Twee schilders wisselen ervaringen uit over metaalconservering

‘ANDERE MANIER

van aanbesteden g

Schildersbedrijf Van Rossum houdt zich volledig bezig met metaalconservering en Moss Schildersbedrijf heeft het er als specialisatie bij. Beide bedrijven pleiten voor een andere manier van aanbesteden. Vooral omdat de technische kennis bij opdrachtgevers dun is gezaaid.

 Edwin Moss en Gerwin

Schildersbedrijf Van Rossum uit Hoeven

het roer staat bij het familiebedrijf. Van

“Sinds een jaar of vier adviseren we de

van Rossum (rechts): “Er

(Noord-Brabant) richt zich volledig op

Rossums bedrijf heeft heel Nederland

corporatie voor het duurzaam uitvoeren

is veelal onvoldoende

metaalconservering, zoals van lichtmas-

als werkgebied. “We doen uitsluitend

van schilderwerk. Metaalconservering is

technische kennis bij

ten, verkeersregelinstallaties, ANWB-

metaalconservering. Al het andere werk

daarvan een onderdeel.” Moss Schilders-

opdrachtgevers over

masten, bruggen en allerlei meubilair in

besteden we uit.”

bedrijf is gevestigd in Harmelen (Utrecht)

metaalconservering.”

de openbare ruimte. Tot 2008 had het

Edwin Moss is, voor hij schilder werd,

en metaalconservering vormt circa een-

Brabantse bedrijf meer dan 25 mede-

geschoold in de fijn metaal. “In de loop

vijfde van de omzet.

werkers in dienst. Momenteel staan er

der jaren ben ik me als schilder steeds

tien schilders op de loonlijst. “Via een

meer gaan toeleggen op metaalconser-

LOCATIES

uitzendbureau huur ik, als dat nodig is,

vering. Met deze extra discipline onder-

De locatie is mede bepalend voor de

extra mensen in. Ik maak dan gebruik

scheid ik me van reguliere schildersbedrij-

juiste keuze van producten, zegt Moss.

van schilders die ik ken”, zegt Gerwin van

ven. Bij opdrachtgevers is dat bekend.”

Zo kunnen in de kustgebieden ijzer,

Rossum. Hij is de derde generatie die aan

Een daarvan is woningcorporatie Ymere.

staal, aluminium en zelfs gegalvaniseerde

24 |

E I S M A ’ S

S C H I L D E R S B L A D

24-25-26_Ondernemers onder elkaar.indd 24

6 | 2 0 1 4

28-05-14 16:46

ONDERNEMERS
ONDER ELKAAR

TWEEGESPREK | MANAGEMENT | DOOR MARK VAN SEGGELEN

In de rubriek
‘Ondernemers onder
elkaar’ gaan deze
keer twee ondernemers
die actief zijn op
het gebied van
metaalconservering
met elkaar in
gesprek.
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“Ik vraag ze eerst hoe ze het zelf zouden
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TECHNISCHE KENNIS
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AANBESTEDING
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