FOSAG 006 nummer 01 - 2011 24-01-11 14:08 Pagina 24

WERK IN UITVOERING

Grootschalig doorwerkproject bij
vakbond CNV Publieke Zaak
‘Schilders- en Afbouwbedrijf Van Gelderen’ overbrugt winter met groot onderhoud
DEN HAAG – De winter is de tijd van de doorwerkprojecten.

Vanaf 1 november tot 1 april wordt de winter overbrugd

halen”, vervolgt Remmerswaal. “Ook CNV Publieke Zaak moet op de
kleintjes letten. Wij hadden wel oren naar een groot doorwerkproject
om de winter door te komen. CNV Publieke Zaak zag dat ook wel
zitten. Niet alleen om ons tegemoet te komen en omdat zij één van
de partijen zijn die ‘4 seizoenen onderhoud’ propageert. Maar ook
omdat de onderhoudskosten opgedeeld konden worden in twee
boekjaren. Financieel gezien kwam hen dat wel goed uit.”

door het hoofdkantoor van de vakbond CNV Publieke Zaak

Contract

‘Schilders- en Afbouwbedrijf Van Gelderen’ heeft wel een
heel bijzonder exemplaar in de wacht weten te slepen.

onder handen te nemen. Dat gebeurt, zo blijkt uit navraag,
niet alleen uit oogpunt van een maatschappelijke
verantwoordelijkheid voor de schildersbranche. ‘Het
opknippen van de onderhoudskosten in twee boekjaren
speelde daarbij ook een rol’, aldus vennoot Ronald van
Gelderen.
Van Gelderen richtte zijn bedrijf twintig jaar geleden op en vijf jaar
later werd Michel Remmerswaal zijn kompaan. Gestart met particulier
werk, kwamen er ook grote opdrachten los. Zoals acht jaar geleden,
toen het duo met hun personeel in de winter voor het eerst schilderde
bij CNV Publieke Zaak voor binnenwerk.
Tevreden als CNV Publieke Zaak destijds was
over het puike werk, werd het bedrijf
gevraagd om een second opinion te geven
over het buitenwerk dat net afgerond was.
Daar had een ander schildersbedrijf echter
met de pet naar gegooid. ”Er was geen geld
om de boel gelijk door ons te laten
overdoen”, herinnert Van Gelderen zich.
“We stelden toen een kleine beurt voor in de
zomer van 2007 om zo het groot onderhoud
nog even uit te kunnen stellen. CNV
Publieke Zaak was erg blij met de eerlijke
aanpak van ons.”

Ten tijde van publicatie staat het hoofdgebouw van CNV Publieke
Zaak, gelegen in de ambassadewijk tegenover het Vredespaleis, aan de
voorkant en aan de rechterkant in de steigers. Op de dakrand is een
waterdichte regenkap aangebracht. Rondom de steigers is wind- en
waterreducerend gaas gespannen. Regen vormt geen probleem, ware
het niet dat er dan vanwege een te hoog vochtigheidspercentage niet
afgelakt kan worden. Dan moet het minimaal zo’n vier à vijf graden
zijn. Tot nul graden kan er sowieso met grondverf geschilderd worden.
“We kunnen altijd terugvallen op werk in het koetshuis, oftewel onze
keet. Of op het binnenwerk bij CNV Publieke Zaak waarvoor we al
een onderhoudscontract kregen”,
stelt Van Gelderen.
”Als alles straks
glimt, weten we dat
we ook zo’n contract
voor het buitenwerk
krijgen.”
<

Prijs
De echte grote beurt, uitgevoerd met Sikkensverf waarbij kosten noch moeite werden
gespaard, had de vorige winter moeten plaatsvinden. Maar dat was budgettair niet haalbaar.
Dus schoof het doorwerkproject door naar
deze winter. “Ondanks het feit dat onze klant
uiterst tevreden was, moesten we toch wel wat
aan de prijs doen om de opdracht binnen te
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Dankzij het hoofdgebouw van CNV Publieke Zaak overbrugt ‘Schilders- en Afbouwbedrijf Van Gelderen’
de hele winter (inzet: Ronald van Gelderen en Michel Remmerswaal bij de dakrand van het
monumentale pand, die eerst helemaal is afgekrabd)

