
Hecht waarde
aan hout.

RENOVAID

DOETINCHEM/LEEUWARDEN  p De 
jury van de Nationale Schilders-
Vakprijs hee� negen projecten ge-
nomineerd voor het winnen van 
de awards. De genomineerden 
kunnen de Publieksprijs winnen, 
die wordt toegekend op basis van 
het meeste aantal stemmen via 
www.schildersvakprijs.nl.

De genomineerde projecten zijn ver-
deeld over drie categorieën. In de 
categorie onderhoudsschilderwerk 
zijn het: Woonboerderij Westbeem-
ster (Hoornsche Schilderwerken), 
Kasteel Staverden (Van Triest Schil-
ders) en Beursgebouw/RUG Campus 
Friesland (Nutma Schilders). In de 
categorie Nieuwbouw & Renovatie-
schilderwerk zijn het De Tinfabriek 
in Naarden (Schildersbedrijf Van 
Krimpen), De woonboerderij in La-
ren (Schilder- en Restauratiebedrijf 

Flexkrachten lopen 
miljoenen mis
UTRECHT p In de uitzendbranche worden tientallen, misschien wel honderden miljoenen euro’s ten onrech-
te niet aan werknemers uitgekeerd. Dat is het vermoeden van vakbond CNV, die in een project succesvol 1,2 
miljoen euro aan nabetalingen voor uitzendkrachten loskreeg.

Bij het project, dat anderhalf 
jaar in beslag nam, waren 304 
uitzendkrachten en leden van 

de vakbond betrokken, uit heel ver-
schillende branches. De CNV noemt 
het verontrustend dat de uitzendbu-
reaus die hun werknemers te weinig 
betalen, allen aangesloten waren 
bij één van de twee brancheorga-
nisaties, NBBU en/of ABU. Ook be-
schikten ze over een NEN-certi�caat 
van de SNA. Gemiddeld ging het om 
zo’n 4000 euro aan nabetaling per 
uitzendkracht die succesvol werd 
gevorderd.

Het ging om zaken als het niet 
uitbetalen van de onregelmatig-
heidstoeslag en het niet-aanbieden 
van een vast contract, terwijl dat 
wettelijk wel verplicht was. In de 
glastuinbouw kregen 45 CNV-leden 

een nabetaling van in totaal 120.000 
euro bruto en 105.000 netto. Daar 
ging het, bij een in de glastuinbouw 
gespecialiseerd uitzendbureau, om 
het stelselmatig onjuist toepassen 
van de inlenersbeloning. Waaron-
der een onjuiste functie-indeling, 
onjuiste jeugdlonen en het niet toe-
kennen van een reiskostenvergoe-
ding.

Bij een detacheerder die mensen 
te werk stelde in de verzekerings-
sector hebben negen CNV-leden on-
geveer 50.000 euro nabetaald gekre-
gen. Dit ging ook over het niet nale-
ven van de inlenersbeloning.

Op basis van deze ervaringen 
vermoed de vakbond dat er in de 
uitzendbranche ‘tientallen of hon-
derden’ miljoenen euro’s onterecht 
niet aan de uitzendkrachten worden 
uitgekeerd.

Ornamenten geïnspireerd 
door bakkersvak
DEN HAAG   p Als schildersbedrijf moet je ook houtrot kunnen verwijderen op 
moeilijk bereikbare plaatsen. Zoals deze met ornamenten versierde 
dakkapellen. Om deze details te kunnen herstellen, hee� Douw 
Schilderwerken uit Den Haag een methode ontwikkeld om originele 
ornamenten na te maken. Alexander Douw, eigenaar van Douw 
Schilderwerken: ‘We hebben ons laten inspireren door het bakkersvak. Eerst 
xeren we het ornament, zodat het goed vast staat. Dan maken we een mal 
door middel van een soort siliconenklei. Dit vullen we met een epoxymiddel. 
Wanneer dat gehard is, kunnen we het bewerken met een hechtprimer en een 
normaal verfsysteem. Het is niet te onderscheiden van een echt houten 
ornament. Deze methode is snel en bovendien kan het niet meer gaan rotten, 
waardoor het ook duurzaam is.’ Op de foto zien we David Blits aan het werk 
aan een dakkapel in het Zeeheldenkwartier. FOTO: DOUW SCHILDERWEKREN

Geen vast contract,
wél wettelijk verplicht
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Schrijf je in en bekijk ons volledige aanbod
op OnderhoudNL.nl/trainingen

In september en oktober: 
Saneren asbesthoudende 
beglazingskit

In november:
Probleemloos doorstromen van 
schilder naar leidinggevende
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Schilders: stem
op projecten

lijk Paleis (Wolters/Ovink restaura-
tie en decoratie). Van de projecten 
zijn video’s gemaakt, te zien op het 
YouTube-kanaal SchildersVAKTV en 
op www.schildersvakprijs.nl. Hier 
kan op de projecten gestemd wor-
den. Meer over de Genomineerden 
en de Nationale SchildersVakprijs 
leest u op pagina 11 van deze uit-
gave. 

Davor) en Het Polder Ho£e in Anna 
Palowna (Van der Plas Glas- en 
Schilderwerken). Tenslotte zijn drie 
projecten in de categorie decoratie- 
en restauratieschilderwerk genomi-
neerd: Kasteel De Haar in Haarzui-
lens (Schildersbedrijf Hoogstraten), 
Villa Terra Nova in Loenen aan de 
Vecht (Do�ne) en de stijlkamers en 
de kapel van het Aartsbisschoppe-


