
Duurzaamheidsprijs voor 
een duurzaam schildersbedrijf
Den Haag – ‘VOf Den Haan Schilders & 
Vastgoedservice’ uit Den Haag is als lid 
van OnderhoudnL door verfleverancier 
Sikkens uitgeroepen tot de meest duur-
zame ondernemer die aan de dagtraining 
‘Duurzaam Ondernemen’ heeft deel-
genomen. ‘met een fantastische grond-
houding slaagt men erin om klanten toch 
voor een duurzame oplossing te laten 
kiezen’, zo luidde het jury-oordeel. reden 
om eens poolshoogte te gaan nemen bij 
directeur mark den Haan. Dan blijkt goed 
adviseren eigenlijk heel dichtbij duurzaam 
ondernemen te liggen. 

Waarom deden jullie mee aan de Sikkens-training?
“Net als veel andere bedrijven waren ook wij benieuwd hoe 

we duurzaamheid handen en voeten kunnen geven. Dat 

bleek veel eenvoudiger dan we dachten. Op advies van mijn 

vader koersten mijn broer Johan en ik bewust aan op een rol 

als onderhoudsaannemer voor renovatie- en schilderwerk 

van particuliere herenhuizen als niche in de markt. Daar 

waar ik de acquisitie en de administratie voor mijn rekening 

neem, is mijn broer projectleider. Ons sterke punt is dat wij 

totaalrenovatie genereren en coördineren voor een vast team 

van timmerlui, loodgieters en installateurs.” 

Hoe komen jullie aan werk voor luxe herenhuizen? 
“Via mond tot mond reclame en soms via een makelaar. 

Voordat zo’n herenhuis wordt bewoond, is alles al geregeld. 

Eigenlijk waren onze verkoopgesprekken altijd al duurzaam 

omdat we aangeven dat het zonde is als je aan grondstof- en 

kapitaalvernietiging doet. Zo is de algemene trend bij de 

huidige energiebesparingshype om te kiezen voor HR++-glas. 

Maar dan moet je de bestaande monumentale raamkozijnen 

vervangen omdat de sponning te smal is. Dus wordt er hout 

weggegooid. Terwijl dat te voorkomen is door te kiezen voor 

isolerend enkelglas.” 

maar isolerend enkelglas is toch minder isolerend? 
“De isolatiewaarde is inderdaad wat lager dan bij HR++-glas. 

Maar je ondervangt er wel een ander probleem mee. Bij 

HR++-glas zie je namelijk geen condens. Maar het vocht 

verplaatst zich wel naar kozijn of muren. Dat leidt tot 

houtrot, schimmelvorming en een ongezond leefklimaat. 

Zonder extra ventilatie en afzuiging haal je je dus extra 

problemen op de hals. Bij isolerend enkelglas blijft de 

condens op het glas zitten. Dat kan echt geen kwaad. 

Genoegen nemen met iets minder isoleren levert dus terdege 

voordelen op. Nog afgezien van het behoud van de oorspron-

kelijke architectuur.” 

is het ook duurzaam opboksen tegen architecten?
“Zeker. Laatst schreef een architect bij een renovatie voor om 

de authentieke grenen kozijnen eruit te slopen. Om plaats te 

maken voor meranti kozijnen met HR++-glas. Met roeden en 

opdeklatten moest de oorspronkelijke aanblik voor het oog 

behouden worden. Wij noemen dat grondstof- en kapitaal-
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Beste van circa tachtig bedrijven
Zo’n honderd ondernemers van circa tachtig bedrijven 

deden mee aan de dagtraining ‘Duurzaam Ondernemen’ 

van Sikkens en het duurzame bureau 2lead4us. 

 Veertien bedrijven legden hun visie en businessplan 

voor aan een commissie met vertegenwoordigers van 

deze twee organisaties plus Nyenrode Business 

Universiteit. ‘VOF Den Haan Schilders & Vastgoed-

service’ uit Den Haag ging er met de hoofdprijs 

vandoor. De andere genomineerden waren  

‘Hoobroeckx Schilders’ uit Tiel en ‘Schildersbedrijf  

Leon Bastings’ uit Maastricht.

Mark den Haan met de 

 duurzaamheidsprijs voor  

‘Den Haan Schilders & 

 Vastgoedservice’
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vernietiging. De oude houten kozijnen verdwijnen namelijk 

in de afvalcontainer en vanwege de nieuwe meranti-kozijnen 

– tegenwoordig minder sterk dan het grenen van vroeger – 

moet hardhout worden gekapt. En op termijn moeten de 

roeden en opdeklatten vervangen worden.”

en wonnen jullie het op advies van de architect? 
“Ja, de klant koos voor onze oplossing. Isolerend enkelglas is 

wel 10 tot 20 procent duurder dan HR++-glas. Maar de 

kozijnen blijven in tact, zij het dat er her en der wat kleine 

plekjes houtrot moesten worden aangepakt. Dat scheelt niet 

alleen veel geld, maar je tornt ook niet aan de monumentale 

aanblik. Voor deze klant was het doorslaggevend om niet 

zomaar te gaan consumeren, maar bewust te kiezen voor 

hergebruik. Maar het kost wel de nodige overredingskracht 

om klanten te laten kiezen voor het behoud van de 

 bestaande raamkozijnen en enkelvoudig isolatieglas.” 

Jullie kracht is dus het geven van goed advies? 
“Dat klopt. We vertellen iets wat voor al onze collega’s 

gesneden koek zou moeten zijn. Met die kanttekening dat 

wij natuurlijk wel in de gelukkige omstandigheid zijn dat  

we een onderhoudsaannemer zijn. We zijn dus altijd 

 rechtstreeks in gesprek met de eigenaar van een luxe 

herenpand. Zo kunnen we de dialoog aangaan en 

 argumenten  aanvoeren. Dankzij de training bij Sikkens 

hebben we onze werkwijze onder een vergrootglas 

 gehouden. En leggen we nog meer het accent op de 

 persoonlijke bijdrage van onze opdrachtgevers aan 

 duurzaamheid.” 

is er een markt voor duurzaam ondernemen? 
“Er is beslist een markt voor duurzaam ondernemen. Zo 

dingen we mee naar een grote opdracht voor de renovatie 

van een herenhuis in Scheveningen, juist vanwege onze 

duurzame voorstellen. Ons doel is dat we ons nog meer gaan 

profileren als hét adres voor duurzaam totaalonderhoud 

voor monumentale herenhuizen. Als ‘meest duurzame 

ondernemer’ geeft dat extra plichtsbesef. Daarom wordt elk 

bedrijfsbesluit onder een duurzaamheidsglas gehouden. Zo 

gebruiken we geen stucloper meer, maar traditionele kleden. 

Nieuwe bedrijfsauto’s moeten ook duurzaam zijn.” n

Het duurzamere isolerend enkelglas dat geplaatst wordt bij een particulier 

herenhuis 

‘duurzaamheid als marketingtool’
“Ik was bij de prijsuitreiking 

onder de indruk van de 

 organisatie en de bevlogenheid 

van de genomineerden toen ze 

werden geïnterviewd over hun 

MVO-speer punten. Het 

 verbaasde me niet dat Mark den 

Haan als winnaar uit de bus 

rolde. Zijn enthousiasme werd 

me al duidelijk tijdens de 

Duurzaamheidscursus bij Sikkens in Sassenheim vorig 

jaar. Dit artikel maakt  duidelijk dat duurzaamheid en 

MVO in de praktijk dagelijkse kost kan zijn, zonder dat 

je de vertrouwde bedrijfscultuur geweld hoeft aan te 

doen. Laat dit een eye-opener zijn voor onze leden, van 

ozp’ers tot aan een vastgoedonderhoudsbedrijf, om 

duurzaamheid in de praktijk te brengen en vooral als 

marketingtool te gebruiken richting opdrachtgevers! 

Duurzaamheid handen en voeten geven kan je dus in 

allerlei opzichten winst opleveren. Voorwaar een ‘best 

practice’!  Gefeliciteerd ‘Den Haan Schilders’! Naar 

duurzaamheid kraait gelukkig toch een Haan. Wie 

kraait er nog meer?”

Rob van Dijk, voorzitter OnderhoudNL Maatschappelijk
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