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Steeds completer
Inhoud

Mag het nog, in Maart terugblikken op het voorgaande jaar? Normaal blikken we
eind december terug, maar afgelopen jaar was het zo druk dat we onze nieuwsbrief
wat uitgesteld hebben. Dat zegt eigenlijk veel over het jaar 2020. Hoewel het door
corona een bijzonder jaar was met uitzonderlijke uitdagingen, was het voor onze
onderneming ook een heel goed jaar. Dankzij onze medewerkers, die zich prima
aan de veranderingen aanpasten, hebben we ontzettend veel mooie projecten volbracht. Daar zijn we zeer dankbaar voor.

Steeds completer
Prettig samenwerken:
Architect Jan Kröse
Noomiaans: ‘Ervaren
rot in het vak’
Noom Vakwerkschool
EMR-certificaat
Nat

Als bedrijf hebben we ook belangrijke stappen gezet.
Zo zijn we flink gegroeid als waardevolle vastgoedpartner voor woningcorporaties. Er ontstaan langdurige samenwerkingsverbanden waarbij Noom het
volledige onderhoud van vastgoed coördineert en de
communicatie met bewoners invulling geeft. Hiervoor
hebben we een eigen app ontwikkeld en een nieuwe
medewerker aangenomen.
Daarnaast ontvingen we de officiële bevestiging van
onze benoeming tot ERM restauratiebedrijf. ERM staat
voor Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg
en laat zien dat je alles in huis hebt om de restauratie van monumenten op een goede en zorgvuldige
manier invulling te geven. De auditoren hebben onze
bedrijfsprocessen getoetst, ons beoordeeld op sociale

betrokkenheid en onze werkzaamheden geobserveerd.
De bevindingen waren zeer positief, dus we hebben
het felbegeerde certificaat inmiddels ontvangen.
In 2021 staat er zo nog meer te gebeuren, zoals de start
van onze Noom Vakwerkschool. U leest erover in deze
nieuwsbrief. We willen op deze manier een steeds
completere partner voor onze opdrachtgevers zijn en
dankzij de inzet van onze betrokken medewerkers lukt
dat ook. Dat voelt heel goed!
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Architect Jan Kröse over Noom:

“Een 9,5 is zeker op zijn plaats!“

PRETTIG SAMENWERKEN

Architect Jan Kröse
Ruim twintig jaar geleden ontwierp architect Jan
Kröse zijn eigen huis aan de Monnikendijk in Kattendijke. Eén van de aandachtspunten bij zijn ontwerp,
was het onderhoud. Het is dan ook pas voor de
tweede keer in al die tijd dat hij Noom inschakelde
om wat werkzaamheden te verrichten.
“Door enkele bouwfouten moesten er nu toch wat zaken hersteld
worden”, licht Jan toe. “Zo was er een probleem met de boeiboorden. Er
bleek door de aannemer te weinig ventilatie te zijn toegepast. Daarom
moesten de boeiboorden nu vervangen worden. Daarnaast moesten
de koperen goten nagekeken worden en wilde ik graag dat de terrasplafonds en betimmering professioneel gereinigd zouden worden. Nou
ben ik zelf niet onhandig, maar op mijn 75e laat ik deze klussen graag
aan vaklieden over.”

En Noom had alles perfect georganiseerd, het liep als een trein. Alle
vaklieden communiceerden goed met elkaar zodat de werkzaamheden
continu doorliepen. Er was geen dag dat er niks gebeurde.”

Zeer tevreden
De werkzaamheden gebeurden in een bijzondere periode waarin rekening gehouden moest worden met corona. “Daar ging iedereen goed
mee om. Net als met overige veiligheidsaspecten overigens. Steigers
werden degelijk opgebouwd en aan het eind van de dag werd alle
rotzooi netjes opgeruimd. Welk bedrijf en welke vakman we ook over
de vloer kregen, ze waren allemaal even voorkomend en betrokken. Net
als Johan Noom zelf trouwens. Het verraste me dat hij halverwege de
werkzaamheden zelf nog even langskwam om poolshoogte te nemen.
Dat vond ik heel netjes. Je hoort, ik ben een zeer tevreden klant. Tienen
geef ik niet, maar een 9,5 is zeker op zijn plaats.”

Op één lijn met Noom
Het schilderwerk nam Noom zelf voor zijn rekening, voor de overige
klussen schakelden ze gespecialiseerde bedrijven in. “Daarom ben ik
ook zo blij met Noom”, zegt Jan. “Ze doen niet alleen schilderwerk,
maar regelen ook de rest. Zo hebben ze dit keer bouwbedrijf De
Schrijver, loodgietersbedrijf Laroes en schoonmaakbedrijf Koster & Co
ingeschakeld. Tot mijn genoegen zitten deze bedrijven op één lijn met
Noom. Het waren stuk voor stuk vaklieden die bij ons langskwamen.
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Een mooi verhaal over Noom?
mail het naar redactie@schildernoom.nl

ERVAREN ROT IN HET VAK

OPLEIDING IN EIGEN HUIS

Ferry Berkholst

NIEUW!
Noom Vakwerkschool

Ferry werkte eerst bij diverse Brabantse
schilderbedrijven. “Ik kom uit Bergen op Zoom, vandaar.
Maar toen mijn vorige baas in de winter geen werk voor
me had, solliciteerde ik bij Noom. Hier konden ze wel
iemand gebruiken. Het was wel even wennen hoor, als
enige Brabander tussen de Zeeuwen. Wanneer ze snel
praatten, was ik weg. Maar inmiddels ben ik al aardig
ingeburgerd en heb ik het hier reuze naar mijn zin.”
Voorman
Als voorman is Ferry het aanspreekpunt voor onze
klanten. “Tijdens een project moeten ze bij iemand van
het team terechtkunnen met vragen en opmerkingen
en dat is dus bij mij. Maar verder ben ik gewoon als
ieder ander lid van het team hoor. Ik speel hier niet de
baas, we doen het samen. Maar het contact met de
opdrachtgevers vind ik wel een leuk deel van het werk.
Ik maak ook graag een praatje met klanten in de pauze.
Je hoort dan veel verschillende verhalen, daar hou ik
van.”

Noomiaans

Je hebt beginnende groentjes en ervaren rotten in
het schildersvak. Ferry Berkholst is van het laatste
soort. Hij zit al tientallen jaren in het vak, waarvan de
laatste zeven jaar bij Noom.

Toen we eind vorig jaar de kans kregen om
het pand van onze buren te kopen, wisten
we direct dat we deze kans wilden grijpen.
Niet alleen kunnen we de extra ruimte
door de groei van ons bedrijf goed gebruiken, het geeft ons bovendien de kans om
een lang gekoesterde wens te laten ingaan:
het starten van een eigen Noom Vakwerkschool. Een opleidingsafdeling waar we
onze medewerkers kunnen bijscholen in
allerlei specialismen. Denk aan houtrotsanering, wandafwerking, glasplaatsing,
steigerbouw en specifieke vormen van
schilderwerk.

nieuwe medewerkers de kans om ons mooie
vak te leren. Zij-instromers die geen volledige
schildersvakschool doorlopen hebben, kunnen
we nu de tools bieden om een volwaardig
schilder te worden. En nieuw talent van de
schildersvakschool kan bij ons doorgroeien in
diverse specialismen.
We zijn nu druk doende met de inrichting van
onze Noom Vakwerkschool. Hiervoor gebruiken we zoveel mogelijk oude kozijnen,
ramen en deuren. Wat in een project niet
meer bruikbaar was, krijgt nu een tweede
leven als opleidingsmateriaal.

Op deze manier houden we het vakwerk voor
de toekomst behouden en geven we ook

Prielwerk
Waar Ferry ook van houdt, is ‘prielwerk’. “Als ik mag
kiezen, dan werk ik het liefst aan oude huisjes en
monumenten. De verschillende kleurtjes, de kleine
raampjes, de stopverfkantjes, dat soort prielwerk vind
ik heerlijk om te doen. Maar tegelijkertijd ben ik heel
blij met de afwisseling in mijn werk. Ik ga van project
naar project. De ene keer geven we een kerk of een
molen een opknapbeurt. De andere keer zijn we aan een
woningbouwproject bezig of veranderen we de muren in
een meubelzaak. Het is iedere keer wat anders.”
Waardering van leerlingen
Ferry neemt ook af en toe een leerling mee naar
projecten. “Het is leuk om ze wat te kunnen bijleren.
Vooral als ze jouw adviezen accepteren, inzet tonen
en waardering hebben voor het feit dat je hen wilt
verderhelpen.”
Goede relatie
Welke opdracht het ook is: waar, bij wie en met wie,
Ferry gaat er vol voor. “Bij ieder project probeer je zo
goed mogelijk voor de dag te komen. Qua vakmanschap
én communicatie naar de klant. Het is mooi om een
goede relatie met klanten op de bouwen, dat ze weten
dat ze altijd bij je terechtkunnen.” Andersom krijg je er
ook wat voor terug. Laatst riep iemand ‘Hé schilder, ik
help wel even!’, toen hij zag dat ik in mijn eentje een
steiger verzette. En ‘Als je een keer in de buurt bent,
spring maar binnen voor een kop koffie hè?’, zeggen ze
ook wel eens.
“Dat doet me
goed.”

“Als ik mag kiezen, dan
werk ik het liefst aan oude
huisjes en monumenten. De
verschillende kleurtjes, de
kleine raampjes, de stopverfkantjes, dat soort prielwerk
vind ik heerlijk om te doen

KROON OP ONS VAKMANSCHAP

Noom behaalt
EMR-certificering
We zijn blij dat we mogen zeggen dat wij
het EMR certificaat hebben ontvangen.
We zijn trots dat wij dit als familiebedrijf
hebben gerealiseerd. We hopen dat dit ons
nog meer werk zal genereren en dat onze
vakschilders nog meer monumentale
projecten mogen onderhouden

gebouwen willen wij graag onder onze hoede
nemen en ervoor zorgen dat wat onze voorouders hebben gemaakt bewaard kan blijven.

Onze slogan is niet voor niets
‘schilders van nature”. Het
onderhoud van monumentale
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Nieuwe Kerk
te Zierikzee
Restauratie werk van formaat.
Inmiddels zijn we gestart met het vervangen van alle beglazing
en het uitvoeren van al het buitenschilderwerk. Tijdens deze
lock-down periode kunnen we de werkzaamheden in goed
overleg met gebruikers goed uitvoeren.
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

Project
Fleetmarking
Opdrachtgever
Noom Schildersbedrijf
Object
Schaftkeet
Kleuren
-

Nat

Bredeschool
te Tholen
Hier zijn we reeds gestart met het plaatsen van de binnen
beglazing, wandafwerking en schilderwerk deze werkzaamheden zullen we medio Mei 2021 afronden.

Schaal
1:30
Datum
7 maart 2015

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.

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

Villa Overduin
te Oostkapelle
Medio April zullen we starten met het buitenschilderwerk
van de gevels en al het houtwerk aan deze prachtige Villa
in Oostkapelle.

CSG Prins Maurits
te Middelharnis
We beginnen binnenkort aan deze school, wij zullen al
het buitenschilderwerk van deze school gaan uitvoeren.
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Vormgeving
NDRK Creatieve Communicatie
www.ndrk.nl

Gemeente Goes
In opdracht van de gemeente Goes gaan we schilderwerk
uitvoeren aan diverse objecten, deze zijn gelegen in het
centrum van Goes, waaronder De Stenenbrug, Waterpomp, Muziektent en verscheidene gedenkstenen

