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2020 en 2021 zijn bijzondere 
jaren. Covid-19 heeft de wereld 
dooreengeschud. De impact voor veel 
mensen op het vlak van gezondheid, 
werk, sociale contacten … was gigantisch. 
Maar er is licht aan het einde van de 
tunnel. Het perspectief op een terugkeer 
naar de normaliteit motiveert ons om 
nog even vol te houden.

Met De Roo willen we ook in onzekere 
tijden een baken van vertrouwen zijn. 
Klanten moeten te allen tijde op ons 
kunnen rekenen, daar gaan we met ons 
voltallige team elke dag opnieuw voor.

Samen met de architect willen 
we klanten maximaal ontzorgen. 
Architecten zijn voor De Roo dan ook 
partners in de echte zin van het woord. 
U ontwerpt en wij vertalen uw creatieve 
ideeën in een afwerking op topniveau. 
We denken graag samen met u mee na 
over oplossingen en concepten. Met  
De Roo als veelzijdige partner 
– we bieden naast binnen- en 
buitenschilderwerk onder andere ook 
vloerbekleding en raamdecoratie aan – 
beschikt u als architect over een extra 
troefkaart. Die willen we graag samen 
met u uitspelen!

Partners.
In deze inspiratiegids leert u De Roo 
kennen. U ontdekt onze waarden, onze 
USP’s naar architecten toe en laten ook 
Toon Bossuyt, CEO van Boss Paints, aan 
het woord. We stellen u ook graag enkele 
mooie realisaties van De Roo voor. Bent 
u benieuwd naar meer? Laat ons dan 
binnenkort even afspreken om elkaar 
beter te leren kennen.

                      Peter De Roo
art and craft magazine 
is een uitgave van  
De Roo 
Markt 137 
9800 Deinze

09 386 18 24  
info@de-roo.be 

Verantwoordelijke uitgever 
Peter De Roo

Ontwikkeling 
Mindsetting.be 

Feedback 
Wilt u reageren op een van onze 
artikels, stuur dan een e-mail naar  
artandcraft@de-roo.be
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Wat mogen klanten  
en architecten van  
De Roo verwachten?

Geert Peirens: 
43 jaar werknemer  
van De Roo

Toon Bossuyt,  
CEO van Boss Paints: 
“Architecten  en 
schilders ontzorgen 
is onze belangrijkste 
drijfveer”

Realisatie:  
Vlerick Kapel

Realisatie:  
Woonzorghotel

Speciale techniek:  
Naadloos Stucwerk
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Wat mogen

en klanten van De Roo  
verwachten?

architecten
Waarvoor staat De Roo? Op welke manier onderscheiden we ons van 
onze concullega’s? Hoe overtuigen we architecten en klanten om met 
ons samen te werken? We laten Peter, Andy, Pascal en Michiel, vier 
drijvende krachten binnen De Roo, antwoorden op deze vragen.

Laat ons met een clichévraag 
starten: wat maakt dat klanten 
voor De Roo kiezen en niet voor 
een concullega?

Andy Depestel: Ik zal met een cliché-
antwoord reageren: klanten kunnen 
altijd op ons rekenen. Maar het is niet 
omdat het een cliché is, dat het niet 
klopt. Met De Roo staan we voor een 
persoonlijke service aan onze klanten: 
we luisteren naar hun verwachtingen en 
ontzorgen hen maximaal. We proberen 
in te spelen op hun vragen en  
behoeften: sommige klanten verkiezen 
een high-end afwerking en hebben 
daarvoor een stevig budget veil,  
terwijl anderen graag een 
budgetvriendelijkere oplossing zoeken 
voor het schilderen van een appartement 
dat ze gaan verhuren. Beiden zijn 
welkom bij ons. 

Michiel De Roo: Van bij het eerste 
contact trachten we precies te weten 
te komen wat de klant wenst inzake 
stijl, kleuren, afwerking, deadline, 
prijskaartje … Vervolgens proberen we 
die verwachtingen zo goed als mogelijk  
te beantwoorden.

Pascal Standaert: Ik zeg wel eens bij 
wijze van boutade: onze mensen  
kunnen elk probleem oplossen.  
Dat klopt natuurlijk niet, maar het geeft 
wel de filosofie van ons bedrijf weer:  
we willen de klant helpen. Of het nu  
gaat om een particuliere woning of  
het kantorencomplex van een groot 
bedrijf, de filosofie blijft dezelfde: we 
ontzorgen de klant.

Peter De Roo: Als schilder kom je tot 
in de intieme ruimtes van mensen of 
bedrijven: van de slaapkamer in een 
woning tot de board room van een 
onderneming. Je moet dus een zeker 
vertrouwen krijgen. Dat vertrouwen 
moet je verdienen op basis van de eerste 
gesprekken met de klant, maar dien je 
nadien natuurlijk achteraf ook waar te 
maken met kwalitatief werk.

Michiel De Roo: Een belangrijke 
troef is dat veel ogen ons werk te zien 
krijgen. Als een klant tevreden is over 
onze inspanningen, dan zal hij trots het 
resultaat tonen aan familie en vrienden. 
Dit maakt dat we veel nieuwe klanten uit 
mond-aan-mond-reclame halen.

3

Peter De Roo, zaakvoerder

Michiel De Roo,  
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ONTZORGEN

Vertaal de oplossingsgerichtheid 
van De Roo eens in enkele 
concrete voorbeelden.

Pascal Standaert: Stel dat we bij de 
voorbereidingen merken dat er een 
stopcontact verplaatst moet worden.  
De klant kan zelf een elektricien 
aanstellen, maar als hij niet meteen 
iemand vindt die snel beschikbaar is, 
kunnen wij iemand aanstellen waarmee 
we vaak samenwerken. Naar analogie 
hiermee kunnen we voor klanten op zoek 
gaan naar een loodgieter, verhuisfirma … 

Michiel De Roo: We helpen onze klanten 
ook met advies op maat, bijvoorbeeld 
voor het kiezen van kleuren, behang, 
tapijt, raambekleding … 

Andy De Pestel: Onze mensen 
beschikken over de nodige 
bouwtechnische bagage. We weten 
waarover we spreken. We vertellen 
vanuit onze ervaring, niet als verkoper. 
We zullen zelf mee nadenken over de 
beste oplossing voor de klant. Het is niet 
onze bedoeling om onze klanten steeds 
de duurste optie te verkopen. 

Peter De Roo: Met een aantal 
vaste aannemers vormen we een 
interieurteam. We zijn erg transparant in 
onze communicatie. We moeten ons nu 
eenmaal vaak aanpassen, omdat we de 
laatste partij in het project zijn.  

Iedereen vindt het normaal dat er 
niemand in huis rondloopt als er een 
vloerder aan de slag is, maar bij een 
schilder is dat niet altijd het geval. 
 Stellen we vast dat er teveel volk op 
de werf is en we ons werk niet terdege 
kunnen doen, dan communiceren we 
daar open over en komen we terug 
wanneer we wel optimaal kunnen 
werken. Architecten zijn vaak blij dat  
we dergelijke input geven.

Is het frustrerend om één 
van de laatste spelers in een 
bouwproject te zijn?

Andy De Pestel: Zeker niet. We weten 
dat vooraf. Bovendien kunnen we soms 
nog een extra toegevoegde waarde 
bieden door een gat in de timing 
alsnog dicht te rijden. Omdat we over 
een uitgebreide equipe aan schilders 
beschikken, zijn we uiterst flexibel.
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Ontzorgen
Bij ons kunt u terecht voor  
schilder- en decoratiewerken  
van A tot Z.  Ons team staat klaar  
om u te helpen bij het realiseren  
van al uw creatieve projecten.

Dit gaat veel verder dan louter  
het schilderwerk. We ontzorgen  
u maximaal. Zoals een babykangoeroe  
in de schoot van zijn moeder  
een rustig en veilig gevoel ervaart,  
zo zullen ook u en uw project met ons  
geen enkele zorg mislopen.

1.

Onze  
waarden

Met een aantal vaste 
aannemers vormen we 
een interieurteam. We 
zijn erg transparant in 
onze communicatie. 
We moeten ons 
nu eenmaal vaak 
aanpassen, omdat we 
de laatste partij in het 
project zijn.’

Peter De Roo

‘



SAMENWERKEN

Hoe belangrijk is ‘proper 
werken’ voor jullie?

Peter De Roo: Dat is een kernwaarde 
van ons bedrijf. Een propere werf is 
een evidentie. We laten geen materiaal 
rondslingeren en respecteren de leef- en 
werkomgeving van de klant. Die mag 
als het ware niet eens merken dat er 
werken uitgevoerd worden. Ook onze 
voertuigen, kledij en materiaal zijn altijd 
verzorgd.

ARCHITECT  
ALS PARTNER

Waarom doet een architect er 
goed aan om met De Roo samen 
te werken?

Pascal Standaert:  Een architect is 
een specialist in zijn vak. Hij ontwerpt 
een gebouw zoals hij dat optimaal in 
gedachten heeft. Vervolgens heeft hij 
nood aan vakmensen die oog hebben 
voor kwaliteit en dezelfde beroepsernst 
aan de dag leggen als hijzelf. Ik durf 
eerlijk zeggen dat we bij De Roo altijd en 
overal mikken op topkwaliteit en een 
fijne afwerking tot in de kleinste details. 
Daarbij kunnen we rekenen op meer dan 
30 echte vakmensen, die ook thuis zijn 
in speciale technieken, zoals kalleien, 
minerale afwerkingen, … Voor elke vraag 
die de klant of de architect stelt, gaan wij 
op zoek naar een oplossing.

Michiel De Roo: We zijn een veelzijdige 
partner voor architecten. Het gaat 
veel verder dan louter binnen- of 
buitenschilderwerken. Ook voor 
raamdecoratie, vloerbekleding, 
luchtgommen of straalwerk, lak- en 
spuitwerken … kunnen klanten en 
architecten bij ons terecht.  

We beschikken daarnaast over een 
uitgebreid netwerk aan professionals 
in andere domeinen, waardoor we 
makkelijk met andere partijen kunnen 
samenwerken.

Peter De Roo: We hebben graag dat 
een architect al in de ontwerpfase 
met ons rond de tafel gaat zitten. Dan 
kunnen we het volledige bouwproject 
bespreken en komen soms specifieke 
vragen naar boven op een moment dat 
je deze nog eenvoudig kunt oplossen. 
Het is nu eenmaal geen automatisme om 
van het ontwerp ook aan gordijnen en 
schilderwerken te denken. Nochtans kan 
het een groot verschil maken als op dat 
ogenblik bekeken wordt welke impact 
de wensen van de klant hebben op 
bijvoorbeeld het voorzien van bepaalde 
nissen, het plaatsen van een elektrische 
voeding … We denken graag mee na over 
het geheel.
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Ik durf eerlijk zeggen 
dat we bij De Roo altijd 
en overal mikken op 
topkwaliteit en een 
fijne afwerking tot in 
de kleinste details.’

Pascal Standaert

‘
Samenwerken

Bij ons kunt u terecht voor  
schilder- en decoratiewerken van A tot Z.  
Ons team staat klaar om u te helpen bij het 
realiseren van al uw creatieve projecten.

Dit gaat veel verder dan louter het 
schilderwerk. Teamwork, orde en netheid, 
vriendelijk en beleefd personeel,  
dat is wat u van ons mag verwachten.  
Zoals een familie mieren met de nodige 
zorg alles ordent en hard werkt, zo zullen 
wij u en uw project ook behartigen.

2.

Pascal Standaert: Met ons team van 
meer dan 30 mensen kunnen we heel 
wat schilders tegelijk aan een project 
laten werken. Dit verkort ook de 
doorlooptijd voor de klant. Vooral bij 
nieuwbouwprojecten is dit zeker een 
meerwaarde. Architecten kunnen dit 
zeker appreciëren.



RESPECT

De term ‘open communicatie’ 
is al enkele keren gevallen. Wat 
mogen we daaronder verstaan?

Andy De Pestel: We zullen de planning 
van een project maximaal afstemmen op 
de wensen van de klant, zodat die zich 
niet teveel moet aanpassen. Aanvankelijk 
geven we een periode aan waarbinnen de 
werken zullen starten, en naarmate die 
periode dichterbij komt, maken we dat 
concreter voor de klant. Meestal kunnen 
we binnen een drietal maand na de 
goedkeuring van de offerte starten.

Respect voor de planning is niet enkel 
een vorm van beleefdheid, het is een 
essentieel deel van een kwalitatief werk. 
Ook tijdens de voortgang van een project 
houden we de klanten steevast op de 
hoogte. Een afspraak is voor ons een 
afspraak! 

Pascal Standaert: We werken ook altijd 
eerst een project volledig af vooraleer 
we ergens anders starten. We geven 
de klant tevens een vermoedelijke 
einddatum mee. Uiteraard proberen we 
die vervolgens te respecteren. Soms is 
er zelfs helemaal geen mogelijkheid om 
daarvan af te wijken, bijvoorbeeld als het 
gaat om de opening van een winkel of 
showroom. Geen probleem, we doen wat 
we beloven.

Peter De Roo: Een vlotte voortgang 
van een project is zowel voor de klant 
als voor ons prioritair. Daarom hebben 
we ook een logistiek verantwoordelijke 
aangesteld die de teams ondersteunt in 
geval van onverwachte problemen. Denk 
bijvoorbeeld aan een vochtprobleem. 
Kunnen we dit zelf oplossen, zoveel te 
beter. Moeten we een gespecialiseerde 
firma onder de arm nemen, dan regelen 
we dit. De klant hoeft zich daar geen 
zorgen over te maken.
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We zullen de planning 
van een project 
maximaal afstemmen 
op de wensen van 
de klant, zodat die 
zich niet teveel moet 
aanpassen.’

Andy De Pestel

‘
Respect

3.
GEDETAILLEERDE 
OFFERTE

Wat mag de klant verwachten 
als hij een offerte vraagt aan 
De Roo?

Michiel De Roo: Zodra de klant 
ons contacteert, spreken we af voor 
een bezoek ter plaatse. We gaan bij 
de klant langs en luisteren naar zijn 
verhaal. Vervolgens stellen we een 
offerte op. Die bespreken we graag 
bij ons in de showroom. We leggen 
precies uit hoe we werken en wat de 
klant mag verwachten. Ook tonen we 
stalen, aan de hand waarvan de klant 
een beeld krijgt van het eindresultaat. 
Heeft hij daarnaast interesse in 
gordijnen, overgordijnen, behang, 
vloerbekleding, … dan kunnen we 
hem meteen een en ander tonen. 

Bij ons kunt u terecht voor  
schilder- en decoratiewerken van  
A tot Z. Ons team staat klaar om u te 
helpen bij het realiseren van al uw 
creatieve projecten.

Dit gaat veel verder dan louter het 
schilderwerk. Een juiste planning en 
informatie, het nakomen van afspraken 
en een perfecte afwerking, dat is wat 
u van ons mag verwachten. Zoals een 
babyolifant met het nodige respect naar 
zijn moeder opkijkt, zo zullen wij u en uw 
project ook behandelen.
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PARTICULIEREN, 
BEDRIJVEN EN  
EXPO-SERVICE

Jullie mikken niet enkel op 
particuliere klanten, maar 
ook op bedrijven. Geef 
eens een voorbeeld van een 
project dat De Roo op het lijf 
geschreven is?

Peter De Roo: Een mooie 
kantoorruimte met uitstraling is 
voor ons een droomproject. Dat 
doen we heel graag en daar zijn 
we goed in, dat mogen we gerust 
stellen. Ondernemingen die hun 
gebouw willen opfrissen, zijn zeker 
bij ons welkom. Naast particuliere 
en bedrijvenklanten bieden we een 
Expo-service aan. Daarbij geven we 
vorm aan tentoonstellingen volgens 
een sleutel-op-de-deur-concept. 

Ongeacht wie de klant is, we staan 
open voor complexe opdrachten 
of bijzondere uitdagingen. Op 
die manier kunnen we ons extra 
onderscheiden!  

Ik blijf nog één dag  
per week ten dienste 
van het bedrijf. Hierbij 
ondersteun ik de 
jongere collega’s en ben 
ik blij hen te kunnen 
helpen met de nodige 
tips.’

Geert Peirens

‘
GEERT PEIRENS
43 JAAR WERKNEMER 
VAN DE ROO

Nu geeft hij zijn kennis door  
aan de jongere generaties.

Het is bijna een unicum geworden: 
iemand die 43 jaar bij hetzelfde bedrijf 
gewerkt heeft. Geert Peirens was al 
die tijd een belangrijke kracht bij De 
Roo. Vandaag is hij met pensioen, 
maar komt hij wekelijks nog naar het 
bedrijf om advies te geven aan jongere 
medewerkers. 

Geert Peirens: “Door de jaren heen 
heb ik binnen het bedrijf heel wat 
taken uitgevoerd. Op die manier 
ben ik zowat van alle markten thuis: 
schilderen, behangen, raamdecoratie, 
vloerbekleding … Ik volgde ook heel wat 
opleidingen, om mee te zijn met alle 
technieken. 

Door de jaren heen heb ik veel zien 
evolueren: zo wordt er vandaag veel 
meer gesorteerd dan vroeger, geven de 
verven vandaag veel minder geur af … 
Ook zijn klanten veeleisender geworden. 
Het internet speelt daarin zeker een 
rol. Ze zien veel meer en elk klein detail 
wordt aangehaald. Maar dat vond ik net 
leuk: je werk moest bijna perfect zijn.

Na 43 jaar ging ik met pensioen, en 
eerlijk, ik had het wel wat lastig om 
alles los te laten. Ik doe het nu eenmaal 
zo graag. Maar ik blijf nog één dag per 
week ten dienste van het bedrijf. Hierbij 
ondersteun ik de jongere collega’s en 
ben ik blij hen te kunnen helpen met 
de nodige tips. Ik ga langs op de werf, 
geef hen wat extra info over hoe ze een 
spuitmachine optimaal gebruiken, de 
juiste druk kiezen, denk mee na over de 
oplossing van praktische problemen … 
Dit geeft veel voldoening.”  



Vlerick

Kapel
REALISATIE

Met De Roo stonden we in voor het schilderwerk 
van de kapel van Vlerick Management School in 
Gent. De unieke omkadering zorgde weliswaar 
voor enkele uitdagingen. Zo bevindt de kapel zich 
op de eerste verdieping en dienden we heel wat 
steigers te plaatsen aan de binnenzijde om tot in 
de meest afgelegen hoeken te kunnen schilderen. 
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De juiste verfkeuze

We opteerden voor Classidur 
Modern Plus omdat deze verf 
specifiek ontwikkeld is voor 
toepassingen zoals een kapel. 
Door schade moesten we ook 
enkele restauratiewerken 
uitvoeren aan de muren en 
plafond

Zowel de klant als wijzelf zijn 
uiterst tevreden over het 
resultaat. We zijn dan ook 
trots dat De Roo zijn steentje 
mocht bijdragen aan de 
uitstraling van dit prachtige 
gebouw.



De visie van de  
all-in-architecten, 
zoals Horta en 
Vandevelde, die de 
volledige afwerking 
van de woning 
verzorgden, komt meer 
en meer terug.’

Toon Bossuyt

‘
‘Architecten en schilders

is onze  
belangrijkste drijfveer’

ontzorgen
TOON BOSSUYT  
(CEO VAN BOSS PAINTS)

Als verffabrikant en groothandelaar is BOSS paints een 
preferente partner van De Roo. Een perfecte reden dus 
om Toon Bossuyt, CEO van het bedrijf, aan het woord 
te laten.

Wat is precies de ambitie van 
BOSS paints?

Toon Bossuyt: Als onderneming zijn 
we in meerdere marktsegmenten 
actief. Eerst en vooral produceren 
en verkopen we verf onder de labels 
BOSS paints (B2B) en colora (retail). 
Voorts verkopen we alle machines, 
gereedschappen en materialen die 
een schilder nodig kan hebben. We 
ambiëren het best mogelijke resultaat, 
samen met de vakman-schilder: zowel 
op technisch en esthetisch vlak, als qua 
service. Samenwerken is voor ons erg 
belangrijk: producten ontwikkelen, 
samen problemen oplossen … Het is 
als het ware onze reden van bestaan. 
Een schilderwerf is nu eenmaal vaak 
onvoorspelbaar, oplossingen bedenken 
voor een concreet vraagstuk. Altijd 

trachten we daarbij het belang van de 
eindklant, de vakman en de architect 
met elkaar te verzoenen. We doen er 
alles aan om onze klanten nooit in de 
steek te laten. Veel van onze klanten 
zijn eenmansbedrijven, al hebben we 
natuurlijk ook grotere schildersbedrijven 
als klant. Als de klant het gevoel heeft 
dat zijn leverancier hem onvoldoende 
steunt, dan is dat de hel.  
Op moeilijke momenten of in geval van 
problemen steken we een tandje bij om 
onze toegevoegde waarde te bewijzen.

Hoe lang werken De Roo en BOSS 

paints al samen? 

Peter De Roo: Ik heb het nooit anders 
geweten. 34 jaar geleden startte ik in 
de zaak en toen was BOSS paints al een 
partner. Ik schat dus zo’n 50 jaar.

Toon Bossuyt: BOSS paints bestaat 
intussen 75 jaar, dus dat  
zou best kunnen.

Peter De Roo: Via BOSS paints hebben 
we bijvoorbeeld de Airless leren 
kennen, een toestel dat ons toelaat om 
verf te spuiten op grote oppervlakten. 
Het geeft aan dat BOSS paints veel 
meer is dan louter een leverancier  
van verf. 
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Ook wij zien 
architecten als 
een partner.  
Als de architect in  
zijn ontwerp- of 
studiefase al eens  
met ons komt praten,  
dan kunnen we  
samen naar 
oplossingen zoeken.’

Peter De Roo

‘

Hoe belangrijk is technisch 
advies geven  
voor BOSS paints?

Toon Bossuyt: Essentieel. 18 van onze 
270 werknemers ontwikkelen verf, 35 
doen research en 14 geven technisch 
advies. Met andere woorden: de ploeg 
die schilders op technisch vlak adviseert 
is bijna even groot als het team dat de 
verf ontwikkelt. Dat zegt genoeg, denk 
ik. Zoiets vergt een stevige investering 
van onze kant, want technisch advies 
is een gratis dienstverlening. Maar op 
die manier maken we het verschil. Een 
schilder moet bij ons geen 2 of 3 weken 
wachten tot er iemand langs kan komen 
op de werf.

Peter De Roo: BOSS paints gaat daar zeer 
ver in, dat kunnen we beamen.

Toon Bossuyt: We willen geen gedoe met 
onze klanten. De oplossing staat altijd en 
overal voorop. 

GEMEENSCHAPPELIJKE 
WAARDEN

Die oplossingsgerichtheid is 
ook een essentiële waarde bij 
De Roo. Net als het familiale 
karakter en de menselijke, 
persoonlijke benadering.

Peter De Roo: Dat verklaart mee de 
band tussen onze bedrijven. We verstaan 
elkaar blindelings op veel vlakken.

Toon Bossuyt: Als ik zeg dat we gedoe 
met klanten willen vermijden, dan is 
dat omdat we beseffen dat bijvoorbeeld 
architecten bij een bouwproject sowieso 
geconfronteerd worden met heel wat 
issues. Een leverancier die problemen 
oplost voor jou, brengt geld op en laat je 
toe om tijd te winnen. Voor een architect 
is het belangrijk om samen te werken 
met partners die hem ontzorgen. 

Peter De Roo: Voor een schilder is dat 
net hetzelfde.

RESEARCH & 
DEVELOPMENT ALS USP

Op welke domeinen richt uw 
R&D-departement zich vooral?

Toon Bossuyt:  Dat gaat verschillende 
richtingen uit.  
De uitdagingen zijn zeer verscheiden. 
Zo proberen we continu de 
betrouwbaarheid van onze producten 
te vergroten, zowel voor de eindklant 
als voor de vakman. Voor de eindklant 
is het belangrijk dat de verf goed hecht, 
onderhoudsvriendelijk is en kleurvast. 
De vakman spitst zich onder andere toe 
op de beste manieren om de verf op de 
muur te krijgen, hoe makkelijk de verf 
uitgesmeerd wordt, … Al die aspecten 
worden systematisch gemonitord en 
verbeterd. Voorts worden er ons vanuit 
de wetgeving steeds strengere normen 
opgelegd inzake milieuvriendelijkheid: 
stoffen die vroeger veelvuldig gebruikt 
werden in verven, zijn vandaag niet 
meer toegelaten. Elk jaar verdwijnen er 
grondstoffen uit ons arsenaal, waarvoor 
we op zoek moeten naar alternatieven.

Wordt er veel research gedaan 
naar kleuren?

Toon Bossuyt: Absoluut, bijvoorbeeld 
naar kleurjuistheid en kleurbereik. 
De pigmentering van verven kan 
verschillen naargelang het type verf 
dat moet worden aangekleurd, maar 
toch moet het eindresultaat overal 
hetzelfde zijn. Dit betekent dat we voor 
alle kleuren diverse kleurformules 
moeten uitzoeken. We hebben 40.000 
kleuren in onze database, met telkens 
een 5-tal formules. Dit gaat dus over 
200.000 kleurformules. Het werk dat 
daarin kruipt, is immens, maar het geeft 
betrouwbaarheid en zekerheid voor de 
klant en de schilder. Daarom hebben we 
ons eigen kleurmengsysteem. In een verf 
zitten soms tot 10% pigmenten. Door ons 
eigen mengsysteem hebben we daar een 
impact op.

Toon Bossuyt: Research & 
Development zijn een cruciale poot 
binnen ons bedrijf. De Airless is een 
goed voorbeeld van een techniek 
die op een bepaald moment ingang 
gevonden heeft. Verven met rollen 
biedt meer flexibiliteit, maar vraagt 
een andere voorbereiding: welke 
verf kan er gebruikt worden, moet 
de verf verdund worden, welke 
druk moet je zetten … ? Een Airless 
biedt specifieke troeven in bepaalde 
situaties of projecten. We beschikken 
over een machineatelier waar demo’s 
gegeven worden aan vakmensen 
over verschillende toestellen. Ook 
herstellen we machines, leveren we 
vervangtoestellen indien nodig …Time 
is immers meer dan ooit money!

We zijn zowel fabrikant van de 
machines als van de verf. Als er 
iets misgaat, nemen we onze 
verantwoordelijkheid op. Onze 
vakmanklant hoeft naar niemand 
anders te kijken.

Peter De Roo: BOSS paints geeft 
schilders zonder enige twijfel de beste 
service in ons land, precies door de 
combinatie van al die diensten. 
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Hoe zijn kleuren doorheen de 
tijd geëvolueerd?

Toon Bossuyt: Toen ik startte 
vertegenwoordigden wit en de 
standaardkleuren om en bij 75% van 
het gamma. Vandaag is dat omgekeerd: 
25% wit, tegenover 75% aangekleurd. 
Er is een enorme emancipatie van 
kleur geweest. Een jaar of 10 geleden 
kon het niet fel genoeg zijn: in 1 kamer 
werden soms 3 verschillende kleuren 
gebruikt … Vandaag wordt er meer 
gedoseerd. Het gaat er ingetogener en 
volwassener aan toe dan 10 jaar terug. 
Ook is er op dit moment een trend naar 
wat ik doosjesdenken noem: vloer, muur 
en plafonds in éénzelfde kleur en/of 
materiaal.

Peter De Roo: Ik ga akkoord. Architecten 
kiezen vaker voor een sobere look voor 
de muren en plafonds, en stoppen meer 
kleur in het meubilair. Kleuradvies wordt 
steeds belangrijker.

Toon Bossuyt: Een goed kleuradvies 
ent zich op de materialen en kleuren 
die al in een ruimte aanwezig zijn: een 
natuurstenen blad, het tapijt, een zetel … 
Daarmee moet de architect aan de slag 
gaan. Een goed werkend menselijk oog 
kan 16 miljoen kleuren onderscheiden. 
Er zijn dus nog heel wat kleuren te 
maken. We voorzien kleuren op maat: 
breng een kleurstaal binnen en wij 
formuleren een exacte kopie van die 
kleur in om het even welk product.  

Trainingen en opleidingen zijn 
dan een logisch vervolgstuk voor 
R&D.

Toon Bossuyt: Uiteraard. We voorzien 
in 2 types van opleidingen. Enerzijds 
praktische opleidingen, bijvoorbeeld 
over decoratieve verftechnieken of 
spuitopleidingen. Deze worden verzorgd 
in onze eigen opleidingsruimte. Zo 
krijgen we tijdens de winterperiode 
hele schildersploegen over de vloer. 

Anderzijds geven we theoretische 
opleidingen. We hebben voor elke 
functie binnen ons bedrijf en bij onze 
klanten een profiel ontwikkeld: wat 
moet de man of vrouw die deze functie 
uitoefent kunnen? Daartoe organiseren 
we heel wat trainingen, de meeste 
daarvan digitaal. Op het einde is er een 
evaluatiemoment onder de vorm van een 
quiz. Zo volgen we op hoever iedereen 
staat en monitoren we tevens het 
opleidingsniveau van de medewerkers 
van onze zelfstandige franchisenemers 
bij colora. We verzekeren zo de vakkennis 
van onze mensen, waardoor ze nog 
klantvriendelijker kunnen zijn. Ze 
luisteren beter naar de klant als ze het 
traject volledig doorlopen hebben. En 
weten ze het antwoord op een vraag van 
een klant niet, dan kunnen ze nog steeds 
meteen bij onze mensen in de hoofdzetel 
terecht.

Peter De Roo: Technische kennis maakt 
het nu eenmaal makkelijker om een klant 
correct advies te geven.

NAAR MEER 
AUTHENTICITEIT

Cement-, kalei- en 
leemtechnieken winnen aan 
populariteit. Hoe verklaart u 
dat?

Toon Bossuyt: Ik zie dat als een 
tegenbeweging tegen de snelheid en de 
hi-tech van deze wereld. Soms willen 
mensen vooral rust en authenticiteit 
als ze thuiskomen. Die oorspronkelijke 
aarde-materialen zorgen daarvoor. Denk 
bijvoorbeeld aan een doorgesneden 
boom als tafel. Inox wordt steeds vaker 
vervangen door zwartgeblakerd metaal. 
Producten met een historische verwijzing 
voegen waarde toe. Natuursteen heeft 
een belangrijke uplift gekregen. Hoe 
minder gefabriceerd een product eruit 
ziet, des te beter. Maar de uitdaging 
bestaat erin om het gebruiksgemak en de 
tijdwinst voor de schilder te verenigen 
met dat authentieke karakter van het 
materiaal.

Peter De Roo: Het ecologisch effect 
speelt ook een rol. 

Toon Bossuyt: Inderdaad. Producten 
op basis van kalk, klei en leem hebben 
een lagere voetafdruk dan vernis, 
waar meer bindmiddel in zit. Al heb 
je vernis of een beschermende finish 
soms gewoon nodig. Het is niet altijd 
eenvoudig om compromissen te vinden. 
Vernis heeft een grotere voetafdruk, 
maar compenseert dit door een langere 
levensduur. Ik denk dat er op dit vlak de 
komende jaren nog veel onderzoek zal 
gebeuren en vooruitgang geboekt zal 
worden. Finishes zorgen door gebruik 
voor een mooie patine, sommige mensen 
zien dat graag.

Geeft de Belg meer geld uit aan 
zijn huis dan vroeger?

Toon Bossuyt: De voorbije 20 jaar 
alleszins. En in corona-tijden ook. Een 
groter deel van het gezinsbudget gaat 
naar interieur en decoratie, omdat 
een ander deel van het budget niet 
uitgegeven wordt: cultuur, reizen, 
horeca … Hoe duurzaam dit is, zal 
vanzelfsprekend nog moeten blijken.

Welke uitdagingen ziet u de 
komende jaren voor BOSS 
paints?

Toon Bossuyt: We hebben de ambitie 
om sterker te worden in bepaalde 
regio’s waar we vandaag nog minder 
goed scoren, zoals Limburg en Wallonië. 
Maar we willen niet groeien als we in 
ruil compromissen dienen te sluiten 
op het vlak van kwaliteit en identiteit. 
We gaan geen marktaandeel nemen 
louter omwille van het marktaandeel. 
We moeten dus ook mikken op meer 
export of het toevoegen van extra niches 
in ons assortiment. De vergroening van 
ons aanbod is een ander aandachtspunt, 
met meer klemtoon op natuurlijke 
materialen, zoals kalk, klei en leem. En 
uiteraard zullen we blijven ons best doen 
om architecten en schilders maximaal te 
ontzorgen.

Peter De Roo: Ook wij zien architecten 
als een partner. Als de architect in zijn 
ontwerp- of studiefase al eens met ons 
komt praten, dan kunnen we samen naar 
oplossingen zoeken. Als architect kan je 
nu eenmaal niet gespecialiseerd zijn in 
alles.

Toon Bossuyt: De visie van de all-in-
architecten, zoals Horta en Vandevelde, 
die de volledige afwerking van de woning 
verzorgden, komt meer en meer terug. 
Architecten werken een project af tot met 
het laatste detail. De materialen waarmee 
de woning afgewerkt wordt, hebben 
zo’n enorme impact op de beleving van 
de woning, dat het een signatuur van 
de architect geworden is. In die zin is de 
samenwerking tussen de architecten en 
hun partners-afwerkingsbedrijven een 
manier om er echt uit te springen. 

Peter De Roo: Juist. Het ganse plaatje 
moet voor hen kloppen. Architecten 
brengen steeds vaker een bouwteam 
bij elkaar, dat instaat voor het volledige 
project. Samen sterk is meer dan ooit 
waar!  

TOON BOSSUYT  
OVER DE ROO
Er zijn schilders en schilders-
ondernemers. Peter is een schilder-
ondernemer. Als ik zie met hoeveel 
visie hij zijn bedrijf leidt, dan vind 
ik het knap hoe hij dit uitgebouwd 
heeft. Met Peter kan je praten: hij is 
ontvankelijk en open, biedt ruimte 
voor vernieuwende ideeën. Peter 
is breeddenkend, visionair en zal 
nieuwsgierig op zoek gaan naar de 
mogelijke voordelen. Op dat vlak is 
hij een voorbeeld voor de sector.
Onze mensen werken graag samen 
met De Roo, precies om die redenen. 
Samenwerkingsvaardigheid, 
kunnen luisteren, begrijpen wat 
de behoeften van de architect, 
schilder en eindklant zijn, dat vinden 
we belangrijk. Je moet niet altijd 
akkoord gaan, maar je moet luisteren 
naar het voorstel en nagaan wat de 
achterliggende behoeften zijn. Dat is 
iets wat Peter meer dan gemiddeld 
kan en opent perspectieven om tot 
oplossingen te komen die beter zijn 
dan wat de klant oorspronkelijk 
gevraagd heeft.
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stucwerk
Naadloos

SPECIALE TECHNIEK

We werken hiervoor 
met uiterst kwalitatieve 
producten: 
steenimitaties op 
basis van cement, die 
dienst kunnen doen als 
wand-, maar ook als 
vloerbekleding. 
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Uw project krijgt met 
naadloos stucwerk  een 
natuurlijke uitstraling. 
Door de beschermende 
vernislaag is het niet enkel 
een waterbestendige, maar 
ook een kras-, stoot- en 
slijtvaste oplossing. Het gaat 
bovendien om een duurzaam 
product dat heel wat vorm- 
en kleurmogelijkheden biedt, 
en onderhoudsvriendelijk is 
op de koop toe. 



Woonzorg

hotel
REALISATIE

De Roo verzorgde het schilderwerk van  
Hotel Den Briel in Gent. Kamers, vergaderzalen, 
het restaurant, de inkomhal, gangen … het 
project werd dankzij onze vakmensen een mooie 
trekpleister. Onze ploeg stond in voor een 
piekfijne afwerking tot in de kleinste details.
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Het project werd dankzij onze vakmensen een 
mooie trekpleister.’

Peter De Roo‘



STERK SCHILDERWERK

Benieuwd  
wat wij voor u  
kunnen betekenen?

Neem een kijkje op 
www.de-roo.be


