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Een tijd van bezinning
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Noomiaans: ‘Het 
voelde meteen weer als 
thuis’

EBM-maatregelen

Duurzaam

Nat

Wat kunnen we nog meer betekenen voor anderen? 
Onze medewerkers, maar ook de zwakkeren in de 
samenleving. Hier zijn we nog meer voor gaan doen. 

Normaal, in deze zomerperiode, wensen we u een 
fijne vakantie toe. Dat doen we nu ook. Wellicht is het 
een andere vakantie dan u gewend bent, maar geniet 
ervan! Ontdek hoe mooi ons land is, beleef leuke 
momenten met uw familie en vrienden en geniet van 
de mooie zomer! 

Qua werkzaamheden zagen we een verschuiving. 
Het was even niet verstandig om werkzaamheden in 
bijvoorbeeld verzorgingstehuizen door te laten gaan, 
maar anderzijds weer wel een goed moment om 
onderhoud te plegen aan gebouwen die vanwege de 
situatie tijdelijk leegstonden, zoals scholen en ge-
meentehuizen. Het oude Stadhuis in Veere is ook zo’n 
voorbeeld. Hierover leest u in deze nieuwsbrief.

In een situatie als deze is werk natuurlijk bijzaak. Het 
gaat om de gezondheid en het welzijn van mensen. 
Gelukkig hebben wij binnen het bedrijf geen zieken 
gehad, maar de situatie heeft ons wel aan het denken 
gezet. De afgelopen maanden waren een tijd van 
bezinning, zowel zakelijk als privé. Zijn we goed bezig? 

Natuurlijk zat de schrik er direct in, ook bij ons, toen het coronavirus de wereld vol-
ledig op zijn kop zette. Wat kunnen we doen? Hoe beschermen we onze mensen? 
Wat we erg mooi vonden om te zien, was dat onze medewerkers hierin ook hun 
eigen verantwoordelijkheid namen en elkaar de ruimte gaven tijdens het werk en 
de pauzes. Mede dankzij hen is alles goed gegaan. 



Een mooi verhaal over Noom?
mail het naar redactie@schildernoom.nl
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“De houten wijzers van de klok, dat 
stond niet eens in het contract, maar 

hebben jullie toch meegenomen.“

In 2017 vroeg Gemeente Veere aan diverse schilders om een 
voorstel te maken voor het onderhoud van verschillende restau-

ratieobjecten voor de duur van 15 jaar. Vanuit Schildersbedrijf 
Noom dienden we een plan in, hoe wij dit zouden aanpakken. 

We kwamen als beste uit de bus.

PRETTIG SAMENWERKEN

Restauratieobjecten Gemeente Veere

“We zijn onder meer beoordeeld op prijs en planvorming”, legt project-
leider Peter de Muijnck uit. “En”, vult Johan Faasse van Gemeente Veere 
aan, “ook op jullie activiteiten op sociaal gebied. Jullie helpen zwakkeren 
uit de samenleving door hen op te leiden als schilder. Dat speelde voor 
ons ook een belangrijke rol.” “Opdrachtgevers vinden het steeds vaker 
belangrijk dat we sociaal actief zijn”, bevestigt Peter. “Dat heet ‘social 
return of investment’. Wij voldoen hieraan. Zo hebben we bijvoorbeeld 
iemand van Orionis kunnen plaatsen op diverse werken van de Gemeen-
te Veere.

WE WAREN ER NU TOCH
Het onderhoud van diverse molens, kerktorens en het oude Stadhuis 
van Veere ligt de komende 15 jaar in handen van Schildersbedrijf Noom. 
“Dit voorjaar hebben we het Stadhuis van Veere volledig onderhanden 
genomen en zo gaan we dat iedere vijf jaar doen”, begint Peter. “We 
hebben het pand aan de buitenkant helemaal opnieuw geschilderd. Met 
twee man zijn we er negen weken mee bezig geweest om de kozijnen, 
tralies, balustrade, luiken en dakkappellen op te knappen.” “En de houten 
wijzers van de klok”, vult Johan Faasse aan. “Die stond niet eens in het 
contract, maar hebben jullie toch meegenomen.” “Ach ja, we waren er nu 
toch”, verklaart Peter. 

GOEDE PLANNING
“Het was een leuke en uitdagende klus voor zowel mij als de schilders. 
Het is noodzakelijk dat je bij de gemeente Veere de noodzakelijk vergun-
ning regelt voor de opstelplaats van de hoogwerkers en kraan.  

Ik moest voor een goede planning zorgen en daar komt bij een pand als 
dit best veel bij kijken. Je hebt verschillende soorten hoogwerkers nodig 
omdat het veel werk op hoogte is. Je moet precies inschatten hoe lang 
schilders ergens over doen en wanneer de kranen dus nodig zijn. Je moet 
omwonenden informeren over wat er gebeurt en wanneer ze eventueel 
overlast kunnen ervaren. Ook de brandweer moet je tijdig verwittigen 
wanneer een straat tijdelijk onbereikbaar is. Een geluk bij een ongeluk 
was de coronatijd, waardoor we geen nauwelijks rekening moesten hou-
den met de bereikbaarheid van de omgeving, en de mensen in het pand. 
Het pand was immers leeg.”

OP GROTE HOOGTE
Voor de schilders was het vooral de hoogte die deze klus bijzonder 
maakte. “Je moet je voorstellen dat er op enig moment een schilder in 
een manbak aan een lijn van dertig meter naar beneden hangt waarbij 
de telescoopkraan helemaal over het pand heen draait, zodat wij aan de 
de achterkant ons werk kunnen doen.. Alleen op die manier konden we 
de ramen aan de achterzijde van het Stadhuis bereiken. Op zo’n moment 
is communicatie met de persoon in de kraan van groot belang. Die ziet 
niks, maar moet wel op tien centimeter nauwkeurig de schilder op zijn 
plaats brengen. En denk ook aan het werken aan de dakkapelletjes he-
lemaal bovenin. Eén verkeerde beweging met de kraan en je beschadigt 
met je mast zo een ornament van driehonderd jaar oud.”

ERM-CERTIFICAAT
Die uitdagingen staan nog los van het specialistische schilderwerk aan 
dergelijke oude panden. “Onze schilders zijn goed in staat om het schil-
derwerk van aan monumentenpanden uit te voeren. restaureren. We zijn 
bezig om onze expertise nu ook aan te tonen met een ERM-certificaat. 
Hiermee laat je zien dat je bijvoorbeeld kleur-historisch onderzoek kunt 
doen en oude technieken beheerst zoals vergulden met bladgoud of het 
verzorgen van marmer- en houtimitaties. Nu deze expertise (kwaliteits-
borging) bij opdrachtgevers langzaam verdwijnt, komen dit soort taken 
steeds vaker bij bedrijven als ons te liggen. Wij laten graag zien dat we 
het kunnen.”
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Duurzaam

Mooie opdracht voor Energie 
Besparende Maatregelen

INVESTERING VOOR DE TOEKOMST

VAN ENERGIELABEL D NAAR B

Duurzaamheid is niet meer weg te denken 
uit onze maatschappij. Gelukkig zijn steeds 
meer mensen en organisaties bezig met het 
verduurzamen van hun woningen en be-
drijfsgebouwen. Wij helpen daar graag bij 
en kijken continu hoe we nog beter op de 
wensen van onze klanten kunnen inspelen. 

Natuurlijk zijn we ook zelf actief in verduur-
zaming. Tien jaar geleden bouwden we al 
gasloos en nu plaatsen we 110 zonnepanelen 
op ons dak, zodat ons pand volledig energie-
neutraal wordt. Afval scheiden doen we ook. 
Zo verzamelen we bijvoorbeeld glas, bouwma-
terialen, oud papier, plastic en chemisch afval 
in verschillende containers op ons terrein. 

Om dit netjes en veilig te houden, plaatsten 
we onlangs een hek rond ons terrein.  namen 
we een stuk groenstrook van de gemeente 
over om deze zelf netjes aan te leggen en 
legden we nieuwe bestrating aan. We kunnen 
weer jaren vooruit!

Begin dit jaar hebben we een aanbesteding 
in opdracht gekregen van woningcorpe-
ratie Stadlander. De omvang van deze 
opdracht betreft ruim 450 wooneenheden, 
waarvan het schilderwerk, het voegwerk 
en de beglazing moet worden uitgevoerd. 
Tevens moeten er bij 16 woningen EBM 
(energie besparende maatregelen) worden 
uitgevoerd.

Deze maatregelen houden in dat er bij deze 
woningen zowel dak- als spouwmuur- 
isolatie zal worden aangebracht. Ook zal het 
voegwerk worden vervangen en zullen er 
nieuwe Velux-dakramen worden geplaatst. De 
woningen worden in zijn geheel voorzien van 
nieuwe beglazing en ten slotte zal uiteraard 
ook het schilderwerk worden uitgevoerd.

Zo brengen we deze woningen van een 
energielabel D naar een energielabel B. Deze 
werkzaamheden voeren wij uit met vaste 
partners die we de afgelopen jaren aan ons 
hebben kunnen binden.

Cees van de Graaf: 
“Het voelde meteen
weer als thuis”.
Na tien jaar is Cees van de Graaf weer op het oude 
Noom-nest neergestreken. Deze zomer dan toch, 
want in de winter is hij actief als instructeur op de 
Schildersvakschool.

“Ik ben in januari bij de vakschool begonnen en moet 
nog even afwachten hoeveel werk er straks, als de prak-
tijklessen in november weer starten en mijn voorganger 
stopt, allemaal op me afkomt. Nu, in de zomer, werken 
de leerlingen fulltime bij hun leerbedrijven. Dat geeft 
mij dus de mogelijkheid om nog een aantal maanden als 
schilder aan de slag te gaan.”

Dat doet Cees nu dus bij Schildersbedrijf Noom. “Het 
is leuk om terug te zijn en zo warm onthaald te worden 
door Johan en alle collega’s. Toen ik oud-collega’s na tien 
jaar weer terugzag, was het alsof het pas een week gele-
den was dat ik hier werkte. Het voelde meteen weer als 
thuis.” Cees neemt hier deze zomer als leermeester een 
paar leerlingen onder zijn hoede. “Ik help hen vooral met 
productkeuze, vooruitdenken en netjes werken. Natuur-
lijk maken ze nog fouten, maar dat mag ook bij Noom. 
Hier krijgen ze echt de tijd om het vak goed te leren.”

Cees zorgt er graag voor dat de leerlingen het naar hun 
zin hebben. “Ik probeer het gezellig te maken en de 
leerlingen alles te laten doen, niet alleen de minder leuke 
klusjes. Dan hebben ze er veel meer plezier in en leren 
en werken ze veel beter. Daarnaast probeer ik ze ook 
wat normen en waarden bij te brengen. Gedag zeggen 

tegen de op-
drachtgever, geen 
rommel laten slin-
geren, dat soort 
kleine dingen.”

Cees is met veel 
plezier leermeester 
en instructeur, 
maar voelt zich 
bovenal schilder. 
“Dat is mijn vak 
en dat probeer ik 
jongeren te leren.” 
Hoe heeft hij het 
eigenlijk zelf ge-
leerd? “Per toeval. 
Na de middelbare 

school had ik nog geen werk en een schilder zocht op 
dat moment een vakantiekracht. Ik had nog nooit een 
kwast vastgehouden, maar mocht toch aan de slag. Zo 
ben ik erin gerold en gaandeweg leerde ik het vak van 
leermeester. Het is een mooi vak. Het leukst vind ik het, 
om iets wat niet zo netjes is, weer helemaal op te knap-
pen zodat het er weer jaren tegenaan kan.”

Dat hij zijn passie voor dit vak kan overdragen aan jonge-
ren, vindt Cees fantastisch. “Als je ze dan ziet groeien en 
jaren later als schilder op hun eigen benen ziet staan, is 
dat echt heel mooi. Ik kan schilders van harte aanraden 
om leermeester te worden en ik hoop dat ze dat doen, 
want dat is met ons groeiende leerlingen- en zij-instro-
mersaantal hard nodig.”

DE MEESTER...

“Ik probeer het 
gezellig te maken en 

de leerlingen alles te 
laten doen, niet al-

leen de minder leuke 
klusjes. Dan hebben 

ze er veel meer 
plezier in en leren en 
werken ze veel beter.
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Medio September starten we met het buiten-

schilderwerk aan diverse panden van de provincie 

Zeeland in Middelburg.

Provincie Zeeland
te Middelburg

Vormgeving 
NDRK Creatieve Communicatie

www.ndrk.nl

Sint Maartensdijk
Telefoon 0166 663 804
info@schildernoom.nl

Kapelle
Telefoon 0113 340 235
info@schildernoom.nl

Zierikzee
Telefoon 0111 412 567

www.schildernoom.nl

reclameatelier

Van der Meer Reclameatelier
Nijverheidsweg 21
4311 GD Bruinisse
T 0111 48 4084
F 0111 48 4085
E info@arievandermeer.nl
I  www.arievandermeer.nl

Kleuren zijn niet geheel representatief
voor het eindresultaat. Op nieuwe ontwerpen
berusten auteursrechten. Uw opdracht voor
uitvoering van bijgaand project door 
Van der Meer betekent automatisch
auteursrechtelijke toestemming. In 
uiteindelijke positionering kunnen lichte
afwijkingen optreden. 

Project
Fleetmarking

Opdrachtgever
Noom Schildersbedrijf

Object
Schaftkeet

Kleuren
-

Schaal
1:30

Datum
7 maart 2015
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Kantoorpand van het Koninklijk Nederlands Instituut voor 

Zeeonderzoek (NIOZ) wordt geupdate, wij gaan hier in 

opdracht van Bouwgroep Schrijver het glas,behang en 

schilderwerk verzorgen. Start van het werk zal zijn Okto-

ber 2020 oplevering staat gepland voor November 2021.

De kantoren van Mawipex Rilland worden opgefrist, wij 

zullen hier het behang en schilderwerk gaan uitvoeren 

medio november december 2020.

Kantoorpand NIOZ
te Yerseke

Mawipex 
te Rilland

In Steenbergen starten we binnenkort met het buitenschil-

derk aan deze VVE hier gaan we een de kleuren aanpassen 

wat zal zorgen voor een frisse uitstraling.

Appartementen- 
complex Tilleborgh

te Steenbergen

Na de vakantie starten we met het schilderwerk aan de 

Molen Nooit Gedacht in Arnemuiden, in opdracht van de 

Gemeente Middelburg.

Molen 
‘Nooit Gedacht’ 

te Arnemuiden
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