A

P

R

I

L

•

2

0

2

1

“Met dit sterke team houden we de

OPENINGSTIJDEN VAN WIJK VERF IN 2021

focus op innovatie, kwaliteit en service”

Van Wijk Verf staat graag voor je klaar. Zo zijn we
dit jaar tijdens de bouwvak open volgens onze
reguliere, ruime openingstijden. Alleen op zonen feestdagen (Tweede Paasdag, Koningsdag,
Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, Tweede
Kerstdag en Oudjaarsdag) zijn we gesloten. We
zien je graag in één van onze vestigingen!

35 JAAR BIJ VAN WIJK VERF!

Het kernteam (v.l.n.r.) Gertjan, Mark, John, Alex, Lara, Eric en Tjaka.

Een nieuw jaar is een mooi moment om vooruit te kijken. Wat staat er in 2021 op de agenda?
We gingen in gesprek met Alex van Kuilenburg, directeur bij Van Wijk Verf, over de kracht van
samenwerken, innovatie en – uiteraard – het 60-jarig jubileum van Van Wijk Verf.
“Ik durf wel te zeggen dat we op dit moment het

ons Management Team. Op die manier houden

beste en sterkste team ooit hebben staan bij Van

we ook op de lange termijn een focus op innova-

Wijk Verf. Dan heb ik het over alle afdelingen:

tie, kwaliteit en service.” Een mooi voorbeeld van

van verkoop binnen en buiten, administratie en

innovatie in het komende jaar betreft de intro-

inkoop tot magazijn en logistiek”, vertelt Alex van

ductie van de Vewelux Multimax en de verbeterde

Kuilenburg. “Een belangrijk onderdeel van onze

Vewelux Extra Reinigbaar. “Ons eigen technische

bedrijfscultuur is dat we medewerkers en klanten

team is continu scherp op mogelijke verbeterin-

oprecht willen helpen en faciliteren. Dat schept

gen om producten en diensten van topkwaliteit te

Op 17 maart 2021 was het maar liefst 35 jaar

een heel sterke, onderlinge band. Daardoor kon-

blijven leveren.”

geleden dat Jan van Maassen in dienst kwam

den we onze medewerkers in coronatijd bijvoor-

bij Van Wijk Verf. Een fantastische mijlpaal!

beeld de vrijheid geven om werk en privé naar

Hét hoogtepunt is het 60-jarig bestaan van Van

Jan begon in 1986 in de verkoop binnendienst

beste kunnen zelf in te delen, terwijl er tegelijker-

Wijk Verf op 2 november 2021. Alex: “Dat is iets

van onze vestiging in Nijmegen. Daarna was hij

tijd als een team echt keihard werd gewerkt om

om heel trots op te zijn. Vooral in deze onzekere

vertegenwoordiger en vandaag de dag is Jan

alle klanten te kunnen bedienen.”

tijden. We zijn al 60 jaar een onafhankelijk fami-

al jaren onze verkoopleider en lid van het MT.

liebedrijf en dit willen we graag met klanten en

Bovendien al 35 jaar een enthousiaste, betrok-

medewerkers vieren. Vanwege corona is niet alles

ken en fijne collega. We zijn superblij dat Jan al

In de afgelopen jaren heeft Van Wijk Verf zich ont-

mogelijk, maar we kijken graag wat wél kan. Zoals

zolang onderdeel van ons mooie team is. Op 17

wikkeld naar kennis- en businesspartner. Alex: “Dit

diverse spectaculaire voorjaarsacties. Ook hopen

maart werd hij daarom door zijn collega’s in het

willen we in de toekomst waarborgen. Daarom

we ons jubileum groots te vieren op de SGA-

zonnetje gezet. Uiteraard in Nijmegen, waar het

hebben we recent intern een kernteam samen-

beurs. En door het jaar heen gaan we personeel

allemaal begonnen is. Proficiat Jan!

gesteld bestaande uit jonge mensen die worden

en klanten geregeld verrassen. Want: wie jarig is,

opgeleid om in de toekomst plaats te nemen in

trakteert!”

Lange termijn visie
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Samen ontwikkelen wij
toekomstbestendige producten
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l. Actie loop
Van Wijk Verf filiaa

Dat Van Wijk Verf actief luistert naar de wensen van zijn klanten, is goed
te zien in de producten van Vewelux. De Vewelux-productlijn is ontwikkeld
in nauwe samenwerking met professionele schilders. Dit resulteerde in topkwaliteit voor een goede prijs. Zelfs na de ontwikkeling blijven wij luisteren, testen en verbeteren. Zo ben je verzekerd van de allerbeste kwaliteit.
Andere tijden, andere allrounder
Zo kwam ons ter ore dat onze Allround-topper ’Vewelux Superacryl’ minder
geschikt was voor gladde ondergronden door zijn lobbige eigenschappen. Deze
eigenschap is juist wenselijk bij gestructureerde oppervlaktes, maar de afwerkingswens van de consument verandert geleidelijk van structuur naar glad.
Hierdoor veranderen de wensen voor een allround-verf ook van de professionele
schilder. Daarom met gepaste trots presenteren wij onze toekomstige bestseller:

“We komen graag voor
materialen en advies”
Gerrit van Dijk is zelfstan-

NIEUW: de strakke allrounder Vewelux Multimax

dig vakschilder in Druten en

Een krachtige verspuitbare allrounder met een extreem gladde afwer-

omgeving. Gerrit: “Ik zit al

king. Deze goed dekkende muurverf is uitermate geschikt voor egale

37 jaar in het vak en ben 25

oppervlaktes door zijn uitstekende verwerkbaarheid. Muren blijven

jaar ondernemer en erkend

langdurig beschermd door de lage vuilaanhechting en zijn schrobvaste

schilder. Het bedrijf nam ik

eigenschappen.

over van mijn vader. Ik werk
veel samen met een goede

Producteigenschappen in het kort:

kameraad, al zo’n 10 jaar

• Mooie, gladde afwerking
na droging
• Goede dekking
• Onverzeepbaar
• Schrobvast
• Duurzame bescherming

doen we veel projecten met

• Lage vuilaanhechting
• Uitstekende verwerkbaarheid
• Verspuitbaar
• Leverbaar in lichte en donkere
kleuren
• Verpakkingen 2.5L, 5L en 10L

z’n twee.“
“We komen graag bij Van
Wijk Verf voor onze materialen, vooral Wijzonol en Vewelux. Ook vraag
ik Edwin, Jan of Fred wel eens wat extra advies, in situaties waar ik niet
helemaal uitkom. Ik vertel klanten altijd wat ze mogen verwachten.
Daarbij is de juiste aanpak van belang.” .
Het aanbod van Van Wijk Verf is ook naar wens: “Ik mis eigenlijk niks,

Merk jij ook dat je klanten steeds vaker vragen om een strakke afwerking?

dus ben er zeker blij mee. We hebben genoeg werk te doen, we komen

Dan is Vewelux Multimax misschien jouw nieuwe allrounder. Van 5 april tot

er regelmatig.”

16 april kan je deze nieuwkomer voordelig proberen door gebruik te maken
van de introductiekorting!
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Twee nieuwe locaties voor Van Wijk Verf

Schets van het nieuwe pand in Zutphen

Van Wijk Verf groeit. We zijn blij dat steeds meer mensen de
weg naar Van Wijk Verf weten te vinden. Daarom werd het
tijd voor een nieuw pand voor onze vestiging in Zutphen en
uitbreiding met een vestiging in Wijchen. Voor beide plaatsen
hebben we nu een mooie oplossing gevonden!
In Zutphen laat Van Wijk Verf aan de Loohorst 6 een nieuwe vestiging bouwen. Op deze mooie zichtlocatie opent Van Wijk Verf naar verwachting in
het voorjaar van 2022 haar deuren. Met een ruime verkoopruimte van 450m2
willen we onze klanten in de regio nóg beter gaan bedienen.
Vanwege de groei van onze vestiging in Nijmegen zijn we erg blij met het
vooruitzicht van een extra vestiging aan de Bijsterhuizen 3011 in Wijchen. Op
deze centrale plek met veel parkeerplaatsen staan we graag voor je klaar.
Het is nog even onzeker wanneer we deze vestiging kunnen openen. We houden je graag op de hoogte via onze social mediakanalen.

Samen succesvol,
samen vieren
Van Wijk Verf bestaat dit jaar 60 jaar en dat
laten wij niet ongemerkt voorbijgaan; dat
vieren we samen met jou! De afgelopen jaren
zijn we uitgegroeid tot een landelijke speler met 7 vestigingen,
maar één ding is onveranderd: onze bedrijfscultuur.

De toekomstige vestiging in Wijchen

“Werkplezier
met Wijzonol”
Jan van de Pol nam het
schildersbedrijf over van
zijn vader. En daarmee

We zijn méér dan een verfgroothandel. We zijn jouw kennis- en businesspart-

ook

ner. We geven niet alleen verftechnisch advies, maar ook advies over jouw

met Van Wijk Verf. Hij is

marketing en bedrijfsvoering. Zo groeien we samen. Want als onze klanten

inmiddels zelf 17 jaar klant

groeien, dan groeien wij ook. Dus mede dankzij jouw succes bestaan wij 60

en zijn materiaal wordt

jaar en daarom vieren wij dit jubileum ook met jou.

dagelijks besteld in Ede.

Jubileumacties
De eerste week van onze actieperiode zit er alweer bijna op. Ben jij een

de

samenwerking

Schildersbedrijf T. van de
Pol werkt met 7 man en is
gevestigd in Garderen.

Vewelux-feestbeest? Dan heb je vast oren naar de acties van komende weken.

“We komen voornamelijk bij Van Wijk Verf in Ede, de binnen-

Zie het artikel op pagina 2 voor meer informatie of neem contact op.

dienst is top en de vertegenwoordiger Barend staat altijd voor

Hoe wij je verder gaan bedanken, houden we nog even geheim. Dit kun-

ons klaar.” Er wordt voor 90% met Wijzonol gewerkt. “Het assor-

nen we wel zeggen: bereid je voor op nog tien weken met knetter-

timent is goed en het is een mooi Nederlands merk. Het belang-

scherpe prijzen, gratis materiaal en fraaie cadeaus. Kan je niet

rijkste is een tevreden klant die mooi schilderwerk krijgt. Als er bij

wachten? Wij ook niet! We houden je op de hoogte via onze

Van Wijk Verf mooie acties op Wijzonol zijn, dan doe ik mee, als

social mediakanalen en website. Vier jij met ons mee?

het maar aansluit op wat ik nodig heb!”
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Maak kennis met ons kernteam!
Het Management Team van Van Wijk Verf is een belangrijke schakel binnen het bedrijf. Hier zijn alle interne afdelingen vertegenwoordigd en wordt – door nauwe samenwerking en afstemming - een belangrijke bijdrage geleverd aan het gezamenlijke
succes van ons bedrijf. Van Wijk Verf stelde een kernteam samen van jonge mensen die in de toekomst het MT gaan vormen.
De aanleiding voor het samenstellen van dit kernteam? In januari 2023 stap-

De toekomstige MT-leden worden getraind door coach Jorge Wong. Alex:

pen Jan van Maassen (verkoopleider), Marieke Vermeer (controller) en Gerrit

“Het doel is om de bedrijfsfilosofie – die ze al goed kennen – verder te verste-

van Wijk (bedrijfsleider) uit het MT. Dit jaar zetten we de eerste stappen om

vigen en om hen te coachen in vaardigheden die nodig zijn om binnen een

een goede opvolging te waarborgen.

MT te functioneren. Zo zorgen we dat Van Wijk Verf ook in de toekomst een
stevig fundament heeft.”

“Bellen en het wordt geregeld”
Niels Cleton, eigenaar van schildersbedrijf Cleton in ’s Hertogenbosch, is
een echte fan van Vewelux. Voor hij
zijn bedrijf startte, alweer 15 jaar geleden, werkte hij voor Van Wijk Verf.
“Ik werk graag met Vewelux, de
Aqualijn gebruik ik eigenlijk altijd.”

Het kernteam van Van Wijk Verf

Naast het merk Vewelux gebruikt

Even voorstellen

Niels ook Wijzonol. “De buitenlak-

Het kernteam bestaat uit John Kuijpers , Lara van Kuilenburg, Eric de Leeuw,

ken van Wijzonol zijn ook top. Ik

Gertjan van Beusichem, Tjaka Huwaë en Mark Beck. Samen met Alex van

koop 100% bij Van Wijk Verf. Ik pro-

Kuilenburg (directeur) vormen zij in de toekomst het nieuwe MT. Alex: “Met

beer graag nieuwe producten. Ook

deze samenstelling is er vanuit elke discipline binnen de organisatie iemand

de nieuwe Multimax ga ik binnenkort

betrokken in het MT. Al deze medewerkers zijn al langer werkzaam bij Van

eens testen! Van Wijk Verf denkt altijd

Wijk Verf en tegelijkertijd zijn ze nog jong waardoor ze nog een lange loop-

mee. Ik hoef maar te bellen en het

baan tegemoet gaan. Een brede basis is van belang omdat deze mensen ook

wordt geregeld.”

hun dagelijkse werkzaamheden blijven uitoefenen. Lid zijn van het MT komt
daarbij.”

VERBETERD: Vewelux Extra Reinigbaar
Zoek je een spuitbare verf die bestand is

Andere excellente eigenschappen van Vewelux Extra Reinigbaar:

tegen agressieve vervuilingen, zoals koffie-

• Mooie gladde afwerking na droging

• Lage vuilaanhechting

vlekken? Dan is Vewelux Extra Reinigbaar een

• Goede dekking

• Uitstekende verwerkbaarheid

aanrader, want naast dat de producten van

• Schrobvast

• Verspuitbaar

Vewelux bekend staan om hun zeer goede

• Duurzame bescherming

• Verpakkingen 5L en 10L

prijs, zijn ze van professionele kwaliteit.

Uniek in zijn soort

Met deze eigenschappen is Vewelux Extra Reinigbaar voor alle vakschilders
een zeer interessante reinigbare verf. Wil jij ook met deze verf werken? Naar

“Als ik 1 ding moet zeggen wat Vewelux Extra Reinigbaar uniek maakt”,

verwachting is Vewelux Extra Reinigbaar deze zomer te verkrijgen bij jouw

begint Tjaka Huwaë, verftechnisch adviseur en specialist in spuitapplicaties

vertrouwde Van Wijk Verf filiaal. Neem contact op met je persoonlijke ver-

bĳ Van Wĳk Verf, “dan is dat deze extreem reinigbare verf ook te verspuiten

tegenwoordiger voor meer informatie over de prijs, verkrijgbaarheid en toe-

is. Dat zie je bijna nooit bij reinigbare verf.”

passingen van deze verf.
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Nieuwe online catalogus vanaf april
We maken het bestelproces graag makkelijk voor onze klanten. Daarom besloten we dat het tijd werd om de online catalogus
compleet te vernieuwen. We ontwikkelden een nieuw platform, waarmee je gemakkelijk zoekt en bestelt. Handig voor retailers
én vakschilders.

Gebruiksvriendelijk en overzichtelijk

Lancering

We beschikten al over een online catalogus, maar deze was niet meer volle-

Vanaf april hopen we alle klanten het nieuwe systeem te laten gebruiken.

dig up-to-date terwijl hij wel actief gebruikt werd. Met het nieuwe systeem

We informeren iedereen als het zover is! Dan kan jij met jouw

gaan klanten makkelijker door productgroepen én kunnen zij ook sneller pro-

account inloggen,

ducten zoeken en bestellen dankzij een slimme opbouw. Het zoeken in het

het assortiment

systeem op naam of artikelnummer is verbeterd en het selecteren op hoe-

onderzoeken en

veelheid en kleur is simpeler. Daarnaast is de catalogus nu een stuk gebruiks-

je bestelling

vriendelijker en overzichtelijker.

doen.

Toegankelijk
De nieuwe catalogus maakt het voor bestaande klanten makkelijk om te
bestellen en ook nieuwe klanten kunnen zien welke producten we hebben.
Het uitgebreide assortiment is vaker genoemd, maar het is nu voor iedereen
daadwerkelijk zichtbaar. Voor de vakschilder is het systeem van extra toegevoegde waarde, omdat er veel technische informatie en beeldmateriaal te
vinden is.

Vernieuwde
Wijzotex Extra Mat

Vier het voorjaar
met Van Wijk Verf

Joop van den Berg, adviseur bij Wijzonol, ver-

De vakschilders gaan in het

telt over de initiatieven binnen Wijzonol om

voorjaar weer naar buiten

tot een duurzaam aanbod in verf te komen.

om gevels te voorzien van

Met dit eerste product uit de ‘BIOseries’ lijn

nieuw lakwerk. De keuze valt

is dit volgens Joop gelukt.

vaak op Wijzonol-lakken,
Keim-gevelsystemen

en

“Wijzonol heeft als missie de beste en duur-

Demidekk Ultimate Täckfarg

zaamste verf ter wereld maken. Er is een bind-

van het van oorsprong

middel ontwikkeld op basis van plantaardige

Noorse merk Jotun. Ook

oliën waarmee we traditionele bindmiddelen vervangen,

de houtrotreparatiemiddelen zijn weer favoriet, veel schilders kiezen

denk aan mais, zonnebloem en olieproducten uit olijven”, vertelt Joop.

Vewelux Highflex, Renovaid of Repair Care voor duurzaam houtherstel.

Onlangs is de muurverf Wijzotex Extra Mat compleet vernieuwd. Volgens

De retailers staan klaar met hun beste assortiment voor tuinhuisjes en

Joop is elk product te verbeteren, zelfs als het al een goed product is! De

schuttingen. Kwalitatieve hardhoutoliën, buitenbeitsen en houtcoats

nieuwe Wijzotex is verduurzaamd en heeft naast een prettige geur een uit-

van Koopmans, Finess, Wijzonol en Lacq zijn gewild. En natuurlijk de

stekende dekking een langere ‘open tijd’ waardoor er een mooiere vloei ont-

buitenlakken voor de consumenten die zelf aan de slag gaan, worden

staat. Extra voordeel is dat deze muurverf uitstekend verspuitbaar is. “Verf

flink ingeslagen.

verspuiten is efficiënt, je wint een hoop tijd.”
Heb je voor het nieuwe seizoen steigermateriaal nodig? Onze adviWijzonol heeft de vernieuwde Wijzotex niet alleen zelf getest, maar óók

seurs helpen je graag! En vergeet niet tijdig je bestaande steigermate-

samen met Van Wijk Verf uitgezet bij een divers aantal schilder- en onder-

riaal te controleren nu het buitenschilderwerk op je wacht.

houdsbedrijven. Dit om de kwaliteit van het product te bevestigen voor
het de markt in gaat. Joop tipt: “De verpakking is ook van gerecycled

Wij kijken weer uit naar een succesvol buitenseizoen en zorgen dat de

plastic. Meer weten over het duurzame product? Scan de QR code op de

voorraden gevuld zijn zodat je nooit misgrijpt.

verpakking.”
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Handen uit de mouwen
op De Variabele Doet!-dag
Vastgoed onderhoudsbedrijf De Variabele organiseert elk jaar op de eerste vrijdag van februari ‘De Variabele Doet!’. Op deze
dag zet het bedrijf zich met personeel en (zaken)partners geheel belangeloos in voor mensen die het verdienen een steuntje
in de rug te krijgen. We vroegen Nol Rijken, relatiebeheerder bij De Variabele, naar dit mooie initiatief waar Van Wijk Verf ook
jaarlijks een bijdrage aan levert.

Sociaal karakter
Nol: “Wij kennen Van Wijk Verf al 30 jaar en we werken al sinds de eerste
Variabele Doet!-dag samen. Van Wijk Verf heeft een sociaal karakter. Het is
een flexibel en klantgericht bedrijf met groot improvisatievermogen. Voor
De Variabele Doet! kan ik altijd op Alex rekenen.” Alex vult aan: “We hebben
ondertussen al veel mooie projecten opgepakt. Dan bouw je een band op
en kun je ook samen leuke dingen doen, zoals de Variabele Doet!-dag. Ik zie
het als een voorrecht om hieraan bij te dragen, dat we in de positie zijn om
dit te kunnen doen.”

Aan de slag voor het kinderdagverblijf in Winterswijk

Elk najaar is het mogelijk om projecten in te dienen voor De Variabele Doet!
Nol vertelt: “We zoeken onderhoud gerelateerde projecten die niet binnen
een normaal onderhoudsbudget uitgevoerd kunnen worden. Bijvoorbeeld bij
een zorginstelling, een sportvereniging of een goed doel. Daarna maken we
een selectie en op de eerste vrijdag in februari gaan we aan de slag.”
Dit jaar ging De Variabele onder andere op een kinderdagverblijf in Winterswijk
aan de slag. Er werden 2 speelhuisjes gemaakt en diverse wanden werden afgewerkt met zonnige kleuren. “Ons personeel kan zich aanmelden voor deze dag
en geheel vrijwillig een bijdrage leveren. Ook onze partners worden benaderd.”
Dit jaar leverde Van Wijk Verf de verf voor het kinderdagverblijf.

Nol Rijken tijdens De Variabele Doet!-dag

Fijne paasdagen
Het is voorjaar, heerlijk hè?! Ook bij Van Wijk Verf een tijd waarin we weer naar
buiten mogen. Heb jij interesse in de verbeterde en vernieuwde buitenlak van
Wijzonol of is het tijd voor nieuw steigermateriaal voor het voorjaar?
Of wil je meer tips voor dit seizoen? Dan zien we je graag in één
van onze vestigingen. Maak er een fijne Pasen van en geniet
van het zonnige weer en de buitenlucht!

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

