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Vijfentwintig jaar geleden zijn 
we als Stichting Schilderwerken 
Volkshuisvesting met acht me-
dewerkers begonnen met het 
onderhoudsschilderwerk van de 
Woningstichting Den Helder. Nu, 
vijfentwintig jaar later, staat er 
een organisatie als een huis! Een 
bedrijf met bijna honderd mede-
werkers en met een uitstekende 
reputatie! 

We zijn als onderhoudsbedrijf on-
derscheidend, omdat we de taal 
van de corporaties spreken. We 
weten wat er van ons wordt ver-
wacht en maken dat waar. 

We zijn betrokken, innovatief en 
hebben duurzaamheid hoog in ons 
vaandel. Daarnaast vervullen wij 
een belangrijke sociale taak om-
dat wij veel tijd en geld investeren 
in het opleiden van jongeren. Ook 
jongeren met een achterstand op 
de arbeidsmarkt bieden wij de mo-
gelijkheid om een vak te leren.Niet 
voor niets is ons motto ‘iedereen 
een kans’! De samenwerking met 
opdrachtgevers, onderaannemers 
en leveranciers is uitstekend. Je ziet 
dat de  gehele keten loyaal is naar 
elkaar en het is fantastisch om met 
deze betrokken partijen te werken.
Ik voel het als een voorrecht om 

al zolang aan het roer te mogen 
staan van dit mooie bedrijf en ik 
ben oprecht trots dat wij met el-
kaar al zoveel hebben bereikt. Nu 
de economie weer aantrekt zie ik 
de toekomst vol vertrouwen tege-
moet en ik verheug mij op een fijne 
samenwerking met een ieder in de 
komende jaren.

In deze jubileumuitgave vertellen 
betrokkenen hun verhaal over Hel-
der Vastgoed Schilderwerken. Ik 
wens u daarmee veel leesplezier. 

Peter Wiering
Helder Vastgoed Schilderwerken       

Verschijning
Uitgave ter gelegenheid van het 
25-jarig jubileum van Helder Vast-
goed Schilderwerken 

Oplage: 2.000 ex.

Uitgever
Helder Vastgoed Schilderwerken 
Energieweg 3a - Den Helder
Joulestraat 4 - Heerhugowaard
www.hvsw.nl

Concept, vormgeving, 
acquisitie, fotografie 
en druk  
Zeeman Reclamegroep BV
www.zrgbv.nl

Teksten
ZINNIgS tekst en communicatie
www.zinnigs.nl 

Niets uit deze uitgave mag op 
welke wijze dan ook worden ge-
kopieerd of verveelvuldigd zonder 
schriftelijk toestemming van de 
uitgever. Helder Vastgoed Schil-
derwerken aanvaardt geen aan-
sprakelijkheid voor mogelijke ge-
volgen die zouden voortvloeien uit 
het gebruik van de in deze uitgave 
opgenomen informatie. 
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Jongeren & opleiden
“We investeren veel tijd en aan-
dacht in het opleiden van jonge 
medewerkers. Schilderen is een 
ambacht, een vak dat je leert in de 
praktijk. We werken met twee leer-
lingenploegen die worden bege-
leid door een goede leermeester. 
Daarnaast kijken we verder dan 
het pure schilderswerk alleen: we 
verwelkomen jongeren die bij ons 
een stevige basis vinden, jongeren 
die een tweede kans verdienen en 
jongeren die bij ons de ruimte krij-
gen om zich ook sociaal en pro-
fessioneel verder te ontwikkelen. 
We onderhouden nauw contact 
met het UWV, scholen en andere 
organisaties. Jongeren zíjn de toe-
komst: we willen ze koesteren en 
hen werkgelegenheid bieden in de 
gemeente waar ze wonen. Boven-
dien is Den Helder onze inzet voor 
een prettige woon- en werkomge-
ving meer dan waard.”

Betrouwbaarheid
“Doen wat je zegt, en zeggen wat 
je doet. We zijn continu alert op 
het volgen van de planning en het 
onderhouden van contact met 
opdrachtgevers en bewoners. We 
laten bijvoorbeeld regelmatig en-
quêtes uitvoeren onder de bewo-
ners van woningen waar Helder 
Vastgoed Schilderwerken heeft 
gewerkt. In zo’n enquête stellen 
we vragen over onder andere af-
spraken nakomen, de kwaliteit 
van het werk en het kleurgebruik. 
Daarnaast worden er voortdurend 
kwaliteitscontroles uitgevoerd. We 
streven er altijd naar om minimaal 
een 8 te behalen.”

Duurzaamheid
“Duurzaamheid loopt als een rode 
draad door ons bedrijf. We pro-
beren op allerlei manieren onze 
milieu-impact zo klein mogelijk te 
houden. We hebben bijvoorbeeld 

elektrische auto’s rijden en we ma-
ken gebruik van een speciaal ap-
paraat dat de kwasten uitspoelt: 
de chemische bestanddelen wor-
den uit het water gefilterd en aan-
geboden als chemisch afval. Daar-
naast hebben we een blikkenpers 
om het afvalvolume te beperken. 
Ook nemen we geen werk aan bui-
ten de Kop van Noord-Holland: 
we richten ons op opdrachten die 
relatief dichtbij zijn zodat we niet 
onnodig ver hoeven te rijden. Waar 
mogelijk gebruiken we verf op ba-
sis van organische stoffen, waarbij 
we erop letten dat er niet aan kwa-
liteit wordt ingeboet.”

Waardevolle relaties
“Helder Vastgoed Schilderwerken 
richt zich op langdurige, waarde-
volle relaties met opdrachtgevers. 
We gaan niet voor de kortste of 
snelste route; we gaan voor het 
beste resultaat op de lange termijn. 
Daarbij kan het best zo zijn dat we 
een opdrachtgever voorstellen om 

Peter Wiering:
“Dit bedrijf zit in mijn DNA”

“We willen onze
milieu-impact zo 
klein mogelijk
houden

Sinds de oprichting in 1991 met een bescheiden aan-
tal van acht schilders groeide Helder Vastgoed Schil-
derwerken uit tot een organisatie van formaat. Een 
bedrijf dat staat als een huis, met kwaliteit en aan-
dacht voor mensen als fundament. Aan het woord 
adjunct-directeur Peter Wiering over datgene waar 
Helder Vastgoed Schilderwerken elke dag weer naar 
streeft: kwaliteit.
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Wij feliciteren
Helder Vastgoed 
Schilderwerken 
met het 25 jarig 
jubileum.

Bedankt voor de prettige 
samenwerking.

Sigma S2U 
Allure, voor 
een extreem 
duurzaam 
resultaat



“Jongeren?
Die moeten we 
koesteren, net als 
hun talent”

een langere onderhoudsinterval 
aan te houden: niet elke vier jaar 
schilderen, maar elke acht jaar. In 
veel situaties kan dit een behoor-
lijk voordeel opleveren, zolang er 
maar kwaliteit wordt geleverd. 
En die kwaliteit garanderen we, in 
zowel mensen als in diensten en 
producten. Ons bestand bestaat 
grotendeels uit woningcorpora-
ties. Vaak organisaties die net als 
wij maatschappelijk betrokken zijn 
en die regionale binding, scholing 
en betrouwbaarheid minstens zo 
belangrijk vinden.”

Aandacht voor medewerkers
“Wie instroomt bij Helder Vast-
goed Schilderwerken, maakt 
grote kans op een vast contract. 
We willen graag een goede band 
opbouwen met de jongeren die 
we opleiden. Bovendien willen we 
hen zekerheid bieden, zodat ze 

alle ruimte krijgen om verder te 
groeien. Momenteel hebben we 
medewerkers van zo’n vijftien ver-
schillende nationaliteiten. En we 
hebben een damesploeg; iets dat 
nog altijd vrij uitzonderlijk is. Wij 
zien juist een toegevoegde waarde 
in diversiteit van medewerkers. Ie-
dereen heeft z’n eigen talenten en 
iedereen kan iets van een ander 
leren. Het is mooi om niet te kijken 
naar beperkingen, maar naar mo-
gelijkheden.”

In het DNA
“In 25 jaar is geen dag hetzelfde 
geweest. Het is ontzettend leuk 
om contact te hebben met col-
lega’s en opdrachtgevers en om 
naar een goed resultaat te werken. 
Als je samenwerkt kun je echt iets 
voor elkaar betekenen. Doordat ik 
vanaf het begin van Helder Vast-
goed Schilderwerken betrokken 

ben, voelt het als eigen. Er wer-
ken hier zelfs nog schilders van 
het eerste uur. Door de jaren heen 
zijn we met elkaar meegegroeid. 
Dat geldt trouwens ook voor het 
thuisfront; mijn vrouw die al zo-
veel jaar advies en een luisterend 
oor biedt. Als je een bepaald doel 
voor ogen hebt, is de steun van je 
omgeving meer dan belangrijk. En 
voor de komende jaren? Dan zie ik 
nog meer dan genoeg uitdagingen. 
Helder Vastgoed Schilderwerken 
zit in m’n DNA.”
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“Als woningcorporatie vinden we 
het belangrijk om vakmanschap 
te continueren. Niet alleen als het 
gaat om schilders, maar ook als 
het gaat om ambachten als dak-
dekken of timmeren. Leerlingen 
moeten voldoende gelegenheid 
krijgen om ervaring op te doen: je 
kunt alleen goed leren schilderen 
in de praktijk. Wij bieden jongeren 
graag die ruimte, daar hebben we 
ons als corporatie zelfs aan gecon-
formeerd; een deel van de loon-
som moet worden ingevuld door 
leerlingen. Elk jaar vragen we Hel-
der Vastgoed Schilderwerken om 
enkele projecten te laten uitvoeren 
door hun leerlingenploeg. We zien 
deze leerlingen met de dag groeien 
in het schildersvak, daarin onder-

steund door een bevlogen voor-
man. Ik neem regelmatig een kijkje 
bij de werkzaamheden. Naast het 
schilderen behoren ook het verwij-
deren van houtrot en het plaatsen 
van glas tot de opdracht. Bij het 
schilderen van kozijnen waar nog 
enkelglas in zit, worden de ramen 
stuk voor stuk vervangen door 
HR++-glas. Natuurlijk, als er ver-
beterpunten zijn dan geven we dit 
aan, maar we leggen vooral de na-
druk op de goede resultaten. Van 
daaruit kunnen de leerlingen zich 
verder ontwikkelen en zelfvertrou-
wen opdoen. Overigens is het wel 
zo dat we voor elke klus dezelfde 
kwaliteitseisen stellen, ongeacht 
wie het werk uitvoert – maar daar 
kunnen we bij Helder Vastgoed 

Schilderwerken altijd op rekenen. 
Het is bijzonder dat ze via hun in-
terne opleiding veel jongeren een 
tweede kans bieden: een deel van 
hen vliegt tenslotte weer verder 
uit, richting andere bedrijven. Door 
de jaren heen bouw je, net als met 
andere langdurige opdrachtne-
mers, een vertrouwensrelatie op. 
Die goede samenwerking zorgt er-
voor dat onze huurders weten wat 
ze aan ons hebben. Bovendien zijn 
onze huurders altijd zeer tevreden 
over het werk van de leerlingen en 
dat stemt ons als woningcorpora-
tie ook weer goed. Kort gezegd: we 
werken met elkaar, voor elkaar. En 
dat leidt tot mooie resultaten.”

Hans Joosten 
Projectleider Intermaris
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25 jaar
Helder Vastgoed 
scHilderwerken

Van harte gefeliciteerd!

Als leverancier van verf staan wij voor duurzame 
samenwerking. Snelle levering van alle Sigma 
producten en non-paint. Professioneel verf- en 
kleuradvies krijgt u er bij ons gewoon bij.

TOTAAL VERF

raVelijncenter 1 - 1785 lX den Helder - tel. (0223) 660736 - e-mail: info@totaalVerf.nl

Bouwcenter Govers in Den Helder heeft alle bouwmaterialen in huis 
voor de aannemer, bouwspecialist, timmerman, stukadoor, tegelzet-
ter en zzp’er.  Wij leveren op tijd en onze prijzen zijn uiterst scherp. 

Omdat wij groot inkopen, kunnen wij scherp verkopen. Dat merk je aan de 
concurrerende prijzen van onze A-merken. Ook bieden wij veel producten 
onder het Bouwcenter-label tegen aantrekkelijke prijzen en van uitstekende 
kwaliteit. Hieronder vallen onder meer betonmortels, egalisatiemortels, 
lijmmortels, kitten, kalkzandsteenlijm, maar ook schroeven en gereedschap. 
Ook hier geldt: kiezen voor Bouwcenter is kiezen voor kwaliteit.

Govers Den Helder
Energieweg 6, 1785 AD Den Helder
T: (0223) - 630 204
F: (0223) - 638 027
E: denhelder@goversbv.nl

Govers Enkhuizen
De Dolfijn 42, 1601 MG Enkhuizen
T: (0228) - 312 924
F: (0228) - 317 824
E: enkhuizen@goversbv.nl

Govers Texel
Spinbaan 20, 1791 MC Den Burg
T: (0222) - 312 346
F: (0222) - 313 790
E: texel@goversbv.nl

Govers Heerhugowaard
Bellstraat 1, 1714 SZ Heerhugowaard
T: (072) - 576 5590
F: (072) - 576 5591
E: heerhugowaard@goversbv.nl

U kent Govers als vakkundige leverancier voor de bouw en industrie. Maar ook 
consumenten kunnen terecht in onze vestigingen. Ze profiteren van de zeer 
gunstig geprijsde kwaliteitsmerken en ons gratis deskundig advies.
Govers is er dus ook voor U!

Bouwcenter Govers  -  Energieweg 4B  -  Den Helder  -  T. 0223-740024  -  info@bouwcentergovers.nl
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Jolanda Deken-Timmer:

damesteam
Aan het woord: Jolanda Deken namens het da-
mesteam. Zij staat centraal op de foto, hangend 
aan de ladder. “Volgens mij zijn er weinig schil-
dersbedrijven waar je de kans krijgt in deeltijd te 
werken: ik vind het fantastisch dat ik deze ruimte 
heb gekregen. Momenteel werken we met z’n 
drieën in een ploeg. Ook al sta ik mijn mannetje, 
toch ontzien m’n mannelijke collega’s mij een 
beetje als het gaat om zwaardere werkzaam-
heden. Naast het standaard schilderwerk heb 
ik een restauratieopleiding gedaan: ik kan onder 
andere hout- en marmerimitaties realiseren en 
werken met bladgoud. Vooral het schilderen van 
sierletters vind ik geweldig: onder andere de let-
ters op de gevel van hotel het Wapen van Den 
Helder zijn van mijn hand. Het is leuk om een 
aantal vrouwelijke collega’s te hebben, maar 
het echte verschil tussen mannen en vrouwen in 
schilderen vind ik lastig te benoemen: iedereen 
heeft gewoon z’n eigen expertise.”

teamleider schilderwerk:

Maurice 
al Helou
“Ik ga elke dag met plezier naar mijn werk, zelfs 
na meer dan tien jaar. Buiten werken vind ik 
heerlijk en het schildersvak is altijd in beweging: 
elk jaar komen er weer betere producten op de 
markt. Waar het eerst even wennen was om bij-
voorbeeld te werken met watergedragen verf, is 
het product inmiddels zo goed ontwikkeld dat 
we deze verf nu ook buiten gebruiken. Sowieso 
is Helder Vastgoed Schilderwerken steeds bezig 
met vernieuwing. Zo blijven wij ons als schilders 
ook verder ontwikkelen. Als we aan het werk zijn 
komen mensen regelmatig een praatje maken. 
Meestal willen ze van alles weten over de verf en 
ons werk. Het contact met zoveel verschillende 
mensen; dat vind ik eigenlijk nog het leukst.” Vol-
gens mij is het bedrijf echt een afspiegeling van 
de maatschappij. Met mijn Syrische afkomst be-
hoor ik tot één van de vele nationaliteiten. Maar 
eenmaal op de werkvloer spreken we allemaal 
dezelfde taal: die van het werken als schilder.“



Bezoekadres        Postadres
G.P. Blankmanstraat 49    Postbus 425
1785 CG Den Helder     1780 AK Den Helder

T +31 (0)223 631651    F +31 (0)223 635967
E info@jhoosterbeek.nl   I www.oosterbeeksloop.nl

Sloopwerken

Asbestverwijdering

Recycling

www.nelf.nl 

Gefeliciteerd met jullie 
25 jarig bestaan!
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André
Kuipers: 
ambassadeur
van de aarde

André  Kuipers  (1958)  is  de  eer-
ste  Nederlander met  twee ruim-
temissies   op zijn  naam.  Zijn 
tweede  missie  is  de  langste 
Europese  ruimtevlucht in  de  ge-
schiedenis. In  totaal bracht de 
ESA-astronaut  204  dagen  in de  
ruimte  door:  11 dagen  tijdens mis-
sie DELTA in 2004 en 193 dagen 
tijdens missie PromISSe. Na jaren 
van training in Houston, Moskou, 
Keulen, Montreal en Tokio  werd 
André,  samen  met  een  Russische  

en  Amerikaanse collega, op 21 de-
cember 2011 voor de tweede keer 
gelanceerd met  een  Russische  
Soyoez-raket.  Twee   dagen  later  
arriveerde hij in het internationale 
ruimtestation ISS om daar een half 
jaar te wonen   en te werken.   Aan  
boord  was  hij niet alleen arts en 
wetenschapper,   maar  ook  boord-
ingenieur  en onderhoudsmonteur. 
Op  1  juli  2012  keerde  André terug  
en landde met zijn ruimtecapsule 
in de Kazachse steppe. 

Ambassadeur en spreker
Tegenwoordig vliegt André de we-
reld over als ambassadeur van de 
aarde en spreker op uiteenlopende 
evenementen en bijeenkomsten. 
Jong en oud luisteren naar zijn 
verhaal over thema’s die zijn ver-
bonden met de wereld van de be-
mande ruimtevaart: één van die 
thema’s is duurzaamheid.

Spreker
jubileumfeest

Copyright: ESA/NASA



 

www.renovatieapplicatie.nl - 0728506117 - info@renovatieapplicatie.nl 
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Met de nieuwe locatie van de bi-
bliotheek in het voormalige pand 
van School 7 aan de Weststraat 
in Den Helder heeft de stad er een 
nieuwe parel bij gekregen. Project-
leider Marco van Stenis (Woning-
stichting Den Helder) vertelt over 
de realisatie van dit hedendaagse 
gebouw met historische details. 
Marco: “Van het moment van de 
eerste sloopwerkzaamheden tot 
de oplevering hebben tientallen 
bedrijven een bijdrage geleverd aan 
deze combinatie van renovatie en 
nieuwbouw. Het merendeel van 
deze bedrijven komt uit Den Helder. 
Het gerenoveerde pand stamt uit 
begin 1900 en was in zeer slechte 
staat. Inmiddels voldoet het weer 
helemaal aan de eisen van deze 
tijd, inclusief duurzame voorzie-
ningen als zonnepanelen, een 
warmtewisselaar en energiezui-

nige verlichting. Helder Vastgoed 
Schilderwerken heeft binnen- en 
buitenschilderwerk verzorgd, hout-
rotplekken hersteld en glas ge-
plaatst. Het enkelglas is vervangen 
voor dubbelglas en de nieuwbouw 
is voorzien van HR+++-glas. Daar-
naast zijn twee prachtige glas-in-
loodramen gerestaureerd. Deze zijn 
bij de entree van de Helderse His-
torische Vereniging geplaatst. Ook 
is de deur van het pand voorzien 
van sierschilderwerk. Met name 
het schilderwerk was een enorme 
klus: op het piekmoment liepen er 
zeker tien schilders rond. Dit soort 
grote projecten vraagt om een 
hoge mate van flexibiliteit en ken-
nis van zaken van de partijen die 
meewerken. Je trekt echt samen 
op om een zo goed mogelijk resul-
taat te behalen. Onderweg kom je 
altijd voor verrassingen te staan. 

Soms betekent dat een extra uit-
daging, soms ontdek je iets moois. 
Neem bijvoorbeeld de hijsbalk: we 
ontdekten een stuk oud, vermolmd 
hout boven de oude entreedeur. 
Aan de Helderse Historische Ver-
eniging vroegen we of zij foto’s van 
de oude entree beschikbaar had-
den: met behulp van de foto’s heb-
ben we de hijsbalk weer opnieuw 
gemaakt en geplaatst. Er zijn veel 
oude elementen in het gerenoveer-
de gebouw verwerkt, waaronder de 
oude metalen trapspijlen. Die zijn 
verwerkt in de nieuwe trap. Veel 
mensen vinden het prachtig dat we 
een stukje Helderse geschiedenis 
hebben kunnen behouden. Zonder 
de expertise van de partijen die 
hieraan meewerkten was dit nooit 
gelukt. Dit is echt een eindresultaat 
dat we samen hebben behaald en 
daar zijn we hartstikke trots op.”

School 7: 
hedendaagse parel met historische details
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Timmerman/glaszetter

Richard 
Dörseln
“Ik heb een vooropleiding gedaan voor schilder-
werk, maar ik ben uiteindelijk glaszetter en tim-
merman geworden. Een keuze waar ik nog altijd 
heel blij mee ben. Het werk is gevarieerd, van het 
vervangen van glas of kozijnen tot dakbetim-
mering, kort gezegd de gehele buitenschil van 
een woning. Deze functie geeft een bepaalde 
bewegingsvrijheid, we gaan echt van klus naar 
klus. We werken altijd met z’n tweeën: niet al-
leen omdat dit handig werkt, maar ook vanuit 
veiligheidsoogpunt. Door de jaren heen zijn de 
veiligheidsmaatregelen zeker aangescherpt. 
Volgens mij is dat alleen maar goed. We werken 
VCA-gecertificeerd en ik heb zelf ook het VCA-
VOL-diploma.  Ook het gereedschap is behoor-
lijk doorontwikkeld, vooral het tilgereedschap. 
Het is een boeiend vak dat altijd in beweging is.”

leermeester:

Henny 
Wieringh
“Jaren geleden ben ik als leermeester begonnen 
met een groepje van drie jongens. Ze hadden 
nooit eerder een kwast in hun handen gehad. Ik 
kwam erachter dat het motiveren van jongeren 
me goed ligt. Het gaat om zoveel meer dan het 
schilderen op zich: veiligheid, sociaal contact, 
collegialiteit en verantwoordelijkheid durven 
nemen zijn minstens zo belangrijk. Het vraagt 
tijd en geduld om leerlingen steeds een stapje 
verder te helpen. Er is niet één aanpak die voor 
alle leerlingen werkt; het is toch grotendeels 
een kwestie van gevoel. Ik probeer altijd te kij-
ken naar iemands persoonlijke behoefte. Ik heb 
veel plezier in het begeleiden en we krijgen vaak 
positieve reacties, ook van bewoners van de wo-
ningen die we schilderen. Het eindresultaat is 
uiteindelijk altijd goed: ik ben zeer scherp op de 
kwaliteit van het werk.”
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Paul: “Wooncompagnie en Helder 
Vastgoed Schilderwerken delen 
de aandacht voor maatschappe-
lijke betrokkenheid, onze doelstel-
lingen hebben grote raakvlakken. 
Wat betreft schilderwerk kunnen 
we al jaren rekenen op de inzet van 
Helder Vastgoed Schilderwerken. 

Als Wooncompagnie kijken we 
steeds vaker naar de mogelijkheid 
van prestatiegericht werken. Dit 
houdt in dat we voor bijvoorbeeld 
schilderwerk niet meer alleen kij-
ken naar wat er dit jaar nodig is; 
we kijken verder vooruit. We vra-
gen bedrijven dus een plan te ma-
ken voor de langere termijn. Dat 
kan het onderhoud van kozijnen 
voor tien jaar zijn, maar ook voor 

dertig jaar. Ook Helder Vastgoed 
Schilderwerken is één van onze 
partners hierin. Deze manier van 
werken sluit goed aan op hun stre-
ven naar duurzame relaties met 
opdrachtgevers. Je wordt echt sa-
menwerkingspartners van elkaar. 
Bovendien krijgen -in dit geval- 
de schilders veel meer ruimte om 
hun kennis en ervaring in te zetten 
voor een goed resultaat. Wie kan 
er nu een betere keuze maken in 
bijvoorbeeld de soort verf dan de 
schilders zelf? Het is mooi om als 
corporatie te kunnen vertrouwen 
op kwaliteit en expertise en om sa-
men op te trekken in bijvoorbeeld 
duurzaamheid. Als corporatie kie-
zen we dan ook zoveel mogelijk 
voor lokale partners. Onder hen 

bevinden zich ook weer mensen 
die bij ons een woning huren. Uit-
eindelijk komt het allemaal sa-
men: als woningverhuurder willen 
we het beste voor onze huurders. 

Een bedrijf als Helder Vastgoed 
Schilderwerken wil het beste voor 
haar medewerkers en haar klan-
ten. Samen kunnen we de samen-
leving een klein beetje mooier ma-
ken. Dat is in elk geval wat voor mij 
de wereld van sociaal wonen zo 
bijzonder maakt. Ik wil dat onze 
huurders kunnen genieten van 
goede huisvesting waar ze prettig 
kunnen wonen.”

Bij diverse complexen van huurwoningen krijgen huur-
ders voorafgaand aan het schilderwerk de gelegen-
heid om hun voorkeur voor een kleur door te geven. 
Norbert Reinderman (projectadministratie Helder 
Vastgoed Schilderwerken) coördineert dit proces van 
‘kleur bekennen’. Norbert: “Voor de wooncomplexen 
die bij aankomende schilderwerken een andere kleur 
mogen krijgen, selecteer ik in beginsel tien kleuren. In 
overleg met de woningcorporatie blijven er dan zo’n 
vijf kleuren over. Indien van toepassing, worden deze 
voorgelegd aan de wijkcommissie.  Zij selecteren drie 

kleuren, daar laten we op onze website een voorbeeld 
van zien. Huurders kunnen vervolgens via de website 
de kleur van hun keuze doorgeven. Doorgaans wordt 
er gestemd voor één kleur voor het gehele complex 
en een enkele keer kunnen mensen kiezen voor een 
kleur voor hun eigen woning.  Deze vorm van inspraak 
wordt zeer gewaardeerd door huurders, ook al wordt 
het uiteindelijk niet altijd de kleur van hun keuze. Men-
sen stellen het op prijs dat ze de mogelijkheid krijgen 
om mee te denken en dat vinden wij als organisatie 
dan ook weer positief.”

Kleur bekennen

Paul Stegers-Wentink:
“Wooncompagnie en HVSW delen 
maatschappelijke betrokkenheid”
Als teamleider Beheer & Onderhoud bij Wooncompag-
nie houdt Paul Stegers-Wentink zich bezig met het 
onderhoud van meer dan 14.000 huurwoningen in 
Noord-Holland. Voor de uitvoering van het schilder-
werk werkt Wooncompagnie samen met diverse part-
ners: Helder Vastgoed Schilderwerken is daar sinds 
jaar en dag één van.
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Arie Koomen
Grafisch vormgever en comedian

Doen waar je goed in bent
“Schilderen? Dat is niks voor mij. 
Sowieso ben ik geen goede klusser. 
Vroeger kon ik nog wel aardig stu-
cen, maar daar is weinig van over. 
Ik vind: iedereen moet doen waar 
hij goed in is. En het liefst met een 
beetje plezier. Als het even kan laat 
ik dit soort werkzaamheden over 
aan professionals. Als grafisch 
vormgever teken ik ontwerpen uit 
op de computer. Fantastisch werk. 
Ik zie trouwens een grote overeen-
komst tussen grafisch werk, het 
maken van grappen en schilderen: 

je hebt direct resultaat van je werk. 
Met alle drie maak je de wereld 
een beetje mooier.”

Duurzaamheid
“Laatst vroeg mijn energieleve-
rancier zich af of de meter soms 
stuk was: blijkbaar is mijn energie-
verbruik laag. Dat komt enerzijds 
omdat ik vaak op pad ben, ander-
zijds probeer ik er ook echt wel om 
te denken. Ik rijd geen auto en ik 
probeer minder vlees te eten, al 
lukt dat de ene dag beter dan de 
andere. Reizen met het openbaar 

vervoer vind ik fantastisch. Lek-
ker een boek lezen in de trein. Kun 
je achter het stuur natuurlijk ook 
proberen, maar dat is volgens mij 
geen aanrader…”

Den Helder
“Den Helder heeft meer te bieden 
dan veel mensen denken. Zodra ik 
de stad binnenkom ruik ik de zee, 
hoe heerlijk is dat? Er valt genoeg 
te zien en te beleven. Neem nou de 
locatie van De Kampanje en alles 
er omheen, een prachtige plek. Om 
trots op te zijn.”

Schilderen laat hij aan anderen over, maar tekenen is des te meer besteed aan 
Arie Koomen - op de computer dan. Grafisch vormgever en comedian Arie Koo-
men aan het woord over doen waar je goed in bent, duurzaamheid en Den Helder.

Spreker
jubileumfeest
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Ton op ’t Ende
bedrijfsleider vastgoedbeheer

“We werken met veel verschillende 
partijen als het gaat om onder-
houdswerk. Voor het schilderwerk 
is Helder Vastgoed Schilderwerken 
een van onze vaste opdrachtne-
mers, samen met een aantal an-
dere bedrijven. Als Woningstichting 
zijn we niet verplicht tot aanbeste-
den, maar om zicht te houden op de 
markt kiezen we ervoor dit toch met 
regelmaat te doen. Ook laten we na 
afronding van bepaalde werkzaam-
heden een kwaliteitstoets uitvoe-
ren door een extern bureau en we 
houden enquêtes onder bewoners. 
We streven ernaar dat zij zo min 
mogelijk hinder ondervinden van 
onderhoudswerk aan hun woning. 
Samen met onze partners blijven 
we voortdurend werken aan nóg 
meer verbeteringen en de hoogst 
mogelijke kwaliteit.”

Robbert Waltmann
directeur

“We zijn trots op de ontwikkeling 
die Helder Vastgoed Schilderwer-
ken in 25 jaar heeft doorgemaakt. 
Niet alleen voor ons als opdracht-
gever, maar ook voor de andere op-
drachtgevers van Helder Vastgoed 
Schilderwerken is kwaliteit en con-
tinuïteit gewaarborgd. Bovendien is 
het bedrijf toentertijd mede opge-
richt vanuit het idee een motor te 
zijn als het gaat om werkgelegen-
heid en dat is het nog steeds: van-
uit de opleiding stromen natuurlijk 
ook heel wat schilders door naar 
andere bedrijven, dus maatschap-
pelijk gezien biedt Helder Vastgoed 
Schilderwerken een prachtige toe-
gevoegde waarde. Wie eens de kans 
krijgt om het bedrijf van binnen uit te 
leren kennen zal direct de goede at-
mosfeer opmerken: er wordt graag 
en goed gewerkt en dat is duidelijk 
zichtbaar.” 

Peter Kramer
financieel directeur

“Voor onze corporatie is maat-
schappelijk rendement een groot 
goed. Dat willen we terugzien in 
onze hele organisatie en bij onze 
partners. Helder Vastgoed Schil-
derwerken heeft de genen van de 
corporatiewereld en spreekt de 
taal van de huurders. Het is een 
leerwerkbedrijf waar door de jaren 
heen veel schilders zijn opgeleid, 
waarvan sommigen een grote af-
stand tot de arbeidsmarkt hadden. 
Ook in economisch minder goede 
jaren is Helder Vastgoed Schilder-
werken altijd blijven investeren in 
vaklieden. Een bedrijf waar we als 
Woningstichting Den Helder trots 
op zijn, dat mag gezegd worden.”

Voor Helder Vastgoed Schilderwerken is Woningstichting Den Helder niet alleen
 de plek waar het ooit begon: het is ook een van de vaste opdrachtgevers van het 
schildersbedrijf. Aan het woord: Robbert Waltmann, Peter Kramer en Ton op ’t Ende.
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Wet Verbetering Poortwachter bij het terugdringen 
van het aantal langdurig zieke medewerkers door 
het inzetten van 2e spoor trajecten. Ook bieden 

wij ondersteuning bij outplacement, bijvoorbeeld  
bij reorganisatie.

BEWINDVOERING
We helpen mensen die zelf hun financiële situatie 

niet (meer) op de rit kunnen krijgen. Samen stellen 
we een plan van aanpak op. Rentree Bewindvoering 
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Helder Vastgoed Schilderwerken 
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gerrit: “Als hoofd onderhouds-
dienst kreeg ik toentertijd steeds 
meer het idee dat het onderhouds-
werk beter kon worden ingericht. 
Naar mijn idee moest er een ver-
schuiving plaatsvinden vanuit de 
soms conservatieve houding van 
woningcorporaties richting on-
dernemerszin. Ook al zijn woning-
corporaties formeel gezien geen 
bedrijven, toch draagt een bepaal-
de mate van ondernemendheid 
volgens mij bij aan organisaties 
in het algemeen – zonder dat zij 
daarmee aan hun fundamentele 
doelen voorbij gaan. Samen met 
Peter Wiering, die toen nog opzich-
ter was, is de gedachte van een 
op zichzelf staand schildersbe-

drijf verder uitgewerkt. Uiteindelijk 
startte Peter met een klein team 
van zes of acht schilders onder de 
naam Stichting Schilderwerken 
Volkshuisvesting. Het personeel 
werkte direct volgens een eigen 
CAO, die rekening hield met de sei-
zoensgebondenheid van het werk. 
Dat vonden we erg belangrijk. On-
dertussen werden we op de voet 
gevolgd door de overheid en door 
bedrijven uit de omgeving: men 
vroeg zich af hoe zo’n unieke con-
structie, met de woningstichting 
als moederbedrijf, kon bestaan. 
De constructie is nog altijd uniek. 
Tegenwoordig zie je dat bedrijven 
een minimale vaste schil hebben 
en daarnaast zoveel mogelijk men-

sen flexibel inhuren. Maar vakman-
schap moet gekoesterd worden en 
als het gaat om werk dat relatief 
eenvoudig te organiseren is, ben 
ik van mening dat je dit juist het 
beste kunt laten doen door eigen 
medewerkers. Daarom besteedt 
Helder Vastgoed Schilderwerken 
veel tijd en aandacht aan interne 
opleidingen. Ook al is het niet mo-
gelijk om álle jongeren succesvol 
op weg te helpen, het is mooi om te 
zien dat er door de jaren heen toch 
heel wat succesverhalen zijn waar 
het bedrijf op terug kan kijken.

Inmiddels heeft Helder Vastgoed 
Schilderwerken onder leiding van 
Peter een brede klantenkring op-
gebouwd van woningcorporaties, 
andere bedrijven en instellingen en 
particulieren. Het stemt mij tevre-
den dat ik daar in de beginfase een 
steentje aan heb mogen bijdragen 
en ik kijk met trots naar het bedrijf 
dat Peter samen met zijn team 
heeft opgebouwd.”

Gerrit Seegers: 
“Vakmanschap moet gekoesterd worden”
Begin jaren ’90 stond Gerrit Seegers aan de voet van Hel-
der Schilderwerken Vastgoed: als voormalig hoofd onder-
houdsdienst en directeur bij Woningstichting Den Helder 
had hij een visie op kwalitatief goed onderhoud. Met de 
start van het schildersbedrijf werd deze visie realiteit.
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Filmopnamen 
Doe maar Duurzaam 2016

Er zijn diverse bevolkingsgroepen 
met een afstand tot de arbeids-
markt. Bijvoorbeeld jongeren die 
twijfelen of door verkeerde keuzes 
hun richting zijn kwijt geraakt. Ook 
de wajongeren zijn hier een goed 
voorbeeld van. Nederland telt op 

dit moment ongeveer 60.000 jon-
geren met een achterstand op de 
arbeidsmarkt. Ze willen wel wer-
ken, maar hebben een kans nodig.
Helder Vastgoed Schilderwerken 
onderneemt vanuit het hart en 
geeft hen een kans. In het televisie-

programma Doe Maar Duurzaam! 
was te zien hoe wij dit aanpakken! 
Via onderstaande link is het pro-
gramma terug te zien:

https://youtu.be/NjDdwYDfJYU



Directie en medewerkers van Belned B.V. 

Feliciteren Helder Vastgoed Schilderwerken met haar 25 jarig 
bestaan. 

Veel succes met de volgende 25 ! 
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Als secretaris is Willem van der 
Ham uit Callantsoog al ruim tien 
jaar betrokken bij de Huurdersraad. 
Willem: “De Huurdersraad volgt de 
ontwikkelingen van de woning-
stichting op de voet. Daarnaast 
zetten we zelf uiteenlopende on-
derwerpen op de agenda. Dat kan 
een klacht van een huurder zijn, 
maar ook een thema als woonlas-
ten. We verwijzen mensen die een 
klacht willen indienen eerst door 
naar de woningstichting. Als zij er 
samen niet uitkomen, dan gaat de 
Huurdersraad ermee aan de slag. 
Een onderwerp als woonlasten 
komt regelmatig terug. Als raad 

hebben we zelfs beslisrecht als 
het gaat om het vaststellen van de 
huurverhoging. Daarnaast is het 
voor ons belangrijk om goed zicht 
te hebben op de balans tussen in-
komens en vaste lasten: veel huur-
ders hebben het niet breed. We 
streven naar voldoende woningen 
voor elke doelgroep. Overigens 
trekken we daarin samen op met 
de woningstichting. Ook hebben 
we inspraak bij bijvoorbeeld grote 
renovaties en bij onderhoudswerk-
zaamheden, zoals het schilder-
werk. Er komen vaak veel reacties 
op enquêtes en onderzoeken, ook 
als het gaat om het kiezen van een 

kleur voor de kozijnen. Bij grotere 
projecten wordt er een project-
commissie gevormd. Voor huur-
ders is het belangrijk dat zij prettig 
kunnen wonen in een goed onder-
houden woning. Als Huurdersraad 
staan we dicht bij de huurder, ter-
wijl we tegelijkertijd direct con-
tact hebben met de directeur en 
collega’s van de woningstichting. 
Voor buitenstaanders lijkt het mis-
schien soms alsof je niets te zeg-
gen hebt. Ik zou zeggen: het om-
gekeerde is waar. We zetten ons 
samen in voor zo’n tienduizend 
huurders en dat doen we met veel 
inzet en plezier.”

In Den Helder worden de belangen van bewoners van huurwoningen behartigd 
door Stichting Huurdersbelang Den Helder. Het algemeen bestuur wordt gevormd 
door de Huurdersraad, bestaande uit vertegenwoordigers van de acht wijkcom-
missies in de gemeente. Elke twee maanden is er uitgebreid overleg met Woning-
stichting Den Helder: de leden zijn nauw betrokken bij het beleid en de besluit-
vorming.

willem van der ham: 
“we zetten ons samen in met veel inzet en plezier”
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Samen voor kinderen & jongeren
Samen feest vieren is leuker dan alleen. Speciaal ter gelegenheid van het 25-jarig 
bestaan koos Helder Vastgoed Schilderwerken een lokale organisatie en een lande-
lijke stichting die zich inzetten voor kinderen en jongeren. Beide organisaties ont-
vangen een feestelijke bijdrage om hun werkzaamheden verder te ondersteunen.

Jolanda van Duin (voorzitter): “Als 
lokale organisatie zijn we ontzet-
tend trots dat Helder Vastgoed 
Schilderwerken zich via hun ju-
bileum aan ons wil verbinden. 
Dream2Work is een netwerk- en 
loopbaanorganisatie voor en door 
jongeren. Net als HVSW willen 
we jongeren de kans geven hun 
vaardigheden verder te ontwik-
kelen, zodat ze een goede basis 
kunnen opbouwen voor hun latere 
werkzaamheden. In Den Helder 
werkt een grote groep jongeren 
onder coördinatie van Tineke van 
der Veer ontzettend hard aan het 

waarmaken van hun eigen ambi-
ties. Ze koppelen hun eigen wen-
sen aan de wensen van bedrijven 
en maken zichzelf hiermee kansrijk 
voor een plek op de arbeidsmarkt. 
Via Dream2Work kunnen jongeren 
eerst ervaring in samenwerken en 
communicatie opdoen door zich in 
te zetten bij en voor maatschap-
pelijke organisaties. De ervaring 
die ze daar opdoen kunnen ze ver-
volgens inzetten bij het vinden van 
werk dat bij ze past. In Den Helder 
pakken de jongeren nagenoeg alle 
werkzaamheden volledig zelf op, 
het is echt een topteam. We zijn 

dan ook erg blij dat er door Helder 
Vastgoed Schilderwerken aan ons 
gedacht wordt.”

Meer weten? 
Kijk op www.dream2work.com.

Ellen Buenk (medewerker Stich-
ting Heppie): “Voor Stichting 
Heppie is dit initiatief van Helder 
Vastgoed Schilderwerken een 
prachtige verrassing. We zien dat 
ook HVSW zich inspant om jon-
geren vertrouwen en plezier te 
bieden. Dat is ook wat we doen bij 
Stichting Heppie: we organiseren 
vakanties, weekenden en dagacti-
viteiten voor kinderen en jongeren 
(van 6 tot 18 jaar) die om uiteen-
lopende redenen niet onbezorgd 

kunnen opgroeien. Daarbij staat 
oprechte aandacht voor elk kind 
altijd voorop: tijdens de vakanties 
is er bijvoorbeeld altijd één bege-
leider per drie kinderen, zodat er 
voldoende tijd en ruimte is om per-
soonlijke aandacht te bieden. Het 
is voor elk kind belangrijk om ple-
zier te hebben en ook om regelma-
tig succesmomenten te ervaren: 
daar groeien ze van, letterlijk en fi-
guurlijk. Veel kinderen beleven hun 
tijd met Stichting Heppie als een 

nieuwe kans. Daarin zie ik overeen-
komsten met de kansen die Helder 
Vastgoed Schilderwerken biedt 
aan jongeren. Met de juiste bege-
leiding kunnen alle kinderen en 
jongeren zelfvertrouwen opdoen 
en op die manier net wat steviger 
in het leven komen te staan. Dat is 
toch heerlijk?”

Meer weten?
Kijk op www.heppie.nl

Dream2Work Den Helder
voor jongeren, door jongeren

Stichting Heppie
elk kind verdient aandacht

DREAM
2work



CBBS en Helder VaStgoed SCHilderwerken: 

Samen de Stap naar papierlooS kantoor
CBBS Salarisservice BV ondersteunt bedrijven in alle aspecten van personele 
dienstverlening; één van die bedrijven is Helder Vastgoed Schilderwerken. Di-
recteur Ton van de Berge: “Helder Vastgoed Schilderwerken is één van de ge-
bruikers van onze nieuwe HRM-software. Via een overzichtelijk dashboard zijn 
alle gegevens vanaf welke locatie dan ook digitaal bereikbaar. Met één druk 
op de knop verschijnt alle informatie rond salarissen en personeelsinformatie 
op het scherm van de computer, smartphone of tablet. Daarnaast fungeert het 
systeem als archief en opslag voor onder andere arbeidscontracten, dipoma’s 
en gespreksrapporten. Indien gewenst kunnen medewerkers zelfs hun verlof-
aanvragen digitaal invoeren. Het systeem werkt niet alleen snel en eenvoudig; 

het biedt ook nog eens een waardevolle bijdrage aan papierloos werken: met onze software is printen niet 
meer nodig. Dit past goed bij de duurzaamheidsgedachte van een bedrijf als Helder Vastgoed Schilderwerken. 
Anders gezegd: Helder Vastgoed Schilderwerken en CBBS zijn klaar voor de komende 25 jaar!”

CBBS feliCiteert Helder VaStgoed Van Harte 
met Het 25-jarig juBileum!

Nadere informatie:
Internet: www.cbbs.nl
Email: info@cbbs.nl
Tel. 070-3353000 (afdeling verkoop)



Werkkleding 
bestelt u toch 
ook lokaal?

  Voor meer informatie zrgbv.nl of blaklader.com

15681811

Werkbroek
High vis

80,60 excl. B.T.W.

26001860

Tuinbroek

79,60 excl. B.T.W.

13862005

Regenbroek
Zware kwaliteit

52,70 excl. B.T.W.

Werkkleding bestelt u eenvoudig via Sabine: 06 14 23 84 10 of sabine@zrgbv.nl 

15301370

Werkbroek

76,00 excl. B.T.W.

Bedrukken of borduren met uw logo is ook mogelijk!

15231860

Werkbroek
zonder spijker-
zakken

68,10 excl. B.T.W.

15381860

Werkbroek
Zip off

77,90 excl. B.T.W.

15261845

Lichtgewicht
Shorts

55,00 excl. B.T.W.

49302117

Gebreid 
vest
met softshell

72,80 excl. B.T.W.
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