallen. 

Dat onze klanten ons na de geweldige scores in 2009 van 9.0, 

in 2011 van 9.3, in 2015 van 9,7 ook in 2016 weer met een 9,7 

beoordelen, geeft ons een super fijn en dankbaar gevoel.”

De glaszetter uit tilburg
“Onze eerste reactie toen we 

hoorden dat we wederom 

winnaar zijn van het klantentevreden-

heidsonderzoek van  OnderhoudNL 

Garantie was: ‘Wow dit is leuk’. Ook hier 

hebben wij hard voor gewerkt en altijd 

eerlijk naar gehandeld. Eerlijkheid en 

kwaliteit voorop. Dit vertrouwen dien je na te komen. En dat 

doen wij ook, dat blijkt opnieuw uit het cijfer dat wij hebben 

behaald. Toch gaan wij proberen om dit cijfer dit jaar alsnog 

te verhogen al zal dat moeilijk zijn. In 2014 behaalden we al 

een score van 8,4 en nu in 2016 een score van 9,4.”

andy van der Pauw Schilderwerken  
uit almere
"Potentiële klanten 

zoeken bij het uitbesteden van 

schilder- en onderhoudswerk 

vaak naar de mening en goede 

ervaringen van anderen op 

internet. Ik zie het klanttevredenheidsonderzoek van 

 OnderhoudNL Garantie als dé perfecte ondersteuning van de 

aloude mond-tot-mond reclame. Mijn doel is altijd zo mooi 

mogelijk werk af te leveren. Daarom is het juist zo bijzonder 

om een award voor klanttevredenheid te mogen ontvangen 

als extra waardering. We behaalden 2015 ook al een score van 

9,7 en nu in 2016 een score van 10.”

Schilders en afwerkingsbedrijf m.S. Biere 
uit Haarlem
“Voor Schilders- en Afwer-

kingsbedrijf Biere uit Haarlem is dit de 

eerste keer dat het tot de winnaars van 

het Klantentevredenheidsonderzoek behoort. We waren 

aangenaam verrast toen bekend werd gemaakt dat we een 9,2 

hadden gekregen. Vooral omdat het altijd een prettig gevoel 

geeft dat je klanten blij met je zijn en dat we weer terug 

mogen komen! Ik vind het namelijk belangrijk om te weten 

hoe mijn klanten de werkzaamheden beoordelen en wat  

ze vinden van onze diensten. Aan de hand van deze 

 beoordelingen kunnen wij onze diensten verbeteren en 

optimaliseren.”  n
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OnDerHOuDnl Partner

Arbodienstverlener

 drie maanden gratis verzuiminterventie,  
overname kosten lopend arbo-contract en gratis scan 
oud en lopend verzuim. Bekijk ook de bedrijfsvideo 
op www.remplooi.nl of op  
https://player.vimeo.com/video/136301424

Automatisering

 bij aanschaf Handsoft Compact één opleidingsdag ter 
waarde van € 225,- gratis

 dertig dagen gratis testen digitale werkbonnen en 
formulieren 

 5% korting op ALERT software en gratis toegang 
ALERT klant- en relatiedagen 

 de eerste drie maanden gratis Easysis Voorcalculatie 
& Easy Facturatie. 

Bedrijfsovername  

 www.mkbadviseurs.nl, online verkoopscan & MKB 
Overnamepakket op www.tijdigstartenmetstoppen.nl, 
gratis plaatsing (anoniem) bedrijfsprofiel op alle 
toonaangevende Nederlandse bedrijvenbeurzen, 
eerste adviesgesprek gratis en vaste tarieven voor 
leden van brancheorganisaties

 gratis en vertrouwelijk eerste adviesgesprek,  
10% korting dagdeeltarief en korting plaatsen 
anonieme aan- of verkoopprofielen op  
www.bouwbedrijvenbeurs.nl met daarbij gratis 
doorplaatsing op de toonaangevende Nederlandse 
Bedrijvenbeurzen en overname netwerk

Bedrijfsvoering

 informeer naar onze resultaatgerichte project-
afspraken om RGS te implementeren en/of het 
VGO-keur te halen. Garanties zijn mogelijk!

 10% korting dagdeeltarief Insector-adviseurs  
 

 10% korting individuele tarieven en kosteloze intake 
(quick scan) en ondersteuning CO

2
-toolkit en 

CO
2
-Prestatieladder

 gratis eerste adviesgesprek en organisatiescan van de 
bedrijfsvoering, 10% korting dagdeeltarief i.v.m. 
organisatie advies en interim management 

 op al onze dienstverlening een korting van 10% 

Bedrijfswagens

 totaalleverancier op het gebied van mobiliteit, 
landelijke dekking met 21 automerken waarvan 
negen bedrijfswagenmerken. Een auto kopen, leasen 
of huren, bedrijfswageninrichting, verzekering, 
onderhoud & reparatie, accessoires en zelfs 
 elektrische fietsen & scooters behoren tot de 
mogelijkheden! Bekijk onze acties op de partner-
pagina van OnderhoudNL

Energiebesparing

 6% korting Eneco EcoStroom en AardGas, slimme 
Toon thermostaat voor € 99,- euro (gratis montage 
t.w.v. € 275) en een vast contactpersoon voor al uw 
energievragen!

Flexibel personeel

 € 250,- korting per aangemelde nieuwe werknemer 
 

 vraag naar de actietarieven 
 

 € 300,- korting per aangemelde nieuwe medewerker 
 

Houten gevelelementen

 per project één gratis deur inclusief tien jaar 
geen-gezeur-garantie 

Juridisch

HUISJURISTENMKB

 MKB HuisJuristen schakelt een jurist in als het kan en 
een advocaat als het moet. Gratis telefonisch 
intakegesprek van 15 minuten waarin eerste advies 
wordt verstrekt. Ervaren en gespecialiseerde juristen 
en advocaten die actief zijn op alle rechtsgebieden

 sterk gereduceerde tarieven, juridisch advies op maat 
door gespecialiseerde advocaten op gebied van 
ondernemings- , arbeids-, bouw-, vastgoed-, 
 omgevings-, personen-, familie- en erfrecht.

Materiaalverkoop c.q. –verhuur

 20% korting op gehele machineverhuur assortiment 
en 25% korting op drie productgroepen naar keuze 

 vraag naar de actietarieven 
 

 15% korting op het jaarlijkse WAGNER Kompas,  
bij aanschaf van spuitapparatuur voor de bouw  
(Het Kompas: dé Wagner gids voor de bouw)  
Info: www.wsb-benelux.eu

 vraag naar de actietarieven 
 

 drie jaar lang gratis verzekerd van het beste 
gereedschap 

Salarisadministratie en -systemen

 50% korting op een inwerkgesprek 
 

 5% korting op Persmaster/Paymaster software en 
gratis toegang tot Centric HR & salaris klant- en 
relatiedagen

Trainingen

 op al onze trainingen een korting van 10%

Verfrestanten

 25% korting op lidmaatschap 
 

Verzekeringen 

 premievoordeel tot 40% en een uitgebreid OZP- 
verzekeringspakket voor slechts € 59,50 per maand

Kijk voor de complete aanbiedingen en alle voorwaarden op
www.OnderhoudnL.nl/partners
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OnderhoudnL Verzekeringsdienst: 
‘risicoschijf van vijf’

Iedereen maakt regelmatig de afweging om een verzekering wel of niet af te 
sluiten. Over sommige verzekeringen hoeft men niet na te denken, die zijn 

verplicht. Denk aan de zorgverzekering, of de Waverzekering voor de auto. 

Andere verzekeringen zijn wel zó belangrijk dat u die vanzelfsprekend afsluit;  
denk aan de verzekering van uw bedrijfspand. Als uw bedrijfspand afbrandt en het is 

niet verzekerd, staat u met lege handen. 

Maar zo zijn er ook afwegingen te maken om risico’s niet te verzekeren.  
Bijvoorbeeld omdat het risico financieel gezien te dragen is. Of omdat u als  

bedrijf/particulier het risico dusdanig laag inschat, dat u dit risico durft te lopen.

In al deze gevallen is de OnderhoudNL Verzekeringsdienst de 
 aangewezen partij om u bij deze afwegingen bij te staan.  
En u te adviseren of uw beslissing verstandig is of niet. 

Kijk voor de ‘risicoschijf van vijf’ met verzekeringen  
die u ‘dagelijks’ nodig kunt hebben op  
www.OnderhoudnL.nl/info/onderhoudnlverzekeringsdienst.  
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