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Kennisplatform voor schilders- en onderhoudsbedrijven

Sectorvereniging Schilders- en
Onderhoudsbedrijven (SVSO)
De sectorvereniging maakt deel uit van de Koninklijke Vereniging FOSAG,
ondernemersorganisatie schilders-, onderhouds-, metaalconserveringsen glasbranche, en stelt zich ten doel om de schilders- en onderhoudsbedrijven een duidelijk onderscheidend profiel te geven.
De lidbedrijven van de SVSO vertegenwoordigen de echte kleine en
middelgrote bedrijven die veelal op lokale en regionale markten
opereren. Deze bedrijven worden gekenmerkt door een directe relatie
tussen de ondernemer en de opdrachtgever.
De structuur van de bedrijven is gebaseerd op de combinatie van
ambachtelijk vakmanschap en gevoel voor de waarde van duurzaam
schilderwerk.

De SVSO treedt op als belangenbehartiger voor kleine en middelgrote
bedrijven door:
• de leden te profileren als zelfstandige vakbekwame bedrijven die prima in staat zijn
garant te staan voor de kwaliteit van de geleverde werkzaamheden en activiteiten
• mogelijkheden aan te bieden die het doorwerken in de winterperiode bevorderen
• themabijeenkomsten en cursussen te organiseren die voor leden van belang zijn
bij het uitvoeren van duurzaam schilderwerk
• de leden te informeren over actuele ontwikkelingen in de branche
• samen te werken met andere branches en samenwerking met andere bedrijven te
bevorderen
• het schildersvak te promoten bij jongeren en potentiële werknemers
• contacten te onderhouden met de partners van de koepelvereniging FOSAG
• behoefte aan nieuwe producenten en diensten te traceren en initiatieven te nemen
en te ondersteunen die hieraan tegemoet komen
Kortom: de SVSO zorgt er voor dat deze sector modern en up-to-date is en blijft om
zo de klanten professioneel en kundig van dienst te kunnen zijn.

Specifieke SVSO
producten en diensten:
• airmix.fosag.nl: uitgebreide website
voor het voorkomen van storingen en
fouten bij airmix-spuitapparatuur.

• training Keuring arbeidsmiddelen:
ééndaagse training om zelfstandig
de arbeidsmiddelen uit klasse 0 en 1
te keuren voor het eigen bedrijf.

In totaal zijn zo’n 2.000 bedrijven bij de SVSO aangesloten. Zij vertegenwoordigen
80% van de professionele markt voor schilders- en onderhoudswerk.

• training Acquisitie: tweedaagse
training gericht op het zelfstandig
benaderen van klanten en het
binnenhalen van werk.

SVSO-bestuur:
Rob de Visser, voorzitter, rob@devisser-schilders.nl
Ina Schras, lid, info@pietboersmaschilders.nl
Rob Smeets, lid, schildersbedrijfsmeets@home.nl
Ton de Rooij, lid, ton@tonderooij.nl
Ton Ligthart, lid, info@schildersbedrijfligthart.nl
Walter Hoogesteger, lid, info@walterhoogestegerschilders.nl
Chris de Kruyf, secretaris, kruyf@fosag.nl

De sectorvereniging Schilders- en Onderhoudsbedrijven is onderdeel van de Koninklijke Vereniging FOSAG,
ondernemersorganisatie schilders-, onderhouds-, metaalconserverings- en glasbranche. FOSAG is één
van de grootste branche-organisaties in Nederland. Al sinds 1880 komt zij op voor de belangen van de
aangesloten bedrijven. Gezamenlijk hebben ze zo’n 30.000 werknemers in dienst. De totale omzet bedraagt
circa 3 miljard euro per jaar. Gezien het ledenaantal mag FOSAG zelfstandig CAO-onderhandelingen voeren
met de vakbonden. Vanuit het secretariaat in Waddinxveen werken ongeveer 25 medewerkers aan de
belangenbehartiging.

Lid zijn van FOSAG geeft toegang tot:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de FOSAG Servicedesk voor een snel antwoord op al uw dagelijkse vragen;
checklisten en scans op personeels-, automatiserings-, financieel en kwaliteitsgebied;
het loonkompas met bruto-netto berekeningen volgens de geldende CAO;
de ledenwebsite met vele downloads;
het tweewekelijkse verenigingsblad FOSAG Actueel met veel nieuws en wetenswaardigheden
over de branche;
de wekelijkse digitale nieuwsbrief met het allerlaatste nieuws;
acht uur gratis 1e lijnsadvies op juridisch, bedrijfseconomisch en ander gebied;
2e lijns advies via door FOSAG geselecteerde partnerbedrijven;
kortingen op producten en diensten bij deze partnerbedrijven;
kortingen op eigen brancheuitgaven, trainingen en opleidingen;
kortingen op verzekeringen via de FOSAG verzekeringsdienst;
invloed op de belangenbehartiging door FOSAG bij landelijke, regionale en lokale overheden.

Maar dat is nog niet alles. Uiteraard profiteren alle leden van collectieve belangenbehartiging
op alle belangrijke thema’s.
Om lid te kunnen worden van FOSAG dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:
1 U bent ondernemer in de schilders-, onderhouds-, metaalconserverings- of glaszetbranche
2 U bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
3 U beschikt over een BTW-nummer
4 U bent ingeschreven bij A&O Services (geldt alleen voor schildersbedrijven)
Wilt u lid worden en profiteren van alle voordelen?
Vraag het aanmeldingsformulier aan bij FOSAG: telefoon 0182 571444 of via info@fosag.nl of
via de site www.fosag.nl.

Sectorvereniging Schilders- en Onderhoudsbedrijven van FOSAG, ondernemersorganisatie schilders-, onderhouds-,
metaalconserverings- en glasbranche
Coenecoop 5, 2741 PG Waddinxveen, Postbus 30, 2740 AA Waddinxveen, Tel. 0182 571444, Fax 0182 572083,
E-mail algemeen@fosag.nl, Internet www.fosag.nl

Bezoek www.fosag.nl of bel 0182 571444.
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Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder schriftelijke
toestemming van FOSAG. Hoewel bij het samenstellen van deze brochure de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de
mogelijkheid dat sommige informatie niet geheel juist is. FOSAG is echter niet aansprakelijk voor eventuele schade tengevolge van onjuistheden
in deze uitgave.

