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Inleiding
In dit storyboard is bewust ervoor gekozen om onze 

klanten grotendeels aan het woord te laten door een 

aantal referentieprojecten uit te lichten. Wij hechten 

namelijk grote waarde aan de mening en ervaring 

van onze partners. 

Partnerschap, Duurzaamheid en Innovatie zijn de 

speerpunten die wij hoog in het vaandel hebben staan 

en waarmee wij onze kwaliteit en vakmanschap willen 

waarborgen. Als partner in de zorg hebben wij reeds veel 

ervaring opgedaan en hebben wij voor elke situatie een 

passende oplossing gevonden.

Het creëren van een prettige sfeer en omgeving vraagt 

om de juiste partners in het onderhoud.  Wijzonol kan 

u hierin ontzorgen. Niet alleen beschikken wij over een 

uitgebreid assortiment  verven, maar bepalen wij tevens 

het beste systeem voor op uw pand én adviseren wij u op 

het gebied van kleur. 

partnerschap
duurzaamheid 
innovatie



Ziekenhuis Isala 
Kliniek in Zwolle

‘Wijzonol kwam met 
een verftechnisch 
advies dat afweek 
van de anderen en 

juist daardoor voldeed 
aan de wensen en 

eisen van de architect 
en Isala’



Rens Polinder, 
directeur BAM 
Utiliteitsbouw
‘De bouw van de nieuwe Isala kliniek in Zwolle is een 

ingrijpend project geweest. Het nieuwe ziekenhuis bestaat 

uit vier gebouwen (vlinders) waar 5500 medewerkers 

werken verdeeld over 4500 ruimtes. Bijzonder aan 

dit project is de bewuste keuze voor veel houtwerk 

in de afwerking en houten kozijnen aan de buiten- en 

binnenzijde, zo’n 3500 in totaal. Hiervoor zijn aan de 

buitenzijde veertien verschillende kleuren gebruikt. Binnen 

is gekozen voor vier basiskleuren met nuanceverschillen. 

Dat maakt het schilderwerk tot een complex project. Het 

was voor BAM essentieel samenwerkingspartners te 

vinden met de juiste kennis en ervaring om deze logistieke 

operatie in goede banen te leiden. Wijzonol is vanaf dag 

één betrokken bij het bouwproject. Zij kwamen met een 

verftechnisch advies dat deels afweek van de andere 

aanbieders, maar juist daardoor voldeed aan de wensen 

en eisen van de architect en Isala. De keuze voor een 

verfproduct dat voldeed aan onze technische voorwaarden 

was voor ons een eerste vereiste. Schildersbedrijf Lansink 

bv is vervolgens uitgekozen vanwege z’n enorme expertise 

met grote schilderwerken bij andere nieuwbouwprojecten 

in de zorg zoals het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem.’

Kjel Mönnink, 
directeur Lansink bv
‘BAM had al een voorkeur voor Wijzonol uitgesproken 

toen wij deze opdracht kregen, maar wij waren niet 

verplicht daarin mee te gaan. Voor ons was het echter 

geen moeilijke keus, want we werken al heel lang samen 

met Wijzonol. We zijn samen om tafel gegaan en na 

twee gesprekken waren we eruit. We hebben duidelijke 

afspraken vastgelegd en zijn die ook goed nagekomen. Ik 

kijk terug op een vrijwel vlekkeloze samenwerking.’

Ziekenhuis Isala Kliniek Zwolle



keuze voor 
Wijzonol
Rens Polinder

‘Ik had nog niet eerder met Wijzonol 

samengewerkt, maar ik heb jaren geleden 

een rondleiding door het bedrijf gehad 

van directeur Marlies van Wijhe. Haar 

enthousiasme en bevlogenheid is me 

bijgebleven. Het is illustratief voor het 

bedrijf en haar medewerkers. Wijzonol 

staat dicht bij de mensen en haar 

samenwerkingspartners. Dat menselijke 

aspect heeft zeker meegespeeld in onze 

keuze. Maar voorop stond dat Wijzonol 

een duurzaam product maakt dat zowel 

technisch als esthetisch aan onze eisen 

voldeed.’

Kjel Mönnink

‘Wij werken al heel lang en intensief samen 

met Wijzonol. Die goede ervaringen 

hebben een rol gespeeld in onze keuze. 

Maar bovenal bleek dat de verfproducten 

voldeden aan onze kwaliteitseisen.’

‘We hadden tijdens 
de bouw intensief 
contact met Wijzonol. 
Elke twee weken was 
onze contactpersoon 
op de bouwlocatie voor 
kwaliteitsonderzoek, 
monitoring en 
vastlegging.’  

Ziekenhuis Isala Kliniek Zwolle



Scholencomplex 
Kleurrijk in 
Doetinchem 

‘wij werken al 
jaren samen 

met Wijzonol 
en spreken 

dezelfde taal’



uitgangspunten 
en uitdagingen  
Directeur Ronnie Jansen: ‘van een erkend 

schildersbedrijf mag je verwachten dat 

zij vakwerk levert en werkt met duurzame 

producten. Onze meerwaarde blijkt vooral 

uit resultaatgericht werken en oplossingen 

aandragen voor de klant. Dat hebben we hier 

gedaan en Wijzonol speelde daar prima op 

in. Samen hebben we nauwgezet gekeken 

naar de gebruikers van het gebouw. We 

hebben een onderhoudsplan opgesteld op 

basis van prioriteiten. Onze uitgangspunten 

waren; besparen op onderhoudskosten voor 

de langere termijn zonder dat dit ten koste 

gaat van de kwaliteit van het gebouw.’

gebruikte 
producten  
‘We hebben gekozen voor de Wijzonol 

Aqua Hechtprimer en Aqua Zijdeglans 

voor het binnen houtwerk. Een duurzame, 

water gedragen verfsoort. De Comfort 

Mat is gebruikt voor de binnenmuren. Een 

geurarm en goed reinigbaar product met 

een sterke dekkracht. Voor ons essentieel, 

omdat het gebouw in gebruik bleef en onze 

producten geen (reuk)overlast mogen geven.  

Wijzopox Dekverf EWN is aangebracht op 

de smetranden achter de tafels en stoelen. 

Deze verfsoort gaat lang mee en vergt weinig 

onderhoud.’  

Scholencomplex Kleurrijk in Doetinchem 



keuze voor 
Wijzonol
‘Ik werk al jaren samen met Wijzonol. Wij 

spreken dezelfde taal en voelen elkaar vrijwel 

blindelings aan. Wijzonol heeft een perfect 

verftechnisch advies uitgebracht dat naadloos 

aansloot op mijn programma van eisen. 

ervaringen
‘De samenwerking met Wijzonol is net als bij 

andere projecten vlekkeloos verlopen. Ook 

over de verwerking van de producten was ik 

zeer tevreden. De kleurechtheid en dekking 

zijn prima, maar vooral de tussentijdse 

droging was top. Die sloot perfect aan op 

mijn planning.  Ook is het fijn dat Wijzonol 

verpakkingseenheden kan aanpassen op 

de gevraagde hoeveelheid. Dat voorkomt 

verspilling en dat is in deze tijd een absolute 

must.’ 

‘Wijzonol bracht 
een perfect 

verftechnisch 
advies uit dat 

naadloos aansloot 
op mijn programma 

van eisen’

Scholencomplex Kleurrijk in Doetinchem 



Woonzorgcentrum 
De Boskamp te Epe

‘Onze schilders 
hebben hier met 

plezier staan 
schilderen en dat is 

voor ons natuurlijk 
heel belangrijk’ 



inspraak en 
meedenken     
‘Bij de start van het project is een 

werkgroep geformeerd met bewoners, 

medewerkers, een architect, directeur 

Quint van Herk van Van Herk 

Schildersbedrijf en Accountmanager Bram 

Aaldering van Wijzonol. De inspraak die 

bewoners kregen is heel erg gewaardeerd. 

De architect had vier hoofdtinten als 

uitgangspunt genomen waarop de 

werkgroep kon voortborduren. Dat was 

een mooi kader. Vier verschillende kleuren; 

lila, oranje, frisgroen en geel. Elke afdeling 

kreeg een eigen kleur. Dat geeft een stuk 

herkenbaarheid en eigenheid voor de 

bewoners.’

prima 
samenwerking
‘De samenwerking met Van Herk en 

Wijzonol is ons prima bevallen. Ze dachten 

heel goed met ons mee en vooral de 

communicatie onderling in de werkgroep 

viel goed bij bewoners en medewerkers. 

Van Herk en Wijzonol droegen bijvoorbeeld 

het idee aan voor de kunststof afdekplaten 

voor de appartementsdeuren. Die raken 

door scootmobielen en rollators snel 

beschadigd, maar met een afdekplaat 

ervoor is die schade snel te herstellen. 

Wijzonol kon de kleur inscannen in haar 

eigen kleurenlab zodat de kleur van de 

kunststofplaat exact overeenkomt met 

de kleur van de voordeuren. Ze vallen 

helemaal niet op.’  

Woonzorgcentrum De Boskamp te Epe



Quint van Herk 
van Van Herk 
Schildersbedrijf 
Epe
‘Wij willen altijd net iets meer geven dan de 

klant vraagt. Daarom kijken we bij aanvang 

van elke nieuwe opdracht nauwgezet 

naar budget, ondergrond, verwerking en 

droging. Essentiële aspecten voor een 

nauwkeurig maatwerkadviesplan. Wijzonol 

vult ons aan met een prima verftechnisch 

advies en kijkt daarbij ook heel goed naar 

de wensen en eisen van onze gezamenlijke 

opdrachtgever. Daarin schuilt het 

vakmanschap van Wijzonol. 

Toen we deze opdracht aannamen kwam 

net de nieuwe watergedragen Wijzonol 

Aqua Zijdeglans op de markt. We kregen 

de kans deze verf uit te proberen op 

een proefobject en dat is ons heel goed 

bevallen. Goede droging, kantendekking en 

niet glazig. Onze schilders staan helemaal 

achter dit product. Zij hebben deze 

watergedragen producten gebruikt voor de 

afdelingen met de diverse kleuren uit de 

Wijzonol inspiration kleurenwaaier.

Onze schilders hebben hier met plezier 

staan schilderen en dat is voor ons 

natuurlijk heel belangrijk. De Wijzonol 

Aqua Zijdeglans gaan we deze zomer vaker 

gebruiken met een nieuw project voor een 

zorgorganisatie.’

‘De beleving in De 
Boskamp is veranderd. 
Mensen ervaren hun 
woonzorgcentrum 
nu als warmer, 
huiselijker en 
vrolijker’

Woonzorgcentrum De Boskamp te Epe



toepassing

Duurzame Wijzotex 
Extra Mat
•	goed reinigbaar

•	schrobvastheid klasse 1

•	oplosmiddelvrij

•	mat

•	geurneutraal

•	naadloos

Comfort Zijdeglans
•	goed reinigbaar

•	schrobvastheid klasse 1

•	oplosmiddelvrij

•	zijdeglans

•	geurneutraal

•	naadloos

•	schimmelbestendig

AQUA Zijdeglans
•	zeer goed reinigbaar

•	schrobvastheid klasse 1

•	oplosmiddelarm

•	zijdeglans

•	geurneutraal

•	naadloos

•	schimmelbestendig

•	normale slijt- en stootvastheid

AQUA Blank
•	zeer goed reinigbaar

•	schrobvastheid klasse 1

•	oplosmiddelvrij

•	zijdeglans

•	geurneutraal

•	naadloos

•	schimmelbestendig

•	hoge slijt- en stootvastheid

Wijzopox Topcoat AQ 
•	zeer goed reinigbaar

•	schrobvastheid klasse 1

•	oplosmiddelvrij

•	hoge zijdeglans

•	geurneutraal

•	naadloos

•	schimmelbestendig

•	zeer hoge slijt- en stootvastheid

Wijzodur Dekverf AQ
•	zeer goed reinigbaar

•	schrobvastheid klasse 1

•	oplosmiddelvrij

•	mat en zijdeglans

•	geurneutraal

•	naadloos

•	schimmelbestendig

•	zeer hoge slijt- en stootvastheid

Wanden
met of zonder glasweefsel

Kamers, gangen en entree Kamers, gangen en entree Kamers, gangen en entree
Kamers, gangen en entree (als 

beschermlaag over muurverf)

Kamers, gangen, entree, wasruimte, 

toiletten, keuken en operatiekamers

Kamers, gangen, entree, wasruimte, 

toiletten, keuken en operatiekamers

Vloeren
zandcementdekvloer x x x x x

Gladde afwerking: 
kamers en gangen
Anti-slip afwerking: 
entree, wasruimte, toiletten, keuken 
en operatiekamers

Vloeren
marmoleum x x x x x

Gladde afwerking: 
kamers en gangen
Anti-slip afwerking: 
entree, wasruimte, toiletten, keuken 
en operatiekamers

Kozijnen 
hout, binnen x x Kamers, gangen, entree, wasruimte, 

toiletten, keuken en operatiekamers x x x
Metalen (lift-)deuren, 
leuningen en kolommen x x x x Kamers, gangen, entree, wasruimte, 

toiletten, keuken en operatiekamers

Kamers, gangen, entree, wasruimte, 

toiletten, keuken en operatiekamers

Producten en toepassing 

voor ons complete productassortiment gaat u naar www.wijzonol.nl


