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Schilderen	  bij	  lage	  temperaturen	  in	  de	  winter	  brengt	  een	  aantal	  problemen	  met	  zich	  mee	  voor	  
buitenschilders.	  Eén	  daarvan	  is	  dat	  koude	  vingers	  precies	  schilderwerk	  erg	  lastig	  maken.	  Dit	  hoorde	  
Ivo	  Aarninkhof	  van	  drie	  huisschilders,	  die	  voor	  hem	  werkzaam	  waren.	  Om	  dit	  probleem	  op	  te	  lossen	  
bedacht	  hij	  een	  nieuwe,	  verwarmde	  verfkwast	  en	  benaderde	  hij	  in	  augustus	  2013	  de	  
Wetenschapswinkel	  voor	  hulp	  om	  dit	  idee	  te	  ontwikkelen	  in	  een	  prototype.	  

Enthousiaste	  masterstudent	  Industrial	  Engineering,	  Rik	  Taatgen,	  meldde	  zich	  aan	  om	  dit	  project	  (het	  
ontwikkelen	  van	  de	  verfkwast)	  op	  zich	  te	  nemen.	  Hij	  wilde	  dit	  graag	  uitvoeren	  in	  het	  kader	  van	  zijn	  
afstudeeropdracht.	  In	  een	  aantal	  gesprekken	  tussen	  de	  Wetenschapswinkel,	  Rik	  Taatgen	  en	  Ivo	  
Aarninkhof	  bleek	  als	  snel	  	  dat	  een	  (kort)	  marktonderzoek	  noodzakelijk	  was.	  Hoe	  groot	  is	  het	  
probleem	  van	  koude	  vingers	  voor	  schilders	  in	  het	  algemeen?	  Is	  er	  vraag	  naar	  een	  verwarmde	  
verfkwast	  of	  zijn	  er	  al	  andere	  oplossingen?	  	  

In	  dit	  rapport	  worden	  de	  resultaten	  en	  de	  conclusie	  van	  dit	  korte	  marktonderzoek	  door	  Rik	  Taatgen	  
gepresenteerd.	  
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Naar	  aanleiding	  van	  de	  opdrachtgever	  is	  er	  een	  kort	  onderzoek	  ingesteld	  om	  te	  bepalen	  of	  het	  
gestelde	  probleem	  van	  een	  zodanige	  aard	  is,	  dat	  daar	  een	  nieuw	  product	  voor	  kan	  worden	  
ontwikkeld.	  Het	  probleem	  betreft	  hier	  het	  probleem	  van	  schilderen	  (exterieur	  huisschilderen)	  bij	  lage	  
temperaturen	  (in	  verband	  met	  de	  eigenschappen	  van	  gebruikte	  soorten	  verf	  is	  dit	  niet	  lager	  dan	  2	  
graden	  celsius.)	  	  

	  

Methode	  

Voor	  het	  onderzoek	  begon	  zijn	  de	  oorspronkelijke	  schilder	  benaderd	  die	  de	  opdrachtgever	  op	  het	  
idee	  bracht.	  Daarna	  zijn	  voor	  dit	  onderzoek	  zijn	  12	  huisschilders	  benaderd	  (inclusief	  trainees),	  8	  fora	  
van	  huisschilders	  gevonden	  op	  internet,	  en	  drie	  bedrijven	  van	  verf	  en	  schildersvoorraden	  benaderd.	  
De	  huisschilders	  zijn	  per	  telefoon	  benaderd,	  de	  bedrijven	  per	  email	  en	  de	  fora	  via	  internet.	  

	  

Resultaten	  

De	  oorspronkelijke	  schilders	  waren	  ervan	  overtuigd	  dat	  er	  een	  want	  aan	  een	  roller	  moest	  komen,	  
maar	  konden	  niet	  goed	  articuleren	  wat	  nou	  precies	  het	  probleem	  was	  met	  handschoenen.	  Ze	  
merkten	  zelf	  op	  dat	  er	  vele	  schilders	  zijn	  die	  wel	  handschoenen	  droegen	  tijdens	  werk.	  

De	  andere	  huisschilders	  gaven	  ook	  door	  dat	  het	  vooral	  een	  persoonlijke	  voorkeur	  is.	  Bij	  de	  schilder	  
met	  trainees	  werd	  zowiezo	  aangeraden	  om	  handschoenen	  aan	  te	  doen	  wegens	  chemische	  redenen.	  
Over	  het	  algemeen	  waren	  de	  schilders	  van	  beide	  kampen	  (met	  en	  zonder	  handschoenen)	  relatief	  
tevreden	  over	  hun	  keuze,	  met	  redelijk	  wat	  die	  soms	  wel	  soms	  niet	  deden.	  Gebrek	  aan	  controle	  over	  
de	  kwasten	  was	  niet	  echt	  een	  probleem	  volgens	  de	  handschoendragers.	  

De	  bedrijven	  die	  reageerden	  raden	  het	  gebruik	  van	  handschoenen	  altijd	  aan	  wegens	  
veiligheidsredenen,	  en	  gaven	  een	  aantal	  schildershandschoenen	  aan	  als	  voorbeeld	  (nitriel	  en	  
gerubberiseerde	  wollen	  handschoenen).	  	  

	  Op	  de	  fora	  werden	  ook	  handschoenen	  aangeraden,	  met	  vele	  verschillen.	  Op	  zich	  kwamen	  uit	  de	  fora	  
geen	  nieuwe	  informatie	  naar	  voren,	  viz	  a	  viz	  de	  huisschilders.	  	  

	  	  	  	  	  

Conclusie	  

De	  meningen	  zijn	  divers	  en	  over	  het	  algemeen	  niet	  bijzonder	  geinteresseerd.	  Er	  werd	  aangegeven	  
dat	  de	  handschoenen	  niet	  perfect	  waren,	  vooral	  door	  de	  huisschilder	  met	  trainees,	  maar	  op	  het	  
gebied	  van	  temperatuur	  was	  er	  weinig	  echte	  interesse.	  



In	  de	  mening	  van	  de	  onderzoeker	  is	  er	  mogelijk	  ruimte	  voor	  een	  betere	  handschoen	  voor	  schilders	  te	  
ontwikkelen,	  met	  de	  nadruk	  op	  mogelijk,	  maar	  is	  dit	  een	  vrij	  onzekere	  richting,	  en	  zal	  zich	  moeten	  
focussen	  op	  andere	  gebieden,	  zoals	  chemische	  bescherming,	  grip,	  schoonmaakbaarheid	  en	  comfort.	  
Door	  deze	  onzekerheid	  is	  dit	  project	  als	  afstudeeropdracht	  dan	  waarschijnlijk	  ook	  niet	  geschikt	  
voordat	  er	  een	  beter	  idee	  is	  wat	  er	  precies	  gewenst	  wordt,	  en	  een	  betere	  ontwerpvraag	  ontwikkeld	  
wordt.	  

	  

	  

	  

	  

	  


