
Oproep voor 2022:

VOOR EN DOOR 
DE SECTOR, 
DRAAG JE 
STEENTJE BĲ! 

JAAROVERZICHT 2021
ONDERHOUDNL INDUSTRIEEL

Het jaar 2021 stond in het teken van corona en bijbehorende QR-codes. 
Volg de QR-codes in dit jaaroverzicht voor meer informatie. Het was een 
bewogen jaar in vele opzichten. In dit jaaroverzicht lees je over de activiteiten 
in 2021 en wat we gaan doen in 2022. Input vanuit de leden is altijd welkom!

Ken je bedrijven die nog geen lid 
zijn? Laat ze het proeflidmaatschap 
een jaar lang proberen.

TIP:

MELD JE 
HIER AAN

CORONA: HELE JAAR 
UPDATES, HANDLEIDINGEN 
EN INSTRUCTIES.
De bedrijven in onze sector kunnen 
gelukkig doorwerken tijdens de 
coronacrisis. Zij houden zich aan de 
richtlijnen die staan in het protocol 
‘Samen veilig doorwerken’.

PROTOCOL

SAMEN VEILIG
DOORWERKEN

Als nieuwe sectormanager vaar ik samen met een 
daadkrachtig bestuur een aangescherpte koers. Veel 
activiteiten om OnderhoudNL Industrieel-bedrijven te 
faciliteren worden vaak achter de schermen uitgevoerd. 
In de aangescherpte koers is daarom veel meer ingezet 
op ledencontact, zichtbaarheid en kennisdeling.

Zoals afgelopen september tijdens het Industrieel Event 
aangekondigd, hadden wij gehoopt op 20 januari 2022 

het Nieuwjaarsevent te 
kunnen organiseren bij het 
Werkspoorcafé ‘De Leckere’, 
het proeflokaal van de 
gelijknamige Brouwerij. 
Echter, dit event zal niet 
doorgaan op 20 januari. 
Maar wat in het vat zit... Ferdinand

Wieman

Of kijk 
achterop

In ons beleidsplan staan 
uiteraard de vier OnderhoudNL 
thema's centraal, namelijk:

1. Klimaat & Energietransitie
2. Ontwikkelen
3. Ketensamenwerking
4. Arbeidsverhoudingen 

BELEIDSTHEMA’S

Aan het einde van 2020 hebben we 
kennis mogen maken met onze nieuwe 
sectormanager, Ferdinand Wieman.

VERENIGINGSZAKEN

LEDEN & ZICHTBAARHEID

• Artikel in OT Magazine
• Promotievideo Industrieel
• Artikel in OnderhoudNL 
• Magazine

Ledenontwikkeling

Bekijk de terugblik op deze 
twee events in het JaaroverzichtINDUSTRIEEL EVENTS

Wij hebben in 2021 ons 
bestaande beleidsplan 
verder aangescherpt. 
Lees hier meer over 
in het OnderhoudNL 
Magazine. 

Bastiaan Spoelstra
Bilfinger, voorzitter

Jo Neefs
Iris

Gert Koster
Henskes Noord 

Philippe Pfeiffer
Muehlhan

LEDEN TECHNISCHE 
COMMISSIE INDUSTRIEEL

•  Ilja Bangma, Van der Ende Industry
•  Richard Draër, Van der Ende Industry
•  Gert Koster, Henskes Noord
•  Joris Lugies, Bilfinger
• Jo Neefs, Iris
• Elie van Schenkhof, GSB
•  Olaf Smale, Brand Coating Services

NAMENS ONDERHOUDNL
NAMEN DEEL:

• Christel Peppelenbos, 
• arbo & milieu
• Ralph Bot, 
• NEN-vertegenwoordiger
• Ferdinand Wieman,
• sectormanager

Dit jaar hebben wij meerdere 
nieuwe leden mogen 
verwelkomen:

Dit jaar zijn er diverse Ledenmails Industrieel 
verstuurd met relevant en specifiek nieuws en 
verzoeken voor onze sector. 

LEDENMAILS

Leden-
bezoeken

In 2021 is met ± 20 leden op locatie 
en/of online kennisgemaakt. Plan 
gerust een afspraak in! 

ONZE BESTUURSLEDEN

NIEUWE DATUM EVENT:
17 MAART 2022
Wij hebben besloten om het eerste event van 2022 uit te 
stellen naar 17 maart aanstaande. Wij hopen dat het dan 
mogelijk is om elkaar op deze industriële locatie te 
ontmoeten.

Als voorproefje op dat event ontvang 
je wél alvast bijgaand borrelpakket 
om samen met collega's van te 
genieten. Laten wij er samen een 
mooi jaar van maken!

Mede namens het bestuur, 
met vriendelijke groet,

BEKĲK ALLE 
DOCUMENTEN 
EN NIEUWS-
BERICHTEN 
IN HET DIGITALE 
JAAROVERZICHT
2021

In 2021 zijn onder andere de volgende 
onderwerpen aan de orde geweest:

• Straalgrit 
• Chroom-6 
• NEN-normen 
• Gevaarlijke stoffen 
• Qualification of personal.

BEKĲK HETJAAROVERZICHT

BEKĲK HETJAAROVERZICHT

BEKĲK HET
JAAROVERZICHT

Wees welkom 
om ook een 
steentje bij 
te dragen aan 
de sector!

NIEUW



KETENSAMENWERKING

Het aangekondigde OnderhoudNL Industrieel Event 
‘Nieuwjaar’ van 20 januari is omgezet naar het 
OnderhoudNL Industrieel Event ‘Toekomstbestendig’. 
Wij achten de kans dat een fysieke bijeenkomst op 
20 januari georganiseerd kan worden te klein en gaan 
voor 17 maart, een datum waarop de kans groter is. 

Datum en locatie: Donderdag 17 maart van 15.00 tot 
20.00 uur in Werkspoorcafé De Leckere in Utrecht.

Wij nodigen jou en jouw collega's van harte uit om deel te 
nemen. Wij hebben een mooi programma samengesteld 
met o.a. InnovatiePitches.

NB. Introducees zijn ook welkom 
om kennis te maken met 
OnderhoudNL Industrieel!

Tot dan!

In 2022 willen wij weer veel toegevoegde waarde 
leveren door de doorlopende activiteiten rondom 
de thema’s voort te zetten en zelfs uit te breiden. 

ONZE SPEERPUNTEN 
VOOR 2022 ZĲN:
1. Stimuleren instroom nieuwe industrieel schilders

 door middel van video en verdere promotie 

2. Aanbieden van bedrijfsscans & coaching 

 (incl. duurzaamheid)

3. Organiseren van Industrieel Events t.b.v. netwerken

4. Onderzoeken en delen van kansen met betrekking 

 tot ketensamenwerking

5. Informeren en ondersteunen m.b.t. HSEQ (o.a.  

 normen, gevaarlijke stof fen).

INDUSTRIEEL EVENT: 
17 MAART 2022, 15.00 UUR

ONZE
PARTNERS

ARBEIDS 
VERHOUDINGEN

ONTWIKKELEN

KLIMAAT & 
ENERGIETRANSITIE

VOORUITZICHT VOOR 2022

MELD JE
HIER AAN

Om het vak Industrieel Schilder te promoten hebben wij een 
branchebrede video gemaakt die door alle leden vanaf 
2022 in te zetten is. Samen zetten wij het werk van de 
Industrieel Schilder in de spotlights. Vraag een unieke video 
met jullie eigen logo aan om te delen op jullie eigen 
communicatiekanalen!

VIDEO

Wij werken actief samen met Vereniging ION, 
VVVF, VMB2.0, RWS en OGOS.

Tijdens het Industrieel Event op 15 september werd de 
samenwerking qua NEN-werkzaamheden bekrachtigd door 
(v.l.n.r.) Marijke de Vries, voorzitter en Ralph Bot, technisch 
specialist Vereniging ION en Bastiaan Spoelstra, voorzitter 
OnderhoudNL Industrieel.

Informatielid
CROW RAW
H56

Kennisdeling
over straalgrit 
tijdens 
Industrieel 
Event

Ontwikkelingen qua wetgeving in 
de gaten houden, het hele jaar 
door. Onder andere: ‘Zwart 
schilderwerk tegen vogelsterfte’. 

Kennisdeling
over Chroom 6 
tijdens 
Industrieel 
Event 

Erkende branche 
RI&E opnieuw vier 
jaar kosteloos voor 
OnderhoudNL-
leden

Online ‘Escape 
Room’ over Veilig 
Werken

100% subsidie 
opleidingen via 
Mijn carrière 

Toolboxen 
(werken in de 
warmte, in de 
kou, met 
gevaarlijke 
stof fen, LMRA 
en PBM)

Zitting in NEN-
commissie 
Verfwaren

Ontwikkeling; 
onderzoek 
exoskeletten, 
samen met de 
bedrijven

Oplevering Praktijkrichtlijn 
Poeder en Natlak op 
Verzinkte ondergronden

• Emissieloze bouwplaats RWS

• Gedrukte special
• ‘Duurzaamheid’ voor leden

• Keynote Edwin Lokkerbol 
• tijdens Industrieel Event over 
• allerlei duurzame 
• maatschappelijke 
• ontwikkelingen 

www.industrieelschilder.nl 

AFSCHEID ROB VERAART
Na vele jaren actieve 

betrokkenheid hebben 

wij in 2021 op gepaste 

wijze afscheid genomen 

van onze NEN-vertegen-

woordiger Rob Veraart. 

Zijn werkzaamheden zijn 

door de samenwerking 

met ION overgenomen 

door Ralph Bot.

Nieuwe CAO 
OnderhoudNL Industrieel heeft op basis van 
leden input geleverd voor de nieuwe CAO en 
denkt mee over arbeidstijden en GBC.

BEKĲK HETJAAROVERZICHT
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