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MAATWERK
Belned gaat voor maatwerk! Glaslatten plaatsen hoeft niet langer een tijdrovende 

klus te zijn door op maat zagen, contramallen, inkepen, voorboren, plakken van 

beglazingsband en grondlakken. Belned levert namelijk glaslatten die u direct kunt 

verwerken. Op maat en compleet afgewerkt! Een handige service én slimme keuze.

Maatwerk scheelt u namelijk tijd en mankracht op de projectlocatie en 

dus geld. Bel (0162) 576 576 of kijk snel op onze website.

www.belned.nl/maatwerk

wij bieden graag de helpende hand

Het maatwerk van Belned is niet alleen een handige service, maar ook een strategische en 

prijsbewuste keuze voor elke glaszetter en schilder. 
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� InBlindz bestaat tien jaar. Na de introductie in 
2012 heeft deze zonwering en raambekleding 
in dubbelglas een vlucht genomen. Zie vanaf 
pagina 12.

GLAS IN 
HOUD

Trias energetica: isoleren
en dan pas van gas los

‘Hoe wrang ook, als er iets goeds voort kan komen uit de 

huidige situatie in de wereld dan is het de versnelde verduurza-

ming van de gebouwde omgeving’. Dit is de openingszin van 

ons hoofdartikel, doorgaans een project waarmee we tonen hoe 

mooi het is om te bouwen met vlakglas. De redactie heeft er 

echter deze keer voor gekozen de actualiteit die ons allemaal 

raakt, vooraan te plaatsen. Waarom? Vakgroep GLAS-voorzitter 

Niels Schreuder vat het simpel samen: ‘Is er gas dan is er glas. 

Dat scheelt maar één letter.’

In het artikel op de volgende pagina’s neem ik met Schreuder 

de kansen en bedreigingen door. Bedreigingen zijn er helaas 

volop, direct voortkomend uit de gestegen gas- en dus ook 

glasprijs. Want hoe daar slim mee om 

te gaan? Hoe formeel je op te stellen 

als het gaat om het openbreken van 

afspraken? (Iets wat overigens wettelijk 

mag vanwege de ‘onvoorziene 

omstandigheden’). Wat te doen met 

langdurige relaties die daardoor 

wellicht onder spanning komen te 

staan?

Kansen zijn er gelukkig ook. Denk aan 

het gebrek aan vakmensen, glaszetters 

vooral. Nederland biedt een veilig 

onderdak aan vele vluchtelingen en 

hoe mooi is het als die gericht 

opgeleid kunnen worden? Verderop 

leggen we uit of en hoe dit in de 

glaspraktijk werkt.

Ook verduurzaming biedt volop kansen. De openingszin zegt 

het al. Bij het doornemen van de vele mogelijkheden voor de 

glassector, noemt Schreuder de ‘aloude’ trias energetica. Dit 

driestappenplan voor een duurzaam ontwerp dateert van 1979 

maar blijft actueel: beperk het energieverbruik door middel van 

isolatie, maak maximaal gebruik van energie uit duurzame 

bronnen én gebruik fossiele brandstoffen zo effi ciënt mogelijk 

om in de resterende energiebehoefte te voorzien. Kortom: eerst 

isoleren, daarna aan de panelen en pas dan van gas los.

Sterkte in deze, laat ik het eufemistisch uitdrukken, bijzondere 

tijden!

Marco Groothoff, freelance hoofdredacteur Glas in Beeld
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‘Hoe wrang ook, als er iets goeds voort kan komen uit de huidige situatie in de wereld 

dan is het de versnelde verduurzaming van de gebouwde omgeving’. Deze veelgehoorde 

stelling geeft in een paar woorden de kansen weer, maar tussen die woorden door 

schuilen veel onzekerheden. De kansen en bedreigingen op een rij.

FIT OVER DE FINISH UITDAGING GLASSECTOR 9
In de jongste CAO Vlakglas hebben de CAO-partijen een werkgroep opgericht, Fit over 

de Finish, die advies gaat uitbrengen over hoe medewerkers in de sector goed en fi t 

kunnen blijven werken. ‘Goed en fi t’ met perspectief op een lange, uitdagende loopbaan 

in de vlakglasbranche en een gezond pensioen.

BENG VACUÜMGLAS ‘BESTE ISOLATIEGLAS TER WERELD’ 16
‘We zullen meer moeten doen aan het beperken van het warmteverlies in kozijnen, ramen 

en glasgevels en BENGglas is daar de oplossing voor. Dat kunnen wij niet alleen. We 

drijven mee op de golven, maar zijn te klein om de golven te veranderen.’ Een interview 

met John Creutzberg van Giga-Glas! uit Goirle.

VLUCHTELINGEN OPGELEID TOT GLASZETTER 36
Vakgroep GLAS en VluchtelingenWerk Nederland gaan statushouders opleiden tot 

(assistent) glaszetter. Ervaring met hoe de integratie van vluchtelingen in de praktijk 

werkt is er ook, ToekomstGroep heeft drie nieuwe medewerkers ‘in de maak’.

Volg 

Glas in Beeld 

via twitter

Voor nieuws en productinformatie: kijk op www.glasinbeeld.nl 

met dagelijks een update van ontwikkelingen in de glassector.
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ENERGIE EN PRIJSSTIJGINGEN

KANSEN EN BEDREIGINGEN
‘Hoe wrang ook, als er iets goeds voort kan komen uit de huidige situatie in de wereld 

dan is het de versnelde verduurzaming van de gebouwde omgeving’. Deze veel-

gehoorde stelling geeft in een paar woorden de kansen weer, voor de bouw in z’n 

algemeenheid en de glassector in het bijzonder. Maar tussen die woorden door, of 

erachter, schuilen veel onzekerheden. De kansen en bedreigingen op een rij.

Auteur: Marco Groothoff:

Het consumentenvertrouwen is lager 

dan ooit, de gas- en glasprijzen 

stijgen met tientallen percentages 

en de smelters lobbyen op de hoogste 

Europese niveaus om te benadrukken hoe 

urgent de toelevering van gas is voor de 

sector. Ondertussen wordt het glasbedrijf 

‘in de straat’ geconfronteerd met energie-

toeslagen, oplopende leveringstermijnen 

en discussies met afnemers over gemaakte 

prijsafspraken. We vragen Niels Schreuder 

hoe hij over de huidige situatie denkt. Zijn 

‘drie petten’ maken dat hij de markt 

overziet. Hij is werkgroep voorzitter bij 

Glass for Europe, Public Affairs & Commu-

nication Manager bij AGC en voorzitter 

van Vakgroep GLAS.

KANSEN VOLOP
Laten we beginnen met de kansen. Nou, 

die zijn er volop. Nederland heeft z’n 

doelstellingen voor 2030 en 2050 scherp 

gesteld. Die komen voort uit het Klimaat-

akkoord van Parijs waarin staat dat overhe-

den er alles aan moeten doen om ervoor 

te zorgen dat gemiddelde temperatuur op 

aarde niet meer dan 2 graden Celsius 

stijgt, liefst minder dan 1,5 graden. 

Nederland heeft zich geconformeerd aan 

dit akkoord en hiertoe ambitieuze doelen 

vastgelegd in eerst het Nationaal Energie-

akkoord (2013) en later het Klimaatak-

koord (2019). 

Het Klimaatakkoord staat voor duurzame 

groei, waaraan ruim veertig organisaties, 

waaronder de overheid, werkgevers, 

vakbeweging en natuur- en milieuorgani-

saties, zich verbinden. Niels Schreuder: ‘In 

het akkoord staan meer dan 600 afspraken 

om de uitstoot van broeikasgassen tegen 

te gaan. Het gaat hierbij om vijf sectoren: 

elektriciteit, gebouwde omgeving, 

industrie, landbouw & landgebruik en 

mobiliteit. Wat betreft de gebouwde 

omgeving: in 2050 moeten 7 miljoen 

woningen en 1 miljoen gebouwen van het 

aardgas af. Dat betekent isoleren en 

gebruikmaken van duurzame warmte en 

elektriciteit. Er moet flink wat gebeuren, 

maar daar is nog de tijd voor. Als eerste 

stap moeten in 2030 wel 1,5 miljoen 

bestaande woningen verduurzaamd zijn.’ 

Naast woningen zijn ook veel kantoren aan 

een verduurzamingsslag toe. Er zijn 

uitzonderingen, maar per 1 januari 2023 

moet elk kantoorgebouw minimaal 

energielabel C hebben. Dit betekent een 

primair fossiel energiegebruik van 

maximaal 225 kWh per vierkante meter 

per jaar. Voldoet het gebouw niet aan de 

eisen, dan mag je het per 1 januari 

volgend jaar niet meer als kantoor 

gebruiken. Schreuder: ‘Een enorme kans 

als het gaat om de toepassing van 

verbeterd glas, voor de energiezuinigheid 

van het gebouw in kwestie maar ook voor 

de leefbaarheid erbinnen.’

VERDUURZAMEN MET GLAS
Veel particulieren, maar ook woningcorpo-

raties en VVE’s, willen van het gas af. Dit 

komt mede in een versnelling door de 

situatie in de Oekraïne, de roep om 

onafhankelijkheid van Russisch gas, het 

terugdraaien van onze eigen glasboringen 

in Groningen en bovenal de enorm 

gestegen energieprijzen. Maar zomaar 

overgaan op een warmtepomp is vaak 

onmogelijk of zelfs zinloos. ‘Het moet niet 

gaan zonder te voldoen aan de trias 

energetica’, zegt Schreuder. ‘De basis 

daarvan is eerst het beperken van het 

energieverbruik door verspilling tegen te 

gaan door middel van isolatie. Het tweede 

punt is: maak maximaal gebruik van 

energie uit duurzame bronnen, denk 

bijvoorbeeld aan zonneglas. En pas dan, 

als derde, komt de warmtepomp om de 

hoek kijken; namelijk het zo efficiënt 

mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen 

om in de resterende energiebehoefte te 

voorzien.’

Het fundament onder verduurzaming is 

het isoleren van de schil van een woning 

of (woon)gebouw, oftewel het verbeteren 

van vloer, dak en gevel. Het vervangen van 

glas is daarbij cruciaal. Schreuder: ‘Je gaat 

voor relatief grote oppervlakken qua 

warmteverlies bijna een factor drie terug 

als je gewoon dubbelglas vervangt door 

HR++ isolatieglas: van rond de 3,0 naar 

1,0 W/m2K. En dan hebben we het nog 

niet eens over de nog betere mogelijkhe-

den met tripleglas en vacuümglas. Het is 

om die reden dat de overheid per 1 

januari de subsidiebedragen van isolatie-

maatregelen en warmtepompen binnen de 

ISDE-regeling heeft verhoogd.’ 

De isolatiemaatregelen gelden alleen voor 

woningeigenaren en hebben positieve 

gevolgen voor isolatieglas: de subsidie op 

glas is met ongeveer 50 procent ver-

hoogd. Vereniging van Eigenaars (VVE’s) 

kunnen terecht bij de Subsidie energiebe-

sparing eigen huis (SEEH) voor subsidie op 

isolatie. ‘Mede door de inspanningen van 

Vakgroep GLAS’, zo maakt Schreuder 

duidelijk, ‘is het ons met het RVO gelukt 

het subsidiebedrag behoorlijk te laten 

verhogen van 35 naar 53 euro per 

vierkante meter voor HR++ glas van 100 

naar 150 euro per vierkante meter voor 

tripleglas. Ook is het minimumaantal 

vierkante meter glas om in aanmerking te 

komen voor subsidie verlaagd van 10 naar 

8 vierkante meter. Wel is het zo dat door 

de gestegen glasprijzen het subsidiebe-

drag relatief lager uitpakt dan gehoopt, 

maar het is nog steeds een evident deel 

van de kosten. Aan ons nu de uitdaging te 

lobbyen voor nog betere ISDE/SEEH-voor-

waarden en hogere subsidie; meer in 

verhouding met de gestegen prijzen.’

BEDREIGINGEN
Schreuder heeft meer lobbywerk te 

verrichten, want naast de kansen zijn er 

ook flinke bedreigingen voor de glassec-

tor. Lobbyen met een duidelijke missie en 

bovenal vol enthousiasme. ‘Niet erg, in 

tegendeel want glas heeft de toekomst in 

een duurzame wereld, al zijn dit uiteraard 

moeilijke tijden; maar het is tenslotte m’n 
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volgend jaar niet meer als kantoor 

gebruiken. Schreuder: ‘Een enorme kans 

als het gaat om de toepassing van 

verbeterd glas, voor de energiezuinigheid 

van het gebouw in kwestie maar ook voor 

de leefbaarheid erbinnen.’

VERDUURZAMEN MET GLAS
Veel particulieren, maar ook woningcorpo-

raties en VVE’s, willen van het gas af. Dit 

komt mede in een versnelling door de 

situatie in de Oekraïne, de roep om 

onafhankelijkheid van Russisch gas, het 

terugdraaien van onze eigen glasboringen 

in Groningen en bovenal de enorm 

gestegen energieprijzen. Maar zomaar 

overgaan op een warmtepomp is vaak 

onmogelijk of zelfs zinloos. ‘Het moet niet 

gaan zonder te voldoen aan de trias 

energetica’, zegt Schreuder. ‘De basis 

daarvan is eerst het beperken van het 

energieverbruik door verspilling tegen te 

gaan door middel van isolatie. Het tweede 

punt is: maak maximaal gebruik van 

energie uit duurzame bronnen, denk 

bijvoorbeeld aan zonneglas. En pas dan, 

als derde, komt de warmtepomp om de 

hoek kijken; namelijk het zo efficiënt 

mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen 

om in de resterende energiebehoefte te 

voorzien.’

Het fundament onder verduurzaming is 

het isoleren van de schil van een woning 

of (woon)gebouw, oftewel het verbeteren 

van vloer, dak en gevel. Het vervangen van 

glas is daarbij cruciaal. Schreuder: ‘Je gaat 

voor relatief grote oppervlakken qua 

warmteverlies bijna een factor drie terug 

als je gewoon dubbelglas vervangt door 

HR++ isolatieglas: van rond de 3,0 naar 

1,0 W/m2K. En dan hebben we het nog 

F Niels Schreu-
der: ‘Wanneer 
een prijsafspraak 
langer dan drie 
maanden terug 
is overeengeko-
men, kun je erop 
terugkomen.’

niet eens over de nog betere mogelijkhe-

den met tripleglas en vacuümglas. Het is 

om die reden dat de overheid per 1 

januari de subsidiebedragen van isolatie-

maatregelen en warmtepompen binnen de 

ISDE-regeling heeft verhoogd.’ 

De isolatiemaatregelen gelden alleen voor 

woningeigenaren en hebben positieve 

gevolgen voor isolatieglas: de subsidie op 

glas is met ongeveer 50 procent ver-

hoogd. Vereniging van Eigenaars (VVE’s) 

kunnen terecht bij de Subsidie energiebe-

sparing eigen huis (SEEH) voor subsidie op 

isolatie. ‘Mede door de inspanningen van 

Vakgroep GLAS’, zo maakt Schreuder 

duidelijk, ‘is het ons met het RVO gelukt 

het subsidiebedrag behoorlijk te laten 

verhogen van 35 naar 53 euro per 

vierkante meter voor HR++ glas van 100 

naar 150 euro per vierkante meter voor 

tripleglas. Ook is het minimumaantal 

vierkante meter glas om in aanmerking te 

komen voor subsidie verlaagd van 10 naar 

8 vierkante meter. Wel is het zo dat door 

de gestegen glasprijzen het subsidiebe-

drag relatief lager uitpakt dan gehoopt, 

maar het is nog steeds een evident deel 

van de kosten. Aan ons nu de uitdaging te 

lobbyen voor nog betere ISDE/SEEH-voor-

waarden en hogere subsidie; meer in 

verhouding met de gestegen prijzen.’

BEDREIGINGEN
Schreuder heeft meer lobbywerk te 

verrichten, want naast de kansen zijn er 

ook flinke bedreigingen voor de glassec-

tor. Lobbyen met een duidelijke missie en 

bovenal vol enthousiasme. ‘Niet erg, in 

tegendeel want glas heeft de toekomst in 

een duurzame wereld, al zijn dit uiteraard 

moeilijke tijden; maar het is tenslotte m’n 

vak.’ Dat vak beoefent Schreuder met de 

hiervoor geschetste drie verschillende 

petten. En vanuit die optiek leggen we 

hem de volgende vragen voor.

In 2020 en 2021 was het voor de 
smelters tijdens Covid ook niet 
gemakkelijk, maar er is flexibel met 
de glasovens omgegaan. Sommige 
floats zijn zelfs gedeeltelijke gestopt, 
een zogeheten ‘hot-hold’. Waarom kan 
dat nu niet?
‘Het verschil met toen is dat er nu wel veel 

behoefte is aan glas. Nam door Corona de 

vraag eerst even af, vooral als het om 

autoglas ging; nu gebeurt het tegendeel. 

De vraag is groot en de leveringstermijnen 

zijn enorm. Om die in te lopen moeten we 

juist méér produceren. Er is daarom geen 

reden ovens op een lager pitje te laten 

draaien. Sterker: de koude stop-reparaties 

die door Corona werden vervroegd zijn nu 

achter de rug en dat gaat hopelijk voor 

meer en beter glas zorgen.’

Wat zijn voor de smelters de kritische 
factoren?
‘De grote vrees is dat er tekorten ont-

staan; we moeten zorgen voor de 

bevoorradingszekerheid van natuurlijk gas 

en elektriciteit. Elke “plant” heeft een 

reservevoorraad gas, maar die stelt niets 

voor, want is hooguit voor een dag of 

hooguit enkele dagen. Elektriciteit is 

minder dwingend. Alhoewel, we hebben 

juist ingezet op “decarboniseren” door 

minder gas en meer elektriciteit in te 

zetten. Voordat we zover zijn, zijn we 

echter een paar jaar verder. Op Europees 

niveau doen we er nu alles aan ervoor te 

zorgen dat de productie van floatglas is 

opgenomen als kritische industrie. Daar 

zijn er meer van, maar vlakglas is nu 

eenmaal afhankelijk van de beschikbaar-

heid van gas. Glass for Europe heeft een 

document opgesteld onder de kop 

“Continue energievoorziening is essentieel 

voor de vlakglasindustrie” en we staan 

bijna dagelijks op de stoep van de 

Europese instellingen. Vervolgens is het 

cruciaal dat de landen op nationaal niveau 

zorgen voor de gasbevoorrading. 

Nederland is in dit opzicht afhankelijk van 

Frankrijk, Duitsland en vooral België. 

Gelukkig hoeven we hier voorlopig niet te 

vrezen; België is een soort overslagland en 

gas is altijd voorhanden, als je maar 

betaalt.’

Maar die betalingen daar draait het 
nu juist om: de prijzen van bouwmate-
rialen stijgen gigantisch. De smelters 
berekenen vele procenten energietoe-
slag op glas. Zelfs 30 procent wordt 
genoemd.
‘Het is niet prettig als je met prijsstijgin-

gen naar je klant moet, zeker als je ook 

moet vertellen dat je de toeleveringster-

mijn niet kunt verbeteren. Geen leuke 

boodschap, maar we kunnen niet anders. 

We berekenen de gestegen prijzen deels 

door, niet 1-op-1. Als we dat zouden 

doen, ik ken de berekeningen niet exact, 

zouden we op een nog hoger percentage 

uitkomen. De huidige energietoeslag is 

overigens van toepassing op het glas 

vanuit België, in bijvoorbeeld Tsjechië is 

het weer anders. AGC neemt vele 

initiatieven om verder te “decarbonise-

ren”. We sorteren daarmee voor op de 

uitstootnormen van 2030. Maar die 

moeten we gezien de ontwikkelingen 

opnieuw tegen het licht houden. Misschien 

moeten we er even mee wachten, 

Streamer

04-05-06_energie.indd   504-05-06_energie.indd   5 06-04-2022   17:2706-04-2022   17:27



6 GLAS IN BEELD

alhoewel je qua afhankelijkheid van gas 

juist nu zou willen versnellen. De inzet van 

elektriciteit en hernieuwbare brandstoffen 

is nog urgenter geworden. Daar staat 

tegenover dat het technisch gezien niet 

zomaar is gedaan. Dat is de spagaat.’

Gaan we nog een stap verder in de 
bedrijfskolom, dan komen we uit bij je 
derde pet: die van voorzitter van 
Vakgroep GLAS. Wat adviseer je je 
leden?
‘Ik adviseer ze niet in paniek te raken; dit 

overkomt ons allemaal. We zijn onderdeel 

van een geopolitiek spel en het Kremlin is 

onberekenbaar. Tegelijkertijd kan ik 

zeggen dat de smelters ervoor zorgen dat 

er glas geproduceerd wordt, al is het 

tegen een hogere prijs. Er zit niets anders 

op dan de prijzen door te berekenen tot 

op het niveau van de eindgebruiker.

Doorberekenen om te dealen met de 

realiteit van vandaag. Doorberekenen 

omdat er anders een schakel in de keten 

failliet gaat en het is juist zaak ervoor te 

zorgen dat de keten intact blijft. Normaal 

zou mijn advies zijn: leg voorraden aan, 

maar dat is onmogelijk, want er is gewoon 

niet genoeg glas voorhanden. Het 

probleem ligt niet bij de vraag, maar bij 

het op tijd af- en opleveren en dan ook 

nog tegen andere prijzen.’

Andere prijzen, dat is gemakkelijk 
gezegd; ze zijn veel hoger dan 
oorspronkelijk afgesproken. Dat zet 
de relatie tussen klant en opdrachtge-
ver flink onder druk.
‘Klopt, we zien dat gebeuren en krijgen er 

ook vragen over van leden. Er ontstaan 

discussies over de eerder aangegane 

bestellingen en er komen vragen over wat 

te zeggen tegen een opdrachtgever. Ons 

advies is: ga in gesprek met elkaar. 

Iedereen weet wat er speelt en beseft dat 

er sprake is van overmacht. Tegelijkertijd 

zijn er ook wettelijke regelingen voor 

dergelijke situaties. Bouwend Nederland 

heeft op basis daarvan aanbevelingen 

geformuleerd over hoe om te gaan met 

contracten en prijsstijgingen. Er zijn 

juridische mogelijkheden als er sprake is 

van onvoorziene omstandigheden. 

Wanneer een prijsafspraak langer dan drie 

maanden terug is overeengekomen, kun je 

erop terugkomen. Juridisch is er wel een 

verschil tussen “aanneming van werk” en 

“leveren van goederen”. Als je alleen een 

product levert, dan vallen prijsaanpassin-

gen onder het openbreken van een 

bestaand contract. Voor het doorbereke-

nen van prijsstijgingen valt één en ander 

terug op het algemeen verbintenissen-

recht. Vraag me niet naar de details maar 

ik verwijs glasbedrijven wel graag naar de 

site van Bouwend Nederland. Daar geeft 

de juridische afdeling antwoord op vragen 

over zaken als indexering, verrekening van 

kostenstijgingen bij een vaste aanneem-

som en wanneer sprake is van een 

onvoorziene omstandigheid.’

Terugkomen op gemaakte afspraken is 
voor velen op eieren lopen. Goodwill 
komt nog altijd te voet maar gaat te 
paard.
‘Exact. De boodschap voor onze bedrijven 

aan de vraagkant van de markt is: je komt 

het beste van Poetin af door je huis te 

renoveren en vrij te maken van fossiele 

brandstoffen. Pak daarbij eerst de schil 

aan en vervang dan je ketel. In de top 3 

van wat een eigenaar zou moeten doen 

om zijn pand te verbeteren staat om die 

reden altijd beglazing. De energie die je 

niet gebruikt is nog altijd de beste. De 

achterliggende boodschap van onze 

bedrijven bij de prijsstijgingen en het 

omgaan met de wettelijke richtlijnen is: 

hou het hoofd koel, ga in gesprek en 

probeer tegelijkertijd rekening te houden 

met de lange termijn. Tijdens de Covid-

jaren was het voor veel van onze leden 

niet gemakkelijk, maar ze hebben er het 

beste van gemaakt. Ik heb vele leden 

ondanks alles zien innoveren en 

investeren. Ook nu ben ik vol vertrouwen 

dat ze er goed uitkomen. De ogen zijn 

vooral gericht op de smelters en die 

richten hun pijlen weer op de overheid. Is 

er gas dan is er glas. Dat scheelt maar één 

letter.’

HOE OMGAAN MET PRIJSAFSPRAKEN?
Bouwend Nederland geeft op z’n site meerdere aanwijzingen over omgaan met 

prijsafspraken.

• Gestegen bouwkosten: kun je de stijging doorberekenen? 

 Hier is onder andere een document te vinden waarin Bouwend 

Nederland voor leden beschrijft wat de mogelijkheden en 

onmogelijkheden zijn van het doorberekenen van prijsstijgingen 

in relatie tot contractvormen en plichten vanuit de opdrachtne-

mer (bijv. waarschuwingsplicht).

• Prijsstijgingen en leveringsproblemen bouwmaterialen - Bouwend 

Nederland

 Hier is onder andere een conceptbrief te vinden die leden van 

Vakgroep GLAS kunnen gebruiken om naar de eigen opdrachtge-

ver te sturen en om hiermee het gesprek aan te gaan over 

prijsstijgingen en leveringsproblemen. 

• Clausules: doorberekenen van prijsstijgingen en bouwtijdverlen-

ging - Bouwend Nederland

 Hier zijn modelclausules voor de verrekening van prijsstijgingen te 

raadplegen.

• Gevolgen Russische invasie in Oekraïne voor de bouwsector 

- Bouwend Nederland

 Hier treft je een modelclausule aan die kan worden opgenomen 

in nog te sluiten overeenkomsten.

‘Is er gas dan is er glas. Dat scheelt maar één letter.’

 ‘De energie 
die je niet ge-
bruikt is nog 
altijd de beste.’
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HET ONTWERPEN EN 
BOUWEN MET GLAS
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THEMA: PASSIE VOOR GLAS
Glas wordt wel het meest innovatieve 
bouwmateriaal genoemd. Het materiaal 
ontwikkelt zich razendsnel en de 
toepassingsgebieden al net zo. Alle reden om de 
markt bij te praten over ‘de passie voor glas’.

PROGRAMMA
• Ontvangst met Lunch 12.00 uur
• Congres (deel 1) 13.00 uur
• Pauze 14.30 uur
• Congres (deel 2) 15.00 uur
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• Afsluitende borrel 17.00 uur
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José Zaman
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Dynamisch glas op maat is de toekomst

Sanmukh Bawa
Technical Director G-Smatt Europe

Mediaglass, the do’s and dont’s

Gerard Loozekoot
Partner UN Studio

Glas meest innovatieve bouwmateriaal

Ton van der Veldt
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Het hoe en waarom van het AFAS Experience Center
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Meer informatie? 
Kijk op www.bouwendnederland.nl/glas of bel 079-5232220

D
epot B

oijm
ans van B

euningen in Rotterdam
, A

BT ingenieurs

1. Met ons Keurmerk GlasKeur en het GLAS Vakcertificaat maken wij jouw
vakmanschap zichtbaar

2. Je profiteert van onze up-to-date vakkennis en glastechnisch advies
3. Wij lobbyen voor en behartigen jouw belangen (glas-cao, normen enz.)
4. Krijg korting of uitgebreide kosteloze dienstverlening
5. Geniet meteen ook van de ledenvoordelen, informatievoorziening en advies-

afdeling van Bouwend Nederland.

Wil je ook profiteren? Word dan nu lid via  
bouwendnederland.nl/word-lid-van-bouwend-nederland

Bouwend Nederland 
Vakgroep GLAS  
verbindt en versterkt  
alle vlakglasbedrijven

Bouwend Nederland Vakgroep GLAS maakt zich sterk voor  
de collectieve belangen van haar leden. Daarnaast bieden wij 
hen nuttige voorlichting, handige diensten en aantrekkelijke 
voordelen.

Hoe doen we dat?
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DUURZAME INZETBAARHEID
IN BEELD

FIT OVER DE FINISH
UITDAGING GLASSECTOR
In de jongste CAO Vlakglas hebben de CAO-partijen een studieaf-

spraak gemaakt. Een paritaire werkgroep Fit over de Finish, voor de 

helft bestaande uit werkgevers en de andere helft uit werknemers, 

brengt advies uit over hoe medewerkers in de sector goed en fi t kun-

nen blijven werken. ‘Goed en fi t’ met perspectief op een lange, uitda-

gende loopbaan in de vlakglasbranche en een gezond pensioen. Of 

zoals Dave Hoffmann het in deze column eerder noemde: medewerkers 

helpen gemotiveerd en gezond hun pensioen te halen met voldoende 

kennis en waarde voor de organisatie.

Auteurs: Dave Hoffmann en Kees-Jan van den Brink

Dit is het vierde en laatste artikel 

over duurzame inzetbaarheid van 

de hand van Dave Hoffmann, 

omdat hij de glassector heeft verlaten en 

bij Pilkington Nederland inmiddels is 

opgevolgd door Denise van Benthem. Of 

zij ook deze rubriek gaat verzorgen is nog 

even afwachten. Hoffmann startte 

‘Duurzame inzetbaarheid in beeld’ met het 

behandelen van mobiel werken na corona 

(GIB#1 – februari 2021). In zijn tweede 

column besteedde hij aandacht aan het 

inzetten van tools en data om je HR-beleid 

zo gestructureerd mogelijk te kunnen 

aan- en bijsturen (GIB#3 – juni 2021). Zijn 

derde artikel ging over het omgaan met 

veranderingen (GIB#6 – december 2021). 

Dit vierde artikel ‘Fit over de Finish’ is 

geschreven in samenwerking met Kees-Jan 

van den Brink, sinds 2017 HR-manager bij 

Scheuten. 

OPROEP ZITTING WERKGROEP
Hoffmann en Van den Brink hebben samen 

meerdere HR- en pensioenprojecten 

gedaan voor de vlakglassector en hebben 

ook beiden zitting in de CAO-commissie 

en de Werkgroep Fit over de Finish. Van 

den Brink is tevens bestuurslid van 

STOOV, het ontwikkelings- en opleidings-

fonds van de sector. De werkgroep Fit 

over de Finish zal, zoals het in het 

CAO-akkoord staat, ‘zonder vooringeno-

men positie en op objectieve basis de 

voorstellen voorbereiden’. Gestreefd 

wordt naar afronding van deze studie per 

1 oktober dit jaar. Als eerste zal de 

werkgroep een plan van aanpak inclusief 

tijdsplanning voor 2022 opstellen. Daarna 

volgt een advies over de volgende 

onderwerpen.

• Sectorale AOW

• STOOV

• Generatiepact

• Senioren dagen

• Mantelzorg

• Balans privé en werk

• Tijdsparen

• Roosters

• Flexwerk

• Bezetting

• Gezondheid en arbo

• Veiligheid

‘Nu ik de sector verlaat, zal een andere 

(HR-)manager mijn taken in de commissies 

� ??

�

Streamer
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al fysieke mankementen heeft, dan is het 

te laat. Dan heeft een dag minder werken 

ook geen zin meer.

UITDAGENDE ‘TO-DO-LIST’
Op de ‘to-do-list’ van de werkgroep Fit 

over de Finish staan vele uitdagende 

onderwerpen. Denk aan het zorgen van de 

juiste balans tussen werken en privé. 

Thuiswerken speelt bij ander soort werk en 

een andere generatie dan in de productie 

en de montage. Wil je daar in de CAO 

concrete afspraken over maken en zo ja 

hoe doe je dat dan? Maar er zijn meer 

uitdagingen en tools dan de maatregelen 

die betrekking hebben op het fysieke 

gedeelte van het werk. Hoe zit het met je 

kennis? Heb je plezier in je werk? Is er een 

opleiding nodig om van functie te verande-

ren en je op die manier aan de sector te 

binden? Anders opleiden ook, met meer 

gebruik van moderne technieken. In je 

eigen tempo. Klassikaal opleiden heeft 

tenslotte z’n beperkingen. We willen slim 

omgaan met de middelen die we hebben, 

jongeren vragen daar ook om.

Het ideaalbeeld is dat je met iedere 

medewerker aan carrièreplanning doet: je 

staat hier, maar waar sta je morgen en nog 

beter waar wil je overmorgen staan? Niet 

veel bedrijven in onze sector zullen 

dergelijke gesprekken met hun mensen 

houden. Wil je naar kantoor? Wil je op 

andere, beter bij jou passende tijden 

werken? Fysiek minder zwaar? Ben je 

en werkgroepen moeten overnemen’, zegt 

Hoffmann. Van den Brink aanvullend: ‘Ook 

moet de werkgroep Fit over de Finish nog 

defi nitief worden samengesteld. We 

roepen dan ook zowel werkgevers als 

werknemers op zich te melden bij 

Vakgroep GLAS om mee te denken over 

deze belangrijke onderwerpen.’

DUURZAME INZETBAARHEID
De gemiddelde leeftijd van mensen die 

werkzaam zijn in de vlakglassector is hoog. 

Ook de fysieke belasting is zwaar, zeker 

voor mensen in de productie en de 

montage. Dit leidt tot een cocktail van 

gevolgen: veel bedrijven kampen met een 

relatief hoog, vaak langdurig ziektever-

zuim van medewerkers. De hoogste tijd 

voor werkgevers- en werknemersorganisa-

ties om nader onderzoek te doen met als 

doel er sectorbreed voor te zorgen dat 

mensen gezond hun pensioen halen.

Er is al wel een aantal maatregelen in de 

CAO opgenomen, zoals seniorendagen, 

maar we bereiken daar niet mee wat we 

willen. Al ruim voor de fi nish zijn mede-

werkers niet meer actief in de sector. Dat 

heeft onder meer te maken met de vroege 

instroom in de sector en het oprekken van 

de pensioenleeftijd. Veel medewerkers zijn 

direct van school gaan werken in de 

glasbranche. Waar pensioen vroeger na 

veertig dienstjaren mogelijk was, is de 

pensioenleeftijd later alleen maar 

opgeschroefd naar eerst 65 en tegenwoor-

dig 67 jaar. We hebben veel mensen die al 

veertig jaar werkzaam zijn in het glas en 

nog maar eind vijftig zijn qua leeftijd. Voor 

die mensen, maar ook voor de jongere 

medewerkers, is het soms zware werk 

lastig vol te houden. Werkgevers hebben 

geen goede tools om ervoor te zorgen dat 

onze productie- en buitenmensen echt 

gezond de fi nish halen. Je zou kunnen 

zeggen dat het een hardloopwedstrijd is, 

die steeds langer is geworden. Als je 30 

kilometer hardloopt maar het blijkt toch 

een marathon te zijn, dan weet je dat je in 

de problemen komt.

De werkgroep is specifi ek opgericht om 

samen met de werknemers een passende 

weg te vinden in de tools die we kunnen 

inzetten. Neem de hiervoor genoemde 

senioren- of leeftijdsdagen. Die zijn 

bedoeld om tijdig rust te nemen. Gebeurt 

dat niet, en dat is het geval als ze worden 

opgespaard, dan werken die dagen niet 

effectief. Het beoogde effect is een 

rustpunt te creëren in de week. De 

afspraak nu is dat je ze jaarlijks moet 

opmaken maar er is geen afspraak over 

het hoe. Zo schiet je je doel voorbij.

GENERATIEPACT
Een andere tool die in veel sectoren wordt 

toegepast, is het zogeheten generatiepact. 

Dat is een systeem, waarbij je medewerkers 

de kans biedt minder te werken met (voor 

een deel) behoud van de pensioenopbouw 

en het salaris. Bijvoorbeeld 80 procent 

werken, 90 procent salaris en 100 procent 

pensioenopbouw. Bouwend Nederland 

heeft een zogeheten regeling Sectorale 

AOW Zwaar Werk, maar die kan de 

glassector niet zomaar 1-op-1 overnemen. 

Ons hele systeem moet anders, waarbij je 

aan het één wilt sleutelen om het ander 

mogelijk te maken. Dat is ingrijpend en dus 

alleen op sectorniveau haalbaar in een 

samenwerking tussen de bedrijven en de 

sociale partners. Het zijn namelijk niet 

alleen complexe, maar ook dure regelin-

gen. Regelingen waar de EU subsidie op 

geeft. Maar die krijg je niet zomaar: je zult 

als sector gedegen onderzoek moeten 

doen om te kunnen aantonen dat een 

bepaalde regeling daadwerkelijk iets 

bijdraagt aan het terugdringen van de 

uitval van medewerkers.

Juist vanwege de complexiteit roepen we 

dan ook werkgevers én werknemers op 

om mee te denken. Een maatregel als het 

generatiepact raakt de bedrijfsvoering van 

bedrijven met (grote) fi nanciële gevolgen. 

HR is over het algemeen goed vertegen-

woordigd in dergelijke overleggen; die 

managers kennen elkaar ook wel. Maar ze 

zijn veelal afkomstig van de grotere 

bedrijven. Om het voornoemde goed op 

te pakken zullen juist ook kleine of 

middelgrote bedrijven zonder eigen 

HR-afdeling hun stem moeten laten horen. 

Grote vraag: hoe kun je medewerkers 

preventief ondersteunen? Hoe kun je voor-

komen dat mensen uitvallen? Als iemand 

� Dave Hoffmann. � Kees-Jan van den Brink. � Voor de mensen die al lang actief zijn in de sector, maar ook voor de jongere medewerkers, is het soms zware werk lastig vol te houden.

‘Fit over de Finish is een taak van werkgevers en 

werknemers. De één kan niet zonder de ander.’
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al fysieke mankementen heeft, dan is het 

te laat. Dan heeft een dag minder werken 

ook geen zin meer.

UITDAGENDE ‘TO-DO-LIST’
Op de ‘to-do-list’ van de werkgroep Fit 

over de Finish staan vele uitdagende 

onderwerpen. Denk aan het zorgen van de 

juiste balans tussen werken en privé. 

Thuiswerken speelt bij ander soort werk en 

een andere generatie dan in de productie 

en de montage. Wil je daar in de CAO 

concrete afspraken over maken en zo ja 

hoe doe je dat dan? Maar er zijn meer 

uitdagingen en tools dan de maatregelen 

die betrekking hebben op het fysieke 

gedeelte van het werk. Hoe zit het met je 

kennis? Heb je plezier in je werk? Is er een 

opleiding nodig om van functie te verande-

ren en je op die manier aan de sector te 

binden? Anders opleiden ook, met meer 

gebruik van moderne technieken. In je 

eigen tempo. Klassikaal opleiden heeft 

tenslotte z’n beperkingen. We willen slim 

omgaan met de middelen die we hebben, 

jongeren vragen daar ook om.

Het ideaalbeeld is dat je met iedere 

medewerker aan carrièreplanning doet: je 

staat hier, maar waar sta je morgen en nog 

beter waar wil je overmorgen staan? Niet 

veel bedrijven in onze sector zullen 

dergelijke gesprekken met hun mensen 

houden. Wil je naar kantoor? Wil je op 

andere, beter bij jou passende tijden 

werken? Fysiek minder zwaar? Ben je 

geïnteresseerd in een leidinggevende 

functie? Een loopbaanscan maken met de 

vraag wat je met je toekomst wilt. Daar 

speelt ook fi nanciële fi theid bij mee. 

Loopbaankeuzes hebben fi nanciële 

gevolgen en die verschillen per persoon. 

Het is lastig om morgen je hypotheek af te 

lossen wanneer je daar nu mee moet 

beginnen. Het wordt anders als je dat over 

tien jaar wilt doen. Dan kan het misschien 

wel.

COMMUNICERENDE VATEN
We spreken nu de ambitie uit dat we het 

anders willen doen. Roepen dat je het 

anders wilt is gemakkelijk, roepen wat je 

niet wilt ook. Maar roepen wat je wel wilt, 

daar draait het om. Daarbij moeten we 

goed kijken naar ‘best practices’. Het 

heeft voor een kleine sector als de onze 

geen zin om alles opnieuw te willen 

ontwikkelen en uitvoeren. We moeten slim 

omgaan met het beschikbare geld door 

gebruik te maken van bestaande oplossin-

gen. Uiteindelijk willen we uitkomen op 

het aanbieden van een soort toolbox met 

daarin meerdere speerpunten. Wat voor 

de ene medewerker belangrijk is, geldt 

voor de ander minder. Wat voor een groot 

bedrijf logisch is, is voor een klein bedrijf 

een drempel. Daar zullen we met elkaar 

moeten uitkomen. Dat is een fl inke 

uitdaging en juist daarom hopen we dat 

bedrijven en medewerkers, klein en groot, 

plaats willen nemen in de werkgroep en zo 

met ons willen meedenken. 

De fysieke belasting terugbrengen, de 

juiste balans tussen werk en privé, 

opleidingen volgen, loopbaanontwikkeling, 

fi nanciële fi theid, plezier in je werk: Het zijn 

allemaal communicerende vaten. Alle 

afspraken die we willen maken grijpen in 

elkaar. Het zal een aantal jaren vragen zo’n 

groot project goed in te vullen. Het zal ook 

zeker niet zo zijn dat we in een volgende 

CAO een compleet plaatje hebben 

opgenomen. De STOOV CAO is voor vijf 

jaar. In 2027 hebben we hopelijk meer 

concrete resultaten op papier met een 

sectorbreed draagvlak. Fit over de Finish is 

een taak van werkgevers en werknemers. 

De één kan niet zonder de ander.

werken, 90 procent salaris en 100 procent 

pensioenopbouw. Bouwend Nederland 

heeft een zogeheten regeling Sectorale 

AOW Zwaar Werk, maar die kan de 

glassector niet zomaar 1-op-1 overnemen. 

Ons hele systeem moet anders, waarbij je 

aan het één wilt sleutelen om het ander 

mogelijk te maken. Dat is ingrijpend en dus 

alleen op sectorniveau haalbaar in een 

samenwerking tussen de bedrijven en de 

sociale partners. Het zijn namelijk niet 

alleen complexe, maar ook dure regelin-

gen. Regelingen waar de EU subsidie op 

geeft. Maar die krijg je niet zomaar: je zult 

als sector gedegen onderzoek moeten 

doen om te kunnen aantonen dat een 

bepaalde regeling daadwerkelijk iets 

bijdraagt aan het terugdringen van de 

uitval van medewerkers.

Juist vanwege de complexiteit roepen we 

dan ook werkgevers én werknemers op 

om mee te denken. Een maatregel als het 

generatiepact raakt de bedrijfsvoering van 

bedrijven met (grote) fi nanciële gevolgen. 

HR is over het algemeen goed vertegen-

woordigd in dergelijke overleggen; die 

managers kennen elkaar ook wel. Maar ze 

zijn veelal afkomstig van de grotere 

bedrijven. Om het voornoemde goed op 

te pakken zullen juist ook kleine of 

middelgrote bedrijven zonder eigen 

HR-afdeling hun stem moeten laten horen. 

Grote vraag: hoe kun je medewerkers 

preventief ondersteunen? Hoe kun je voor-

komen dat mensen uitvallen? Als iemand 

DENK MEE
De werkgroep Fit over de Finish moet nog defi nitief worden 

samengesteld. ‘We roepen dan ook zowel werkgevers als 

werknemers op zich te melden bij Vakgroep GLAS om mee 

te denken over deze belangrijke onderwerpen.’

� Voor de mensen die al lang actief zijn in de sector, maar ook voor de jongere medewerkers, is het soms zware werk lastig vol te houden.

WERKEN AAN JE MERK
Sterke werkgeversmerken onderscheiden zich positief op de 

arbeidsmarkt. Ze hebben betrokken en bevlogen medewer-

kers en hebben minder moeite om nieuw talent te werven 

en aan zich te binden. In de online cursus ‘Bouwen aan een 

sterk werkgeversmerk’ nemen we je stap voor stap mee in 

hoe je voor jouw bedrijf kan bouwen aan een sterk 

werkgeversmerk. De online cursus bestaat uit tien modules 

met telkens een aantal opdrachten. Bouwen aan een sterk 

werkgeversmerk is een cursus van 

de Online Bouw Academie, een 

samenwerking tussen Eisma 

Bouwmedia en BouwProfs. Als 

abonnee van Glas in Beeld krijg je 

korting op de cursussen van de 

Online Bouw Academie.
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GLAS IN 
ONTWIKKELING

TIEN JAAR INBLINDZ
ZONWERING IN GLAS
InBlindz bestaat tien jaar. Na de introductie van de merknaam InBlindz, onderdeel van Stolker Glas uit Nieuwegein, heeft 

deze zonwering en raambekleding in glas een vlucht genomen. Stolker zet het innovatieve glas op de markt met een fijn-

mazig netwerk van partners als glaszetbedrijven, kozijnfabrikanten en aannemers. Hoe ontwikkelt het product zich en wat 

zijn de trends? Belangrijkste boodschap: ‘Je moet volledige focus op je product hebben.’

Auteur: Marco Groothoff

Glas met jaloezieën, lamellen, 

zonwering, plissés en screens. Het 

weren van zonlicht en bovenal 

zonnewarmte met een product tussen glas 

kent vele namen. Zonwering en raambe-

kleding in glas dekt het beste de lading, 

vinden Wim van Lindt en Dennis de Bruin, 

respectievelijk directeur van Stolker Glas 

en commercieel technisch adviseur 

InBlindz. Een verzamelnaam van horizon-

tale jaloezieën, plissés en duplissés, 

top-down in glas. ‘Er zijn meer aanbieders 

en oplossingen op de markt’, zegt Van 

Lindt. ‘Gelukkig maar, want de grootste 

uitdaging is het wegnemen van de 

onbekendheid bij het grote publiek. We 

hebben een duidelijk merk in de markt 

gezet waarbij we met een team van 

professionals onze partners ondersteunen 

met training, opleiding, uitgebreid advies, 

verkoop en aftersales.’

 Dennis de Bruin en Wim van Lindt.

LANGE HISTORIE
De ontwikkeling van zonwerende 

oplossingen in glas kent een lange 

geschiedenis. Welk bedrijf zo’n dertig 

jaar terug het eerste was, is lastig te 

zeggen en namen als Doij, Omnika en 

Luxaclair passeren de revue. ‘De eerste 

producten kenden lichte kinderziektes’, 

zegt De Bruin, ‘maar de tijd van reclama-

ties is al lang voorbij. We hebben een 

merk neergezet met een volwassen 

product waarmee we inspelen op de 

vraag naar meer comfort en minder 

onderhoud. Een product ook dat zich 

continu ontwikkelt, juist inspelend op de 

toenemende vraag uit de markt.’

Stolker is producent van isolatieglas met 

naast standaardoplossingen in dubbelglas 

en triple glas een aantal specials in het 

programma, waaronder Monuglas, 

brandwerend glas en glas met zonwering 

en raambekleding. Die specials maken een 

substantieel deel uit van de omzet. Van 

Lindt: ‘We zijn een onafhankelijke 

organisatie die kan inspelen op ontwikke-

lingen. Een duidelijke pré gezien de 
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TIEN JAAR INBLINDZ
ZONWERING IN GLAS
InBlindz bestaat tien jaar. Na de introductie van de merknaam InBlindz, onderdeel van Stolker Glas uit Nieuwegein, heeft 

deze zonwering en raambekleding in glas een vlucht genomen. Stolker zet het innovatieve glas op de markt met een fijn-

mazig netwerk van partners als glaszetbedrijven, kozijnfabrikanten en aannemers. Hoe ontwikkelt het product zich en wat 

zijn de trends? Belangrijkste boodschap: ‘Je moet volledige focus op je product hebben.’

Auteur: Marco Groothoff

uitdaging is het wegnemen van de 

onbekendheid bij het grote publiek. We 

hebben een duidelijk merk in de markt 

gezet waarbij we met een team van 

professionals onze partners ondersteunen 

met training, opleiding, uitgebreid advies, 

verkoop en aftersales.’

 Dennis de Bruin en Wim van Lindt.

LANGE HISTORIE
De ontwikkeling van zonwerende 

oplossingen in glas kent een lange 

geschiedenis. Welk bedrijf zo’n dertig 

jaar terug het eerste was, is lastig te 

zeggen en namen als Doij, Omnika en 

Luxaclair passeren de revue. ‘De eerste 

producten kenden lichte kinderziektes’, 

zegt De Bruin, ‘maar de tijd van reclama-

ties is al lang voorbij. We hebben een 

merk neergezet met een volwassen 

product waarmee we inspelen op de 

vraag naar meer comfort en minder 

onderhoud. Een product ook dat zich 

continu ontwikkelt, juist inspelend op de 

toenemende vraag uit de markt.’

Stolker is producent van isolatieglas met 

naast standaardoplossingen in dubbelglas 

en triple glas een aantal specials in het 

programma, waaronder Monuglas, 

brandwerend glas en glas met zonwering 

en raambekleding. Die specials maken een 

substantieel deel uit van de omzet. Van 

Lindt: ‘We zijn een onafhankelijke 

organisatie die kan inspelen op ontwikke-

lingen. Een duidelijke pré gezien de 

enorme diversiteit aan glassoorten op de 

markt. Met InBlindz hebben we een bijzon-

dere special toegevoegd aan ons pro-

gramma waarmee we duidelijk voorzien in 

een toenemende vraag. Zonwering en 

raambekleding tussen glas doe je er als 

producent niet even bij. Van productont-

wikkeling tot samenwerking met screen-

producenten en van assemblage tot 

testen, CE-markering en certificatie, denk 

aan brandwerend glas, is het een bewer-

kelijk proces. We werken veelal samen met 

glashandels, glaszetbedrijven en kozijnen-

leveranciers die moeten kunnen terugval-

len op een betrouwbare producent die 

gisteren, vandaag en morgen dezelfde 

kwaliteit levert.’ 

De Bruin geeft een voorbeeld: ‘De spouw 

van het glas is iets breder dan standaard 

zodat de jaloezieën of plissés ertussen 

passen. Daardoor heb je bij triple glas een 

asymmetrische opbouw. We hebben pas 

nog de kop van de kitmachine gemodifi-

ceerd zodat de rand ook in triple glas 

machinaal kan worden aangebracht. Dat 

komt de productiecapaciteit ten goede.’

TRENDS
Gevraagd naar de trends geeft De Bruin 

aan dat de markt vraagt om duurzaamheid 

en comfort vanuit het oogpunt van klimaat 

en gebruiksgemak. ‘Isolatie is geen 

discussie, zeker gezien de toegenomen 

energieprijzen. Mensen willen een goed 

isolerend product. Tegelijkertijd hebben ze 

behoefte aan privacy en aan het weren van 

de zon. Dit vanwege het comfort, maar 

ook om te besparen op energie voor 

koelen. Dat kan met buiten- en binnenzon-

wering. Met raambekleding tussen glas 

kun je tot 90 procent van de zonnewarmte 

weren, een g-waarde van 10. Met een 

zonwerende coating kom je zelfs op een 

g-waarde van 7 uit.’

Daarbovenop heeft het glas volgens hem 

een veelheid aan voordelen ten opzichte 

van buiten- en binnenzonwering. De Bruin: 

‘Die voordelen zijn uiteraard op het 

gebied van onderhoud, vervuiling en 

duurzaamheid. Maar denk ook aan de 

ruimte op de vensterbank, geen vervuiling 

meer van raambekleding in keukens door 

vet en aanslag en geen last van de 

Streamer
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inwerking van vocht in raambekleding in 

badkamers. Smalle lamellen zijn weer in. 

Mooie smalle lamellen in hoog rende-

mentsglas zijn ideaal. De combinatie van 

zonwering in de zomer en warmte-isolatie 

in de winter levert een enorme energiebe-

sparing op.’

COMFORT IS LEIDEND
De vraag naar comfort van de consument, 

naast het energievoordeel en aangenaam 

klimaat in huis, uit zich ook op een ander 

gebied. Dat van smart houses en domo-

tica: het op afstand kunnen bedienen van 

licht en apparatuur en het aansturen van 

het binnenklimaat. InBlindz speelt daarop 

in met een palet oplossingen dat in de 

loop der tijd alsmaar breder is geworden. 

De Bruin: ‘De consument wil smart, 

eenvoud en minimalisme, zowel in 

bediening als uitstraling. We hebben 

handbediende zonwering met een koord 

die werkt op magnetisme, maar ook 

afstandsbediening met batterij, al of niet 

oplaadbaar met zonne-energie, en 

aansturing met behulp van een app. Bij 

vervanging van gewoon isolatieglas door 

HR++ glas met zonwering kom je uit op 

koordbediening of batterij. Bij een 

grootschalige renovatie of nieuwbouw kan 

de bedrading worden weggewerkt en is 

aansturing per app een optie.’ 

Stolker heeft InBlindz met de aangepaste 

spouwbreedtes aangemeld bij de RVO, 

zodat de meldcodes bekend zijn voor een 

versnelde aanvraag van ISDE-subsidie op 

HR++ glas. Van Lindt terugkomend op de 

mogelijkheden van zijn bedrijf: ‘Dat stelt 

ons in staat InBlindz aan te bieden in alle 

mogelijke soorten glas. Niet alleen 

isolatieglas, maar ook loodglas voor 

ziekenhuizen, veiligheidsglas voor 

binnenwanden en brandwerend glas in alle 

gangbare klassen, zoals EW30 en 60 en 

EI30 en 60.’

ONBEKEND MAAKT ONBEMIND
InBlindz maakt op haar site onderscheid 

tussen consument en professional en dat 

is niet zonder reden. Van Lindt: ‘Bij 

particulieren proberen we de onbekend-

heid met het product weg te nemen en 

de voordelen te benadrukken op het 

gebied van zonwering met onderschei-

dende eigenschappen, zoals dat de 

raambekleding stofvrij en hygiënisch is en 

voor privacy zorgt. De onderhoudskosten 

zijn laag want je hoeft nooit meer schoon 

te maken en de levensduur is langer, want 

er is geen vervulling of vocht dat de 

slijtage kan beïnvloeden. Bij de professio-

nal, ondernemers in de glas- en kozijnen-

branche, leggen we de nadruk op de hulp 

die we bieden van de eerste aanvraag tot 

de plaatsing. Onbekend maakt onbe-

mind, terwijl de praktijk uitwijst hoe 

comfortabel het product is, zowel vanuit 

het oogpunt van gebruik als verkoop en 

montage.’’

De Bruin legt uit op welke wijze InBlindz 

de verkoop- en marketingondersteuning 

van haar dealers inricht. ‘Net als voor ons 

als producent, geldt ook voor een glas- of 

kozijnbedrijf dat we het er niet zomaar 

even bij doen. We bieden ze de kans hun 

naamsbekendheid te vergroten en een 

product op de markt te brengen met 

toegevoegde waarde. De prijs ligt een 

factor drie tot vier hoger dan HR++ 

isolatieglas, dus levert de marge meer op. 

Maar voor een goede verkoop en 

montage is kennis nodig en die kennis 

bieden wij. We geven product- en 

montagetrainingen, hebben video’s 

gemaakt en zijn altijd bereikbaar voor 

vragen of advies.’

Veel glasbedrijven krijgen de kriebels van 

het zogeheten ‘glas met een draadje’, 

zoals glas met sensoren, glas met beeld, 

glas voor het opwekken van energie of 

glas met lamellen. Maar iedere glaszetter 

en monteur kan volgens De Bruin de plaat-

sing na een korte instructie uitvoeren. ‘En 

de batterijbediende versie heeft een 

combinatie van voordelen’, zo legt hij uit. 

‘Automatische bediening en vooral de 

eenvoud voor de glaszetter. Er is geen 

elektricien nodig om het glas aan te 

sluiten. Het is plug en play. Kortom: die 

angst is onterecht. We nemen met ons 

kenniscentrum alle vagen weg en ontzor-

gen onze dealers met montagevideo’s en 

door zelf te ervaren dat de toepassing 

helemaal niet moeilijk is. Een paar 

praktijkvoorbeelden? Een particulier geeft 

aan dat de koordbediening zo zwaar 

loopt. Wat blijkt de magneetbediening zit 

net niet 100 procent goed; even op de 

juiste plek op de ruit klikken en het 

probleem is opgelost. Geen hogere 

wiskunde. Of een glasbedrijf wordt bij 

nieuwbouw gevraagd hoe het beste de 

bedrading weg te werken. Dan komen wij 

langs om vroegtijdig mee te denken, 

zodat alle voorbereidende werkzaamhe-

den zijn gedaan nog voordat de stukadoor 

komt.’

TIEN JAAR INBLINDZ
Tien jaar InBlindz is geen reden om 

achterover te leunen. De ontwikkeling in 

glas, glasformaten, raambekleding, 

bediening en montage gaan door. De 

Bruin noemt twee nieuwe producten. ‘We 

brengen sinds kort InBlindz Renovatie op 

de markt voor het vervangen van glas 

zonder dat het kozijn hoeft te worden 

aangepast of de glaslatten hoeven worden 

te vervangen. Een standaardoplossing met 

een 16 millimeter spouw, een 10 millime-

ter lamel en een maximale grootte van 2,5 

vierkante meter, afhankelijk van de 

lengte-breedte verhouding. InBlindz zelf 

 InBlindz met batterij-bediening: geen gedoe voor de monteur en gemak voor de  
gebruiker.
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vervanging van gewoon isolatieglas door 

HR++ glas met zonwering kom je uit op 

koordbediening of batterij. Bij een 

grootschalige renovatie of nieuwbouw kan 

de bedrading worden weggewerkt en is 

aansturing per app een optie.’ 

Stolker heeft InBlindz met de aangepaste 

spouwbreedtes aangemeld bij de RVO, 

zodat de meldcodes bekend zijn voor een 

versnelde aanvraag van ISDE-subsidie op 

HR++ glas. Van Lindt terugkomend op de 

mogelijkheden van zijn bedrijf: ‘Dat stelt 

ons in staat InBlindz aan te bieden in alle 

mogelijke soorten glas. Niet alleen 

isolatieglas, maar ook loodglas voor 

ziekenhuizen, veiligheidsglas voor 

binnenwanden en brandwerend glas in alle 

gangbare klassen, zoals EW30 en 60 en 

EI30 en 60.’

ONBEKEND MAAKT ONBEMIND
InBlindz maakt op haar site onderscheid 

tussen consument en professional en dat 

is niet zonder reden. Van Lindt: ‘Bij 

particulieren proberen we de onbekend-

heid met het product weg te nemen en 

de voordelen te benadrukken op het 

gebied van zonwering met onderschei-

dende eigenschappen, zoals dat de 

raambekleding stofvrij en hygiënisch is en 

voor privacy zorgt. De onderhoudskosten 

zijn laag want je hoeft nooit meer schoon 

te maken en de levensduur is langer, want 

er is geen vervulling of vocht dat de 

slijtage kan beïnvloeden. Bij de professio-

nal, ondernemers in de glas- en kozijnen-

branche, leggen we de nadruk op de hulp 

die we bieden van de eerste aanvraag tot 

de plaatsing. Onbekend maakt onbe-

mind, terwijl de praktijk uitwijst hoe 

comfortabel het product is, zowel vanuit 

het oogpunt van gebruik als verkoop en 

montage.’’

De Bruin legt uit op welke wijze InBlindz 

de verkoop- en marketingondersteuning 

van haar dealers inricht. ‘Net als voor ons 

als producent, geldt ook voor een glas- of 

kozijnbedrijf dat we het er niet zomaar 

even bij doen. We bieden ze de kans hun 

naamsbekendheid te vergroten en een 

product op de markt te brengen met 

toegevoegde waarde. De prijs ligt een 

factor drie tot vier hoger dan HR++ 

isolatieglas, dus levert de marge meer op. 

Maar voor een goede verkoop en 

montage is kennis nodig en die kennis 

bieden wij. We geven product- en 

montagetrainingen, hebben video’s 

gemaakt en zijn altijd bereikbaar voor 

vragen of advies.’

Veel glasbedrijven krijgen de kriebels van 

het zogeheten ‘glas met een draadje’, 

zoals glas met sensoren, glas met beeld, 

glas voor het opwekken van energie of 

glas met lamellen. Maar iedere glaszetter 

en monteur kan volgens De Bruin de plaat-

sing na een korte instructie uitvoeren. ‘En 

de batterijbediende versie heeft een 

combinatie van voordelen’, zo legt hij uit. 

‘Automatische bediening en vooral de 

eenvoud voor de glaszetter. Er is geen 

elektricien nodig om het glas aan te 

sluiten. Het is plug en play. Kortom: die 

angst is onterecht. We nemen met ons 

kenniscentrum alle vagen weg en ontzor-

gen onze dealers met montagevideo’s en 

door zelf te ervaren dat de toepassing 

helemaal niet moeilijk is. Een paar 

praktijkvoorbeelden? Een particulier geeft 

aan dat de koordbediening zo zwaar 

loopt. Wat blijkt de magneetbediening zit 

net niet 100 procent goed; even op de 

juiste plek op de ruit klikken en het 

probleem is opgelost. Geen hogere 

wiskunde. Of een glasbedrijf wordt bij 

nieuwbouw gevraagd hoe het beste de 

bedrading weg te werken. Dan komen wij 

langs om vroegtijdig mee te denken, 

zodat alle voorbereidende werkzaamhe-

den zijn gedaan nog voordat de stukadoor 

komt.’

TIEN JAAR INBLINDZ
Tien jaar InBlindz is geen reden om 

achterover te leunen. De ontwikkeling in 

glas, glasformaten, raambekleding, 

bediening en montage gaan door. De 

Bruin noemt twee nieuwe producten. ‘We 

brengen sinds kort InBlindz Renovatie op 

de markt voor het vervangen van glas 

zonder dat het kozijn hoeft te worden 

aangepast of de glaslatten hoeven worden 

te vervangen. Een standaardoplossing met 

een 16 millimeter spouw, een 10 millime-

ter lamel en een maximale grootte van 2,5 

vierkante meter, afhankelijk van de 

lengte-breedte verhouding. InBlindz zelf 

 Geen onderhoud is een belangrijke pré en geen vervuiling en vochtinwerking verlengen 
de levensduur.

kan overigens tot maximaal 5 vierkante 

meter. Een ander voorbeeld is InBlindz 

Duplissé, een product met twee plissés en 

een folie ertussen, dat 100 procent 

verduistert. We hebben de spouwbreedte 

daarvan teruggebracht van 27 naar 22 

millimeter.’

Van Lindt afsluitend: ‘Ons motto naar de 

glaszetter toe is “InBlindz, monteren 

zonder gedoe”. We willen die boodschap 

nog meer voor het voetlicht brengen 

door te benadrukken dat glas met 

zonwering en raambekleding net zo 

gemakkelijk te monteren is als gewoon 

isolatieglas. Door aan te geven dat er 

geen grotere risico’s zijn. Door mee te 

denken en standby te zijn voor vragen. 

Onze dekking is goed maar er kunnen 

altijd partners bij die zonder overdreven 

gedoe meer toegevoegde waarde kunnen 

bieden. En wie wil er nu geen product 

toevoegen aan zijn programma dat z’n 

succes heeft bewezen?’
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GLAS IN 
VACUÜMGLAS

BENG VACUÜMGLAS
‘BESTE ISOLATIEGLAS TER WERELD’

‘Vacuümglas is het glas van de toekomst. Ik weet zeker dat dit innovatieve product 

een revolutie teweegbrengt in het gebruik van glas in woningen en andere gebouwen. 

Dat kan ook niet anders; we hebben een enorme verduurzamingsslag te maken willen 

we deze aarde bewoonbaar houden. Ik klink nu als een geitenwollensokkenfiguur en 

niet als glashandelaar, maar ik meen het echt. We zullen meer moeten doen aan het 

beperken van het warmteverlies in kozijnen, ramen en glasgevels en BENGglas is daar 

de oplossing voor. Dat kunnen wij niet alleen. We drijven mee op de golven, maar zijn 

te klein om de golven te veranderen.’

Auteur: Marco Groothoff

John Creutzberg van Giga-Glas! uit 

Goirle draait al even mee in de 

glaswereld, meer dan 27 jaar alweer. 

Hij is een bijzondere ondernemer die wars 

is van brancheorganisaties en onderne-

mersverenigingen. Drs. staat er op zijn 

kaartje. Drs. Bedrijfseconomie. Hij vaart 

liever zijn eigen koers. En met succes. 

Pionier ook als het gaat om de import uit 

China waar hij al jaren komt en de weg 

kent. 

AAN DE KEUKENTAFEL
Giga-Groep heeft twintig medewerkers en 

bestaat uit meerdere bedrijven, zoals Giga 

International dat handelt in plastic zakjes 

en folies voor de voedingssector. Creutz-

berg is er vijftien jaar terug mee gestart 

om meer aan risicospreiding te doen. De 

folie is onder andere afkomstig uit China, 

uiteraard. Milieubelastend? ‘Integendeel’, 

zegt hij. ‘Je hebt geen idee hoeveel 

voeding je bespaart door het goed te 

bewaren.’ De periode van corona was voor 

Creutzberg aanleiding een fabriekje over 

te nemen zodat hij het eindproduct, 

‘zakjes’ zoals hij dat noemt, nu in eigen 

huis kan maken. Zoon Youry geeft leiding 

aan de bedrijven. Hij heeft MSc Marketing 

en gaf een dik salaris op om bij zijn vader 

aan de slag te kunnen. Ook dochter Katja, 

eveneens hoog opgeleid en met een 

goede baan, staat te trappelen om aan te 

schuiven in Goirle. ‘Liever zelfstandig dan 

in dienst, zelfs als je daarvoor de helft van 

je salaris moet inleveren. Blijkbaar hebben 

we vroeger toch iets goed gedaan thuis 

aan de keukentafel’, aldus Creutzberg.

Haalde de glassector twintig jaar terug z’n 

neus nog op voor het gebruik van vlakglas 

uit het verre oosten, hoe anders is dat 

vandaag de dag. De gevel van de winnaar 

van de Glas Award 2021, Depot Boijmans 

Van Beuningen, is beglaasd met gebogen 

glasspiegels uit China. Menig bushokje, 

geluidsscherm en constructief beglaasde 

glasgevel en -dak in ons land is voorzien 

van Chinees gehard veiligheidsglas, veelal 

geleverd via Creutzberg’s Giga-Glas!. ‘Ik 

ken de weg, weet de bedrijven te vinden, 

spreek de taal enigzins en beheers de 

documentenstroom en logistiek. Terwijl wij 

akkoord zijn gegaan met de offerte is een 

Chinees, terwijl de order al in productie is, 

in staat met droge ogen door te onder-

handelen. Daar moet je tegen kunnen. 

Hoe groot is het? “About a meter”. Ja 

daar kunnen wij dus niks mee. Wij nemen 

de frustraties weg, organiseren dat het 

glas hier op tijd komt, houden het op 

voorraad en leveren het gesorteerd uit op 

de plek waar en wanneer een opdrachtge-

 John Creutzberg: ‘Het vacuümdopje waar vooral de concurrentie zo moeilijk over doet, is 
gezemel; vergelijkbaar met dat een elektrische wagen geen geluid maakt.’

ver dat wenst. Daar betaalt hij een beetje 

voor. Er zijn meer bedrijven die dit doen 

en goed kunnen; ook klanten van mij 

proberen het wel en dat is hun goed recht. 

Maar het is niet voor het eerst dat een 

bedrijf dan later alsnog bij ons aanklopt.’

NEK UITSTEKEN
Creutzberg is niet bang zijn nek uit te 

steken; eenmaal op het spoor van ‘handel’ 

zet hij zijn tanden graag in een nieuw 

product. Achterliggende gedachte: de zaak 

uitbouwen om door te kunnen geven aan 

zijn kinderen. ‘Anders ben ik straks 65 en 

zit ik met een firma in mijn maag.’ Maar bij 

vacuümglas komt volgens hem meer kijken 

dan handel in een goed product alleen. 

Waarom? Vanwege de enorme impact die 

het glas kan hebben in relatie tot het 

besparen van energie. En we moeten als 

redactie in dit kader ook onze excuses 

maken nu we, na kennismaking met het 

BENGglas-programma, weten dat Giga-

Glas! op het gebied van vacuümglas meer 

doet dan het vertegenwoordigen van 

Landglass alleen. Maar hier later meer over.

Eerst even terug en het complete plaatje 

schetsen. Vacuümglas is glas met een 

minimale spouw dat vanwege het vacuüm 

nauwelijks warmte kan geleiden. Het 

warmteverlies is geminimaliseerd, anders 

‘We drijven mee op de golven, maar zijn te klein om de 

golven te veranderen.’

16-17-18_beng.indd   1616-17-18_beng.indd   16 06-04-2022   17:2906-04-2022   17:29



17WWW.GLASINBEELD.NL

BENG VACUÜMGLAS
‘BESTE ISOLATIEGLAS TER WERELD’

en folies voor de voedingssector. Creutz-

berg is er vijftien jaar terug mee gestart 

om meer aan risicospreiding te doen. De 

folie is onder andere afkomstig uit China, 

uiteraard. Milieubelastend? ‘Integendeel’, 

zegt hij. ‘Je hebt geen idee hoeveel 

voeding je bespaart door het goed te 

bewaren.’ De periode van corona was voor 

Creutzberg aanleiding een fabriekje over 

te nemen zodat hij het eindproduct, 

‘zakjes’ zoals hij dat noemt, nu in eigen 

huis kan maken. Zoon Youry geeft leiding 

aan de bedrijven. Hij heeft MSc Marketing 

en gaf een dik salaris op om bij zijn vader 

aan de slag te kunnen. Ook dochter Katja, 

eveneens hoog opgeleid en met een 

goede baan, staat te trappelen om aan te 

schuiven in Goirle. ‘Liever zelfstandig dan 

in dienst, zelfs als je daarvoor de helft van 

je salaris moet inleveren. Blijkbaar hebben 

we vroeger toch iets goed gedaan thuis 

aan de keukentafel’, aldus Creutzberg.

Haalde de glassector twintig jaar terug z’n 

neus nog op voor het gebruik van vlakglas 

uit het verre oosten, hoe anders is dat 

vandaag de dag. De gevel van de winnaar 

van de Glas Award 2021, Depot Boijmans 

Van Beuningen, is beglaasd met gebogen 

glasspiegels uit China. Menig bushokje, 

geluidsscherm en constructief beglaasde 

glasgevel en -dak in ons land is voorzien 

van Chinees gehard veiligheidsglas, veelal 

geleverd via Creutzberg’s Giga-Glas!. ‘Ik 

ken de weg, weet de bedrijven te vinden, 

spreek de taal enigzins en beheers de 

documentenstroom en logistiek. Terwijl wij 

akkoord zijn gegaan met de offerte is een 

Chinees, terwijl de order al in productie is, 

in staat met droge ogen door te onder-

handelen. Daar moet je tegen kunnen. 

Hoe groot is het? “About a meter”. Ja 

daar kunnen wij dus niks mee. Wij nemen 

de frustraties weg, organiseren dat het 

glas hier op tijd komt, houden het op 

voorraad en leveren het gesorteerd uit op 

de plek waar en wanneer een opdrachtge-

 John Creutzberg: ‘Het vacuümdopje waar vooral de concurrentie zo moeilijk over doet, is 
gezemel; vergelijkbaar met dat een elektrische wagen geen geluid maakt.’

 ??

 Overzicht van de vier typen BENGglas.

ver dat wenst. Daar betaalt hij een beetje 

voor. Er zijn meer bedrijven die dit doen 

en goed kunnen; ook klanten van mij 

proberen het wel en dat is hun goed recht. 

Maar het is niet voor het eerst dat een 

bedrijf dan later alsnog bij ons aanklopt.’

NEK UITSTEKEN
Creutzberg is niet bang zijn nek uit te 

steken; eenmaal op het spoor van ‘handel’ 

zet hij zijn tanden graag in een nieuw 

product. Achterliggende gedachte: de zaak 

uitbouwen om door te kunnen geven aan 

zijn kinderen. ‘Anders ben ik straks 65 en 

zit ik met een firma in mijn maag.’ Maar bij 

vacuümglas komt volgens hem meer kijken 

dan handel in een goed product alleen. 

Waarom? Vanwege de enorme impact die 

het glas kan hebben in relatie tot het 

besparen van energie. En we moeten als 

redactie in dit kader ook onze excuses 

maken nu we, na kennismaking met het 

BENGglas-programma, weten dat Giga-

Glas! op het gebied van vacuümglas meer 

doet dan het vertegenwoordigen van 

Landglass alleen. Maar hier later meer over.

Eerst even terug en het complete plaatje 

schetsen. Vacuümglas is glas met een 

minimale spouw dat vanwege het vacuüm 

nauwelijks warmte kan geleiden. Het 

warmteverlies is geminimaliseerd, anders 

dan bij gewoon dubbelglas met lucht in de 

spouw en het al veel beter isolerende 

HR++ dat met argon is gevuld. Als er niets 

is om de warmte te geleiden dan maakt 

het pas met vele cijfers achter de komma 

iets uit of het vacuüm 0,1 millimeter of een 

meter dik is. Het resultaat: goed isolerend 

glas van, afhankelijk van de producent, 

slechts rond de 8 millimeter dikte. Om te 

voorkomen dat de twee glasplaten elkaar 

raken, met een koudebrug als gevolg, 

heeft het glas om de zoveel centimeter 

pillars, kleine afstandhoudertjes. Die 

zorgen wel voor wat warmteverlies en 

hetzelfde geldt voor de randverbinding 

van het glas, maar al met al presteert het 

zeer dunne product hetzelfde als triple 

glas, en zelfs beter. Kortom: glas met een 

Ug-waarde van 0,4 W/m2K (en oplopend) 

en dat met een kwart van de dikte van 

triple glas en met ongeveer de helft van 

het gewicht. In Glas in Beeld #1 – februari 

2019 lees je meer over de performance 

van vacuümglas en de verschillen tussen 

de aanbieders, zoals de maximale 

afmetingen, de isolatiewaarden en de al 

dan niet aanwezigheid van het ventiel of 

de vacuümdop in de hoek van het glas.

BENG GLAS TYPEN
De belangrijkste producenten van 

vacuümglas zijn Pilkington, AGC en 

Landglass met respectievelijk Spacia, 

FINEO en LandVac als product. Pilkington 

heeft Spacia gewoon in het programma, 

AGC werkt met een netwerk van dealers 

en LandVac is ’vrij’ op de markt verkrijg-

baar. Naast Giga-Glas! brengt ook Global 

Glas uit Zwaanshoek dit glas op de 

Nederlandse markt. ‘Maar deze opsom-

ming is niet compleet’, zegt Creutzberg 

terecht (en daarvoor dus onze excuses). 

‘Wij vertegenwoordigen vier producenten, 

waaronder Landglass, en hebben hun 

producten die verschillen in uitvoering, 

maten en isolatiewaarde onder één 

noemer gebracht: BENGglas, een aparte 

BV binnen onze groep. Belangrijke 

verschillen met de andere aanbieders: alle 

typen vacuümglas die wij op de markt 

brengen, presteren beter en zijn ook nog 

eens goedkoper. De kunst voor ons is ze 

aan de man te brengen. We drijven mee 

op de golven, maar zijn te klein om de 

golven te veranderen.’

In de vergaderruimte waar we elkaar 

spreken, zijn meerdere typen vacuümglas 

uitgestald, de één netter dan de ander 

qua rand, vacuümdopje en plaats van het 

droogmiddel, meestal in de vorm van een 

strip. Centraal in de ruimte een manshoge, 

vierzijdige ‘klimaatkast’ met daarin een 

verwarmingselement. Elke zijde heeft een 

‘We drijven mee op de golven, maar zijn te klein om de 

golven te veranderen.’
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ander type glas: gewoon dubbel glas, 

HR++ glas, triple glas en tot slot LandVac. 

Een hand wisselend per zijde wijst al snel 

het verschil aan: elke volgende ruit uit de 

opsomming is steeds minder warm en dus 

beter isolerend. Maar naast het glas in 

deze kast, heeft het bedrijf dus nog drie 

soorten vacuümglas. Wie de andere drie 

aanbieders zijn, en of het überhaupt drie 

andere bedrijven zijn, wil Creutzberg niet 

zeggen. 

Kun je wel de verschillen in kwaliteiten 

van de vier typen toelichten?

‘Uiteraard, al staan alle kengetallen en 

kenmerken op een rij op onze site. Het 

LandVac BENGglas heeft een Ug-waarde 

van 0,4 W/m2K, maar heeft het vacuüm-

dopje waar sommigen, vooral de concur-

rentie, zo moeilijk over doen. Ik vind dat 

gezemel vergelijkbaar met dat een 

elektrische auto geen geluid maakt. 

Achter de sponning is het nauwelijks meer 

zichtbaar. Maar als alternatief hebben we 

BENGglas Basic met een Ug-waarde van 

0,58 zonder dopje in de hoek. Als derde 

hebben we BENGglas +, ook zonder 

dopje, met een Ug van 0,45. Dit product is 

prijstechnisch interessant bij repeterende 

toepassing. Denk aan de apparatenbouw, 

zoals de glasdeuren van de koelafdeling in 

supermarkten. Tot slot hebben we 

BENGglas Pro in het assortiment met een 

Ug van 0,45 in grote maten. We leveren 

zelfs tot 1.750 x 3.000 millimeter, een 

afmeting waar geen concurrent aan kan 

tippen.’

Alle soorten glas van jullie scoren beter 

dan de Ug van 0,7 W/m2K die gangbaar 

is voor vacuümglas. Hoe komt dat? 

‘Dat zit ‘m in de grotere afstand tussen de 

pillars, de afstandhoudertjes tussen het 

glas. Dat zijn, hoe klein ook, toch koude-

bruggen. Ook vermoed ik dat het te 

maken heeft met een verschil in de 

warmtewerende coatings. Blijkbaar 

presteren die van ons beter. Voor wie wil is 

een rapport van IFT Rosenheim beschik-

baar, een “evidence of proof” met de 0,4 

W/m2K van LandVac aangetoond.’

Alle soorten BENGglas zijn gehard. 

Gehard glas voldoet echter niet aan NEN 

5096, de in het Bouwbesluit opgenomen 

norm die eisen stelt aan de inbraakwe-

rendheid van ramen, deuren en gevelele-

menten. De eisen hebben te maken met 

het binnen een bepaalde tijd maken van 

een doorgangsopening. Of beter 

gezegd: juist niet kunnen maken van die 

opening. Isolatieglas en enkel glas 

voldoen aan de vereiste weerstandklasse 

2, omdat het bij breuk van die scherpe 

punten geeft. Het duurt te lang om een 

opening te maken. Maar gehard glas 

breekt in duizenden kleine stukjes duw 

je vervolgens gemakkelijk naar binnen. 

Hoe zit dat?

Creutzberg is even stil voor dat hij 

antwoord geeft. ‘Ik heb ervoor gekozen 

alle typen gehard te laten uitvoeren. Dat 

maakt het glas vijf keer sterker tenslotte, 

zonder noemenswaardige meerkosten. 

Een pré lijkt me, maar als dat niet conform 

de normen is, dan leveren we het voortaan 

ongehard, dus met gewoon of gelami-

neerd glas.’

Hoe brengen jullie BENG GLAS op de 

markt?

‘We werken met een netwerk van glas- en 

kozijnbedrijven. Je zou het dealers kunnen 

noemen, al is dat te zwaar gezegd. 

Inmiddels hebben zo’n zestig bedrijven 

met het glas kennisgemaakt. We laten ze 

wel betalen voor de monsters want je 

begrijpt, het vraagt een enorme inspan-

ning in tijd en geld om dit als kleine speler 

te ontwikkelen, certificeren en ook nog 

eens te vermarkten. Verder doen we 

ontzettend veel op het gebied van social 

media. De consument is klaar voor 

verduurzaming, ook met glas. De reacties 

zijn positief en de eerste projecten lopen. 

Nu de bedrijven nog die de handschoen 

willen oppakken om een product met 

toegevoegde waarde te verkopen en 

monteren.’

Tot slot, het bloed kruipt waar het niet 

gaan kan. Welke glasinnovaties kunnen 

we nog meer van John Creutzberg 

verwachten?

‘Je ziet op mijn visitekaartje naast 

BENGglas ook BENG SOLAR staan. We 

hebben een oplossing voor PV-techniek 

geïntegreerd in glas, oftewel BIPV, en ook 

andere oplossingen met solartechniek. 

Momenteel loopt een proef in samenwer-

king met de gemeente Groningen voor 

stoeptegels met PV, waarvan de eerste 

binnenkort worden geplaatst. En met een 

derde product voor de opslag van energie 

hopen we de cirkel rond te maken: 

BENGsolar voor het opwekken van 

energie, BENGbatteries voor de opslag 

van energie en BENGglas voor het 

besparen ervan.’

 ‘Vacuümglas is het glas van de toekomst, 
een revolutie in het gebruik van glas in 
woningen en gebouwen.’

‘Ik wil de zaak uitbouwen om door te kunnen geven.  

Anders ben ik straks 65 en zit ik met een firma  

in mijn maag.’
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De scherpste kwaliteit
Het productiefste gelaagd glassnijsysteem op de markt 

Gelaagd glas snijden op la��� snelheid
Bij HEGLA hechten we veel belang aan functionaliteit en prestaties. We zijn   dus niet bekend 
van onze oogverblindende reclameverhalen of een stijlvol design. Met de nieuwe ProLam 
LSR, laser foliesnijden en kwaliteit „Made in Germany“, bieden we vooral één ding: het meest 
productieve systeem voor het snijden van gelaagd veiligheidsglas op de markt. Een systeem 
met de beste randkwaliteit op basis van z’n nauwkeurige laser verwarmingstechnologie.

•  Reductie van de totale verwerkingstijd met minstens 20 procent ten opzichte van de 
industriële standaard

•  Perfecte glasranden zonder delaminatie
•  Volgende snijcycli zonder te wachten dankzij de koude glasrand
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20 GLAS IN BEELD

TIMMERMANS HARDGLAS
SNELGROEIEND PRODUCTIEBEDRIJF

Timmermans Hardglas heeft een nieuwe directie. Directeur Productie 

& Logistiek René van Dijk is mede-eigenaar geworden en heeft als 

Algemeen Directeur de dagelijkse leiding. Marijn Stelpstra is aan het 

directieteam toegevoegd. Zij is vorig jaar gestart en gaat als Manager 

Sales en Supply Chain de interne organisatie verder professionaliseren. 

DGA Erik Timmermans van het snelgroeiende bedrijf uit Hardenberg 

heeft hierdoor zijn handen vrij voor marketing en acquisitie. ‘We zijn 

gegroeid van familiebedrijf naar productiebedrijf.’

Auteur: Marco Groothoff

Timmermans heeft ‘wel een paar 

slapeloze nachten gehad’ naar 

aanleiding van ‘de verschrikkelijke 

hoeveelheid geld die hij heeft geïnves-

teerd’. Maar de investeringen van de 

afgelopen jaren lijken zich uit te betalen: 

de omzet van zijn bedrijf is in een kleine 

vier jaar tijd verdubbeld en de winst 

verdrievoudigd. Tijd voor een bezoek aan 

Hardenberg en een goed gesprek met 

Timmermans, Van Dijk en Stelpstra.

GROTE STAPPEN GEZET
‘Ik ben sinds 2018 volledig eigenaar en we 

hebben sinds die tijd grote stappen 

gezet’, zegt Timmermans. ‘Met name onze 

productielijnen voor isolatieglas, de 

volautomatische bewerkingslijn voor 

gehard glas en vele andere investeringen, 

zoals nieuwe software voor de automatise-

ringen, hebben voor grote veranderingen 

gezorgd. Door waar mogelijk processen te 

automatiseren en een effectieve inrichting 

van ons productieproces hebben we onze 

groei met ongeveer hetzelfde aantal van 

28 medewerkers weten te bewerkstelligen. 

We hebben een prachtig team met een 

mix van ervaren en jonge mensen, maar 

het niveau van de organisatie moet verder 

omhoog. Met de komst van Marijn zijn we 
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TIMMERMANS HARDGLAS
SNELGROEIEND PRODUCTIEBEDRIJF

Timmermans Hardglas heeft een nieuwe directie. Directeur Productie 

& Logistiek René van Dijk is mede-eigenaar geworden en heeft als 

Algemeen Directeur de dagelijkse leiding. Marijn Stelpstra is aan het 

directieteam toegevoegd. Zij is vorig jaar gestart en gaat als Manager 

Sales en Supply Chain de interne organisatie verder professionaliseren. 

DGA Erik Timmermans van het snelgroeiende bedrijf uit Hardenberg 

heeft hierdoor zijn handen vrij voor marketing en acquisitie. ‘We zijn 

gegroeid van familiebedrijf naar productiebedrijf.’

Auteur: Marco Groothoff

 ??

Timmermans heeft ‘wel een paar 

slapeloze nachten gehad’ naar 

aanleiding van ‘de verschrikkelijke 

hoeveelheid geld die hij heeft geïnves-

teerd’. Maar de investeringen van de 

afgelopen jaren lijken zich uit te betalen: 

de omzet van zijn bedrijf is in een kleine 

vier jaar tijd verdubbeld en de winst 

verdrievoudigd. Tijd voor een bezoek aan 

Hardenberg en een goed gesprek met 

Timmermans, Van Dijk en Stelpstra.

GROTE STAPPEN GEZET
‘Ik ben sinds 2018 volledig eigenaar en we 

hebben sinds die tijd grote stappen 

gezet’, zegt Timmermans. ‘Met name onze 

productielijnen voor isolatieglas, de 

volautomatische bewerkingslijn voor 

gehard glas en vele andere investeringen, 

zoals nieuwe software voor de automatise-

ringen, hebben voor grote veranderingen 

gezorgd. Door waar mogelijk processen te 

automatiseren en een effectieve inrichting 

van ons productieproces hebben we onze 

groei met ongeveer hetzelfde aantal van 

28 medewerkers weten te bewerkstelligen. 

We hebben een prachtig team met een 

mix van ervaren en jonge mensen, maar 

het niveau van de organisatie moet verder 

omhoog. Met de komst van Marijn zijn we 

daaraan gaan werken. Zij stuurt de 

binnendienst aan en neemt een gedeelte 

van mijn taken en die van René over.’ 

We kennen Timmermans onder meer van 

de SGA Vakdagen, waar hij steevast met 

zijn bedrijf aan deelnam. Soms was hij het 

enige glasbedrijf dat op de beurzen in 

Gorinchem en Hardenberg was te vinden. 

‘De weg op gaan, dat vind ik het leukste 

wat er is. Maar dat kwam er de laatste 

jaren niet meer van, los van Corona. Ik had 

te veel op mijn bordje. Met de komst van 

René en later Marijn heb ik die ruimte nu 

weer wel.’ Ambities genoeg, want 

Timmermans wil de omzet nog eens 

verdubbelen. ‘Dat proberen we door onze 

productie verder te verbeteren’, legt hij 

uit, ‘maar ook door middel van overnames, 

deelnemingen en partnerschappen. Bij 

veel bedrijven is geen opvolging: er zijn 

geen kinderen of de kinderen hebben de 

ambitie niet. Sommige van die bedrijven 

Streamer

 DGA Erik Timmermans, Manager Sales en Supply Chain Marijn Stelpstra en Algemeen Directeur René van Dijk.

GLAS IN
BEDRIJF
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kloppen bij ons aan, maar ik heb daar tot 

op heden geen tijd voor kunnen maken. 

Nu ik mijn handen vrij heb kan ik de weg 

weer op en meer aandacht besteden aan 

mogelijke samenwerkingen. Partnerschap-

pen die onze afzet zullen vergroten, met 

name op het gebied van hardglas, gehard 

gelaagd glas, klep-, val- en draairamen en 

dubbelglas. Die koppeling is belangrijk.’

OPEN SFEER
Met het nieuwe directieteam bereidt 

Timmermans Hardglas zich voor op de 

toekomst. Marijn Stelpstra is sinds 1 april 

2021 in dienst en nieuw in de glassector. 

In zoverre, ze werkte als HR Manager en 

zat in de bedrijfsleiding van Timmerman 

Transport dat het glas voor Timmermans 

vervoert. ‘Dus echt nieuw is glas niet voor 

mij’, zegt ze. ‘Maar los van het product; 

het is de open sfeer en de kleine schaal 

van het bedrijf die me aantrok. In de basis 

was en is veel goed geregeld, dus de 

eerste week vroeg ik me echt af “wat 

moet ik hier doen?” Maar al snel werd 

duidelijk dat een grote omslag gaande 

was met een ander softwarepakket, A+W 

Business Pro, en een andere denkwijze. 

Klantgerichter en daarnaast ook efficiënter 

(samen)werken. Om de processen te 

begrijpen, moet je ook veel van glas en 

van onze klant weten. Hierbij vind ik het 

belangrijk dat het team van de binnen-

dienst achter deze denkwijze staat.’

Het integreren van administratie en 

productie is geen sinecure, weet ook René 

van Dijk. ‘Het klinkt misschien gek’, zo legt 

hij uit, ‘maar soms moet je het bedrijf 

aanpassen aan het pakket in plaats van 

andersom. Daar zitten we nu middenin. 

Andere stappen maken in het proces in lijn 

met de orderinvoer. Oftewel: met de 

invoer moet met een druk op de knop ook 

ons proces geregeld zijn. Dat klinkt 

gemakkelijk, maar gaat heel ver. Denk 

bijvoorbeeld aan de vele boekhoudpak-

ketten van onze klanten en de interfaces 

die we nodig hebben voor een optimale 

koppeling. Want met een beter proces en 

aansturing van de productie wil je ook de 

kosten voor administratie zo laag mogelijk 

houden. Het glaspakket dat we nu 

implementeren is volledig geïntegreerd. 

Dat betekent dat ons gehele order- en 

productieproces beter te volgen en 

stuurbaar is. Aanvragen, offertes, orders, 

machines, planning, capaciteit; onze 

gehele business zit erin. De basis voor de 

volgende stap in onze groei.’

OUDE BEKENDE
Van Dijk is een ‘oude’ bekende uit de 

glassector. Hij verdiende zijn sporen bij 

Rapid Pane en AGC en kwam in maart 

2017 bij Timmermans. Van Dijk is meer 

dan 25 jaar werkzaam in de glassector. Bij 

Rapid Pane was hij hoofd Bedrijfsbureau 

en na de overname door het toenmalige 

Glaverbel werd hij Logistiek Manager van 

de productie in Oosterwolde. Andere 

functies waren die van directeur bij AGC 

Westland en Directeur Productie & 

Logistiek bij AGC Eijkelkamp en later bij 

AGC Nederland. De overgang naar het 

MKB moet een omschakeling voor hem 

zijn geweest. 

‘Dat kun je wel zeggen’, reageert hij, 

‘maar ook een hele leuke en uitdagende. 

Toen ik hier kwam gebeurde de orderin-

voer nog met de hand in Word. De order 

werd meerdere malen overgetypt, zoals 

voor de snijcomputer. Nu sturen we alles 

digitaal door, inclusief tekening en de 

voorbereiding voor het snijden. Daar gaat 

het programma van A+W straks nog een 

stapje verder in, zoals de automatische 

machineaansturing en het uitdraaien van 

barcodes. Ik heb veel kunnen leren en 

doen bij AGC. Een multinational biedt veel 

kansen, ik heb daar echt veel ervaring 

opgedaan. Aan de andere kant is het 

voordeel binnen een MKB-bedrijf dat de 

lijnen korter zijn en je sneller kunt 

schakelen. Hier is de vraagstelling feitelijk 

andersom. Ja, we willen groeien en om die 

groei te bewerkstelligen professionaliseren 

en reorganiseren we het bedrijf. De trein 

gaat rijden en dan is het een kwestie van 

instappen of niet.’

MENS EN MACHINE
Mens en machine, de één kan niet zonder 

de ander en dat werkt beide kanten op. 

Maar we hebben in onze column Duur-

zame Inzetbaarheid al eens geschreven 

hoe lastig het soms is mensen in beweging 

te krijgen om veranderingen door te 

voeren. Hoe is dat in Hardenberg gegaan? 

Erik Timmermans geeft aan dat niet alleen 

de processen geoptimaliseerd en efficien-

cyslagen gemaakt zijn, maar de mensen 

ook productiever moeten zijn. ‘Eén van de 

medewerkers kwam laatst naar me toe en 

zei “we zijn een echt productiebedrijf 

geworden” en dat is ook zo. Maar we 

proberen dat te doen met behoud van het 

karakter van een familiebedrijf. Niet 

gemakkelijk, maar juist om die reden is 

Marijn het team komen versterken.’

Stelpstra aanvullend: ‘Om hier ook 

administratief en logistiek klaar voor te 

zijn, gaan we verder met de professionali-

sering van de binnendienst en de produc-

tie. Door mijn HR-achtergrond is dit 

René van Dijk: ‘Het productgamma is vergroot met als voordeel 

dat je een bok krijgt met alles gemixt erop.’

 Timmermans investeerde de afgelopen twee jaar ongeveer twee miljoen euro in een veelheid aan machines.

 ‘We beschikken over alle hulpmiddelen, ook op de productie-
vloer. Dat werkt sneller en vergroot het werkplezier met bovenal 
minder fysieke belasting.’

Marijn Stelpstra: ‘Het zijn de open sfeer en 

de kleine schaal van het bedrijf die me aantrokken.’
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met de orderinvoer. Oftewel: met de 

invoer moet met een druk op de knop ook 

ons proces geregeld zijn. Dat klinkt 

gemakkelijk, maar gaat heel ver. Denk 

bijvoorbeeld aan de vele boekhoudpak-

ketten van onze klanten en de interfaces 

die we nodig hebben voor een optimale 

koppeling. Want met een beter proces en 

aansturing van de productie wil je ook de 

kosten voor administratie zo laag mogelijk 

houden. Het glaspakket dat we nu 

implementeren is volledig geïntegreerd. 

Dat betekent dat ons gehele order- en 

productieproces beter te volgen en 

stuurbaar is. Aanvragen, offertes, orders, 

machines, planning, capaciteit; onze 

gehele business zit erin. De basis voor de 

volgende stap in onze groei.’

OUDE BEKENDE
Van Dijk is een ‘oude’ bekende uit de 

glassector. Hij verdiende zijn sporen bij 

Rapid Pane en AGC en kwam in maart 

2017 bij Timmermans. Van Dijk is meer 

dan 25 jaar werkzaam in de glassector. Bij 

Rapid Pane was hij hoofd Bedrijfsbureau 

en na de overname door het toenmalige 

Glaverbel werd hij Logistiek Manager van 

de productie in Oosterwolde. Andere 

functies waren die van directeur bij AGC 

Westland en Directeur Productie & 

Logistiek bij AGC Eijkelkamp en later bij 

AGC Nederland. De overgang naar het 

MKB moet een omschakeling voor hem 

zijn geweest. 

‘Dat kun je wel zeggen’, reageert hij, 

‘maar ook een hele leuke en uitdagende. 

Toen ik hier kwam gebeurde de orderin-

voer nog met de hand in Word. De order 

werd meerdere malen overgetypt, zoals 

voor de snijcomputer. Nu sturen we alles 

digitaal door, inclusief tekening en de 

voorbereiding voor het snijden. Daar gaat 

het programma van A+W straks nog een 

stapje verder in, zoals de automatische 

machineaansturing en het uitdraaien van 

barcodes. Ik heb veel kunnen leren en 

doen bij AGC. Een multinational biedt veel 

kansen, ik heb daar echt veel ervaring 

opgedaan. Aan de andere kant is het 

voordeel binnen een MKB-bedrijf dat de 

lijnen korter zijn en je sneller kunt 

schakelen. Hier is de vraagstelling feitelijk 

andersom. Ja, we willen groeien en om die 

groei te bewerkstelligen professionaliseren 

en reorganiseren we het bedrijf. De trein 

gaat rijden en dan is het een kwestie van 

instappen of niet.’

MENS EN MACHINE
Mens en machine, de één kan niet zonder 

de ander en dat werkt beide kanten op. 

Maar we hebben in onze column Duur-

zame Inzetbaarheid al eens geschreven 

hoe lastig het soms is mensen in beweging 

te krijgen om veranderingen door te 

voeren. Hoe is dat in Hardenberg gegaan? 

Erik Timmermans geeft aan dat niet alleen 

de processen geoptimaliseerd en efficien-

cyslagen gemaakt zijn, maar de mensen 

ook productiever moeten zijn. ‘Eén van de 

medewerkers kwam laatst naar me toe en 

zei “we zijn een echt productiebedrijf 

geworden” en dat is ook zo. Maar we 

proberen dat te doen met behoud van het 

karakter van een familiebedrijf. Niet 

gemakkelijk, maar juist om die reden is 

Marijn het team komen versterken.’

Stelpstra aanvullend: ‘Om hier ook 

administratief en logistiek klaar voor te 

zijn, gaan we verder met de professionali-

sering van de binnendienst en de produc-

tie. Door mijn HR-achtergrond is dit 

binnen Timmermans Hardglas ook een 

deeltaak. Ik denk dat hier veel kan en dat 

we veel faciliteren om het werk gemakke-

lijker en ook leuker te maken. Er kan veel, 

maar wel rekening houdend met de 

menselijke maat. Tegelijkertijd verwachten 

we ook wat van onze mensen, soms is dat 

extra inzet en op een ander moment een 

stukje flexibiliteit. We werken met een 

klein team en dan moet je het werk ook 

samen gedaan willen krijgen.’

Van Dijk heeft een duidelijk plan voor de 

toekomst: de verdubbeling van de omzet 

in vijf jaar. Hij geeft aan dat de organisatie 

geld heeft gemaakt en dat vervolgens 

heeft geïnvesteerd in uitbreiding van de 

capaciteit met een nieuwe hal, een 

logistiek slimmere indeling van de 

productievloer en een nieuw machinepark. 

‘Hiermee hebben we ons productgamma 

uitgebreid en de effectiviteit van de 

productie vergroot. Je kunt dat als 

medewerker als bedreiging zien; maar 

feitelijk is het een kans met vele nieuwe 

producten en procesverbeteringen. Kijk, 

elke deur werd nog getild, soms wel vier 

keer voordat die klaar was. Nu beschikken 

we over alle hulpmiddelen, ook op de 

productievloer, zodat we zo min mogelijk 

handling hebben. Dat werkt sneller en 

vergroot het werkplezier met bovenal 

minder fysieke belasting. Zo hebben we 

“lean”, in mijn woorden “met gezond 

boerenverstand”, de productie volledig op 

z’n kop gezet en zeker met een factor 

twee versneld.’ 

KERNWAARDEN BEHOUDEN
Afwerking alsof het voor onszelf is. Jij 

weet wie jou helpt. Jij haalt je planning 

altijd. Kwaliteit door puur vakmanschap. 

Op de site, maar ook in de vernieuwde 

kantine, staan de vier kernwaarden die van 

toepassing zijn op de medewerkers, maar 

net zo goed gelden voor de klanten van 

Timmermans. Van Dijk heeft aan beide 

zijden van de tafel gezeten. ‘We kennen 

elkaar vanuit de rol leverancier-klant en 

belangrijke kenmerken als kwaliteit en 

betrouwbaarheid zijn er nog steeds. Dat 

zien we ook als waardering voor ons werk. 

We zijn geen prijsvechter die tot op de 

René van Dijk: ‘Het productgamma is vergroot met als voordeel 

dat je een bok krijgt met alles gemixt erop.’

 Timmermans investeerde de afgelopen twee jaar ongeveer twee miljoen euro in een veelheid aan machines.

 ‘Voor gelaagd glas werken we met één basisprijs zonder toe-
slagen voor modellen en sparingen.’

Marijn Stelpstra: ‘Het zijn de open sfeer en 

de kleine schaal van het bedrijf die me aantrokken.’
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laatste euro gaat, we zijn geen massapro-

ducent. Onze strategie naar de toekomst 

is dat we boven op het product waar we 

van oudsher bekend van zijn, hardglazen 

klepramen, nu naast het bouwglas ook 

gelamineerd glas en isolatieglas produce-

ren en leveren. Het productgamma is 

vergroot met als voordeel dat als je bij ons 

koopt je een bok krijgt met alles gemixt 

erop. We kunnen nagenoeg alles in eigen 

beheer maken. Daarmee richten we ons 

niet op grootschalige projecten maar wel 

op de partijen die tegelijk met onze klep-, 

val- en draairamen meteen het isolatieglas 

van de gehele pui willen vervangen. 

Doelgroepen als het vastgoedonderhoud, 

de glasgroothandel, de ijzerhandel en de 

staalindustrie kunnen nu op één adres 

terecht. Alle producten standaard geleverd 

in vijf dagen en, met een spoedtoeslag, 

eventueel zelfs binnen één dag.’

Timmermans kocht zijn voormalig compag-

non vijf jaar terug uit en heeft met Van 

Dijk nu een nieuwe partner. In die periode 

investeerde hij ongeveer twee miljoen 

euro in twee snijtafels, waaronder een 

combi snijtafel, een isolatieglaslijn, een 

verticale slijp-, boor- en freesinrichting, 

een nieuwe horizontale CNC-machine, een 

autoclaaf, een heatsoakoven en een 

nieuwe waterzuivering. Die laatste werkt 

vijf jaar continu in een gesloten systeem, 

en dat zonder het gebruik van chemische 

toevoegingen. Verder is de buitengevel op 

de schop gegaan, evenals het interieur van 

de kantoren en de kantine. Een nieuwe 

huisstijl is er ook. Wensen zijn er overigens 

ook nog. Zo staat er een tweede hardings-

oven op stapel; “full convenction” voor 

het harden van glas met soft coatings. 

Ook een robot aan de CNC, zodat die 24 

uur kan draaien, staat nog op het verlang-

lijstje. 

Erik Timmermans: ‘Investeren, verdienen, 

investeren. René zegt altijd “het komt 

goed”, maar ik heb momenten gehad dat 

ik daaraan twijfelde.’ Nu Corona zo goed 

als achter de rug is, de vele wijzigingen 

in- en extern zijn doorgevoerd, blikt hij 

echter tevreden terug. Tevreden, maar 

niet onderuitgezakt. Integendeel: ‘Het is 

mooi om te zien hoe we als directieteam 

op elkaar zijn ingespeeld. Samen met 

René op de heftruck om het interne 

magazijn eruit te slopen om zo de 

productievloer te herinrichten. Het was 

toch corona. No nonsens, hard werken. Als 

het moet sta ik ook zelf in de productie 

van 6 tot 22 uur. Gas erop. Want er zijn 

ook mensen opgestapt die de veranderin-

gen en het tempo niet aankonden. 

Tegelijkertijd breiden we uit en hebben we 

operators nodig. We zijn van verschoven 

dagdienst naar twee ploegen gegaan. 

Gelukkig haken de meeste medewerkers 

aan. We hebben een leuke groep, met 

korte lijnen en met relaties als klanten.’

TIMMERMANS GLASINDUSTRIES
Timmermans’ nieuwe compagnon op de 

vraag hoe het bedrijf er over tien jaar bij 

staat: ‘Over tien jaar hebben we het over 

Timmermans Glasindustries. Dan is ons 

pakket nog breder, nog completer. Dan is 

de nieuwe generatie wellicht in het bedrijf 

gestapt en hebben we volgende stappen 

gezet in automatisering en robotisering. 

Waar we nu staan? We zijn een complete 

speler geworden die zich niet richt op de 

massa; voor 20.000 panelen in één maat 

zijn wij niet het juiste bedrijf. Bij ons is 

alles CNC geslepen, met de randen van 

het gelaagd glas mooi volgelopen. Voor 

dit glas werken we met één basisprijs 

zonder toeslagen voor modellen en sparin-

gen. Transparant, betrouwbaar, kwalitatief 

hoogwaardig en ook nog eens met een 

korte leveringstermijn. De lat ligt hoog, 

maar dit is de enige manier om ons te 

blijven onderscheiden. Over de vraag of 

dat op termijn nog steeds op deze locatie 

kan, beslissen we tussen de drie en vijf 

jaar.’

Het laatste woord is voor Timmermans 

zelf: ‘We hebben nog steeds grote 

plannen en zien op termijn een belangrijke 

rol voor mijn zoon Jelle die nu eerst buiten 

de deur ervaring opdoet. Hopelijk ziet hij 

het zitten en kan hij het aan. Uiteraard 

zullen we hem daarin begeleiden. Ik kom 

wel eens bij bedrijven waar ik soms de 

oude baas nog in een hoekje bezig zie. 

Dat gaat mij niet gebeuren.’

Erik Timmermans: ‘No nonsens, hard werken. Als het moet sta ik 

ook zelf in de productie van 6 tot 22 uur. Gas erop.’

 ‘We richten ons op de partijen die tegelijk met onze klep-, val- 
en draairamen meteen het isolatieglas van de gehele pui willen 
vervangen.’
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ONLEVEL VEELZIJDIG 

LOKET VOOR ALUMINIUM 

PROFIELSYSTEMEN 

Continu inzetten op productontwikkeling en innovatie is bij OnLevel sinds de oprichting in 2000 een vanzelfsprekend-
heid. Het is een aanpak die heeft geleid tot een breed en hoogwaardig assortiment aluminium profielsystemen voor 
met name glazen balustrades en Franse balkons, maar ook voor glazen schuifdeuren, glazen binnenwanden, glas-
klemmen en glashouders.

Behalve met deze kernproducten 

heeft OnLevel sinds enkele jaren 

echter ook op andere vlakken 

flinke stappen vooruit gemaakt. 

Het resultaat? Een volwaardig 

one-stop-shop-concept waarvan 

de glasbranche, metaalverwerkers, 

interieurbedrijven en raam-/gevel-

bouwers de volle vruchten plukken. 

WENSEN MARKT
OnLevel levert aan een gevarieerde 

groep glasverwerkers gecertifi-

ceerde, innovatieve topproducten 

die aansluiten bij de wensen van 

de markt en snel en eenvoudig 

(online) kunnen worden besteld. 

In Europa én daarbuiten. Inclusief 

een welkome technische onder-

steuning en met de zekerheid van 

een eenvoudige en snelle montage. 

‘We kijken steeds naar de markt en 

brengen nauwgezet in kaart wat er 

gevraagd wordt’, zegt Niels Wild-

schut, samen met Erwin Stegenga 

verantwoordelijk voor de salesacti-

viteiten van OnLevel. 

Het is de drive van het bedrijf om 

continu te verbeteren en met een 

kritische blik dingen telkens beter 

en mooier te maken. ‘Dat geldt 

bijvoorbeeld voor onze verpak-

kingen en montage-instructies, 

maar zeker voor onze bestaande 

producten, zoals FlexFit. Naast 

innovatie zijn kwaliteit, snelheid en 

gemak de sleutelwoorden die op al 

onze artikelen van toepassing zijn 

en samenkomen in ons inmiddels 

bekende Plug & Play-concept. Een 

werkwijze waarbinnen we onze 

producten als voorgemonteerde 

kits bij de klant aanleveren. Indien 

gewenst op maat, voorgeboord en 

gespoten in de gevraagde RAL-

kleur. Kortom, voor aluminium 

profielen ben je bij ons altijd aan 

het juiste adres.’ 

OnLevel doet intussen veel méér 

dan het maken van glazen balus-

trades en is een échte allrounder 

op profielgebied. Met een groot-

schalige marketing- en commu-

nicatiecampagne onder de titel 

‘We’re all around glass’ zet het 

bedrijf letterlijk een stap naar nog 

een hoger level. 

www.onlevel.com 

 Erwin Stegenga (links) en Niels Wildschut zijn verantwoordelijk 

voor de salesactiviteiten van OnLevel.

 Binnenkort neemt OnLevel het volledig geautomatiseerde 

magazijn in Emmerich in gebruik.

25_onlevel.indd   2525_onlevel.indd   25 06-04-2022   17:3106-04-2022   17:31



26 GLAS IN BEELD

[ Advertorial ]

??

OP MAAT VERDUURZAMEN MET 
ISOLATIEGLAS AGC NEDERLAND
AGC Nederland presenteert op de beurs RENOVATIE innovatieve oplossingen voor het 

verduurzamen van woningen en (woon)gebouwen. Met zes hoogwaardige glastypen 

speelt AGC in op de groeiende vraag van woningcorporaties, VVE’s en particulieren 

naar maatwerk: isolatieglas afgestemd op de situatie. Tot de producten behoort 

FINEO vacuümglas, vooral geschikt voor hoogwaardige isolatie in bestaande, slanke 

kozijnen. Het product bewijst zich inmiddels op vele plaatsen, zoals in Veldhoven 

waar een geslaagde proef is gedaan in samenwerking met Woningstichting ‘thuis. 

RENOVATIE vindt op 17, 18 en 19 

mei plaats in de Brabanthallen in 

’s-Hertogenbosch. De tweejaarlijkse 

beurs is hét platform voor kennisde-

ling en zakendoen in het kader van 

snelle, efficiënte en omgevingsvrien-

delijke verbetering van woningen en 

utiliteitsgebouwen. RENOVATIE biedt 

een volledig aanbod van innovaties 

op de beursvloer en een actueel ken-

nisprogramma. De vakbeurs vindt 

gelijktijdig en op dezelfde locatie 

plaats als MONUMENT die gaat over 

beheer en onderhoud van monu-

mentaal vastgoed.

FINEO VACUÜMGLAS 
FINEO vacuümglas is sinds 

vier jaar op de markt. Het glas 

heeft een minimale opbouw 

van twee glasbladen van 

elk minimaal 3 millimeter, 

waarvan er één is voorzien 

van een Low-E coating. De 

vacuüm spouw is 0,1 millime-

ter breed. Gelijkmatig over het 

glas verdeelde micro-spacers 

voorkomen dat de glasplaten 

contact maken. FINEO behoudt 

zo zijn hoge isolatiewaarde. In 

Veldhoven is een 8 millimeter 

dikke, zonwerende samenstel-

ling toegepast. In totaal gaat 

het om achttien ramen. Het 

glas heeft een met tripleglas 

vergelijkbare Ug-waarde van 

0,7 W/m2K. En dat terwijl het 

veel minder dik is, ongeveer 

een kwart, met ongeveer de 

helft van het gewicht. Wordt 

het glas als ‘hybride’ product 

gebruikt voor het maken van 

isolatieglas voor bredere spon-

ningen dan is zelfs een  

Ug-waarde van 0,4 W/m2K 

haalbaar.

HOGE PERFORMANCE
AGC Nederland, DUCO en aan-

nemer KnaapenGroep hebben in 

Veldhoven de handen ineengesla-

gen om de woning qua isolatie en 

ventilatie te verbeteren. Het glas 

van de eengezinswoning, dubbel-

glas beneden en enkel glas op de 

verdieping, is vervangen door  

FINEO vacuümglas. Voor de roos-

ters is met de DUCO GlasMax ZR 

ook de top van de markt toegepast. 

Op de trui van de bewoner van de 

woning, Jessica Maas, staat ‘Beyond 

www.agcnederland.nl
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WELKOM OP RENOVATIE 
AGC Nederland presenteert FINEO vacuümglas en vijf typen Thermobel 

isolatie- en tripleglas op de beurs RENOVATIE (17/18/19 mei Brabanthal-

len ’s-Hertogenbosch). Woningcorporaties zijn van harte welkom om ken-

nis te maken met FINEO en AGC’s andere duurzame oplossingen in glas. 

Gratis aanmelden kan via de site.

Cool’. Hoe toepasselijk: ze heeft niet 

alleen glas dat haar huis koel houdt, 

het behoort ook tot het meest inno-

vatieve isolatieglas dat momenteel 

op de markt is. Maas heeft daar nu 

twee jaar profijt van. 

‘Ik heb de voor- en nadelen van het 

glas’, vertelt ze. ‘Een nadeel is de 

condens soms in de ochtend in het 

voor- en najaar. Maar dat verdwijnt 

best snel. Daar staat natuurlijk de 

veel betere isolatie en het comfort 

tegenover. Ook de geluidsisolatie is 

verbazingwekkend. Ik zie de vlieg-

tuigen van Eindhoven Airport, maar 

hoor ze niet. Dat is bij de buren wel 

anders. Daar lijkt het net een start- 

en landingsbaan.’

Het is niet druk in de straat van 

Jessica Maas maar toch rijdt er 

verkeer. ‘Ik ben buschauffeur en 

moet om half 5 op, dus heb mijn 

slaap hard nodig. Door de verbeter-

de geluidsdemping slaap ik nu veel 

beter. Het vacuümglas is nog beter 

dan ik had gehoopt. Ook tijdens 

warme dagen werkt het subliem. 

Het is zonwerend. Ik heb het glas 

nu twee zomers en echt waar: het 

wordt binnen niet warmer dan 

21 graden. Ook boven is het veel 

koeler. Bij de buurvrouw is het dan 

26-27 graden.’ 

Jessica Maas met verder v.ln.r. Mark van Logten 

(Bedrijfsleider KnaapenGroep), Marc Donkers (Marketing 

Manager AGC Nederland) en Richard Geraerts 

(Verkoopleider Nederland DUCO).

Het glas van de eengezinswoning is 

vervangen door FINEO vacuümglas 

met DUCO GlasMax ZR roosters. THERMOBEL TG TOP tripleglas.

Merknaam Type Isolatiewaarde 

(Ug in W/m²K)

Dikte (mm)

THERMOBEL TOP IPLUS 1.1 Standaard HR++ 1,1 24

THERMOBEL ADVANCED IPLUS 1.0 Verbeterd HR++ 1,0 23

THERMOBEL ENERGY 72/38 Verbeterd HR++ zonwerend 1,0 23

THERMOBEL ADVANCED 0.9 Geavanceerd HR++ 0,9 18

THERMOBEL TG TOP (2x Iplus 1.1) Triple HR+++ 0,7 36

FINEO 6 Vacuümglas 0,7 7

OPLOSSINGEN OP MAAT
In ’s-Hertogenbosch presenteert 

AGC NEDERLAND naast FINEO 

vijf typen THERMOBEL isolatie- en 

tripleglas (zie kadertekst voor de 

specificaties). De keuze voor het 

glas hangt samen met de situ-

atie. FINEO is maar 7 mm dik en 

past daarom het best in slanke, 

bestaande kozijnen met mini-

male sponningen. Het meest dikke 

glas, THERMOBEL TG TOP triple 

glas met een dikte van 36 mm, is 

daarentegen het meest geschikt 

voor verduurzaming waar ook de 

kozijnen worden vervangen. De vier 

oplossingen tussen beide glastypen 

in variëren in dikte van 18 t/m 24 

mm en zijn geschikt voor alle situa-

ties waarin HR++ glas is vereist. 

De keuze van de gewenste per-

formance in isolatie en zonwering 

hangt samen met vele factoren, 

zoals de oriëntatie van een (woon)

gebouw. Een zuidgevel vraagt een 

andere oplossing dan een noord-

gevel en dat geldt bijvoorbeeld 

ook voor een houten kozijn en een 

thermisch onderbroken kunststof 

kozijn. De adviseurs van AGC  

NEDERLAND praten u graag bij 

over de mogelijkheden.
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GLAS IN 
GOED FOUT

GLASBREUK – ALWEER!
RESTAUREREN EN ISOLEREN

Een monument waar nieuw, beter isolerend glas is geplaatst in de bestaande houten 

schuiframen met glasroedes. Maar de buitenste ruit van ongeveer 20 procent van het 

isolatieglas blijkt binnen enkele maanden na plaatsing te breken. In opdracht van de 

eigenaar van het kantoorgebouw stelt Peutz Geveltechniek een onderzoek in om de 

oorzaak van de schade aan het glasoppervlak te kunnen bepalen.

Auteur: ir. Joris van der Vleuten

Nog even een schets van de situatie 

en de opdracht. In een historische 

binnenstad besloot de nieuwe 

eigenaar van een rijksmonument de 

isolatiewaarde van zijn pand te vergroten 

en toch de monumentale kozijnen te 

handhaven. Het enkelglas wordt vervan-

gen door isolatieglas met een buitenblad 

van getrokken glas. Er is voor gekozen om 

de indeling van de kozijnen en de 

bestaande glasroedes van de schuiframen 

te handhaven. Om de isolatieglasruitjes te 

kunnen plaatsen zijn de sponningen 

verdiept. De ruiten zelf zijn aan de randen 

vol en zat in de kit gezet waarbij gebruik is 

gemaakt van een moderne ‘stopverf’ kit. 

Hierbij is geen gebruik gemaakt van 

glaspennen. Per raam zijn er zes tot 

twintig isolatieglasruitjes geplaatst van 

circa 230 x 320 millimeter. Vanaf het begin 

van het plaatsen tot enkele maanden na 

plaatsing bleek van de 256 stuks het 

buitenblad 56 keer gebroken te zijn en na 

een jaar zijn er nog eens tien breukruiten 

bijgekomen.

RUITEN STAAN HOL
Tijdens de inspectie ter plaatse was het 

buiten circa 8 °C en de binnentemperatuur 

was 22 °C. Bij alle ruiten was in de reflectie 

een zandlopervorm herkenbaar, wat een 

aanwijzing is dat de ruiten hol staan. Dat 

was ook het geval bij de tien gebroken 

ruiten die Peutz aantrof: de breuken in de 

glasplaat toonden eveneens een vorm van 

een zandloper. Verder was de omtrekspe-

ling van één van de ruiten die is uitgeno-

men rondom circa 1 millimeter. Eenzelfde 

omtrekspeling gold ook voor de overige 

ruiten, zo bevestigde de glaszetter. Hieruit 

kan je concluderen dat de ruiten span-

ningsvrij in de sponning zaten. Opvallend 

was verder dat bij diverse ruiten de eerste 

afdichting van het kader, de butylkit, 

onregelmatig uitgesmeerd was tot voorbij 

het randkader.

Wat betreft de doorbuiging waren er een 

paar opvallende metingen. Gemiddeld 

was de doorbuiging in het midden van het 

buitenblad bij deze temperaturen 2,3 

millimeter. Bij de uitgenomen ruit was de 

doorbuiging in het midden van het 

buitenblad direct na het uitnemen 2,5 

millimeter op het buitenblad en 1 

millimeter op het binnenblad. Na een 

kwartier wachten bij een temperatuur van 

22 °C was de doorbuiging afgenomen tot 

respectievelijk 2,4 en 0,9 millimeter. 

Daarna is de ruit ‘s nachts buiten bewaard 

met een minimale temperatuur van 3 °C 

en is het buitenblad gesprongen.

GLASSAMENSTELLING
Het toegepaste isolatieglas heeft een 

opbouw van 3(4)4 met een kryptongas 

gevulde spouw. Een relatief dunne 

glassamenstelling ten gevolge van de 

geringe beschikbare sponningdiepte en 

het behoud van de monumentale kozijnen. 

Het 4 millimeter dikke binnenblad is 

voorzien van een neutrale warmte-isole-

rende coating. Het buitenblad is een 

bestaat uit een modern getrokken glas. 

Vanwege de kleine afmetingen zijn de 

ruitjes niet zoals gebruikelijk op de 

isolatieglaslijn met gas gevuld, maar pas 

na het assembleren en persen. Het vullen 

gebeurde via twee vulopeningen in één 

van de korte zijden van het glas. De proce-

dure hierbij is dat het gas op kamertempe-

ratuur wordt bewaard en vervolgens 

langzaam in de spouw wordt gevloeid. Zo 

voorkom je spanningen in het glas en 

blijven de ruiten vlak, na het vullen. Al is 

het niet uit te sluiten dat het gas kouder 

was dan de temperatuur in de productie-

hal. Het aluminium kader is in beide lange 

zijden en één korte zijde gevuld met 

standaard droogmiddel, een Zeoliet met 

een diameter van ca. 3Å. (zie kadertekst 

over Zeoliet]. Als randafdichting van het 

kader is als eerste afdichting een butylkit 

‘Onderdruk stelt 

Peutz voor raadsels.’

 Typerend breukpatroon van het buitenblad.
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GLASBREUK – ALWEER!
RESTAUREREN EN ISOLEREN

Nog even een schets van de situatie 

en de opdracht. In een historische 

binnenstad besloot de nieuwe 

eigenaar van een rijksmonument de 

isolatiewaarde van zijn pand te vergroten 

en toch de monumentale kozijnen te 

handhaven. Het enkelglas wordt vervan-

gen door isolatieglas met een buitenblad 

van getrokken glas. Er is voor gekozen om 

de indeling van de kozijnen en de 

bestaande glasroedes van de schuiframen 

te handhaven. Om de isolatieglasruitjes te 

kunnen plaatsen zijn de sponningen 

verdiept. De ruiten zelf zijn aan de randen 

vol en zat in de kit gezet waarbij gebruik is 

gemaakt van een moderne ‘stopverf’ kit. 

Hierbij is geen gebruik gemaakt van 

glaspennen. Per raam zijn er zes tot 

twintig isolatieglasruitjes geplaatst van 

circa 230 x 320 millimeter. Vanaf het begin 

van het plaatsen tot enkele maanden na 

plaatsing bleek van de 256 stuks het 

buitenblad 56 keer gebroken te zijn en na 

een jaar zijn er nog eens tien breukruiten 

bijgekomen.

RUITEN STAAN HOL
Tijdens de inspectie ter plaatse was het 

buiten circa 8 °C en de binnentemperatuur 

was 22 °C. Bij alle ruiten was in de reflectie 

een zandlopervorm herkenbaar, wat een 

aanwijzing is dat de ruiten hol staan. Dat 

was ook het geval bij de tien gebroken 

ruiten die Peutz aantrof: de breuken in de 

glasplaat toonden eveneens een vorm van 

een zandloper. Verder was de omtrekspe-

ling van één van de ruiten die is uitgeno-

men rondom circa 1 millimeter. Eenzelfde 

omtrekspeling gold ook voor de overige 

ruiten, zo bevestigde de glaszetter. Hieruit 

kan je concluderen dat de ruiten span-

ningsvrij in de sponning zaten. Opvallend 

was verder dat bij diverse ruiten de eerste 

afdichting van het kader, de butylkit, 

onregelmatig uitgesmeerd was tot voorbij 

het randkader.

 ??

Wat betreft de doorbuiging waren er een 

paar opvallende metingen. Gemiddeld 

was de doorbuiging in het midden van het 

buitenblad bij deze temperaturen 2,3 

millimeter. Bij de uitgenomen ruit was de 

doorbuiging in het midden van het 

buitenblad direct na het uitnemen 2,5 

millimeter op het buitenblad en 1 

millimeter op het binnenblad. Na een 

kwartier wachten bij een temperatuur van 

22 °C was de doorbuiging afgenomen tot 

respectievelijk 2,4 en 0,9 millimeter. 

Daarna is de ruit ‘s nachts buiten bewaard 

met een minimale temperatuur van 3 °C 

en is het buitenblad gesprongen.

GLASSAMENSTELLING
Het toegepaste isolatieglas heeft een 

opbouw van 3(4)4 met een kryptongas 

gevulde spouw. Een relatief dunne 

glassamenstelling ten gevolge van de 

geringe beschikbare sponningdiepte en 

het behoud van de monumentale kozijnen. 

Het 4 millimeter dikke binnenblad is 

voorzien van een neutrale warmte-isole-

rende coating. Het buitenblad is een 

bestaat uit een modern getrokken glas. 

Vanwege de kleine afmetingen zijn de 

ruitjes niet zoals gebruikelijk op de 

isolatieglaslijn met gas gevuld, maar pas 

na het assembleren en persen. Het vullen 

gebeurde via twee vulopeningen in één 

van de korte zijden van het glas. De proce-

dure hierbij is dat het gas op kamertempe-

ratuur wordt bewaard en vervolgens 

langzaam in de spouw wordt gevloeid. Zo 

voorkom je spanningen in het glas en 

blijven de ruiten vlak, na het vullen. Al is 

het niet uit te sluiten dat het gas kouder 

was dan de temperatuur in de productie-

hal. Het aluminium kader is in beide lange 

zijden en één korte zijde gevuld met 

standaard droogmiddel, een Zeoliet met 

een diameter van ca. 3Å. (zie kadertekst 

over Zeoliet]. Als randafdichting van het 

kader is als eerste afdichting een butylkit 

toegepast. De tweede afdichting is een 

neutrale siliconenkit (3,8 mm hoog).

BREUKPATROON
Het breukpatroon van de gebroken ruiten 

is bij alle ruiten vergelijkbaar, het dunnere 

buitenblad is gebroken en aan de 

buitenzijde van het glas zijn kleine schilfers 

van de breukranden gesprongen. Vanaf 

ongeveer het midden van het glas 

verlopen de breuklijnen met een boog 

naar de hoeken en de breuklijnen sluiten 

nergens met een rechte hoek op de 

randen van de ruit aan. Het breukpatroon 

komt overeen met de omschrijving en 

voorbeelden zoals omschreven bij 

breukbeeld B-037, Flächendruckbruch V 

(Berstbruch) VSG, uit het boek Glasschä-

den van Ekkehard Wagner. De mogelijke 

oorzaken die bij dit schadebeeld horen 

zijn de volgende.

•  Hoge belastingen door onderdruk in de 

spouw door temperatuur-, luchtdruk- en 

hoogteverschillen tussen de inbouwloca-

tie en de productielocatie

•  Koude gasvullingen 

• Een grote spouwbreedte 

• Oorzaken zoals explosies

Van deze mogelijke oorzaken is alleen de 

koude gasvulling op deze ruiten van 

toepassing. Echter, de isolatieglasfabrikant 

heeft alle maatregelen genomen om het 

gas op kamertemperatuur te houden 

tijdens het vullen. Het is dan ook niet 

waarschijnlijk dat dit de oorzaak van de 

glasbreuk is.

ONDERDRUK IN DE SPOUW
Uit het breukpatroon en de metingen aan 

de dikte van het glaspakket kunnen we 

concluderen dat de breuk is veroorzaakt 

door onderdruk in de spouw. Een 

isolatieglasruit is hermetisch gesloten. Gas 

kan dus in principe niet ontsnappen, tenzij 

er een lek is of het gas wordt geadsor-

beerd.

In de afstandhouder van het isolatieglas zit 

droogmiddel. Dit is een moleculaire zeef, 

‘Onderdruk stelt 

Peutz voor raadsels.’

 Bij alle ruiten was in de reflectie een zandlopervorm herken-
baar, wat een aanwijzing is dat de ruiten hol staan.

ZEOLIET
Het droogmiddel Zeoliet is een zeer poreus materiaal, dat vanwege de structuur sterk 

hygroscopisch is en watermoleculen aan zich bindt. Doordat het op molecuul niveau 

gassen kan scheiden wordt het een moleculaire zeef genoemd. Voor isolatieglas is een 

poriegrootte geschikt van 3 Å, oftewel 3x10-7 millimeter; deze adsorbeert alleen het 

water. Bij grotere poriën zullen door temperatuurfluctuaties ook relatief grote hoeveel-

heden krypton gas geadsorbeerd worden en komt de spouw op onderdruk ten opzichte 

van de buitenlucht.  
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die door adsorbtie de watermoleculen in 

het gas aan zich bindt. Droogmiddel met 

een te grote moleculaire zeef zal naast de 

watermoleculen ook gasmoleculen 

adsorberen, waardoor er onderdruk kan 

ontstaan. Bij een moleculaire zeef van 3Å 

is dat echter onwaarschijnlijk. Ook bleek 

na weging en droging in het laboratorium 

van Peutz dat het vochtgehalte van het 

droogmiddel circa 9,8 procent bedroeg. 

Volgens opgave van de fabrikant is 20 

procent de verzadigingsgraad. Hieruit kun-

nen we concluderen dat het droogmiddel 

normaal functioneerde.

Dan blijft lekkage via de randverbindingen 

als mogelijke oorzaak over. De aluminium 

kaders zijn smal. Om die reden zijn deze 

niet gebogen, maar via hoekverbindingen 

samengesteld. Voor het inbrengen van de 

hoekverbindingen zijn de hoekstukken met 

butylkit ingesmeerd. De ruiten zijn via 

twee vulopeningen met gas gevuld, deze 

vulopeningen zijn na het vullen eveneens 

gedicht met butylkit. Al deze punten 

vormen een risico op onthechting en 

daarmee op gaslekkage. Maar juist om die 

reden is er nog de tweede randafdichting 

die zonder naden aangebracht kan 

worden.

Kitten die worden gebruikt voor de 

randafdichting van isolatieglas en 

beglazingskitten dienen elkaar te verdra-

gen. Hou je daar geen rekening mee, dan 

kan de kit onthechten en het glas gaan 

lekken. Vanwege deze verdraagzaamheid, 

ook wel compatibiliteit genoemd, met de 

monumentale stopverfkit is voor de 

tweede afdichting van het glas gewerkt 

met een siliconenkit, zoals meestal voor 

structurele beglazing gebruikt wordt. De 

normaal te hanteren randhoogte voor een 

dergelijke kit is 6 millimeter, maar 

vanwege de geringe sponninghoogte en 

de afmetingen van de ruiten is een hoogte 

tussen 3,5 en 4 millimeter aangehouden. 

Het nadeel van het gebruik van siliconen-

kit ten opzichte van een polysulfidekit, de 

meest gangbare kit bij standaard isolatieg-

las, is dat het minder gasdicht is.

DIFFUNDEREN
Edelgassen zoals argon en krypton 

diffunderen circa honderd keer sneller 

door siliconenkit dan door polysulfidekit-

ten. Diffusie is simpel gezegd het 

verplaatsen (diffunderen) van een gebied 

met een hoge concentratie naar een 

gebied met een lage concentratie. De 

zogeheten permeabiliteit (doorlatendheid) 

is respectievelijk 3,7 10-8 en 1,5 10-10 

cm²/(s cmHg) . De siliconenkit is dan ook 

alleen bedoeld om de samenhang van de 

glasbladen te garanderen.  De eerste 

afdichting, de butylkit, zorgt voor de 

damp- en gasdichting. Dit door de veel 

lagere permeabiliteit van 5,0 10-11 cm²/(s 

cmHg).

Het gevolg is dan ook dat als er een lek in 

de butylafdichting zit, het gas uit de 

spouw zal diffunderen. Het gas zal sneller 

uit de spouw verdwijnen dan dat het 

wordt aangevuld door lucht, de spouw 

komt daardoor op onderdruk te staan. Dit 

effect is nog groter als de siliconenkit niet 

geheel is uitgehard. Bij het verlaten van de 

productiehal kon het daarom gebeuren 

dat de ruiten nog vlak waren, terwijl bij 

het plaatsen van de ruiten in de gerestau-

reerde schuiframen er al enige holstand 

waargenomen werd.

  

CONTROLEBEREKENINGEN 
Peutz heeft diverse diverse controlebere-

keningen gedaan met het eindige 

elementenprogramma SJ Mepla. Dit 

programma is speciaal ontwikkeld voor de 

glasindustrie en algemeen geaccepteerd 

voor het maken van statische berekenin-

gen om de sterkte van glassamenstellin-

gen te controleren. De berekeningen zijn 

gedaan om te kunnen bepalen wat 

theoretisch de invloed is van de afname 

van de spouwdruk ten gevolge van diffusie 

van gas door de kit uit de spouw. Ook de 

invloed van de barometrische verschillen 

ten gevolge van verschillen in temperatuur 

zijn hierbij meegenomen.

Uit de berekeningen volgt dat de bij de 

gemeten doorbuiging passende onder-

druk in de spouw zorgt voor spanningen in 

het buitenblad die kunnen oplopen tot 

circa 45 N/mm². Volgens NEN 2608 mag 

de toelaatbare spanning aan de spouw-

zijde bij isochore druk voor floatglas bij 

deze afmetingen maar 15,01 N/mm² 

bedragen en voor getrokken glas is dit 

nog lager. Isochore druk: het drukverschil 

tussen de gasdruk in de spouw en de 

luchtdruk. In het geval van dit project is er 

onderdruk in de spouw ten opzichte van 

de luchtdruk en staan de ruiten hol.

CONCLUSIE
Het gas was bij het vullen mogelijk toch 

wat kouder dan de buitenlucht. Daarnaast 

was de butylafdichting van de ruitjes 

vermoedelijk niet volledig dicht vanwege 

slecht hechtende proppen in de vulope-

ningen en relatief veel naden door de 

hoekverbindingen. In combinatie met een 

lage, relatief dampopen siliconen 

randafdichting van 3,5 tot 4 millimeter is 

dit de meest waarschijnlijke oorzaak voor 

het ontsnappen van het kryptongas uit de 

spouw. Door het koudere gas en ontsnap-

pen via de randafdichting kwamen alle 

ruitjes hol te staan en zijn vanwege de 

relatief lage treksterkte van het getrokken 

glas veel ruiten gebroken. Peutz verwacht 

dan ook dat het niet bij deze breukruiten 

blijft. Iedere winter als de ruitjes nog 

verder hol gaan staan, zullen er breukrui-

ten bij komen.

De opdrachtgever heeft besloten om alle 

ruiten te vervangen en overweegt om de 

schuiframen aan te passen. Dit door een 

grote ruit te plaatsen met ‘schijnafstand-

houders’ en plakroeden. Als alternatief 

denkt hij erover om de constructie te 

handhaven en vacuümglas toe te passen.

 Breuklijnen nergens loodrecht op de 
glasrand.

 Vulopeningen in het onderste korte 
kader.
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GLAS IN 
ISOLATIE

GSF: VAN AFVALGLAS

NAAR NIEUW ISOLATIEGLAS
GSF Glasgroep uit Lelystad heeft in haar vestiging in Hilversum een nieuwe isolatieglaslijn in gebruik genomen. Net zo-

als bij meerdere glasbedrijven zijn ook bij GSF het vergroten van de flexibiliteit en het in eigen huis kunnen maken van 

spoedruiten de belangrijkste redenen voor de investering. Daarnaast is de via Pieterman Glastechniek geleverde isolatielijn 

van SCV System beschikbaar voor de productie voor derden, lees concu-lega’s. Maar GSF heeft nóg een belangrijke drijf-

veer: de productie van circulair glas. 

Auteur: Marco Groothoff

regelmatig tegenaan. Het is gewoon 

zonde om de grote bult glas die technisch 

nog goed is, weg te gooien. Vorig jaar 

hebben we een machine in gebruik 

genomen voor het uit elkaar halen van oud 

isolatieglas. Van de ruiten die wij vervan-

gen valt ongeveer 30 procent af. Dit heeft 

te veel krassen of andere schade voor 

hergebruik. Dit glas gaat retour via 

Vlakglas Recycling Nederland. Maar de 

rest, en dat is dus 70 procent, is prima 

geschikt en dus volledig in te zetten als 

circulair glas.’

 Harm-Jan Horring (links), accountmanager van GSF Glasgroep, en Max Kempereman, 
bedrijfsleider van de vestiging van GSF in Hilversum.

 Maarten 
Rood, direc-
teur van GSF 
Glasgroep, ge-
flankeerd door 
Erik Bottema 
(links) en Rutger 
van Helber-
gen (rechts), 
respectievelijk 
concept-
ontwikkelaar 
en aanjager 
circulair bouwen 
en commercieel 
directeur van 
Hemubo Bouw.

Hemubo uit Almere is de grote 

aanjager’, zei directeur Maarten 

Rood van GSF eerder op onze site. 

‘Deze grote aannemer van renovatiewer-

ken en groot onderhoud krijgt van met 

name woningcorporaties steeds meer 

circulariteitswensen. Ook wij lopen er 

OPLOPENDE LEVERTIJDEN
Met de aanschaf van de nieuwe productie-

lijn kan GSF het bestaande glas nu 

hernieuwd inzetten. Maar Rood heeft niet 

alleen om die reden geïnvesteerd. ‘We 

liepen zoals vele collega’s gewoon tegen 

de oplopende leveringstermijnen aan. 

Voor een spoedruitje kunnen we nauwe-

lijks meer terecht bij de reguliere kanalen. 

Met deze lijn hebben we dit nu in eigen 

hand en kunnen we ook collega’s uit de 

brand helpen.’ En de trotse ondernemer 

met een knipoog tot slot. ‘Mochten er 

glaszetters benieuwd zijn naar de 

mogelijkheden voor spoedleveringen, 

isolatieglas nog dezelfde werkdag of 

binnen 24 of 48 uur, dan mogen ze ons 

mailen. Bellen kan ook en dan vragen naar 

Max Kemperman of Harm Jan Horring.’ 

Afhankelijk van de wens van een corpora-

tie vervangt GSF het bestaande glas voor 

eenzelfde product of voor verbeterd 

isolatieglas. ‘We komen gewoon veel 

ongecoat isolatieglas tegen. Glas uit de 

eerste duurzaamheidsgolf in de jaren 

tachtig met een Ug-waarde van 3,0 W/

m2K. We nemen het glas uit, halen het uit 

elkaar en gebruiken de ruit die daarvoor 

geschikt is voor een nieuwe unit. Dus glas 

met een Ug van 3,0 vervangen door 3,0 en 

‘
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dat plaatsen we dan. Natuurlijk wil je beter 

glas gebruiken, maar vanwege bijvoor-

beeld kleurverschil kiest een opdrachtge-

ver dan toch voor minder goed isolerend 

glas. In andere situaties gaat een corpora-

tie wel voor verbetering; het bestaande 

glas combineren we met een nieuwe 

tegenruit met Low-E coating.’

NOG STAPPEN ZETTEN 
Rood ziet als het om circulair glas gaat 

meerdere ontwikkelingen in de markt en 

verwacht ook zelf nog vele stappen te 

zetten. ‘We hebben dit mede in gang 

gezet met de Hogeschool Amsterdam en 

doorgepakt. Andere initiatieven, zoals het 

met een vrachtwagen voor komen rijden 

en dan het glas ter plekke demonteren en 

vervangen, lijken me lastig rendabel te 

maken. Ook een pilot is die van VRN met 

Saint-Gobain waarbij afvalglas teruggaat 

naar de bron. Die lijkt me meer levensvat-

baar. Maar hoe dan ook: ons project werkt 

en de reacties zijn positief.’

Stappen zijn er volgens Rood nog wel te 

zetten. De CE-certificatie loopt bijvoor-

beeld nog, ondersteund door TUV 

Rheinland. Verder voert GSF nog testen 

uit. Een belangrijke is het looncoaten van 

oud glas, als dat al mogelijk is want in 

te veel krassen of andere schade voor 

hergebruik. Dit glas gaat retour via 

Vlakglas Recycling Nederland. Maar de 

rest, en dat is dus 70 procent, is prima 

geschikt en dus volledig in te zetten als 

circulair glas.’

theorie kan alleen ‘vers’ glas worden 

gecoat. Lukt het toch, dan kan het bedrijf 

ook voor de tegenruit bestaand glas 

gebruiken. ‘Nog veel om uit te zoeken, 

maar we zullen zeker meer op dit gebied 

gaan doen’, aldus Rood. En dat is alle 

reden om een bezoek te brengen aan 

Hilversum en nog eens uitvoerig met alle 

betrokkenen in gesprek te gaan. Dat zijn 

naast Rood zelf, Rutger van Helbergen, 

commercieel directeur van Hemubo Bouw, 

en Erik Bottema, Conceptontwikkelaar en 

aanjager circulair bouwen bij dit renovatie- 

en onderhoudsbedrijf uit Almere. Ook 

Max Kemperman, bedrijfsleider van de 

vestiging van GSF in Hilversum, en 

Harm-Jan Horring, accountmanager van 

GSF zijn bij het gesprek aanwezig en 

spreken hun enthousiasme uit. Ze 

demonstreren ons de machine voor het 

ontmantelen van het bestaande isolatieg-

las. Dat blijkt nu overigens nog een 

behoorlijk arbeidsintensieve klus waarbij 

de twee ruiten worden gescheiden door 

het per zijde doorzagen van het kader. Het 

scheiden gebeurt handmatig waarbij het 

tweetal gebruik maakt van een speciale 

machine die oorspronkelijk afkomstig is uit 

de broodsector. Rood: ‘Het is nu nog 

arbeidsintensief, maar we zijn druk bezig 

met het upgraden van de tafel. Die 

vervangen we door een luchttafel met een 

uitsparing om vanaf de voorzijde te 

kunnen besturen. Hierdoor zal het proces 

veel gemakkelijker en dus sneller gaan.’

Om maar meteen met de deur in huis te 

vallen: een mooi, maar zo op het oog 

duur concept. Wat zijn de meerkosten?

Rood: ‘Uitgaande van basisglas en reëel 

doorgerekend is het glas 20 procent 

duurder. Hoewel het over de hele linie 

voor iedereen vervelend is dat de 

energieprijzen zo stijgen en daarmee ook 

vlakglas duurder wordt, het rekensomme-

tje wordt er wel gunstiger door. Oorspron-

kelijk zaten we op een meerprijs van 30 

procent. Hoe duurder de basisruit, hoe 

sneller we de hergebruikte ruit terugver-

dienen. Bij gelaagde ruiten 33.1 en 44.2 

zitten we al op break-even. Er komt veel 

gelaagd glas terug, waar hele lappen nog 

geschikt zijn voor hergebruik. Maar er 

spelen meer factoren dan prijsverschil 

alleen. Een ruitje hier oogsten en een 

 ??

 Harm-Jan Horring (links), accountmanager van GSF Glasgroep, en Max Kempereman, 
bedrijfsleider van de vestiging van GSF in Hilversum.

Streamer

OPLOPENDE LEVERTIJDEN
Met de aanschaf van de nieuwe productie-

lijn kan GSF het bestaande glas nu 

hernieuwd inzetten. Maar Rood heeft niet 

alleen om die reden geïnvesteerd. ‘We 

liepen zoals vele collega’s gewoon tegen 

de oplopende leveringstermijnen aan. 

Voor een spoedruitje kunnen we nauwe-

lijks meer terecht bij de reguliere kanalen. 

Met deze lijn hebben we dit nu in eigen 

hand en kunnen we ook collega’s uit de 

brand helpen.’ En de trotse ondernemer 

met een knipoog tot slot. ‘Mochten er 

glaszetters benieuwd zijn naar de 

mogelijkheden voor spoedleveringen, 

isolatieglas nog dezelfde werkdag of 

binnen 24 of 48 uur, dan mogen ze ons 

mailen. Bellen kan ook en dan vragen naar 

Max Kemperman of Harm Jan Horring.’ 

Afhankelijk van de wens van een corpora-

tie vervangt GSF het bestaande glas voor 

eenzelfde product of voor verbeterd 

isolatieglas. ‘We komen gewoon veel 

ongecoat isolatieglas tegen. Glas uit de 

eerste duurzaamheidsgolf in de jaren 

tachtig met een Ug-waarde van 3,0 W/

m2K. We nemen het glas uit, halen het uit 

elkaar en gebruiken de ruit die daarvoor 

geschikt is voor een nieuwe unit. Dus glas 

met een Ug van 3,0 vervangen door 3,0 en 
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ruitje daar oogsten, zet geen zoden aan 

de dijk. Kun je met partners als Hemubo 

complete projecten aanpakken, dan werkt 

het systeem veel efficiënter.’

De vlakglassector beschikt over een 

prima systeem voor het inzamelen en 

hergebruiken van glas. Het lijkt me veel 

effectiever dat in te zetten en nieuw glas 

toe te passen. Vanwaar de interesse van 

Hemubo het toch anders te doen?

Bottema: ‘We hebben onderzoek gedaan 

naar welke producten en bouwdelen het 

meest worden vervangen tijdens groot 

onderhoud of renovatie. Met ander 

woorden: welke delen hebben de grootste 

impact, worden het vaakst verbruikt of 

hebben vanuit het oogpunt van circulariteit 

de grootste kans van slagen? Dan kom je 

uit op binnendeuren, kozijnen, glas, 

ventilatieboxen, CV-ketels, maar ook 

materieel als steigernetten. Met al die 

producten zijn we aan de slag gegaan en 

de eerste resultaten op het gebied van 

deuren, glas en kozijnen zijn veelbelovend. 

Steigernetten gaan na gebruik nog de 

verbrandingsoven in, daar zijn we nog mee 

bezig. Hetzelfde geldt voor het “refurbis-

hen” van CV-ketels en ventilatieboxen.’

Van Helbergen vult aan: ‘Onze intrinsieke 

motivatie is tweeledig. Het is een open 

deur maar een beter milieu begint echt bij 

jezelf. Daarnaast hebben we inzichtelijk 

gemaakt, hoe lang we nog materialen 

kunnen oogsten in natuurlijke vorm. We 

zijn van de uitkomst geschrokken hoe 

slecht het daarmee in de wereld gesteld 

staat. Als we zo doorgaan, gaat het een 

keer fout. Dat geldt feitelijk ook voor glas. 

Hoe mooi het systeem van recyclen ook is, 

terug naar de oven betekent dat je er 

weer energie in moet stoppen. Dat is dus 

niet circulair in de zuivere zin des woords.’

Op de site van Hemubo staat een 

heldere uitleg van jullie visie op circulari-

teit die we hier graag meenemen. 

‘Met circulair bouwen kijkt Hemubo naast 

technische eisen óók naar de duurzaam-

heid van de werkzaamheden. Bestaand 

materiaal verwijderen we alléén waar strikt 

noodzakelijk, uitstromend materiaal 

proberen we een hoogwaardig tweede 

leven te geven en instromende materialen 

worden geselecteerd op losmaakbaarheid 

en milieu-impact. Hierbij beoordeelt 

Hemubo de herkomst, levensduur en 

toekomstwaarde van bouwmaterialen: Hoe 

worden de materialen geproduceerd? 

Hoeveel CO2 komt daarbij vrij? Hoe lang 

gaan materialen mee? Is het materiaal 

demontabel? Kan het in de toekomst nog 

een keer gebruikt worden of beland het 

op de vuilnisbelt? Door kritisch te zijn op 

de manier waarop we een gebouw ontwer-

pen en op de bouwmaterialen die we 

toepassen is binnen Hemubo en bij onze 

ketenpartners een schat aan kennis 

ontstaan op het gebied van circulair 

bouwen.’

De bouw is verantwoordelijk voor 50 

procent van het jaarlijkse Nederlandse 

grondstofverbruik en 15 procent van de 

Nederlandse CO2-uitstoot. Daarom is 

het verduurzamen van de sector één van 

de speerpunten van het Nederlandse 

klimaatbeleid. Tot 2030 moeten er 1,5 

miljoen woningen worden verduurzaamd 

om te voldoen aan strengere energie-

eisen. Ik neem aan dat ook deze 

achtergrond meespeelt bij de aanpak 

van Hemubo en de samenwerking met 

partijen als GSF?

Van Helbergen: ‘Dat klopt. De bouw moet 

in 2030, dat is al over acht jaar, voor 50 

procent op hernieuwbare en secundaire 

grondstoffen draaien, en in 2050 voor 100 

procent. Woningcorporaties worden 

geacht hierin een leidende rol te vervullen 

en juist met woningcorporaties proberen 

we schaalgrootte te creëren. En in de 

keten zoeken we partijen als GSF die dit 

avontuur met ons aan willen gaan; 

avontuur, want we weten eigenlijk nog 

veel te weinig. De kans dat het bij een 

innovatie fout kan gaan is aanwezig maar 

als je niets aanjaagt dan gebeurt er ook 

niets. Oftewel: als je doet wat je deed, 

krijg je wat je kreeg. Plus we vinden 

innoveren in duurzaamheid ook gewoon 

leuk. Het is niet “als we tijd over hebben, 

doen we het erbij”. Om die reden is Erik 

ook fulltime in dienst als aanjager van 

onze circulariteit.’

Je bent commercieel directeur bij 

Hemubo Bouw, commercie zal toch ook 

een rol spelen.

Van Helbergen: ‘Zeker, maar commercieel 

zien we werken aan circulariteit echt als 

bijvangst. Het is ook geen borstklopperij; 

daar gaat het ons niet om. Om die reden 

vragen we dan ook geen patenten op 

innovaties; die willen we niet voor onszelf 

houden maar delen zodat iedereen er zijn 

voordeel mee kan doen. Tegelijkertijd: 

opdrachtgevers vragen er om, dus als we 

er direct geen commercieel voordeel bij 

hebben, dan toch zeker wel indirect.’

Geen patenten op innovaties. Geef eens 

een voorbeeld.

Bottema: ‘We maken houten kozijnen van 

sloophout en hebben samen met een 

aantal partijen aan de voet gestaan van de 

eerste 100 procent gerecyclede kunststof 

kozijnen. Dat doen we in samenwerking 

met partijen als Schipper Kozijnen en 

Profine Nederland. Oude, niet meer te 

hergebruiken kunststof kozijnen zamelen 

we in en verwerken we tot granulaat. Dat 

wordt vervolgens gebruikt voor de 

productie van nieuwe kozijnprofielen.’

Feitelijk is dit hetzelfde als wat met 

gerecycled glas gebeurt; ook hier moet 

je weer energie instoppen voor een 

nieuw kozijn.

Van Helbergen: ‘Dat klopt, het mooist is 

kozijnen in hun bestaande vorm te 

hergebruiken, maar als dat niet kan is dit 

een prima circulair alternatief. En dit geldt 

ook voor glas: als het niet anders kan dan 

is terug naar de oven het beste. Maar kun 

je het wel hergebruiken dan is dat 

natuurlijk optimaal. GSF is partner van ons 

en bij veel van onze groot onderhoud- en 

renovatieprojecten betrokken. We spraken 

Maarten en hij was met onder meer de 

Hogeschool Amsterdam al bezig met 

testen van het hergebruiken van oud glas. 

Zo is de bal gaan rollen.’

Hoe ver is het nu, welke projecten lopen 

er al?

Rood: ‘In Lelystad gaan drie schoolgebou-

wen plat waar isolatieglas met tweezijdig 

gelaagd glas uit vrijkomt. Een waanzinnige 

hoeveelheid van 1,8 x 1,8 meter. Het 

mooie is dat we ze tien jaar terug bij een 

renovatie reeds opnieuw hadden beglaasd 

en dat we dit glas nu terugnemen. Meer 

circulair kan bijna niet. Een ander voor-

 De nieuwe isolatieglaslijn vergroot de flexibiliteit van GSF. Het 
in eigen huis kunnen maken van spoedruiten, voor eigen gebruik 
en derden, is de belangrijkste reden voor de investering.

 Harm-Jan Horring en Max Kemperman demonstreren de 
machine voor het ontmantelen van het bestaande isolatieglas.

‘Er ontstaat een kentering: “zi j  doen het, dan doen wij het ook”.’
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worden geselecteerd op losmaakbaarheid 

en milieu-impact. Hierbij beoordeelt 

Hemubo de herkomst, levensduur en 

toekomstwaarde van bouwmaterialen: Hoe 

worden de materialen geproduceerd? 

Hoeveel CO2 komt daarbij vrij? Hoe lang 

gaan materialen mee? Is het materiaal 

demontabel? Kan het in de toekomst nog 

een keer gebruikt worden of beland het 

op de vuilnisbelt? Door kritisch te zijn op 

de manier waarop we een gebouw ontwer-

pen en op de bouwmaterialen die we 

toepassen is binnen Hemubo en bij onze 

ketenpartners een schat aan kennis 

ontstaan op het gebied van circulair 

bouwen.’

De bouw is verantwoordelijk voor 50 

procent van het jaarlijkse Nederlandse 

grondstofverbruik en 15 procent van de 

Nederlandse CO2-uitstoot. Daarom is 

het verduurzamen van de sector één van 

de speerpunten van het Nederlandse 

klimaatbeleid. Tot 2030 moeten er 1,5 

miljoen woningen worden verduurzaamd 

om te voldoen aan strengere energie-

eisen. Ik neem aan dat ook deze 

achtergrond meespeelt bij de aanpak 

van Hemubo en de samenwerking met 

partijen als GSF?

Van Helbergen: ‘Dat klopt. De bouw moet 

in 2030, dat is al over acht jaar, voor 50 

procent op hernieuwbare en secundaire 

grondstoffen draaien, en in 2050 voor 100 

procent. Woningcorporaties worden 

geacht hierin een leidende rol te vervullen 

en juist met woningcorporaties proberen 

we schaalgrootte te creëren. En in de 

keten zoeken we partijen als GSF die dit 

avontuur met ons aan willen gaan; 

avontuur, want we weten eigenlijk nog 

veel te weinig. De kans dat het bij een 

innovatie fout kan gaan is aanwezig maar 

als je niets aanjaagt dan gebeurt er ook 

niets. Oftewel: als je doet wat je deed, 

krijg je wat je kreeg. Plus we vinden 

innoveren in duurzaamheid ook gewoon 

leuk. Het is niet “als we tijd over hebben, 

doen we het erbij”. Om die reden is Erik 

ook fulltime in dienst als aanjager van 

onze circulariteit.’

Je bent commercieel directeur bij 

Hemubo Bouw, commercie zal toch ook 

een rol spelen.

beeld is het groot onderhoud in opdracht 

van Hemubo van een flatgebouw aan de 

Fideliolaan, langs de A9 bij Amstelveen. 

De woningen worden verduurzaamd en we 

vervangen het bestaande, standaard 

isolatieglas uit 1986 met een Ug-waarde 

van 3,0 voor akoestisch HR++ glas 

10(12)33.1. Voor ons gaat het om 

demonteren en monteren, dat is natuurlijk 

het meest lucratief. Met een 1,0 coating 

haalt het glas net de vereiste Rc-waarde. 

Van het bestaande glas voldoet ook hier 

ongeveer 70 procent aan de kwaliteitsei-

sen voor hergebruik, al is het vanwege de 

akoestische samenstelling niet mogelijk 

het glas ook daadwerkelijk opnieuw in te 

zetten bij dit project.’

Van Helbergen: ‘Dat geeft ook helemaal 

niet. Wij werken met ketenpartners en 

vragen hen project overstijgend te 

investeren. Door het ene project te 

koppelen aan het andere bouwen we 

treintjes met onze ketenpartners. Dat 

vraagt tijd en geld, maar je kunt niet 

zeggen dat opdrachtgevers zoveel 

procent meer moeten betalen; veel kosten 

verdwijnen ook in de massa. Het gaat 

erom dat zowel onze opdrachtgevers als 

ketenpartners met ons bereid zijn deze 

uitdaging aan te gaan. “Ja, we willen het 

toepassen want het past in ons bedrijfs-

profiel”. Gelukkig is dat bij steeds meer 

opdrachtgevers het geval; meer en meer 

partijen staan er positief tegenover. Je 

doet het met elkaar. GSF pakt een stukje, 

wij doen dat en dat geldt ook voor onze 

opdrachtgevers. Iemand moet een keer de 

eerste stap zetten en dan is het een 

kwestie van ervoor gaan op basis van het 

vertrouwen tussen onze opdrachtgevers, 

ons en onze ketenpartners. Ik ben een 

groot voorstander van keurmerk, ook al 

zijn daar al zo veel van in de bouw, maar 

voor nu is het vooral een kwestie van 

vertrouwen tussen de partijen onderling.’

Daar schuilt een behoorlijk gevaar in. 

Iedereen roept vandaag duurzaam en 

circulair te zijn.

Bottema: ‘Dat klopt. Het is gemakkelijk 

om het begrip circulair te gebruiken. Maar 

hoeveel procent ben je nu daadwerkelijk 

circulair? Daarom hebben we berekend 

hoeveel circulair glas nou echt milieuwinst 

oplevert. Glas staat met beton en 

aluminium qua impact op het milieu in de 

top 5. Dus als je ter verbetering iets met 

vlakglas kunt doen, maak je al snel grote 

stappen. In sommige gevels bepaalt glas 

30-50 procent van de milieu-impact. Je 

begrijpt hoeveel effect het heeft wanneer 

de helft van het glas circulair is. Volledig 

circulair glas is een utopie, maar hoe mooi 

is het als je tussen de 40 en 60 procent 

kunt oogsten en hergebruiken.’

Concluderend: de circulaire glasfabriek is 

dichterbij dan we denken?

Rood: ‘Zeker en wij zijn er mee begonnen. 

Daarbij teken ik graag aan dat we dit ook 

prima voor derden kunnen doen. Zijn we 

direct bij een project betrokken, dan 

hebben we het hele proces van demonte-

ren, oogsten, hergebruik en monteren in 

handen, maar dat hoeft natuurlijk niet.’

Aansluitend op het interview met Glas in 

Beeld, hebben Hemubo en GSF een 

afspraak met twee medewerkers van de 

Hogeschool Amsterdam die al langer 

onderzoek en testen doen inzake het 

hergebruik van isolatieglas, inclusief een 

mobiele isolatieglaslijn. Ook een mede-

werker van Velux schuift aan. Dit ‘grote’ 

merk in de bouw werkt al met gerecyclede 

dakvensters en is nu ook geïnteresseerd in 

het hergebruik van vlakglas. Van Helber-

gen tot slot: ‘Zie wat er gebeurt: er 

ontstaat een kentering in de markt. “Zij 

doen het, dan doen wij het ook”. Wij zijn 

aanjager en er ontzettend trots op dat we 

ketenpartners en opdrachtgevers hebben 

om het met elkaar voor elkaar te krijgen. 

Dat is het vliegwiel.’

Van Helbergen: ‘Zeker, maar commercieel 

zien we werken aan circulariteit echt als 

bijvangst. Het is ook geen borstklopperij; 

daar gaat het ons niet om. Om die reden 

vragen we dan ook geen patenten op 

innovaties; die willen we niet voor onszelf 

houden maar delen zodat iedereen er zijn 

voordeel mee kan doen. Tegelijkertijd: 

opdrachtgevers vragen er om, dus als we 

er direct geen commercieel voordeel bij 

hebben, dan toch zeker wel indirect.’

Geen patenten op innovaties. Geef eens 

een voorbeeld.

Bottema: ‘We maken houten kozijnen van 

sloophout en hebben samen met een 

aantal partijen aan de voet gestaan van de 

eerste 100 procent gerecyclede kunststof 

kozijnen. Dat doen we in samenwerking 

met partijen als Schipper Kozijnen en 

Profine Nederland. Oude, niet meer te 

hergebruiken kunststof kozijnen zamelen 

we in en verwerken we tot granulaat. Dat 

wordt vervolgens gebruikt voor de 

productie van nieuwe kozijnprofielen.’

Feitelijk is dit hetzelfde als wat met 

gerecycled glas gebeurt; ook hier moet 

je weer energie instoppen voor een 

nieuw kozijn.

Van Helbergen: ‘Dat klopt, het mooist is 

kozijnen in hun bestaande vorm te 

hergebruiken, maar als dat niet kan is dit 

een prima circulair alternatief. En dit geldt 

ook voor glas: als het niet anders kan dan 

is terug naar de oven het beste. Maar kun 

je het wel hergebruiken dan is dat 

natuurlijk optimaal. GSF is partner van ons 

en bij veel van onze groot onderhoud- en 

renovatieprojecten betrokken. We spraken 

Maarten en hij was met onder meer de 

Hogeschool Amsterdam al bezig met 

testen van het hergebruiken van oud glas. 

Zo is de bal gaan rollen.’

Hoe ver is het nu, welke projecten lopen 

er al?

Rood: ‘In Lelystad gaan drie schoolgebou-

wen plat waar isolatieglas met tweezijdig 

gelaagd glas uit vrijkomt. Een waanzinnige 

hoeveelheid van 1,8 x 1,8 meter. Het 

mooie is dat we ze tien jaar terug bij een 

renovatie reeds opnieuw hadden beglaasd 

en dat we dit glas nu terugnemen. Meer 

circulair kan bijna niet. Een ander voor-

CIRCULAIR FILMPJE
GSF legt het concept van het ‘oogsten’ van bestaand glas 

uit in een korte film. Samengevat: het bedrijf demonteert 

oude ruiten isolatieglas en ontmantelt ze door het kader 

door te zagen. De twee ruiten worden vervolgens aan de 

vier zijden gesneden, waardoor een (kleinere) ruit overblijft 

die na het wassen klaar is voor hergebruik. De randen van 

het glas met de restanten van het kader zijn afval dat wordt 

gestort. Het bestaande glas wordt vervolgens gedubbeld 

met een nieuwe, veelal gecoate, tegenruit. Je vindt het 

filmpje op de site van Glas in Beeld.

‘Er ontstaat een kentering: “zi j  doen het, dan doen wij het ook”.’
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GLAS IN 
OPLEIDING

VLUCHTELINGEN 
OPGELEID TOT GLASZETTER
Bouwend Nederland Vakgroep GLAS is een 

samenwerking aangegaan met Vluchtelingen-

Werk Nederland om statushouders op te leiden 

tot (assistent) glaszetter. In deze ‘proeftuin’ 

participeren werkgevers, arbeidscoaches en het 

ontmoetingsproject Bekend Maakt Bemind van 

VluchtelingenWerk. Ervaring met hoe de inte-

gratie van vluchtelingen in de praktijk werkt is er 

ook, ToekomstGroep heeft drie nieuwe mede-

werkers ‘in de maak’.

Auteur: Joep van Meurs

Werk is cruciaal voor de integra-

tie van vluchtelingen in onze 

samenleving. Tegelijkertijd 

kampt de bouw, en de glassector al net 

zo, met een enorm tekort aan geschoold 

personeel. Hoe mooi is het als beide ‘over 

elkaar heen worden gelegd’ en het ene 

probleem het andere oplost? Met de 

proeftuin is een nieuw werk-leertraject 

opgetuigd dat vluchtelingen met behulp 

van vooropleiding, praktijkervaring en 

certificaten klaarstoomt voor het mooie 

beroep van glaszetter. 

OVER DE PROEFTUIN
Met het nieuwe programma wil Vakgroep 

GLAS niet alleen een betaalde arbeidsplek 

vinden voor statushouders. De vakgroep 

haakt tegelijkertijd aan om de gestelde 

doelen van de energietransitie te behalen. 

Op alle niveaus zijn namelijk dringend 

extra mensen nodig. Vakgroep GLAS en 

VluchtelingenWerk zien hier een win-win 

situatie. Cor Wittekoek, secretaris van de 

vakgroep: ‘Werkgevers in de glasbranche 

zoeken dringend geschikte medewerkers. 

Daarom focust deze aanpak zich op 

werkgevers, zodat we samen met 

vluchtelingen, die als assistent glaszetter 

of glaszetter te werk worden gesteld, een 

potentieel grote bijdrage kunnen leveren 

aan de energietransitie, met toekomstge-

richte banen.’

Kenniscentrum Glas verzorgt de glasoplei-

dingen en heeft de cursussen Glaszetten 

aangepast aan het niveau van deze nieuwe 

groep. STOOV financiert het project en 

het opleidingstraject start op 1 juli. De 

opleidingslocatie is Amersfoort, zowel 

voor de taallessen als de praktijklessen. 

Wittekoek: ‘De komende weken ga ik onze 

leden benaderen voor vacatures. We 

streven ernaar om per 1 mei tien vacatures 

te hebben. Vorig jaar hebben wij een 

inventarisatie gehouden onder onze leden 

en daaruit bleek dat er voldoende animo 

onder hen is om dit project te starten. 

VluchtelingenWerk gaat kandidaten 

zoeken onder de statushouders.’

SUCCESVOL INTEGREREN
ToekomstGlas uit Andijk heeft ervaring 

met het opleiden van en werken met 

vluchtelingen. Momenteel leidt het bedrijf 

een Syriër en Eritreeër op en is het in 

gesprek met een tweede Syriër. Toekomst-

Glas doet dat in samenwerking met 

VluchtelingenWerk en WerkSaam West-

friesland dat mensen met een afstand tot 

de arbeidsmarkt op weg helpt naar werk. 

Edwin van Westen is vestigingsleider bij 

ToekomstGlas en vertelt wat de voorwaar-

den zijn voor een geslaagde integratie van 

vluchtelingen in een team glaszetters. Zo 

is het spreken van de taal, of in ieder 

geval een basis, cruciaal. ‘De medewerker 

uit Eritrea spreekt redelijk Nederlands’, 

zegt Van Westen, ‘en de Syriër een klein 

beetje Nederlands en Engels; hij gaat dan 

ook naar een taalcursus. Gisteren hebben 

we een gesprek gehad met de tweede 

Syriër en het is verbazingwekkend hoe 

goed hij Nederlands spreekt. Je zou 

zeggen laten we hem aan zijn landgenoot 

koppelen, wel zo gemakkelijk, maar de 

vraag is of dat verstandig is. De kans 

bestaat dat ze samen alsmaar Syrisch gaan 

praten, wat de integratie juist dwars-

boomt.’

Een dergelijke eenvoudige keuze geeft 

aan dat er meer komt kijken bij het 

opnemen van vluchtelingen in je bedrijf. 

Dat slaagt ook niet van de ene op de 

ander dag, maakt Van Westen duidelijk. 

‘We starten met een intakegesprek samen 

met iemand van Werksaam. Als de intake 

aan beide kanten een goed gevoel geeft 

dan gaat de vluchteling stage bij ons 

lopen en koppelen we hem aan een coach. 

Dat is een glaszetter van ons die wij 

vrijstellen van werk om de vluchteling te 

begeleiden en op te leiden. Na zo’n twee 

maanden volgt een evaluatie en dan 

hebben we hopelijk een nieuwe collega, 

maar het kan ook gebeuren dat hij er 

alsnog voor kiest om bakker te worden. 

Een relatief grote inspanning dus met 

uiteindelijk wellicht geen resultaat, maar 

aan de andere kant: lukt het wel dan 

zorgen ze al heel snel voor versterking. 

Plus: ook tijdens de stageperiode werken 

ze mee en hoe langer ze meelopen hoe 

productiever ze worden. We verwachten 

dat de eerste twee zullen blijven en ook 

INFO
Leden van Vakgroep GLAS die vacatures hebben voor 

statushouders, kunnen dit melden bij het secretariaat van 

de vakgroep. Voor meer informatie neem contact op met:

Joep van Meurs van VluchtelingenWerk, 

jvanmeurs@vluchtelingenwerk.nl.
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VLUCHTELINGEN 
OPGELEID TOT GLASZETTER

VluchtelingenWerk gaat kandidaten 

zoeken onder de statushouders.’

SUCCESVOL INTEGREREN
ToekomstGlas uit Andijk heeft ervaring 

met het opleiden van en werken met 

vluchtelingen. Momenteel leidt het bedrijf 

een Syriër en Eritreeër op en is het in 

gesprek met een tweede Syriër. Toekomst-

Glas doet dat in samenwerking met 

VluchtelingenWerk en WerkSaam West-

friesland dat mensen met een afstand tot 

de arbeidsmarkt op weg helpt naar werk. 

Edwin van Westen is vestigingsleider bij 

ToekomstGlas en vertelt wat de voorwaar-

den zijn voor een geslaagde integratie van 

vluchtelingen in een team glaszetters. Zo 

is het spreken van de taal, of in ieder 

geval een basis, cruciaal. ‘De medewerker 

uit Eritrea spreekt redelijk Nederlands’, 

zegt Van Westen, ‘en de Syriër een klein 

beetje Nederlands en Engels; hij gaat dan 

ook naar een taalcursus. Gisteren hebben 

we een gesprek gehad met de tweede 

Syriër en het is verbazingwekkend hoe 

goed hij Nederlands spreekt. Je zou 

zeggen laten we hem aan zijn landgenoot 

koppelen, wel zo gemakkelijk, maar de 

vraag is of dat verstandig is. De kans 

� ‘Ook tijdens 
de stageperi-
ode werken de 
vluchtelingen 
al mee en 
hoe langer ze 
meelopen hoe 
productiever ze 
worden.’

bestaat dat ze samen alsmaar Syrisch gaan 

praten, wat de integratie juist dwars-

boomt.’

Een dergelijke eenvoudige keuze geeft 

aan dat er meer komt kijken bij het 

opnemen van vluchtelingen in je bedrijf. 

Dat slaagt ook niet van de ene op de 

ander dag, maakt Van Westen duidelijk. 

‘We starten met een intakegesprek samen 

met iemand van Werksaam. Als de intake 

aan beide kanten een goed gevoel geeft 

dan gaat de vluchteling stage bij ons 

lopen en koppelen we hem aan een coach. 

Dat is een glaszetter van ons die wij 

vrijstellen van werk om de vluchteling te 

begeleiden en op te leiden. Na zo’n twee 

maanden volgt een evaluatie en dan 

hebben we hopelijk een nieuwe collega, 

maar het kan ook gebeuren dat hij er 

alsnog voor kiest om bakker te worden. 

Een relatief grote inspanning dus met 

uiteindelijk wellicht geen resultaat, maar 

aan de andere kant: lukt het wel dan 

zorgen ze al heel snel voor versterking. 

Plus: ook tijdens de stageperiode werken 

ze mee en hoe langer ze meelopen hoe 

productiever ze worden. We verwachten 

dat de eerste twee zullen blijven en ook 

bij deze derde is het eerste gevoel goed. 

Zo bezien werpt het relatief snel z’n 

vruchten af.’

TIPS EN VALKUILEN
De sector schreeuwt om mensen en ook 

Van Westen ‘kan er morgen een mannetje 

of tien bij hebben’. De vestigingsleider: 

‘Zoals zovele bedrijven werken ook wij 

met ZZP’ers maar de wet DBA, die 

schijnzelfstandigheid bestrijdt, hijgt in 

onze nek. Je wilt dan ook zo veel mogelijk 

glaszetters en monteurs in dienst hebben 

en dan is dit een uitkomst.’ Op de vraag 

of hij tips en valkuilen heeft voor bedrijven 

die eenzelfde traject willen gaan doorlo-

pen, zegt hij het volgende. ‘We hebben 

op verzoek van VluchtelingenWerk een 

woordenlijst gemaakt met vaktechnische 

termen. Steiger, glaslat, veiligheidshelm 

en noem maar op met daarbij ook de 

werkwoorden. Zo’n lijst voorkomt 

miscommunicatie en versnelt de integra-

tie. Maar nog belangrijker is dat degene 

aan wie je een vluchteling koppelt er voor 

300 procent achter staat. Hij moet het 

echt leuk vinden om te doen. Het is dan 

ook zaak goed door te vragen. “Wil je dit 

echt?” Het succes staat of valt met zijn 

enthousiasme. Laatst nam een ander het 

een paar dagen over en dat werkte niet. 

Zo van “ga jij maar in de keet zitten”. Zo 

raak je iemand snel kwijt. Het hele team 

moet erachter staan, het hele team moet 

het leuk vinden.’

Streamer

STATUSHOUDERS
Over de termen statushouders, vluchteling en asielzoeker is nogal eens verwarring. 

Maar het is niet zo ingewikkeld. Een asielzoeker is iemand die om uiteenlopende 

redenen zijn of haar herkomstland heeft verlaten om in een ander land bescher-

ming te zoeken door asiel aan te vragen. Zodra een asielzoeker als vluchteling 

erkend is en in Nederland mag blijven, een procedure die jaren kan duren, krijgt 

diegene een verblijfsvergunning voor een periode van vijf jaar. Een vluchteling met 

een verblijfsvergunning wordt een ‘statushouder’ of ‘vergunninghouder’ genoemd 

en mag werken in ons land. Overigens hebben vluchtelingen uit de Oekraïne een 

speciale status waardoor ze zonder het doorlopen van de asielprocedure een 

verblijfsvergunning krijgen en mogen werken.

ONLINE GLASCURSUS
Heb je instromende medewerkers die de Nederlandse taal 

machtig zijn, dan is de online cursus Basisbegrippen 

Vlakglas een snelle manier om ze met glas kennis te laten 

maken. De E-learning is op het niveau van basisberoeps-

opleiding (niveau 2) en bestaat uit vijf modules met telkens 

een aantal lessen: Glassoorten, Veiligheidsglas, Technische 

termen, Bouwregelgeving & glasnormen en Glas plaatsen. 

Adviseur en docent Peter van Dijk van Kenniscentrum Glas 

is cursusleider. Na het volgen van de cursus kunnen 

deelnemers doorstromen naar de klassikale cursus 

Basiskennis Glas van Kenniscentrum Glas. Basisbegrippen 

Vlakglas is een cursus van de 

Online Bouw Academie, een 

samenwerking tussen Eisma 

Bouwmedia en BouwProfs. Als 

abonnee van Glas in Beeld krijg je 

korting op de cursussen van de 

Online Bouw Academie. 

Edwin van 
Westen, ves-
tigingsleider 
ToekomstGlas 
Andijk.
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Met ingang van 1 januari is de Groninger 
Glashandel lid geworden van Vakgroep GLAS. 
Het bedrijf is op 1 september 2020 opgericht 
door eigenaar Pieter Sander en gevestigd op 
Stavangerweg 45 te Groningen. 

Glashandel Groningen richt zich op bedrijven, 

koopt en verkoop, snijdt en bezorgt glas. Sander: 

‘Tevens adviseren wij onze klanten graag over de 

verschillende glassoorten en glastoepassingen. Je 

kunt bij ons terecht voor alle soorten beglazing, 

van enkelglas en HR++ tot triple beglazing.

Ons bedrijf heeft een snijtafel voor gelaagde 

beglazing en het zit in de verwachting dat er een 

slijpmachine wordt aangekocht om ROPP-geslepen 

glas ter plaatse te kunnen leveren.’

LIDMAATSCHAP
Buiten Pieter Sander werken er drie medewerkers 

bij Glashandel Groningen: een kantoormedewer-

ker, een magazijnmedewerker/bezorger en een 

persoon die het glas uit sorteert. ‘Service staat 

hoog in ons vaandel. Wij denken graag mee en 

brengen advies uit tot grote tevredenheid van de 

klant. Tevens kunnen wij aanverwante producten 

leveren.’ Sander vertelt dat er uitbreiding is 

geweest bij de Groninger Glashandel: ‘Onlangs 

zijn we gestart met een glasgroothandel. Dit is één 

van de redenen dat wij het lidmaatschap bij 

Vakgroep GLAS hebben aangevraagd. Wij 

verwachten van hen zowel op technisch vlak, als 

juridisch vlak ondersteuning te krijgen.’

Tijdens de eerste ‘live’ bijeenkomst sinds jaren, 
op 10 maart in het Kasteel te Woerden, nam 
Cara Stekelenburg afscheid als bestuurslid van 
Vakgroep GLAS.

Stekelenburg trad in 2014 tot het bestuur van de 

Glasbranche Organisatie toe en heeft woelige 

jaren meegemaakt, zoals het faillissement van GBO 

in 2014 en de fusie met Bouwend Nederland in 

2015. Ze heeft twee termijnen, in totaal achtjaar, in 

het bestuur gezeten. Voor die tijd was ze jaren 

actief in de Junior Glaskamer van GBO. Het 

bestuur van Vakgroep GLAS gaat Stekelenburg 

missen. Zij was een zeer gedreven en gewaardeerd 

bestuurslid en heeft veel voor Vakgroep GLAS 

betekend. Een greep uit de belangrijkste activitei-

ten.

• Vertegenwoordiger van de belangen van de 

zelfstandige glasbedrijven

• Het verbinden van de leden

• Bedenken en organiseren van bijeenkomsten en 

uitjes om de onderlinge band tussen de leden te 

verstevigen

• Initiatiefnemer voor het Glasplein

• Initiator om de opleiding Glaszetter weer van de 

grond te krijgen

Het bestuur van Vakgroep GLAS bedankte Cara 

Stekelenburg voor alle werkzaamheden die zij 

heeft verricht. Ze ontving als afscheidscadeau een 

glazen schaal, waarin kunstenaar Marion Schaap 

het verbindende karakter van Cara heeft verwerkt.

Groninger Glashandel 
lid Vakgroep GLAS 

Cara Stekelenburg neemt afscheid 
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Jubilea
12,5 jarig jubileum
• S. Krekker – Scheuten Glas te Venlo 

•  S. Groenendijk – Noord Hollandse 

Glascentrale B.V. te Beverwijk

25-jarig jubileum
•  M. Geerlings - Glasgroothandel en 

Glasindustrie Van Noordenne B.V. te 

Hardinxveld-Giessendam

•  J. Jongerius-de Bruin – Scheuten Glas 

Nederland B.V. te Venlo

•  R. de Leeuw – Noord Hollandse 

Glascentrale B.V. te Beverwijk

Mutaties
Nieuw lid per 1-2-2022
De Glazen Swaan
Industrieweg 10G

3481 MD  Harmelen

www.deglazenswaan.nl

Nieuw lid per 1-3-2022
Combi Glas
’n Mös 10

7678 WC  Geesteren

www.combiglas.com

BPFV heeft eerder laten weten dat de aanslui-
ting van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds 
voor de Houtverwerkende Industrie en Jacht-
bouw (PHJ) vertraging had opgelopen. Nu is er 
groen licht. De deelnemers en werkgevers van 
PHJ sluiten op 1 april 2022 bij BPFV aan. 

De aansluiting op 1 januari 2022 kon niet door-

gaan, omdat de toestemming van De Nederland-

sche Bank (DNB) en het Ministerie van Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid vertraging had opgelo-

pen. Inmiddels heeft BPFV van beide partijen 

toestemming ontvangen. 

GROTER FONDS
Met de aansluiting van PHJ wordt BPFV een 

groter fonds. Dat helpt om de kosten zo laag 

mogelijk te houden. Als de kosten verdeeld 

worden over meer deelnemers, dan blijft er meer 

geld over voor uw pensioen. BPFV hoopt dat de 

financiële positie hierdoor in de toekomst verder 

verbetert.

U merkt niets van de aansluiting van PHJ. Alles 

loopt door zoals u dat gewend bent. De website 

wordt wel uitgebreid met informatie voor de 

deelnemers en werkgevers van PHJ. BPFV staat er 

financieel beter voor dan PHJ. Deelnemers van 

BPFV mogen er door de aansluiting van PHJ niet 

op achteruit gaan. Om het verschil recht te 

trekken, moet PHJ de pensioenen van zijn 

deelnemers met 3,7 procent verlagen. PHJ 

informeert zijn deelnemers hierover.

Pensioenfonds PHJ
sluit aan bij BPFV 

Op 1 maart was er weer iets te vieren bij Melieste 

Glas, het 85-jarige Goese glasbedrijf: het 25-jarige 

jubileum van Michel Sinke. In de huidige ‘Jobhop-

maatschappij’ zie je dat niet veel meer. Het is dus 

echt wel iets bijzonders. Zoals Sinke zelf zegt: ‘Ik 

hoor nu echt bij de inventaris.’

Sinke startte zijn glascarrière in 1997 als adminis-

tratief /commercieel medewerker. Melieste was 

nog een klein Zeeuws glasbedrijfje van zeven 

personen. Eigenaar Jan Pilaar had bovendien 

besloten een groter pand te laten bouwen om 

verder te kunnen groeien. Sinke, van oorsprong 

een financiële man, ontwikkelde zich als leider zeer 

snel en nadat de toenmalige bedrijfsleider, in 2004, 

met pensioen ging, volgde hij hem op. Door zijn 

enthousiasme en gedrevenheid wist hij het bedrijf 

samen met Pilaar uit te breiden. 

NIET DURVEN DROMEN
Toen Pilaar het rustiger aan wilde gaan doen, 

werd Sinke op 1 januari 2015 tot directeur 

Michel Sinke 
25 jaar  
Melieste Glas

Scalda te Goes start in september 2022 de 

MBO-opleiding Glaszetter. Hiermee is Scalda de 

tweede school in Nederland waar leerlingen deze 

opleiding kunnen volgen. Alle erkende leerbedrij-

ven kunnen leerlingen aanmelden voor de 

opleiding Glaszetter. Het ROC in Nieuwegein 

startte vorig jaar september als eerste school de 

opleiding Glaszetter.

Als glaszetter gaat de leerling aan de slag in het 

glasbedrijf in zijn eigen regio. Hij werkt daar met 

Scalda start MBO-opleiding Glaszetter

Op 23 februari nam Maarten Rood van GSF 

Glasgroep (Lelystad en Hilversum) het Glaskeur-

certificaat in ontvangst. Hiermee is GSF het derde 

lid van Vakgroep GLAS die het keurmerk heeft 

verdiend. Swinkels Glas (Eindhoven en Venray) is 

het vierde lid met het certificaat; Willy Swinkels 

nam het op maandag 7 maart in ontvangst.

De twee bedrijven voldoen hiermee aan de 

kwaliteitseisen zoals die zijn opgesteld door de 

vakgroep. Deze kwaliteitseisen zijn het resultaat 

van het initiatief van de Bouwend Nederland 

Vakgroep GLAS voor het opzetten van een 

keurmerk voor het plaatsen van glas voor 

bedrijven zoals glaszetters, glasproducenten en 

glashandelaren. Onderdelen van dit keurmerk zijn 

onder andere vakbekwaamheid, veiligheid, 

normen en milieu. Zowel leden als niet-leden 

kunnen het keurmerk aanvragen. Kijk op www.

bouwendnederland.nl/glas voor meer informatie 

en prijzen.

Glaskeur voor GSF en Swinkels
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In januari kwam het nieuwe kabinet met een 

uitdagend regeerakkoord. In het jaar 2030 

moet Nederland minstens 55 procent 

minder CO2 uitstoten. Dat moet onder 

andere gerealiseerd worden door meer 

groene energie op te wekken en door 

woningen beter te isoleren. Daarnaast 

moeten producten langer gebruikt worden. 

Een andere doelstelling is dat er jaarlijks 

100.000 nieuwe woningen gebouwd moeten 

worden. Zowel op het gebied van isoleren 

als energiezuinige nieuwbouw speelt glas 

een belangrijke rol. De glasbranche kan wat 

dat betreft deze opgave goed aan.

Nog een interessante invalshoek op dit 

gebied is die van het langer gebruiken van 

glas. Met de oprichting van Vlakglas 

Recycling Nederland heeft de glasbranche 

een belangrijke stap gezet richting circulair 

glas. Maar om te voldoen aan de huidige 

eisen met betrekking tot circulariteit, zullen 

we ook moeten kijken naar het verlengen 

van de levensduur van glas. Bijvoorbeeld 

door het glas een tweede leven te geven als 

het uit een gebouw is gehaald. Hiervoor 

lopen al een aantal trajecten bij glasbedrij-

ven en universiteiten. In de komende weken 

zal de glasbranche zich over dit onderwerp 

gaan beraden.

Cor Wittekoek, secretaris Vakgroep GLAS

Circulariteit glas: 
recyclen vs 
hergebruik

Column Cor Wittekoek

groter fonds. Dat helpt om de kosten zo laag 

mogelijk te houden. Als de kosten verdeeld 

worden over meer deelnemers, dan blijft er meer 

geld over voor uw pensioen. BPFV hoopt dat de 

financiële positie hierdoor in de toekomst verder 

verbetert.

U merkt niets van de aansluiting van PHJ. Alles 

loopt door zoals u dat gewend bent. De website 

wordt wel uitgebreid met informatie voor de 

deelnemers en werkgevers van PHJ. BPFV staat er 

financieel beter voor dan PHJ. Deelnemers van 

BPFV mogen er door de aansluiting van PHJ niet 

op achteruit gaan. Om het verschil recht te 

trekken, moet PHJ de pensioenen van zijn 

deelnemers met 3,7 procent verlagen. PHJ 

informeert zijn deelnemers hierover.

Op 1 maart was er weer iets te vieren bij Melieste 

Glas, het 85-jarige Goese glasbedrijf: het 25-jarige 

jubileum van Michel Sinke. In de huidige ‘Jobhop-

maatschappij’ zie je dat niet veel meer. Het is dus 

echt wel iets bijzonders. Zoals Sinke zelf zegt: ‘Ik 

hoor nu echt bij de inventaris.’

Sinke startte zijn glascarrière in 1997 als adminis-

tratief /commercieel medewerker. Melieste was 

nog een klein Zeeuws glasbedrijfje van zeven 

personen. Eigenaar Jan Pilaar had bovendien 

besloten een groter pand te laten bouwen om 

verder te kunnen groeien. Sinke, van oorsprong 

een financiële man, ontwikkelde zich als leider zeer 

snel en nadat de toenmalige bedrijfsleider, in 2004, 

met pensioen ging, volgde hij hem op. Door zijn 

enthousiasme en gedrevenheid wist hij het bedrijf 

samen met Pilaar uit te breiden. 

NIET DURVEN DROMEN
Toen Pilaar het rustiger aan wilde gaan doen, 

werd Sinke op 1 januari 2015 tot directeur 

benoemd. Onder zijn leiding versnelde de groei 

en is Melieste Glas momenteel één van de 

belangrijkste spelers op de Zeeuwse glasmarkt. 

Door onder andere de drijfveren: ‘Voor alles is 

een oplossing!’ en ‘Doe wat je afspreekt!’ is 

Melieste professioneler geworden met een 

vakkundig en gemotiveerd team van achttien 

medewerkers. DGA Pilaar is, als gepensioneerde, 

dan ook uitermate tevreden met de resultaten en 

ontwikkelingen van Melieste Glas.

‘Een leider heeft altijd wel in mij gezeten’, zegt 

Sinke, ‘maar ik had 25 jaar geleden nooit durven 

dromen dat ik ooit nog eens directeur van dit 

mooie glasbedrijf zou mogen worden. Samen met 

Jan heb ik het bedrijf op de huidige locatie 

helemaal op mogen bouwen. In het vorige kleinere 

pand was bijvoorbeeld nog geen showroom. Nu 

kunnen de klanten bijna elk glasproduct in onze 

showroom zien en voelen. Dat zorgt voor het 

ultieme glasgevoel. Het “glasvirus” gaat bij mij 

niet meer uit mijn bloed.’

Michel Sinke 
25 jaar  
Melieste Glas

Scalda te Goes start in september 2022 de 

MBO-opleiding Glaszetter. Hiermee is Scalda de 

tweede school in Nederland waar leerlingen deze 

opleiding kunnen volgen. Alle erkende leerbedrij-

ven kunnen leerlingen aanmelden voor de 

opleiding Glaszetter. Het ROC in Nieuwegein 

startte vorig jaar september als eerste school de 

opleiding Glaszetter.

Als glaszetter gaat de leerling aan de slag in het 

glasbedrijf in zijn eigen regio. Hij werkt daar met 

verschillende beglazingssystemen en leert alles wat 

daarbij komt kijken. Hij plaatst daarnaast nieuw 

glas en herstelt glasschades. De leerling glaszetter 

leert de praktische vaardigheden in het erkende 

leerbedrijf samen met de praktijkopleider of 

teamleider. Tijdens de BBL-lesdag bij Scalda in het 

Techniekhuis in Goes leert hij de theoretische kant 

van het vak.

VEELZIJDIG WERK
Tijdens de opleiding gaat de leerling glaszetter 

aan de slag met alle aspecten van het beglazen 

van gebouwen en het onderhoud aan beglazings-

systemen. Hij vertaalt een opdracht en verzamelt 

materialen en gereedschappen, controleert de 

maatvoering en maakt het kader klaar voor 

beglazing. Dan plaatst hij enkel, dubbel- en 

speciaal glas in bestaande en nieuwe kaders. 

Daarna ruimt hij zijn werkplek op, reinigt gebruikte 

materialen en voert afval af. Uiteindelijk wordt het 

werk opgeleverd en is hij verantwoordelijk voor 

afwijkingen van de oorspronkelijke opdracht. Kijk 

voor meer informatie zoals toelating en kosten op 

de website van Scalda: scalda.nl.

Scalda start MBO-opleiding Glaszetter

van het initiatief van de Bouwend Nederland 

Vakgroep GLAS voor het opzetten van een 

keurmerk voor het plaatsen van glas voor 

bedrijven zoals glaszetters, glasproducenten en 

glashandelaren. Onderdelen van dit keurmerk zijn 

onder andere vakbekwaamheid, veiligheid, 

normen en milieu. Zowel leden als niet-leden 

kunnen het keurmerk aanvragen. Kijk op www.

bouwendnederland.nl/glas voor meer informatie 

en prijzen.

Glaskeur voor GSF en Swinkels
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Kenniscentrum Glas heeft voor de 

komende maanden onderstaande 

cursussen ingepland op diverse data. Alle 

cursussen kunnen ook incompany of in 

maatwerkvorm georganiseerd worden. Kijk 

voor de meest actuele data, informatie en 

aanmelden op www.kenniscentrumglas.nl.

VAKTECHNISCHE CURSUSSEN - 
 ALGEMEEN

Basiskennis Glas 
8 en 15 juni 2022

Isolerende en zonwerende beglazing
13 april 2022

Geluidswerende beglazing
20 april 2022

Constructieve beglazing
11 mei 2022

Veiligheids-, beveiligings- en brandwe-
rende beglazing
17 juni 2022

Glaszetten voor niet-glaszetters
8 juni 2022

VAKTECHNISCHE CURSUSSEN – 
GLASZETTEN/ GLASMONTAGE

Glaszetten basis 
22 april 2022

09 juni 2022

Glaszetten vervolg (praktijk)
20 april 2022

18 mei 2022

06 juli 2022

Hercertificering Glasmontage GBO-vak-
certificaat 
19 mei 2022 

Hercertificering Glaszetten GBO-vakcer-
tificaat
11 mei 2022

01 juni 2022

22 juni 2022

Saneren asbesthoudende beglazingskit
11 mei 2022

NIET-VAKTECHNISCHE CURSUSSEN 

BVCA/VOL VCA
22 april 2022

Veilig werken met de bovenloopkraan / 
autolaadkraan / heftruck / hoogwerker
Op aanvraag 

CURSUSKALENDER 
2022

Kennisnieuws
Informatiemedium van het Kenniscentrum Glas

Zuidelijk Halfrond 1, 2801 DD Gouda  |  Tel. (0182) 56 78 80
e-mail: info@kenniscentrumglas.nl, internet: www.kenniscentrumglas.nl

Regelmatig wordt Kenniscentrum Glas benaderd 

door glasbedrijven, maar ook door gevelbedrij-

ven, timmerfabrieken etc, met de vraag ‘we willen 

graag meer weten over glas?’ We spelen daarop 

in met een maatwerkcursus.

Een dergelijke cursus is zeer geschikt om uw 

medewerkers op een efficiënte en effectieve 

manier te voorzien van kennis over alles wat met 

glas te maken heeft. Wij stellen graag een 

voorstel voor u op en na het telefonische 

intakegesprek met onze docent/technisch 

adviseur Peter van Dijk om de leerdoelen goed af 

te stemmen wordt in onderling overleg de cursus 

samengesteld en ingepland. Wij bieden een 

leerzame (basis)cursus met kennis over glas, 

normen, producten, montage en kwaliteitsbeoor-

deling waarvan de deelnemers in de dagelijkse 

praktijk zeker voordeel van gaan hebben. Onze 

ervaring met lesgeven met daaraan gekoppeld de 

praktijkinbreng van de deelnemers zorgt voor een 

interactieve en leerzame cursus. De medewerkers 

kunnen zich hierdoor 

verder ontwikkelen en zijn 

hierdoor in staat uw 

klanten nog beter te 

adviseren welk glas het 

beste kan worden toege-

past! 

Ook interesse in een 

maatwerkcursus over glas? 

Benieuwd hoe Kenniscen-

trum Glas dit voor uw 

bedrijf kan invullen? Neem 

contact met ons op voor 

een vrijblijvend gesprek of 

een offerte.

De vernieuwde cursus Geluidswerend glas is door 

de eerste groep deelnemers goed ontvangen. De 

conclusie aan het einde van de cursus is dat het 

ingewikkelde materie is waarbij 

niet zomaar een glasadvies 

uitgebracht kan worden. Het is 

noodzakelijk goed door te vragen 

wat de klant/opdrachtgever wil 

bereiken met het toepassen van 

geluidswerend glas en aan welke 

waardes het glas moet voldoen. 

De inhoudelijke kennis die in de 

cursus wordt gegeven over de 

terminologie maar ook over de 

normen en de diverse producten 

wordt als leerzaam en verhelde-

rend ervaren door de deelne-

mers. Ook meer weten over 

geluidswerend glas om uw 

klanten beter van dienst kunnen zijn? Kom dan 20 

april naar de cursus! Meer informatie en aanmel-

den op onze website. 

Maatwerkcursus glas werkt

Geluidswerend glas:
vernieuwde cursus goed ontvangen 
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Vlakglas Recycling Nederland
088-567 88 20

info@vlakglasrecycling.nl

www.vlakglasrecycling.nl

Samen met Coolrec BV en een vlakglasfabrikant 
heeft Vlakglas Recycling Nederland een 
volgende stap gezet in circulair vlakglas.  De 
grootste hoeveelheid vlakglas kom je tegen in 
de gevels van gebouwen, zoals ramen. Maar 
ook binnen gebouwen kom je vaak vlakglas 
tegen. Bijvoorbeeld het legplankje in de 
koelkast. 

Dit is gehard glas waar soms een print op zit en 

waaraan een kunststof of metalen strip is beves-

tigd. Doordat het gehard glas is, is deze strip vrij 

eenvoudig te verwijderen. De print is geen 

vervuiling. In de meeste gevallen is deze print 

geen inkt, maar een mattering in het glas. Na het 

verwijderen van de strips ontstaat er een hele 

zuivere stroom glasscherven, wat gebruikt kan 

worden om weer nieuw vlakglas van te maken. In 

2021 heeft de vlakglasfabriek meerdere testen 

uitgevoerd met dit glas. De resultaten waren 

positief. Dit betekent dat vanaf 2022 al het glas 

dat door Coolrec uit koelkasten wordt verwijderd 

en aan ons wordt geleverd, gebruikt kan worden 

voor de productie van nieuw vlakglas. Dus 100 pro-

cent circulair.

COOLREC BV
Coolrec is een dochteronderneming van Renewi en 

Europees marktleider in WEEE (Waste Electrical 

and Electronic Equipment) recycling. Coolrec is 

een kwaliteitsgerichte, innovatieve recycler van 

afgedankte elektrische en elektronische apparaten, 

plastics en non-ferro metalen. Daarnaast is Coolrec 

ook leverancier van hoogwaardige, herwonnen 

grondstoffen voor de vervaardiging van nieuwe 

producten. Renewi’s missie is het recyclingpercen-

tage verhogen van de huidige 67 procent naar 75 

procent in 2025. Om dit ambitieuze plan, Mission 

75, te behalen betekent dat er, naast het inzetten 

van hoogwaardige bronscheiding, meer samenwer-

kingen met innovatieve partijen en het vinden van 

nieuwe afzetmarkten voor gerecyclede materiaal-

stromen nodig zijn. Het glas wat Coolrec verwijdert 

uit koelkasten krijgt nu een tweede leven. Hiermee 

volgen zij hun bedrijfsdoel om de wereld te 

beschermen door gebruikte materialen een nieuw 

leven te geven.

Dat glas 100 procent recyclebaar is weet 
iedereen al wel. Dat blijkt zeker ook uit de 
goede cijfers van inzameling van vlakglas en 
verpakkingsglas in Nederland. In 2021 is er zelfs 
een record hoeveelheid vlakglas ingezameld van 
bijna 91.000 ton. Het grootste gedeelte van dit 
ingezamelde vlakglas wordt gebruikt voor de 
productie van verpakkingsglas of glaswol. Een 
klein gedeelte, zo’n 8,5 procent, is geschikt 
voor de productie van nieuw vlakglas.

De reden dat er zo weinig gerecycled vlakglasafval 

wordt gebruikt voor de productie van nieuw 

vlakglas, heeft te maken met de kwaliteit van het 

ingezamelde vlakglasafval. Schoon vlakglas is 100 

procent herbruikbaar. Hoe minder schoon, ofwel 

hoe meer glasvreemde materialen, hoe moeilijker te 

recyclen en her te gebruiken. Zo worden er, om glas 

functioneel te maken, materialen aan het glas 

toegevoegd zoals kit en aluminium strips bij het 

isolatieglas of ijzer in draadglas. Maar ook vervuilin-

gen van ander materiaal bij de inzameling van 

vlakglas op bouwplaatsen, zoals hout en steen, 

zorgen voor minder schoon vlakglasafval of een 

afkeur. Hierdoor is dit vlakglasafval niet meer 

geschikt voor de productie van nieuw vlakglas, maar 

kan het na een grondige bewerking en recycling 

nog wel bij de productie van glaswol of verpak-

kingsglas worden toegepast. Hoogwaardig recyclen 

begint dus bij een goede scheiding aan de bron. 

Daarnaast is het aan de producent om glasproduc-

ten zodanig te fabriceren dat de glasvreemde 

materialen weer verwijderd kunnen worden.

Koelkastenglas, circulair vlakglas

Record inzameling vlakglascollage_afsnijden.indd   1 24-03-2010   13:17:19

De totale hoeveelheid ingezameld vlakglas 

in 2021 in Nederland was ongeveer 

120.000 ton. Vlakglas Recycling Nederland 

heeft ruim 75 procent van deze hoeveel-

heid ingezameld vorig jaar: te weten 

90.8601 ton vlakglasafval. Hiervan was 405 

ton dermate vervuild dat het niet verwerkt 

kon worden. Van het resterende, verwerkte 

tonnage vlakglas is 82.400 ton (90,7 

procent) in de glasindustrie hergebruikt en 

is van de overige materialen 8.056 ton 

(8,99 procent) hergebruikt in diverse 

toepassingen. In totaal is dus bijna 100 

procent van het vlakglasafval gebruikt als 

grondstof voor nieuwe producten. 

Inzamelpunten

Nieuw 
Glasbedrijf H.C. Swart, Den Helder

DGN Glas B.V., Werkendam

Vervallen
Vandaglas B.V., Emmen, Almelo, Swalmen, 

Den Helder, Amsterdam, Arnhem en 

Ridderkerk 

Inzamelresultaten
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Vacuümheftechniek
voor veilig gebruik

HEGLA Maschinenbau GmbH
D-06712 Kretzschau
T. 03 44 25 / 5 01-0
info.k@hegla.de
www.hegla.com

• Vacuümhefapparatuur voor 
handling in de productie, tijdens 
het transport en op de bouw 

• Robuuste, duurzame hijsmiddelen
• Optioneel met IoT te integreren 

2022-03_Anz_Vakuumhebegeräte_glas_in_beeld_90x127mm_v4.indd   12022-03_Anz_Vakuumhebegeräte_glas_in_beeld_90x127mm_v4.indd   1 25.03.2022   12:10:5625.03.2022   12:10:56

Ga voor meer informatie naar www.onlinebouwacademie.nl, bekijk onze online cursussen en schrijf je in. 
Je kunt direct beginnen en de cursus in je eigen tijd voltooien.

, bekijk onze online cursussen en schrijf je in. , bekijk onze online cursussen en schrijf je in. 

Hoe bouw je aan een sterk werkgeversmerk?
De zoektocht naar goede collega’s begint bij jezelf

elke eigenschappen heeft 
een sterk werkgevers-
merk? 
We vertellen het je 
tijdens de online cursus...

Zonder mensen geen bouw. In deze tijd is het niet 
makkelijk om de juiste mensen te vinden. Daarom 
is het belangrijk om te bouwen aan een sterk werk-
geversmerk, zodat potentiële werknemers graag bij 
je aan de slag gaan. Hoe je dat doet leer je tijdens 
de online cursus bouwen aan een sterk werkgevers-
merk, vol praktische tips!  

In deze cursus leer je: 
 De kenmerken van een sterk werkgeversmerk
 Je werkgeversmerk onder woorden brengen
 Persona’s maken
 De employee journey in kaart brengen
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Afdichting

Afstandhouders en roedeprofi elen

Verbinding met profi el.
Connecting Profi les.

Gewoon perfect:
EK Connect

www.ek-connect.de

Langsverbinder

Hoekverbinder

Roedenverbinder

Automatisering

A+W Software GmbH 
Am Pfahlgraben 4 -  10
35415 Pohlheim, Duitsland
Tel.  +49 6404 2051-0
Fax. +49 6404 2051-877
info@a-w.com
www.a-w.com

Baka Glass
Madridstraat 19
1175 RK Lijnden
www.bakaglass.nl

Tel. 030-2312121
E-mail: info@vko.nl
www.vko.nl
www.glasportaal.nl

Verhuisbericht

VKO Software & Support Utrecht BV is per 15-11-2019 verhuist naar:

Brederodelaan 5b

3353 GG Papendrecht

De overige gegevens zijn gelijk gebleven.

Team VKO

Contactinformatie:

Cloud Jurgen tilburg@vko.nl

Ontwikkeling huidige pakket en glasportaal Reinier info@vko.nl

Ontwikkeling glasportaal Team Kees info@vko.nl

Verkoop en algemeen Jur kooij@vko.nl

Met vriendelijke groet,

Jur van der Kooij

VKO Software & Support Utrecht BV

Beglazingsartikelen

Avabel Nederland BV
Dijkgraaf 32
6921 RL  Duiven
Tel: 026-319 32 22
Fax: 026-312 00 61
E : info@avabel.nl
Internet: www.avabel.nl

G L A S -  E N  S T E E N T E C H N I E K

Pieterman Glastechniek
Nederland: 
Industrieweg 28 , 3133 EE  Vlaardingen
Tel. 010-4451060
info@pgv-nl.com

België:
Industrieweg 111, B-3583 Paal-Beringen
Tel. 0032 11 421775
info@pgv-be.com
www.pieterman-glastechniek.com

Beveiligingsglas

Crystal Company b.v.
Boonsweg 81
3274 LH Heinenoord
tel: + 31 (0)186 - 600022
fax:+ 31 (0)186 - 605899
info@crystalcompany.nl
www.crystalcompany.nl
Fabrikant van vlakke en gebogen volglas 
en glas-pc laminaten.

45WWW.GLASINBEELD.NL
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Bewerkingsmachines

Service, originele onderdelen en 
gereedschappen voor glas-
en steenbewerkingsmachines
van Bavelloni
Exclusief service-partner
van Glaston-Bavelloni

GS Technics B.V.
Langheckweg 44
6468 EL KERKRADE
T: +31 (0) 455314195
F: +31 (0) 457440015
Mail: info@gstechnics.nl
www.gstechnics.nlglazen 

Brandwerende beglazing

Pyroguard Knowledge Centre
Luchthavenweg 81 Unit 125
5657 EA Eindhoven
+31 (0) 40 288 85 25
www.pyroguard.eu
info.nl@pyroguard.eu

Vetrotech Saint-Gobain Benelux
Hulsenweg 21, 
6031 SP Nederweert 
Tel. +31 (0)495-57 44 35, 
www.vetrotech.nl

POLFLAM Sp. z o.o.
Runów, ul. Solidarnosci 1
05-504 Zlotoklos, Polen
+31 62 675 68 40
+48 22 726 92 17
export@polfl am.com
www.polfl am.com

Pilkington Pyrostop®
Pilkington Pyrodur®
Pilkington Pyroclear®

Pilkington Nederland B.V.
De Hoeveler 25 7547 SB Enschede
Telefoon +31 53 483 58 35
Email: marketing.nederland@nsg.com
www.pilkington.nl
Part of the NSG Group

Franchise

Glass Inside
’s-Gravenzandseweg 16a
2291 PE Wateringen
T:   0174 296668
M: info@glassinside.nl
W: www.glassinside.nl

 Glazen bouwstenen

 Glasimpex Schiedam b.v.
Tel. 010-2467373 / Fax 010-2467053
E-mail: info@glasimpex.nl

Glasbalustrades

UNIQ smart balustrades
Gildenweg 21
NL-3334 KC  Zwijndrecht 
Tel. 078-623600
Fax 078-6101030
www.uniq-balustrades.com
info@uniq-balustrades.com

Glasbeslag

Bohle Benelux b.v.
Nieuweweg Noord 314 B-20,
NL-3905 LX Veenendaal
Tel. +31 318 553151 / Fax 519859
E-mail: info@bohle.nl
www.bohle.nl

Minusco Benelux
Glasbeslag is niet enkel onze expertise, 
maar ook onze passie.

Verkoopkantoor Nederland
Industrieweg 128
3133 EE Vlaardingen
T +31 10 445 10 69
info@minusco.nl

Verkoopkantoor België
Industrieweg 111
3583 Paal-Beringen
T +32 11 27 88 30
info@minusco.be

www.minusco-benelux.com
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ONLEVEL GmbH
Budberger Straße 5
D-46446 Emmerich am Rhein 
Duitsland
Tel:  +49-3222-1096-760
E-mail : info@onlevel.nl
Internet : www.onlevel.nl

 

G L A S -  E N  S T E E N T E C H N I E K

Pieterman Glastechniek
Nederland: 
Industrieweg 28 , 3133 EE  Vlaardingen
Tel. 010-4451060
info@pgv-nl.com

België:
Industrieweg 111, B-3583 Paal-Beringen
Tel. 0032 11 421775
info@pgv-be.com
www.pieterman-glastechniek.com

G-Fittings GmbH
Marie-Curie-Straße 16-18
D-46446 Emmerich am Rhein
Duitsland
 
Tel. Nederland
T +31 (0)314 62 09 83
sales@g-fittings.nl
 
Tel. België
T +32 (0)28 08 93 34
sales@g-fittings.be
www.g-fittings.shop

Glasbewerking

• Altijd eenvoudiger te reinigen
• Blijft langer schoon
• Bestand tegen aantasting en verkleuring 

Onbehandeld Behandeld

Forellenweg 1-B, 4941 SJ
Raamsdonksveer
The Netherlands

T: +31 (0) 162 52 33 55
info@ritecservices.nl
www.ritecservices.nl

duurzame glasbescherming

RS-GiB-Brancheregister 2016_Layout 1  06/04/2016  11:43  Page 1

Glasindustrie Van Putten B.V.
Strickledeweg 90, 3044 EK  
Rotterdam  
Tel. 010-4151466
info@puttenglas.nl

Glas- en gevelverlijmingen

Versteeg bv
Wegtersweg 32
7556 BR  Hengelo
Tel.: 074 - 2912207
Fax: 074 - 2432579
E-mail: info@versteeg.com
Internet: www.versteeg.com

 Glasschade 

VIDEO WERKT!
 Bedrijfsvideo

 Instructievideo

 Productvideo

Interesse? www.eismacontentmarketing.nl

CONTENT MARKETING

 Projectvideo

 Beursvideo

 Evenementvideo
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Glas specials

Dynamische, Smart Glas specials
  LED Media glas
  Smart Privacy Glas
 Electrisch verwarmd glas
 Zelf-tintend Thermochroom glas
 Vacuumglas
  Inbraak, Kogelwerend en 
Brandwerende glas

Tel+ 31 653 655 000
info@thomsaglass.com
www.thomsaglass.com  

Hardglazen deuren en puien

Glass Inside
’s-Gravenzandseweg 16a
2291 PE Wateringen
T:   0174 296668
M: info@glassinside.nl
W: www.glassinside.nl

Isolatieglas

Glasindustrie Ben Evers b.v.
Galvaniweg 10
5482 TN Schijndel
Tel. 073-5474567
Fax. 073-5478415
E-mail: info@benevers.nl

VORMGEVEN MET GLAS
ISOLEREN EN

www.smitsbedrijven.nl

www.sancoglas.nl

              www.mosaglas.com

Smits Isolatieglas B.V.
NL-5423 SB Gemert
Tel. (0031) 492/362000

          www.glasockels.nl

 www.lerobel.be

Glas Ockels B.V.
NL-9502 EV Stadskanaal
Tel. (0031) 599/612319

Lerobel N.V.
B-3500 Hasselt
Tel. (0032) 11/286828

Mosa Glas
NL-6101 WX ECHT
Tel. (0031) 475/430402

Machines en gereedschappen

LISEC HOLDING GMBH
Bahnhofstr. 34 
3363 Hausmening
Oostenrijk
Tel: +43-7477-405-0
Fax: +43-7477-405-80

Diamant- en polijstgereedschappen, 
toebehoren. Veelal op voorraad voor alle 
merken glasbewerkingsmachines. 
Uitgebreid gamma bewerkingsmachines.

FEBAC Europe BV
Röntgenweg 15
NL-6101 XD  ECHT
Tel.: +31 (0)475-396 297
Fax: +31 (0)475-396 298
Mail: offi ce@febac.nl
Web: www.febac.eu

Wijngaardsweg 20
NL-6412 PJ HEERLEN
Tel. 045-5217757
 www.fuldner.com

Bottero GmbH
Marie-Curie-Straße 7
41515 Grevenbroich
Duitsland
www.bottero.com
sales.de@bottero.com
0049 172 2096108 (Benelux, Marco Luk)

BLIJF DAGELIJKS OP DE HOOGTE 
VAN ONTWIKKELINGEN IN DE 

GLASSECTOR VIA GLASINBEELD.NL.
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Pieterman Glastechniek

Nederland: 
 Industrieweg 28 , 3133 EE  Vlaardingen
Tel. 010-4451060
info@pgv-nl.com

België:
Industrieweg 111, B-3583 Paal-Beringen
Tel. 0032 11 421775
info@pgv-be.com
www.pieterman-glastechniek.com

Onderhoud & revisie

 Onafhankelijk technisch onderhoud en 
revisie bedrijf

Tel: +31 (0)518 471723 
Gsm: +31 (0)6 13367918 
Fax: +31 (0)518 471136 
Mail: info@tecfort.nl 
Web: www.tecfort.nl

Profi elglas

 Glasimpex Schiedam b.v.
Tel. 010-2467373 / Fax 010-2467053
E-mail: info@glasimpex.nl

Renovatie en reparatie

ALHRA GLAS B.V.
Strickledeweg 120
3044 EL Rotterdam
Tel. 010-4777596 
Fax. 010-4766369 
info@alhra.nl 
www.alhra.nl

Staal- en glasconstructies


 glas- en staalconstructies 
 ontwerp- en produktietekeningen 
 detaillering en berekening 
 advisering 

Emmakade 136 
2411 JH Bodegraven 
tel. (0172) 61 16 55 
info@cbhummel.nl 
www.cbhummel.nl 
 
  

Emmakade 136
2411 JH Bodegraven
tel. (0172) 61 16 55
info@cbhummel.nl
www.cbhummel.nl

Vacüum isolatieglas

BENGproducts B.V.
Fabriekstraat 73
5051 HN Goirle
The Netherlands
T: +31 (0) 13 534 2226
F: +31 (0) 13 534 7911
E: info@bengproducts.nl
www.bengglas.nl

Ventilatieroosters

 DUCO
Handelsstraat 19
8630 Veurne, België
Tel.: +32-58/33 00 33
Fax: +32-58/33 00 44
info@duco.eu   
www.duco.eu

49WWW.GLASINBEELD.NL

Hulp nodig bij een webinar?
Overweegt u zelf een webinar of online sessie met uw klanten 

te organiseren, maar kunt u nog hulp gebruiken bij de werving, 

techniek en/of inhoud? De Eisma Media Groep helpt graag, of 

het nu gaat om een uitzending vanuit huis of een webinar in 

een professionele studio. 

Voor meer informatie belt u Joyce Janssen: 

088 – 2944 932 of mail 

naar j.janssen@eisma.nl.

45-49.indd   4945-49.indd   49 05-04-2022   17:0005-04-2022   17:00



50 GLAS IN BEELD

GLAS IN 
BEELD

GLASDAG 9 JUNI
AFAS LEUSDEN
Glas is het meest innovatieve bouwmateri-

aal. Het ontwikkelt zich razendsnel en de 

toepassingsgebieden al net zo. Alle reden 

om markt bij te praten over ‘de passie 

voor glas’. De GLASDAG heeft de 

voorschrijvende bouw (architecten, 

adviesbureaus, aannemers) als doelgroe-

pen. Het evenement vindt op 9 juni plaats 

in het AFAS Experience Center in Leusden 

((12.00-17.30 uur). Een rondleiding door 

de gezichtsbepalende glazen AFAS Dome 

maakt deel uit van het programma.

DOORVALVEILIGHEID KOZIJN 
MET ROEDES GETEST
Kenniscentrum Glas heeft in opdracht van 

Bouwbedrijf Kreeft, hoofdaannemer van 

de cascorestauratie en herbestemming van 

het Enka Poortgebouw in Ede, de 

doorvalveiligheid van een bijzonder kozijn 

getest. Het gaat om houten kozijnen 

beglaasd met monumentenglas, waarvan 

één ruit gelaagd is uitgevoerd. Stopverf 
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tast de folies aan in gelaagd glas, maar is 

stopvervanger wel doorvalveilig? Het glas 

heeft ook roedes; zouden die afbreuk 

doen aan de doorvalveiligheid?

HANGENDE GLASVIJVERS 
VALLEY AMSTERDAM
Voor The Valley aan de Amsterdamse 

Zuidas ontwierp Kingspan Lght + Air twee 

glasdaken die dienstdoen als permanente 

vijver. Wat de opdracht extra complex 

maakte, is dat één vijver behalve het water 

ook het gewicht van een glazen loopbrug 

moet torsen. Glazen vinnen zorgen voor 

maximale transparantie en ondersteunen 

de glasdaken.
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www.lisec.com

Hoge snelheid en hoge kwaliteit

TPA

 Meest accuraat toepassing van TPA-materiaal
 Permanente ondersteuning van alle middelste glazen
 20% hogere uitvoer door verticaal he� en

Nieuwe standaardnormen voor de productie van isolatieglaseenheden met thermoplastische 
afstandhouders



IN VIJF STAPPEN UW GLASBESTEK
EENVOUDIG TE DOWNLOADEN IN SUF, OSF EN WORD
Dé GRATIS tool om u als vakspecialist te ondersteunen  

bij het optimaal benutten van ons AGC-assortiment.  

De intuïtieve interface helpt u unieke productcombinaties 

te maken om de perfecte glasoplossing voor uw project 

samen te stellen.

U KUNT GEBRUIK MAKEN VAN:
•   Genereer rapporten met de veiligheids-, energie-, licht-  

en geluidseigenschappen van uw glasconfiguraties.

•   Download uw persoonlijke glasprestatiegegevens als  

PDF om moeiteloos te delen en op te slaan

•   Sla uw unieke glasconfiguraties op en haal ze op elk  

gewenst moment op.

AGC Nederland Holding B.V. - nederland@agc.com - www.agcnederland.nl

GA NAAR:GA NAAR:
agc-yourglass.com/configurator
En ervaar het gemak van deze  
veelzijdige nieuwe onlinetool

DE SLIMME ONLINETOOL
VOOR SPECIALISTEN IN GLAS.
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