JUSTUS TICHELMAN, GENERAL MANAGER BENELUX TRADE, BIJ PPG:

‘WIJ ZIJN
EEN ÉCHT
TECHNOLOGIEBEDRIJF’
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Het Amerikaanse coatingsbedrijf PPG
viert dit jaar 300 jaar activiteiten in
Nederland. Daarom organiseerde het
bedrijf 20 mei een evenement voor
journalisten en relaties op de locatie in
Amsterdam om recente innovaties te
bekijken en te ervaren. “Wij besteden
3 procent van onze omzet van 16, 8
miljard dollar aan R&D”, zegt Justus
Tichelman, General Manager Benelux
Trade, bij PPG.

De geschiedenis van PPG in Nederland gaat terug tot
1722. Toen bouwde Jan Pieterszoon Schoen in Westzaan een windmolen om pigmenten te malen voor
plaatselijke schilders. Het bedrijf dat hij oprichtte, Pieter
Schoen & Zonen, legde zich later toe op de productie
van verf. Het was een van de drie bedrijven die in 1972
fuseerden tot Sigma Coatings. Het bedrijf breidde verder uit en werd SigmaKalon, dat in 2008 door PPG werd
overgenomen.
“Tegenwoordig hebben we in Nederland vijf productielocaties en 1200 personeelsleden”, vertelt Justus
Tichelman, General Manager Benelux Trade, in een
kamer op de locatie aan de Oceanenweg in Amsterdam. PPG maakt hier sinds begin jaren negentig lakken
en kleurpasta’s voor de Benelux en andere Europese
landen. Ook is er een groot R&D-lab waar ruim 100
specialisten werken aan de verbetering van lakken.
Bijvoorbeeld door de levensduur te verlengen en de
weersbestendigheid te vergroten. Hierbij werken ze
nauw samen met R&D’ers uit de andere laboratoria

van PPG in onder meer de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en China.

Technologiebedrijf
PPG investeert 3 procent van de omzet van 16,8 miljard
dollar in 2021 aan R&D. “Dat is een hoop geld. Wij zijn
dan ook een écht technologiebedrijf”, zegt Tichelman.
De focus op R&D zorgt ervoor dat 24 procent van de
huidige omzet uit producten komt die maximaal vier
jaar op de markt zijn.
Een mooi voorbeeld is de brandwerende coating voor
de batterijen in elektrische auto’s. Eén van de innovaties
die tijdens het evenement werden getoond. PPG ziet het
als een enorme groeimarkt. Een auto heeft ongeveer
80m2 aan oppervlakte om te coaten. Bij elektrische
auto’s vertienvoudigt dat omdat er in de batterij veel
‘lagen’ zijn die een coating nodig hebben. “PPG beschermt en verfraait niet alleen, maar voegt ook extra
functionaliteiten toe, zoals brandwerendheid”, zegt
Tichelman, die ruim acht jaar voor PPG werkt.
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masters of
maintenance.
MASTERSOFMAINTENANCE.NL

Hét event voor
de schilder- en
onderhoudsbranche

SAVE THE DATE
2 + 3 november 2022
Hart van Holland, Nijkerk

Het programma van het evenement voor
de verf- en schildersbranche wordt nu ingevuld met sprekers en veel activiteiten.
Na twee jaar digitaal is het tijd voor het
opdoen van ervaringen. Het evenement
Masters of Maintenance van 2 + 3 november 2022 staat daarom bol van actie.
Het programma van Masters of Maintenance bestaat niet
uit een seminarprogramma met een serie sprekers met
lange verhalen. Integendeel, er komt een aantal sprekers
met een inhoudelijk verhaal, andere sprekers houden
een vermakelijk betoog. Ook is er ruimte voor vertier met
optredens en muziek. Tussendoor is er een uitgebreid
programma met workshops om zelf zaken uit te proberen. Ook staan er demonstraties op het programma, zoals
vastgoedinspectie via drones, eigentijds verftransport
via e-bikes, en andere verrassende zaken voor de verf- en
schildersbranche.

Workshops,
demonstraties
en innovaties
op Masters of
Maintenance
Laatste meters

Het evenement staat helemaal in de steigers om op 2 + 3
november 2022 te bruisen. Fabrikanten, leveranciers en
groothandelaren die belangstelling voor de laatste vierkante meters exposantenruimte, kunnen contact opnemen
met Suzanne Schoehuijs-Van der Knaap van de VVVF,
communicatie@vvvf.nl of tel. 06 371 402 41.
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FEITEN EN CIJFERS
LOCATIES:
PPG heeft in Nederland zes locaties:
Amsterdam (lakken en kleurpasta’s),
Uithoorn (muurverf), Den Bosch (pleisters),
Hoogeveen (autolakken), Tiel (coatings
voor verpakkingen) en Delfzijl (silica).
WERKNEMERS:
Amsterdam (350), Delfzijl (110), Den Bosch
(25), Hoogeveen (50), Tiel (90), Uithoorn
(340) en 61 winkels verspreid door het land
Totaal: 1200
AFZETMARKTEN:
Benelux en andere Europese landen,
waaronder Duitsland en Frankrijk
MEER INFORMATIE:
www.ppg.com

Verduurzaming verfrecepturen

TEKST: ADRIAAN VAN HOOIJDONK
FOTO’S: PPG
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De verduurzaming van de verfrecepturen staat hoog op
de R&D-agenda. Door de Europese Green Deal ontkomt
PPG er volgens hem niet aan. Tichelman benadrukt dat
het coatingsbedrijf nog niet precies weet wat de Green
Deal concreet gaat betekenen. “Daarvoor moeten we
de wetsvoorstellen afwachten. We staan nog aan het
begin.” Hoe gaat de Europese Commissie bijvoorbeeld
duurzaamheid definiëren? Gaat het dan alleen om het
product, zoals verf, of de bijdrage die verf levert aan
de levensduurverlenging van cruciale objecten, zoals
bruggen en gebouwen? Eén ding is volgens hem zeker:
de verf- en drukinktindustrie omarmt de Green Deal en
kijkt samen met de Europese brancheorganisatie CEPE
en de VVVF hoe de sector de verduurzamingsslag kan
maken.
Het leidt volgens Tichelman sowieso tot meer innovatie. De beperkte beschikbaarheid van bepaalde grondstoffen is volgens hem slechts een kleine hobbel. “We
zullen de oplossing vanzelf vinden als de richting van de

VVVF&PODIUM

VVVF BIEDT
BEDRIJVEN EN
KENNISCENTRA EEN
PODIUM OM KENNIS
EN ERVARING TE
DELEN MET DE VERFEN INKTBRANCHE

BYK-GARDNER / DIJKSTRA PLASTICS / E & R /
ELCOMETER / EMSBROEK / ESKENS PROCESS
SOLUTIONS / A. FOETH / HILDERING PACKAGING /
JOKEY / KRÜSS / SCHÜTZ BENELUX / TOXIC
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Green Deal duidelijker is. Wet- en regelgeving is immers
de grootste driver voor innovatie.”

Beperkingen
PPG kampte de afgelopen twee jaar met verschillende uitdagingen in de keten, waaronder een tekort aan
grondstoffen. Daar heeft het bedrijf op geschakeld.
“Aanvankelijk moesten we productiebatches afgelasten.
Onze mensen wisten de verfformules echter zo aan te
passen dat ze hetzelfde resultaat bereikten met grondstoffen die wél beschikbaar waren.” Voor een batch
van 3000 kilo verf kwam PPG 50 kilo van een bepaalde
grondstof tekort. Door 20 kilo van een grondstof met
een vergelijkbaar effect uit de vestiging in de UK te
halen, wist het bedrijf de batch toch te draaien. “Een
exceptionele prestatie van onze R&D’ers”, benadrukt
Tichelman. Het bedrijf heeft nu vooral last van de overspannen arbeidsmarkt. Door een tekort aan chauffeurs
is het een uitdaging om producten tijdig te leveren. Ook
de inflatie zorgt voor problemen.

Iconische projecten
PPG leverde in Nederland een bijdrage aan meerdere
iconische projecten. Tichelman noemt onder meer de
Zalmhaventoren in Rotterdam en het Shell-gebouw in
Den Haag. Maar ook is hij trots op de bijdrage aan het
Pontsteigergebouw in de hoofdstad. De credits gaan
volgens hem zeker niet alleen naar de verffabrikant.
“De rol van schilderbedrijven, zoals VAB uit Volendam
bij het Pontsteigergebouw en de Zalmhaventoren, en
Dibostuc uit Rijnsburg bij het Shell-gebouw, is essentieel. Schilderen is immers écht vakwerk.”
De consolidatieslag in de verfindustrie zet volgens hem
onverminderd voort. Zo heeft PPG alleen al de laatste
twee jaar zes bedrijven overgenomen, waaronder de
Finse verfproducent Tikkurila. “Wij passen niet alleen
goed bij elkaar qua bedrijfscultuur, maar vergroten hiermee ook onze positie in decoratieve verven in Noordoost-Europa.”
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voor alle soorten vulgoed

voor meer componenten

voor impact op het schap

voor veilig transport

Al 60 jaar de beste verpakkingsoplossingen
speciaal voor verf en chemie
www.hildering.com

