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In sp ira tie

‘IK ADVISEER BIJVOORBEEL
Surf naar www.vanamsterdam.com en u vindt geen traditionele website van een schildersbedrijf, maar een
dynamische site met flitsende filmbeelden die een indruk geven van het werk van zzp’er Mark van Amsterdam.
Hier vinden opdrachtgevers benaderingen van projecten waar ze zelf misschien niet zo snel aan zouden denken.
Schildersblad zocht Mark van Amsterdam op.
Hoe lang werk je al voor jezelf?

kun je ook een steeds betere kwaliteit spuitwerk leveren.

‘Ik ben in 1989 mijn eigen bedrijf begonnen. Ik kies er

Ik spuit al meer dan vijftien jaar. Ik ben begonnen in de

bewust voor om geen personeel aan te nemen. Bij grote

autospuiterij, dus ik had er al affiniteit mee. De uitbrei-

projecten zoek ik de goede professionals erbij. Of dit nu

ding naar houtwerk is iets van de laatste drie jaar, ook

gaat om afplakkers, stukadoors, voorwerkers, schilders of

mogelijk gemaakt door de nieuwe producten. Met de

spuiters: ik kies altijd de besten die er zijn.’

nieuwe verf kun je in één keer een laag spuiten waar normaal gesproken twee of drie verflagen nodig zijn.’

Hoe kom je aan je klanten?
‘In principe door mond-tot-mondreclame. Als je goed

Wat zijn je investeringen?

werk levert, is dat snel bekend. Als je ergens wordt uit-

‘Ik heb geïnvesteerd in veel apparatuur, verschillende

genodigd voor een offerte, is vaak binnen een minuut de

spuiten, afzuigapparatuur, lange lansen, airless, aircoat

beslissing al genomen of iemand met je wil werken. Je

en spackspuiten. De laatste investering was een aanvulset

ligt elkaar of niet.’

voor verwarmd spuiten (temperatuurregelunit, inclusief
verwarmde verfslang). Hierbij gaat de verf koud in het

Mark van Amsterdam

Welke technieken pas je toe?

reservoir, maar komt met 50 ºC uit het spuitpistool. Daar-

‘Elke techniek die een schilder moet beheersen. De keuze

door krijgt de verf een lagere viscositeit. Zodra de warme

voor een bepaalde techniek hangt natuurlijk af van het

verf het koude oppervlak raakt, koelt hij af en zakt niet.

soort werk. Wanden worden schitterend als je ze spuit.

Je hoeft de verf niet te verdunnen. Bovendien ben je met

Alleen is de voorbewerking dan wel cruciaal. Houtwerk,

verwarmd spuiten de nevel kwijt.

zoals deuren, wordt superstrak als het gespoten wordt.

Toch is de grootste investering ervaring opdoen. Je kunt

Andere, kleine objecten zijn beter als je ze met de roller

echt niet direct goed spuiten. Voor de kwaliteit die ik

of kwast doet. Per item beslis ik hoe ik het aanpak.

nu lever, ben ik zeker drie jaar bezig geweest. Ik ben elk

Het grote voordeel van spuiten is dat je in één keer een

probleem inmiddels wel tegengekomen en heb er een

hogere laagdikte krijgt, met eventueel een mooi glansef-

oplossing voor bedacht. Een schildersbedrijf dat maar een

fect. Door de nieuwe technieken van de spuitapparatuur

paar keer per jaar spuit, zal op elke klus vastlopen. Het
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ELD GLANS OP DE MUUR’
spuiten is een specialisme en doe je er niet zomaar even
bij. Verder bezuinig ik nooit op verf. Ik neem altijd de
beste producten.’
Hoe doe jij aan innovatie?
‘Ik zag een paar jaar geleden dat spuitwerk voor houtwerk zeer gewild zou worden. Ik heb me op de kwaliteit
daarvan geconcentreerd. Het eerste uitgangspunt is
kwaliteit én hoe je met je klanten omgaat. Ik probeer me
op de markt te onderscheiden met bijvoorbeeld een leuk
visitekaartje in de vorm van een cd-rom. Hierop leg ik het
concept “One Day MakeOver” uit. Verder is mijn website
uniek met natuurlijk een overzicht van wat ik allemaal
doe, maar ook met actuele filmpjes van projecten.
Dan geef ik ook nog adviezen, die soms niet in de lijn der
verwachting liggen. Ik adviseer bijvoorbeeld ook glans op
de muur. Prachtig om te zien, maar ook heel praktisch in
verband met schoonmaken.’
Noem eens een leuk project.
‘Het “One Day MakeOver”-concept levert natuurlijk mooie
en spectaculaire resultaten op. In één dag kun je een
ruimte in een kleur spuiten. Onlangs heb ik een groot
project bij Claus Event Center in Hoofddorp gedaan: een
evenementenhal met kale ongevoegde bakstenen muren
antraciet spuiten. Een film hiervan is te zien op mijn website. Omdat de ruimte snel weer beschikbaar moest zijn,
had ik maar drie dagen de tijd. We beginnen met afplakken en fixeren. Dan gaat de laag er in één keer op.
In Amersfoort zijn we een nieuwe school met 5000 m2
Evenementenhal van Claus Event Center met op de
achtergrond de antraciet gespoten muren.

spackspuiten en schilderwerk aan het afronden. Daar
komt binnenkort nog zo’n 8000 m2 achteraan.’ ■

