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CORONAVIRUS

In verband met het coronavirus zijn de
genoemde data in deze Vizier voor wat betreft
de Voorjaarsbeurzen evenals de trainingen,
fabrieksbezoeken en relatiedagen onder voorbehoud. Houd onze website in de gaten voor
actuele informatie rondom deze evenementen
en eventueel andere maatregelen met betrekking tot het virus.

LIEVER DE LUCHT IN

Om

jou

zo

goed

mogelijk te helpen,

Van Wijk Verf verwelkomt
Uw Groene Vakwinkel
Sebas Budding, eigenaar van Budding Hout en Bouwservice en Marco Diepeveen, verkoopadviseur Retail bij Van Wijk Verf

benutten we elke centimeter van het magazijn. En als dat niet
genoeg is, dan gaan
we gewoon de lucht in. Door toename van het
aantal klanten was er vraag naar extra ruimte:
een nieuwe verdiepingsvloer was de oplossing.
Zo houden wij alles op voorraad en heb jij je
bestelling altijd de volgende dag in huis. Hoe

Voor al haar klanten staat Van Wijk Verf dag in, dag uit klaar als kennis- en businesspartner. Maar naast onze huidige, trouwe klanten maakt het ons, na 59 jaar, nog
altijd trots als ook nieuwe organisaties voor Van Wijk Verf kiezen. Begin dit jaar
verwelkomden we een mooie nieuwe klant: Uw Groene Vakwinkel.
Uw Groene Vakwinkel telt 173 winkels, verspreid

ze onze snelle levertijden en hoogstaande service.

over heel Nederland. Enkele winkels zijn al jaren

Bovendien werken we al geruime tijd prettig samen

klant van Van Wijk Verf. Recent ontstond de

met een klein aantal Groene Vakwinkels, dus we

mogelijkheid om nauwer samen te werken. Marco

zijn geen onbekenden van elkaar. Het verschil is

Diepeveen, verkoopadviseur Retail bij Van Wijk

dat we nu contractleverancier zijn voor alle winkels

Verf, vertelt: “In de afgelopen jaren kruisten onze

met betrekking tot verf gerelateerde spullen. Van

wegen elkaar regelmatig. Door het wegvallen van

verf tot lijm, kit, vulmiddelen en veel meer. Daar

hun leverancier kwamen veel Groene Vakwinkels in

zijn we trots op!”

de problemen met de bevoorrading. Toen zijn we

groot we ook zijn, onze service blijft hetzelfde.

MAKKELIJKE KEUZE

het gesprek aangegaan om te kijken hoe Van Wijk

Pluim

Verf kon helpen.”

Deze ontwikkeling leidt ook intern tot mooie

Alex Groothuizen, eigenaar van ABC Schilders

uitdagingen. Marco: “We krijgen er nu dagelijks

in Leuth, vertelt: “Toen ik in 2016 voor mezelf

nieuwe klanten bij. Daar zijn we superblij mee. We

begon, was de keuze voor Van Wijk Verf erg

Het bleek een goede match. Binnen de Groene

waarderen de extra inspanningen van de collega’s

gemakkelijk. De service is heel groot. Als ik een

Vakwinkels heeft elke ondernemer veel vrijheid.

in het magazijn, de logistiek, de inkoop en de plan-

product nodig heb, doen ze er alles aan om me

Dit ‘vrije’ en gemoedelijke karakter past heel goed

ning enorm. Al deze collega’s verdienen wat mij

snel te helpen. Daarnaast is er veel persoonlijk

bij de cultuur van Van Wijk Verf. Marco vervolgt:

betreft een pluim! Samen zorgen we ervoor dat

contact en zijn alle medewerkers heel betrok-

“Voor de Groene Vakwinkel is het fijn dat we totaal-

we een echte kennis- en businesspartner zijn én

ken bij hun klanten. Ook vind ik het leuk dat ze

leverancier zijn in de verfbranche. Ook waarderen

blijven voor al onze klanten.”

workshops organiseren. Je kunt altijd mee.”

Contractleverancier
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Vernieuwing van het online bestelsysteem
Het online bestelsysteem is een handig platform voor klanten
van Van Wijk Verf. Het biedt de schilder of retailer de mogelijkheid om bestellingen te plaatsen en inzicht te krijgen in het
uitgebreide assortiment. Dit systeem is binnenkort nog beter…
Het is tijd voor vernieuwing van deze tool én er komt een app aan. Graag
delen we onze plannen met je.

We brengen gemak
Na de optimalisatie is het systeem sneller en makkelijker te gebruiken. Vooral
de manier van zoeken naar een product verbetert. Nieuw zijn de up-to-date

Online bestellen

productinformatie en productafbeeldingen, zodat je ook ziet wat je bestelt.
Dat is een waardevolle toevoeging voor de gebruikers. En, uiteraard, krijgt
het systeem een eigentijds uiterlijk.

Online bestelsysteem: inzicht en snelheid
De historie van Leo van Beusichem met

Inzicht voor nieuwe contacten

Van Wijk Verf gaat ver terug. Zijn vader

We maken van het bestelplatform een nog completer bestelsysteem en

was één van onze eerste klanten. Leo is

een digitale catalogus. In de toekomst krijgen ook nieuwe contacten

eigenaar van Kluswijs in Kesteren, vroe-

toegang, om inzicht te krijgen in het Van Wijk Verf assortiment. Dat is

ger ‘Van Beusichem doe het zelf’, en kiest

nieuw, omdat het bestelsysteem op dit moment alleen beschikbaar is voor

steevast voor Van Wijk Verf als business-

klanten.

partner. Leo: “Het team gebruikt het
online bestelsysteem regelmatig. Het

Mobiel bestellen

handige is dat je altijd inzicht hebt in

In april wordt ook de app gelanceerd. Hiermee is het ook mogelijk om op

de voorraad, prijzen en een bestelling is

mobiel te bestellen. Ben je nieuwsgierig naar het bestelsysteem of wil je

snel geplaatst. Dankzij het bestelsysteem

weten hoe je dit kan gebruiken? Informeer ernaar bij jouw persoonlijke verf-

Wilma en Leo

bedienen wij onze klanten extra goed.”

adviseur.

Met Van Wijk Verf op pad
Ga je met ons mee op pad voor kennis
en tips? We organiseren het hele jaar
door trainingen en events voor onze

12,5 jaar in dienst:
Marieke Vermeer

partners. We verzorgen workshops, vertellen over de laatste ontwikkelingen

Op 2 maart 2020 was Marieke

en nieuwe producten. Ook deelnemen

Vermeer 12,5 jaar in dienst bij Van

aan de trainingen? Neem contact op

Wijk Verf. Haar functie is groepscon-

met jouw verfadviseur, want het aantal

troller, maar ze speelt ook een rol in

plaatsen kan beperkt zijn.

P&O en is preventiemedewerkster.
“Bij mijn sollicitatie stuurde ik des-

7 mei - Van Dams Kwastenfabriek

tijds een onzijdig CV, bewust. Toen ik

Tijdens het fabrieksbezoek bij Van Dams staan de Goudhaantje schilder-

werd gebeld, vroeg de directeur naar

kwasten centraal. Probeer ze zelf eens uit en krijg de laatste Goudhaantje

meneer Vermeer, maar het was dus

nieuwtjes mee.

mevrouw!” Bij haar kennismaking

11 juni - Pitch & Putt Molenhoek inclusief diner in Restaurant

Marieke Vermeer

merkte ze meteen de goede sfeer op
en dat is wat ze nog steeds zo fijn

‘De Loopplank’

vindt aan haar werk. “Mijn doel is mezelf blijven uitdagen. Mijn colle-

Het jaarlijks terugkerende Pitch en Putt is onze actieve en smakelijke

ga’s houden me ook lekker scherp. Ik heb nooit zo lang ergens gewerkt,

relatiedag, die mag je niet missen.

maar hier blijft het afwisselend.”

Lees ook over onze voorjaarsbeurzen op pagina 6.
En vergeet je niet aan te melden.
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Samen bouwen aan
de toekomst van
Van Wijk Verf

Ze doen moeite
om me bij te staan
John van As, eigenaar van het gelijk-

Het begin van een

namige schildersbedrijf in Wijchen,

nieuw jaar is een

is al dik twintig jaar een tevreden

mooi moment om

klant van Van Wijk Verf. Hij vertelt:

terug te blikken én

“Er is veel kennis aanwezig. Als ik

vooruit te kijken. Zo

vragen heb, bijvoorbeeld over een

ook binnen Van Wijk

specifieke ondergrond, dan denken

Verf. Op 15 januari

ze met me mee.” Ook waardeert

2020 kwamen alle

John het hoge serviceniveau.

verkoopadviseurs

John: “Ik ben nu bijvoorbeeld bezig

bijeen om, onder lei-

met het binnenhalen van een grote

ding van onze per-

klus. Ze doen moeite om mij bij

sonal trainer Jorge

te staan. Dat is heel fijn. Of je nu

Wong, plannen te

groot of klein bent: voor iedereen

maken

wordt even hard gelopen. Je voelt

voor

het

nieuwe jaar. Alex van
Afsluiten met een hapje en een drankje

Kuilenburg,

je gehoord en serieus genomen.”

John van As

direc-

teur Van Wijk Verf,

kijkt terug op een productieve dag. “We hebben een bedrijfscultuur waarin

aan het verkoopbeleid, dat daardoor ook door alle medewerkers gedragen

we eerlijk en open kunnen en durven zijn. We zijn allemaal betrokken en wil-

wordt. Ook stonden we stil bij zaken als duurzaamheid, marketing en inno-

len oprecht een bijdrage leveren.”

vatie. Een mooi voorbeeld daarvan is het optimaliseren van ons bestelsys-

Doelen bepalen en afspraken maken

teem. We keken daarnaast vooruit naar ons 60-jarig jubileum in 2021. Het is
mooi dat we dit echt als team doen: doelen bepalen en afspraken maken.

Tijdens de brainstorm is onder andere stilgestaan bij de gezamenlijke doel-

Daarnaast was het ook een heel gezellige dag, die we afsloten met een hapje

stellingen tot en met 2022. Alex: “Op die manier werkten we constructief

en een drankje.”

Totale make-over vestiging Tiel
Wie onze vestiging in Tiel bezoekt, ontdekt dat
het pand van Van Wijk Verf een metamorfose heeft
ondergaan. Met een prachtig resultaat!
De werkzaamheden zijn circa 1,5 jaar geleden begonnen. Zowel
de binnen- als buitenkant van het pand zijn aangepakt. De binnendienst in Tiel – bestaande uit Mijnis, Eric, Gertjan, Robin en
Boy – maakte plannen voor het opknappen van de verkoopruimte. Het resultaat: een leuke zithoek voor klanten, een keukentje, een nieuwe vloer in de hal en een lange verkoopbalie
die in verbinding staat met het magazijn. Daarnaast kregen de
vloeren in de verkoopruimte en achter de balie een nieuwe coating en de schappen een nieuwe, frisse kleur.
Cor, Tjaka en Barend pakten de buitenkant van het pand aan.
Geel en rood zijn vervangen door stijlvol antraciet. De kozijnen zijn geschilderd en de gehele buitenkant is gespoten. Ook
zijn de ramen bestickerd en is de gevelbelettering vernieuwd.
Daarmee is het gehele pand in een mooi, modern jasje gestoken
én zijn we ook ’s avonds goed zichtbaar.
Aan iedereen die een bijdrage leverde: heel erg bedankt!
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Wijzonol lanceert vernieuwde Advies app
Na een lange dag schilderen ook nog een advies en offerte
uitwerken? Dat wordt een stuk makkelijker met de Wijzonol
Advies app! We vroegen Joop van den Berg, key accountmanager bij Wijzonol, naar de nieuw app die op 3 februari
werd gelanceerd. Hij vertelt: “Met de vernieuwde app is het
mogelijk om razendsnel een goed verzorgde en onderbouwde
offerte, met jouw eigen bedrijfsnaam en logo erop, uit te
brengen.”

Productinformatie
Ten eerste is het nieuw dat de schilder, bij vragen of uitdagingen, op drie
manieren laagdrempelig contact kan opnemen: via mail, whatsapp of
videobellen. Daarnaast zijn in de vernieuwde app ook alle productbladen
met technische informatie beschikbaar. Joop: “Daarmee heeft de schilder
nu ook alle productinformatie, inclusief veiligheidsbladen, bij de hand.
Productinformatie kan je heel eenvoudig aan een offerte toevoegen.”

Supersnel

T-shirt cadeau

Ook binnen Van Wijk Verf gebruikt men de app graag. Tjaka Huwaë, verkoop-

Om de lancering van de vernieuwde app te vieren, ontvangt iedereen die

adviseur bij Van Wijk Verf: “Met de app kan ik supersnel een advies maken

één van de Van Wijk Verf filialen bezoekt én de vernieuwde Wijzonol app

terwijl ik op locatie ben. Bij een werkopname maak ik tegelijkertijd een advies

heeft gedownload tijdelijk een gratis t-shirt. Hierbij geldt op = op. De app is

en dit levert een enorme tijdwinst op.”

beschikbaar voor Android en iPhone. Download hem gratis in Google Play
(Android) of de App Store (iPhone).

Technische groothandel Damitech
breidt uit met verfafdeling
Bij groothandel Damitech in Kesteren kunnen
bouwbedrijven, loodgieters, elektriciens en
hoveniers goed terecht voor onder andere gereedschappen, bouwmaterialen en leidingsystemen.
Sinds kort is het assortiment verder uitgebreid
met een splinternieuwe verfafdeling.
Wouter Schouten, eigenaar van Damitech, vertelt: “Om de
breedte op te zoeken, wilden we ook verf verkopen. Via ons
netwerk hoorden we van Van Wijk Verf. Het klikte: we zetten
beiden de klant centraal, hanteren korte lijnen en we doen
het samen.”

Een complete verfafdeling
Mark Beck, verkoopadviseur Retail bij Van Wijk Verf: “We
maakten een assortimentsvoorstel en een tekening voor de
inrichting van de beschikbare ruimte. Met onder meer merken als Wijzonol, Vewelux, Koopmans, Lacq, Repaircare en
diverse non-paint zoals kwasten, rollers, beugels en schuurpapier. Er staat echt een complete verfafdeling.”
Wouter: “In februari zijn we gestart met het verbouwen van de
winkel en op 5 maart hebben we de nieuwe verfafdeling feestelijk geopend. Wees welkom om een kijkje te komen nemen.
We zijn elke werkdag ’s ochtends al om zes uur open!”
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Vraag naar Vewelux bij schilder én
verfspeciaalzaak
In eerdere Vizieren hebben wij aandacht besteed aan de
aqualijn, de doorwerklakken én de verfspuitlakken van
Vewelux. Hoe gaat het nu met het assortiment van Vewelux
en voor wie is dit interessant? We hebben Tjaka Huwaë en
Mark Beck, verkoopadviseurs bij Van Wijk Verf, gevraagd
naar de reacties.
Tjaka: “De Vewelux laklijn is al erg populair, het verkoopt verrassend
snel voor een nieuwe laklijn. Normaal is de interesse in een nieuw product niet meteen gewekt, maar dat is nu wel het geval. Ik denk dankzij
de eerdere, positieve ervaringen met de muurverven van Vewelux. Deze
lijn is al jaren een favoriet bij de vakschilders. Ze doen het goed in onze
schappen.”
“De watergedragen laklijn én de spuitverflijn zijn qua prijs-kwaliteitsverhouding goede keuzes,” vervolgt hij. “Mijn tip voor de schilder: geef de Vewelux

Jarno de Heus

buitenlakken een kans, kies eens níet voor de standaard bekende merken. Je
zal gauw genoeg overtuigd zijn.”

Vewelux welkom in de winkels
We vroegen Mark, onze retailspecialist, hoe Vewelux het in de winkels doet.
Mark: “Voor de verfwinkels zijn twee lijnen van Vewelux aantrekkelijk: de
lakken en muurverven, maar ook de non-paint is voor winkels een mooie

“We verkopen Vewelux
sinds het begin”

aanvulling. De winkel heeft wel een Vewelux mengmachine nodig, dit vraagt

Verkoopmedewerker bij Henk van Wijk, Jarno de Heus, voorziet een

om een kleine investering die zich op termijn weer terugverdient. En de

goede toekomst voor Vewelux-producten in de winkel: “We verkopen

non-paintlijn van Vewelux is een ideale aanvulling op de bekende A-merken

Vewelux sinds het begin, het is uitgegroeid tot een kwaliteitsmerk.”

in de verfspeciaalzaak. We denken met ons schappenplanadvies hier altijd

Voor consumenten is Vewelux vaak nog nieuw. Soms kennen ze het,

in mee.”

als het eerder is gebruikt door hun schilder bijvoorbeeld. Ik leg dan
uit dat de prijs schappelijk is en de verf van professionele schilders-

We blijven verbeteren

kwaliteit. Dat maakt klanten enthousiast. We hebben niet het gehele

We willen graag het allerbeste maken met Vewelux. Voel je vrij om jouw

Vewelux assortiment in huis, maar als een product ontbreekt, regelt

ervaring met jouw verfadviseur te delen. Heb je een aanvulling?

Van Wijk Verf het snel.”

Welk nieuw Vewelux product zou jij willen zien?

Blijven bouwen aan het team
Het werven van nieuwe medewerkers is telkens weer een leuke uitdaging. We vinden ons
team bepalend voor ons werk en zijn trots als nieuwe teamleden zich aansluiten bij de
‘Van Wijk Verf-club’.
Onlangs maakte Loek Kivits de stap naar het verkoopteam in Nijmegen. Hier gaat hij samen met Fred, Kees en
Edwin de klanten bedienen. Zijn stap naar het verkoopteam bracht de vraag mee: wie gaat Loeks oude functie op
de logistieke afdeling in Tiel invullen? De zoektocht ging van start en we kunnen zeggen: we hebben ‘m.

Welkom Garo
Sinds januari is Garo Ghazar onze nieuwe collega. Garo weet inmiddels in en om het magazijn zijn draai prima te
vinden. Hij is ingewerkt door Cees van Rooijen, die Garo, vanwege zijn jarenlange ervaring, ‘Opa Cees’ noemt. Blij
met zijn nieuwe baan trakteerde Garo op Syrische hapjes. Weer een enthousiaste collega die ons team versterkt.
Welkom bij de club, Garo!
Nieuwe collega Garo Ghazar (links)
en ‘opa’ Cees van Rooijen

Werken bij Van Wijk Verf? Houd onze website in de gaten voor openstaande vacatures.
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Is groen schilderen jouw standaard?
Ontstaat na vliegschaamte ook de schilderschaamte? We
hopen het niet! Het thema milieubewust en groen werken
staat bij veel schildersbedrijven, bouwbedrijven, woningbouwcoöperaties inmiddels hoog op de prioriteitenlijst.

Geef duurzamer en milieubewust schilderen een kans en stel het voor
aan jouw klanten. Laat zien dat je meedenkt en werk zelf ook mee aan
een beter milieu.

Schilders richten zich bij de keuze van hun producten vooral op de kwaliteit van de verf: hoe droogt het en welke glans levert het op? Ook de
verwerking is belangrijk, want je gebruikt de verf dag in dag uit. En dan
óók nog groen gaan schilderen?

DE FEITEN
We hebben de groen-feitjes op een rij gezet om je keuze voor wel of niet
groen(er) te gaan schilderen te vergemakkelijken:
• je betaalt geen hogere prijs voor duurzame verf
• je ervaart vergelijkbare verwerking en snelle droogtijd
• je werkt met zo min mogelijk schadelijke oplosmiddelen, dus minder
schadelijk voor je gezondheid en bovendien minder kans op allergieën
• je kunt jouw klant vertellen dat ze een lagere CO2-footprint opleveren
• je belooft jouw klant minimaal zeven jaar onderhoudsarm schilderwerk
• je kunt nu al kiezen voor groene verfmerken zoals Keim, Wijzonol en
Copperant

Consument kiest voor
professioneel advies

Meer kennis, beter inkopen
Mis

het

niet:

onze

geroemde

Voorjaarsbeurzen!

De retailklanten van Van Wijk Verf zitten niet stil. Zij blijven
vernieuwen en maken bewuste keuzes voor een succesvolle
zaak. We vroegen Mark Beck, onze retailspecialist, naar de
laatste ontwikkelingen in de retail.

• Vrijdag 14 mei (14.00 – 20.00 uur) bij

“Steeds meer winkels willen een unieke en eigen formule creëren. Het draait

Op onze Voorjaarsbeurzen staan ver-

niet meer om de hoogste kortingen”, vertelt Mark. “Consumenten hebben

schillende A-merkleveranciers. Ze bieden je lucratieve acties; van

sterke behoefte aan professioneel advies over toepassingen van verf, kleurge-

scherpe inkoopvoordelen tot prachtige kortingen. Én geavanceerde

bruik en de juiste materialen bij het project. Uitgebreid advies en service ver-

kennisdeling; van administratieve ondersteuning tot de nieuwste

lenen is dé manier waarop retailers zich onderscheiden van de concurrent.”

producten. Kom jij ook?

Van Wijk Verf Nijmegen
• Donderdag 27 mei (14.00 – 20.00
uur) bij Van Wijk Verf Doetinchem

Assortiment bijsturen
Van Wijk Verf ondersteunt retailers, op aanvraag. “Wij hebben kennis van de
huidige markt”, vervolgt Mark. “Op basis hiervan adviseren wij de winkeliers

Meedenken

over het samenstellen van hun assortiment en het bedienen van hun klanten.

Ondertussen krijgt Mark ook nieuwe, heel andere vragen. “Je merkt dat de

Soms mag het assortiment of de uitstraling vernieuwd worden. Dan maken

winkels steeds bewuster bezig zijn met online, zoals social media. Ook over

we samen een nieuw schappenplan. Zo’n update geeft de hele zaak, inclusief

de mogelijkheden op dit terrein denken we als businesspartner graag met

de medewerkers, een boost.”

de retailers mee.”

Met 7 vestigingen is Van Wijk Verf een aanzienlijke organisatie en een grote speler in de

VAN WIJK VERF TIEL

regio. Naast onze hoofdvestiging in Tiel heeft Van Wijk Verf ook servicepunten in Arnhem,

Kellenseweg 20

Ede, Lichtenvoorde, Nijmegen, Doetinchem en Zutphen.

4004 JD Tiel
0344 - 614 141
tiel@vanwijkverf.nl
vanwijkverf.nl

