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stank- of geluidsoverlast. Bovendien is 
het systeem op waterbasis, dus er komen 
ook geen gevaarlijke stoffen vrij.” Van 
Raaij vult aan: “Ons coatingsysteem is een 
heel elastisch systeem, het is makkelijk 
aan te brengen en beweegt mee met het 
bitumen. Als het bitumen door warmte 
uitzet, beweegt ons systeem dus mee.” Een 
ander voordeel van het coatingsysteem is 
dat de levensduur van het bitumen wordt 
verlengd. “Bitumen daken gaan met onze 
speciale afdeklaag snel vijf tot tien jaar 
langer mee”, schat Van der Kooy. “Ook 
daar valt dus een besparing te halen.”

Het witte coatingsysteem is relatief nieuw 
voor Nederland, maar Rust-Oleum heeft 
al veel ervaring met het aanbrengen van 
coatingsystemen op daken in heel Europa. 
Van Nunen: “We doen in heel Europa 
zeker een miljoen vierkante meter per jaar. 
We zijn niet voor niets een wereldwijde 
speler in de verfmarkt. Onze producten 
worden overal gebruikt, van de Golden 
Gate Bridge in Amerika tot aan daken van 
ziekenhuizen in Polen. We hebben overal 
projecten lopen.” 

Kwaliteit en garanties
Kwaliteit is voor Van der Kooy door-
slaggevend. “We bieden goede kwaliteit 
en de nodige garanties. Vandaar dat we 
niet zomaar met iedereen in zee gaan. 
We werken momenteel met slechts drie 
applicateurs die de benodigde certificaten 
hebben. Van deze bedrijven weten we dat 
ze goed werk leveren en veilig werken. 
Voor ons is dat heel belangrijk, anders 
kun je geen garanties geven.” Van Nunen: 

“Het behandelen van daken is voor veel 
schildersbedrijven een nieuw fenomeen, 
dat werd voorheen altijd door dakdek-
kers gedaan. De markt is de afgelopen 
jaren echter enorm veranderd, mede door 
nieuwe regelgeving en uitbreiding van 
allerlei veiligheidseisen. Vandaar dat we 
in dat gat gesprongen zijn met Van der 
Kooy. We leiden de schilders nu zelf op 
zodat ze precies weten hoe ze ons systeem 
aan moeten brengen. Speciaal hiervoor 
zijn we een eigen academie gestart. Alleen 
op die manier kunnen we een echte kwali-
teitsgarantie bieden.”

De speciaal opgeleide bedrijven worden 
door Van der Kooy en Rust-Oleum bege-
leid. “Als een school interesse heeft in ons 
systeem komen wij langs om het dak te 
inventariseren. Op basis daarvan geven wij 
advies en maken we een voorstel. Daarna 
wordt een offerte gemaakt en gaat de 
applicateur aan de slag. Binnen een week 
tijd kan het hele project zijn afgerond.”
Ook voor daken met zonnepanelen is het 
witte coatingsysteem zeer geschikt. Van 
Nunen: “Een zonnepaneel levert op een 
wit dak ongeveer twintig procent meer 
rendement op. Dat komt omdat de panelen 
aan de onderzijde minder warm worden, 
en daardoor efficienter worden. De reflec-
tie van het witte dak tellen we dan zelfs  
niet mee.”

Voor meer informatie over alle 
dakcoatings van Rust-Oleum® kunt u 
kijken op www.rust-oleum.eu/daken of 
bel voor gratis advies 0165 - 593 636

Dakcoatingsysteem voor koelere klaslokalen
“Met witte coatinglaag kun je een wereld winnen”

De temperatuur in klaslokalen ligt in de zomer vaak veel te hoog met concentratieproblemen bij leerlingen en frustratie bij 
leraren tot gevolg. Verfgroothandel Van der Kooy en Rust-Oleum bieden hiervoor een simpele en doeltreffende oplossing: 
een elastische, witte coatinglaag die op het dak wordt aangebracht. Met deze warmtewerende en waterdichte afdeklaag 
kunnen de temperaturen in de lokalen enkele graden omlaag worden gebracht, zonder extra te koelen. 

Marc van Nunen, sales manager bij Rust-
Oleum voor Nederland en Duitsland, 
denkt met de nieuwe witte coatinglaag 
voor bedrijven, onderwijsinstellingen en 
verzorgingshuizen een nieuwe markt te 
hebben aangeboord. “Coatings aanbrengen 
op daken is niet nieuw, maar de nadruk 
lag tot voor kort altijd op waterdichting. 
Vaak was er sprake van een combinatie 
van dakleer met een coatingsysteem. 
Samen met verfgroothandel Van der Kooy 
hebben wij nu een speciale, warmtewe-
rende coating op de markt gebracht die 
niet alleen waterdicht is, maar ook helpt 
om gebouwen te koelen. Een wit dak 
absorbeert namelijk veel minder warmte 
dan een zwart dak, dat is logisch.”

Afhankelijk van de isolatie en de 
hoeveelheid glas in een gebouw kan het 
coatingsysteem van Rust-Oleum en Van 
der Kooy enkele graden temperatuurver-
laging opleveren in klaslokalen. “Scholen 
die een duur aircosysteem hebben en 
daarmee de lokalen koelen, kunnen met 
ons systeem forse besparingen behalen op 
de kosten voor koeling. In gunstige geval-
len is er een terugverdientijd van twee tot 
drie jaar. De jaren daarna blijf je natuurlijk 
besparen op de energiekosten en dat kan 
behoorlijk oplopen.”

Groot project
Enkele jaren geleden is het eerste grote 
project in Nederland gerealiseerd. De 
fabriekshal van Whirlpool in Oosterhout 

werd voorzien van de nieuwe witte 
coatinglaag. “We hebben 13.000 m2 
dak voorzien van de coating”, vertelt 
Van Nunen. “Binnen drie jaar tijd 
had het bedrijf de onkosten er al uit 
omdat de energiekosten voor koeling 
drastisch waren gedaald. Bovendien 
was het binnenklimaat met stappen 
vooruitgegaan.”

Menno van der Kooy, eigenaar van verf-
groothandel Van der Kooy met vestigin-
gen in Tiel, Arnhem en Nijmegen, wil het 
liefst zo snel mogelijk ook een schoolge-
bouw onder handen nemen. “Wij weten 
wat de resultaten zijn van onze witte 
coatings, maar we hebben nog geen onder-
zoeksresultaten voor schoolgebouwen 
in Nederland. Binnenkort starten we een 
proefproject bij het Koningin Wilhelmina 
College in Culemborg, daar zijn we zeer 
blij mee. Deze school wil de leerlingen bij 
het project betrekken door er een lesmo-
dule aan te wijden. De leerlingen gaan de 
onderzoeksresultaten bijvoorbeeld meten 
en monitoren. Zo creëer je tegelijkertijd 
bewustzijn over duurzaamheid bij de leer-
lingen, dat is natuurlijk heel mooi.”

Concentratie leerlingen
Tom van Raaij, productmanager bij Rust-
Oleum is verantwoordelijk voor de marke-
ting en het ontwikkelen en verbeteren van 
nieuwe dakproducten. “De concentratie 
van leerlingen loopt drastisch terug als het 
te warm is in een klaslokaal. Een raam 

openzetten is meestal niet de beste oplos-
sing, want dan krijg je meer ruis in het 
klaslokaal en daardoor meer onrust. Door 
de temperatuur enkele graden omlaag te 
brengen met onze coating kun je echter 
een wereld winnen. Het levert bovendien 
een forse besparing op in de energiekosten 
voor koeling.”

Het is Van Raaij opgevallen dat in het 
onderwijs veel gebruik gemaakt wordt van 
noodlokalen, meestal simpele barrakken 
van hout of metaal. “Deze noodlokalen 
zijn in de meeste gevallen bedoeld voor 
één of twee jaar, maar ze blijven in de 
praktijk veel langer staan. In deze noodlo-
kalen wordt het vaak enorm warm. Het is 
geen pretje om in zo’n lokaal les te geven 
of les te krijgen. Onze dakcoatings kunnen 
hier uitkomst bieden.” Van Raaij bena-
drukt dat het coatingsysteem wel ‘damp 
open’ is. “Het is een waterdicht systeem, 
er komt dus geen water binnen van uit het 
dak, maar het systeem laat wel vochtdamp 
door van binnenuit. Dat is heel belangrijk, 
want daardoor krijg je geen vochtige, 
bedompte klaslokalen en geen schimmel-
klachten op de plafonds.”

Van Nunen: “Ons systeem bestaat uit 
een primer, die wordt afgewerkt met 2 
afwerklagen. In de meeste gevallen kan 
het systeem in 3 à 4 dagen worden aange-
bracht en dat kan gewoon onder school-
tijd. Er hoeft namelijk helemaal niet te 
worden gebrand en er is weinig tot geen 

Voordelen witte dakcoatings:

•	 Koelere	lokalen	in	het	voorjaar	en	de	
zomer	(enkele	graden	koeler)

•	 Besparing	op	de	energiekosten	voor	
koeling

•	 Verlenging	van	de	levensduur	van	het	
bitumen	met	vijf	tot	tien	jaar

•	 Weinig	stank-	en	geluidsoverlast	bij	het	
aanbrengen

•	 Waterdampdoorlatend,	waardoor	plafonds	
niet	gaan	schimmelen

•	 Waardevermeerdering	van	gebouwen
•	 Voordeliger	dan	een	nieuw	dak

Applicateurs:

•	 Venko	Glas-	en	Schilderwerken	Hoogeveen	B.V.,	Stephensonstraat	11	in	Hoogeveen,	
tel:	0528-229480,	e-mail:	info@venko-hoogeveen.nl

•	 Dak	Liefhebber,	reiniging	en	coating,	Wolfswaard	34,	Beesd,	tel:	0345-684361,	e-mail:	
info@dakliefhebbersgroep.nl

V.l.n.r. Marc van Nuene, Menno van der Kooij en Tom van Raaij

Er wordt nogal wat van u 
gevraagd!  
De	 politiek	 vraagt	 om	 een	 betere	 afstemming	
van	 opleiding	 en	 stageplekken.	 Een	 goede	 ont-
wikkeling,	 maar	 wat	 vraagt	 dit	 van	 docenten?	
Uw	 onderwijsinstelling	moet	 veel	 tijd	 en	 energie	
steken	 in	 het	 opbouwen	 en	 voortdurend	 onder-
houden	 van	 een	 goed	 netwerk	 om	 leerlingen	
nu	 en	 in	 de	 toekomst	 de	 juiste	 stageplekken	 te	
kunnen	 aanbieden.	 Docenten	 die	 deze	 cruciale	
taak	 uitvoeren	 moeten	 niet	 alleen	 beschikken	
over	de	juiste	(communicatieve)	vaardigheden,	ze	
moeten	 ook	 hun	 vakgebied	 -doceren-	willen	 los-
laten.	Relatiebeheer	 is	namelijk	 een	 totaal	 ander	
vakgebied	waar	de	meeste	docenten	niet	voor	zijn	
opgeleid.	Toch	 is	er	geen	 reden	 tot	paniek,	want	
gelukkig	 kent	 Nederland	 organisaties	 die	 relatie-
beheer,	netwerken,	 stagebegeleiding	en	stageon-
dersteuning	 als	 kernactiviteiten	 hebben!	 Konekto	
is	zo'n	organisatie.		

Grotere rol
Het	onderwijs	speelt	een	steeds	grotere	rol	bij	de	
studieberoepskeuze	en	algehele	ontwikkeling	van	
leerlingen.	 Alleen	 kennis	 overbrengen	 is	 tegen-
woordig	 niet	 meer	 voldoende;	 er	 is	 interactie	
nodig	 tussen	 de	 school,	 het	 bedrijfsleven	 en	 de	
leerlingen.	Bedrijven	zijn	eindgebruikers	en	willen	
daarom	meer	 betrokken	 zijn	 bij	 de	 invulling	 van	
het	onderwijs.	Uw	leerlingen	en	hun	ouders	gedra-
gen	zich	in	toenemende	mate	als	klanten.
De	politiek	confronteert	het	onderwijs	met	stage-
garanties	 en	 prestatiebonussen;	maatregelen	 die	
leerlingen	een	beter	en	eerlijker	toekomstperspec-
tief	moeten	bieden.	Allemaal	ontwikkelingen	waar	
u	mee	 te	maken	heeft	en	waar	wij	u	bij	 kunnen	
helpen.		

Als de schoenmaker bij zijn leest blijft ...  
Zowel	voor	maatschappelijke	als	voor	beroepsge-
richte	stages	neemt	de	stageregisseur	van	Konekto	
u	 veel	 werk	 uit	 handen,	 waardoor	 uw	 docenten	
zich	weer	kunnen	concentreren	op	de	taken	waar	
zij	 goed	 in	 zijn.	 Leerlingen,	 bedrijven	 en	 school	
plukken	daar	de	vruchten	van.	Konekto	heeft	een	
platform	gecreëerd	waar	bedrijven,	stageplekken,	
onderwijs	 en	 leerlingen	 bij	 elkaar	 komen:	 'local-
for-local'.	 Ook	 is	 een	 methode	 ontwikkeld	 om	
in	 te	 kunnen	 spelen	 op	 de	 steeds	 veranderende	
stagemarkt.	Jaarlijks	begeleidt	Konekto	rond	2500	
stages,	zowel	beroeps-	als	maatschappelijke.		
De	stagecoördinator	/	mentor	heeft	gedurende	de	
stage	direct	 inzicht	 in	de	voortgang	die	wij	uiter-
aard	ook	nog	eens	actief	aan	hen	signaleren.	Ook	
actief	én	persoonlijk	zijn	we	in	onze	acquisitie	en	
relatiebeheer.	 U	 krijgt	 niet	 alleen	 te	 maken	met	
een	gestructureerde	en	prettige	werkwijze,	maar	
ook	 met	 een	 kostenbesparing.	 De	 ervaring	 leert	
ons	dat	de	kosten	bij	het	inschakelen	van	Konekto	
lager	 zijn	 dan	 wanneer	 scholen	 kiezen	 voor	 de	
'doe-het-zelfoplossing'.		

Wilt u weten wat Konekto voor u kan beteke-
nen? Kijk dan op www.konekto.nl of bel naar 
078 - 6123090 of 06 - 33638776. 
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