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JAITSKE FEENSTRA, DIRECTEUR VVVF OVER IMPACT CORONAPANDEMIE OP SECTOR

De Nederlandse verf- en drukinktindustrie draait vooralsnog
redelijk door. De komende periode zal zwaar worden.“Sommige
economen en financiële instanties stellen dat het in 2021 weer
wat beter gaat als we de coronapandemie onder controle
krijgen. Laten we ons daar maar op richten”, zegt Jaitske
Feenstra, directeur VVVF.

TEKST: ADRIAAN VAN HOOIJDONK
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Een zucht van verlichting trok in mei door de Nederlandse huiskamers na de persconferenties van minister-president Mark Rutte en
vicepremier Hugo de Jonge over de versoepeling van de coronamaatregelen. Na twee maanden ‘intelligente’ lockdown gaat het
land weer langzaam van het slot. Ondernemersorganisaties, zoals
VNO-NCW en MKB-Nederland, zijn verheugd dat het kabinet de
economie weer wil openstellen. Dit biedt veel ondernemers weer
perspectief.
Ook de VVVF is blij met de versoepeling van de maatregelen, stelt
directeur Jaitske Feenstra. “Tegelijkertijd is het een compleet nieuwe situatie. Voor iedereen is het afwachten hoe de versoepeling van
de lockdown verloopt en hoe de economie weer op gang komt.”
De VVVF peilde de afgelopen maanden op verschillende manieren de stemming onder de ondernemers in de achterban. Zo vond
in april een telefonische enquête plaats. Daarnaast belt Feenstra
regelmatig directeuren van VVVF-lidbedrijven om te vragen hoe het
met de bedrijfsvoering gaat en op welke manier de VVVF ze kan
ondersteunen.

Wisselend beeld
Uit de enquête en de gesprekken komt een wisselend beeld naar
voren. Sommige bedrijven vroegen het personeel meer verlof op te
nemen, zodat ze volop aan de slag kunnen gaan als de economie in
het najaar weer draait. Bij het grootste deel van de bedrijven liep de
productie nog redelijk door. “Vooral verfbedrijven die actief zijn in
de deco- en bouwsector merkten relatief weinig van de lockdown.
DHZ-winkels en bouwmarkten bleven immers open. Nederland
sloeg massaal aan het klussen en velen kozen ervoor om binnen en
buiten het huis met verf aan de slag te gaan”, blikt Feenstra terug op
het begin van de lockdown.
Verfproducenten die zich richten op de automobielindustrie zagen
hun omzet echter fors dalen door de tijdelijke sluiting van autofa-

brieken in binnen- en buitenland. Bovendien is het op de weg veel
minder druk, waardoor het aantal ongevallen fors is afgenomen.
Dat heeft grote gevolgen voor de autoschadeherstelbranche en de
verfproducenten in deze sector.
Ook de druktinktproducerende leden die zich focussen op gedrukte
media kregen zware klappen. “Het feit dat Metro stopt met de gedrukte krant, onderstreept de ontwikkeling bij de gedrukte media”,
signaleert Feenstra. De verpakkingssector waarvoor de achterban
drukinkt levert, doet het vooralsnog redelijk goed. Denk aan verpakkingen voor levensmiddelen en medicijnen.
Al deze trends zijn volgens Feenstra, die ook veel contacten onderhoudt met andere nationale brancheorganisaties en de Europese
brancheorganisatie voor de verf-en drukinktindustrie CEPE, niet
uniek voor Nederland. “In veel Europese landen spelen vergelijkbare
ontwikkelingen.”

Bouwprojecten
De VVVF kijkt met veel belangstelling uit naar het initiatief van minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat - in overleg
met de bouwsector- om werkzaamheden aan onder meer wegen en
sluizen naar voren te halen. VNO-NCW en MKB-Nederland zetten
zwaar in richting de overheid om de bouwsector in beweging te houden. Feenstra hoopt dat er meer van dergelijke initiatieven komen
om de economie weer op gang te krijgen.
Dat neemt niet weg dat de meeste bedrijven in de achterban zich
volgens haar zorgen maken over de economische ontwikkelingen.
Dat geldt ook voor het Internationaal Monetair Fonds, dat op 14 april
aangaf dat de Nederlandse economie dit jaar waarschijnlijk met 7,5
procent krimpt vanwege de coronacrisis. Ook voor de wereldeconomie als geheel voorziet het IMF een fikse klap door de virusimpact.
Deze is naar verwachting zelfs zo groot dat volgend jaar in veel
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VERFGROOTHANDELAREN
DOEN VOORALSNOG
GOEDE ZAKEN
Nederlanders sloegen tijdens de lockdown massaal aan het
klussen. Overal in het land waren lange rijen mensen voor
bouwmarkten te zien. Het CBS becijferde dat bouwmarkten in
de derde week van maart ruim 50 procent meer omzet draaiden
dan een jaar eerder. De landelijke en regionale kranten stonden
vol met verhalen van mensen die de lockdown aangrepen om
binnen en buiten het huis met verf aan de slag te gaan.
Daarnaast kregen meerdere verfgroothandels in maart te maken
met hamsterende schilders. Zo nam het aantal bestellingen per
telefoon en e-mail fors toe, meldde SchildersVak. Dat ervoer ook
Roland Bouw, voorzitter van de Vereniging van Verfgroothandelaren (VVVH) en eigenaar van verfgroothandel Sikkens Paint
Center. Collega verfgroothandelaren schetsen een vergelijkbaar
beeld. “De eerste weken van de coronacrisis waren extreem.
Schilders vertoonden in het begin hamstergedrag. Zo gingen
ze bijvoorbeeld twee projecten vooruit inkopen”, zegt Bouw.
Klanten kwamen er echter snel achter dat de groothandels hun
voorraad prima op orde hadden. “Wel hebben wij net als veel
andere ondernemers moeten schakelen. Bijvoorbeeld door
buitendienstmedewerkers als chauffeur in te zetten.”

ROLAND BOUW
VOORZITTER
VERENIGING VAN
VERFGROOTHANDELAREN
(VVVH)

De omzet in maart en april was volgens Bouw en collegaverfgroothandelaren dan ook ‘zeer goed’, onder meer door het
mooie weer. Ook bedrijven die verplicht stillagen genereerden
veel nieuwe business. Het legde wel een behoorlijke druk op de
verfgroothandels omdat ze door de coronacrisis over minder
mensen beschikten.

Ondanks de positieve omzet in die twee maanden benadrukt
Bouw dat het onduidelijk is hoe de markt zich gaat ontwikkelen.
“Niemand weet wat er gaat gebeuren. Toch kan het bijna niet
anders dat wij er als branche ook last van gaan krijgen. Dan
moeten we weer schakelen, maar wij hebben eerder laten zien
dat wij dat kunnen.”

landen slechts beperkt herstel mogelijk is. Verder stemmen de
massale werkloosheidcijfers in de grootste nationale economie ter
wereld, de Verenigde Staten, niet tot vreugde. Zo schoot de werkloosheid in de VS in april naar het hoogste niveau in dik tachtig jaar,
naar 14,7 procent. Dat is door de toename van banen in mei weer
gedaald naar 13,3 procent. De Nederlandse overheid gaf medio mei
aan geen V-scenario te verwachten - een sterke daling en een snel
herstel - maar schatte toen een langzaam herstel in. “Niet alleen de
VVVF, maar ook haar nationale, Europese en internationale zusterorganisaties maken zich daar zorgen over”, reageert Feenstra.

maar gestaag het herstel optreedt, resulterend in een bbp-groei van
2,9 procent in 2021 en 2,4 procent in 2022. Laten we ons daar maar
op richten.”

Toch is het volgens haar koffiedik kijken hoe de uiteindelijke impact
van de coronapandemie op de verf- en drukinktsector zal zijn. “We
gaan stug door en zien wel wat het wordt. Er valt nu weinig zinnigs
over te zeggen. Sommige economen en financiële instanties stellen
dat het in 2021 weer wat beter gaat als we de coronapandemie onder controle krijgen. Zo gaat De Nederlandsche Bank in de nieuwste
halfjaarlijkse ramingen ervan uit dat halverwege 2020 langzaam

Snelle en ingrijpende veranderingen
De VVVF-achterban is nu druk bezig om in te spelen op de snelle
en ingrijpende veranderingen in de economie door de coronacrisis.
Volgens Feenstra is het voor bedrijven een kwestie van het hoofd
koel houden en gestaag doorgaan. “Ik heb groot respect voor ondernemers. Ondernemen vergt enorm veel doortastendheid, flexibiliteit
en inventiviteit. Zeker in deze crisistijden is dat niet eenvoudig, maar
ik heb alle vertrouwen in onze achterban. Bovendien doet de VVVF er
alles aan om de leden te helpen om deze crisistijden door te komen.”
Zo ontving de VVVF bij de aanvang van de lockdown in maart veel
vragen van leden over arbeidsvoorwaarden. Ze vroegen zich bijvoorbeeld af hoe ze het calamiteitenverlof moesten interpreteren. Ook
vroegen sommigen zich af of ze hun medewerkers konden vragen
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COATINGSINDUSTRIE LEVERT
ESSENTIËLE BIJDRAGE IN
BESTRIJDING CORONACRISIS
De wereld is in de greep van het coronavirus. Zorgverleners zetten zich dagelijks
in om coronapatiënten te verzorgen. Wetenschappers zoeken naarstig naar een
vaccin. Ook de coatingsindustrie draagt
op verschillende manieren haar steentje
bij. Zo leveren coatingsbedrijven een
breed scala aan producten voor uiteenlopende toepassingen in ziekenhuizen, revalidatiecentra en verpleeghuizen. Denk
aan de beschermende en anti-bacteriële
coatings voor beademingsapparatuur, de
monitors en bijvoorbeeld bedden. Dergelijke coatings worden ook gebruikt voor
containers voor medisch afval en trollies.
Een ander voorbeeld zijn de kleding en
overschoenen die artsen en zorgverleners nu dragen in de strijd tegen het
coronavirus. Deze pakken zijn voorzien
van coatings met speciale harsen die de

medici en zorgverleners beschermen
tegen mogelijke besmetting.
De sector draagt met zijn producten ook
bij door de ontwikkeling van coatings
met een medische certificering voor toepassingen zoals vloeibare pleisters. Of de
inrichting van tijdelijke parkeerplaatsen
met vloercoatings, die worden ingericht
met wegenverf zodat zorgverleners dicht
bij ziekenhuizen kunnen parkeren. Onderzoekers werken bovendien aan de ontwikkeling van coatings voor oppervlakken
waaraan het virus zich niet kan hechten.

Bijdragen buiten medische sector
Ook buiten de medische sector is de
bijdrage van de coatingsindustrie te zien.
Denk bijvoorbeeld aan de coating op
plexiglas rondom kassa’s en balies om

verlof op te nemen wanneer er onvoldoende werk was. Veel vragen
en antwoorden staan in de cao voor de verf- en drukinktindustrie,
maar er dienden zich ook nieuwe vragen aan. “Deze situatie maakten we uiteraard nog niet eerder mee”, zegt Feenstra. “Daarom
vroegen wij aan de HR-professionals van de leden hoe zij met de
onderwerpen omgaan. De inventarisatie verwerkten we tot een
benchmark die in april onder de leden is verspreid.”

Veel vragen over cao
Ook ontving de VVVF in maart veel andere vragen voor haar
cao-helpdesk. Bijna dagelijks veranderde de inhoud van de onderwerpen, reden voor de VVVF om de ontwikkelingen nauwlettend te
volgen. “Wij hebben toen veel vragen van leden uitgezocht en beantwoord. De meest voorkomende vragen zijn in een lijst frequently
asked questions verwerkt en op ledennet geplaatst.”
Over de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW), bedoeld om bedrijven met behoud van werkgelegenheid te helpen overleven, kreeg de VVVF beduidend minder vragen.
Dat kwam deels omdat accountants en administratiekantoren de
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mogelijke besmetting te voorkomen. Of
aan het coaten van verpakkingen om de
voedselveiligheid, kwaliteit en versheid
van het voedsel te garanderen. Vergeet
ook niet de informatie op medicijnverpakkingen, waarbij inkt zorgt voor de
noodzakelijke informatieoverdracht over
en het correct gebruik van de medicijnen.
Daarnaast zet de sector een tandje
extra bij om de verdere verspreiding
van het coronavirus te voorkomen,
bijvoorbeeld door handgels en ontsmettingsmiddelen te maken. Of door
mondkapjes in te zamelen en aan zorgverleners ter beschikking te stellen. De
coatingsindustrie wordt vaak gezien als
leverancier van kleur en bescherming
van objecten, maar de functionaliteit
van coatings gaat verder.

ondernemers in de achterban daarover al hadden geïnformeerd.
VNO-NCW en MKB-Nederland hadden bovendien een handige
website met uitgebreide informatie over de NOW-regeling, waarnaar
de VVVF de ondernemers kon verwijzen.

Handreiking veiligheid
Een ander gevolg van de coronacrisis is dat de buddybezoeken van
de VVVF en VLK dit jaar stilvallen. In dat kader bezoeken veiligheidsexperts van leden elkaar om te helpen de veiligheidsprestaties verder te verbeteren. Om het buddysysteem toch levend
te houden, stelden de VVVF en de VLK een handreiking op met
informatie over veilig en gezond werken met het coronavirus. “Het
is een handige checklist om veiligheidsmaatregelen in het bedrijf
na te lopen”, verduidelijkt Feenstra. “Leden hebben al veel maatregelen doorgevoerd, maar er zitten vast maatregelen bij waarbij ze
nog niet stil hebben gestaan.” Ook ontwikkelde de brancheorganisatie een poster met richtlijnen die de leden kunnen ophangen in
het bedrijf om de medewerkers over de noodzakelijke maatregelen
te informeren, zoals anderhalve meter afstand houden en regelmatig de handen wassen.

Smart2Test, leverancier van ERICHSEN testapparatuur
Onze producten voldoen aan de hoogste wereldwijde norm
vereisten voor testtechnologie en de internationale kwaliteitseisen
voor nauwkeurigheid: DIN, ASTM, EN, AUTOMOTIVE NORMS, GM, IEC
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‘DE COATINGSINDUSTRIE
WORDT VAAK GEZIEN
ALS LEVERANCIER
VAN KLEUR EN
BESCHERMING VAN
OBJECTEN, MAAR
DE FUNCTIONALITEIT
VAN COATINGS GAAT
VERDER’

Webinars voor leden
Door de coronamaatregelen was het onmogelijk om voor de zomer
themabijeenkomsten te organiseren. Daarom heeft de VVVF online
versies hiervan (webinars) opgezet. Leden krijgen zo via Microsoft
Teams een update over bijvoorbeeld REACH en CLP, verplichtingen
bij transport en de huidige inspectie onder producenten van lijmen,
harsen en kitten. “We houden het kort, maximaal een uur, om de
concentratie van de deelnemers te waarborgen. Ook mogen er
maximaal 15 mensen deelnemen, zodat er voldoende ruimte is voor
vragen en interactie. Dat werkt erg goed.”
Leden kijken volgens Feenstra reikhalzend uit naar het moment dat
de landsgrenzen weer opengaan en dat product- en grondstofstromen weer maximaal op gang komen. Tegelijkertijd hebben ze al veel
maatregelen genomen om ook in de anderhalve-metersamenleving
de bedrijfscontinuïteit te waarborgen. De anderhalve meter afstand
is vaak wel te regelen, maar niet overal. Goed met elkaar rekening
houden in het bedrijf staat voorop. “Bedrijven delen hun werknemers vaak in twee groepen in, die op verschillende tijden in de productie werken. Niet per se in ploegendienst, maar bijvoorbeeld drie

dagen op en drie dagen af. Doel is om te voorkomen dat medewerkers elkaar besmetten. Mocht dat onverhoopt toch gebeuren in een
groep, dan kan de andere groep doorgaan met de productie.”
De VVVF volgt verder de ontwikkelingen bij overheden op de voet.
Feenstra: “Wij willen niet dat overheden maatregelen doordrukken nu
bedrijven alle zeilen bijzetten om de coronacrisis het hoofd te bieden.
Op Europees niveau werkt de VVVF nauw samen met andere nationale
brancheorganisaties binnen CEPE-verband. Het gaat niet alleen om lopende wet- en regelgeving, maar ook om specifieke zaken rond het coronavirus. Lidstaten grijpen nu sterk terug naar het eigen land. Daarom
is het belangrijk om te weten welke maatregelen overheden in andere
landen aan de verf- en drukinktindustrie opleggen.” De Europese Unie
koppelt de steunmaatregelen aan verduurzaming, een onderwerp dat al
de aandacht had van de VVVF en CEPE. De bedrijfstak stak de afgelopen jaren veel energie in de PEF (product environmental footprint) van
de EU, en brengt nu tevens de bijdrage aan de Green Deal in kaart. Die
activiteiten zetten de organisaties onverminderd voort.
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