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vind het, zeker in zo’n groot bedrijf, belangrijk 

om één vast aanspreekpunt te hebben. Ie-

mand die we rechtstreeks kunnen bellen of 

mailen met onze vragen. Dat is toegezegd, 

en Marco maakt dat in de praktijk ook waar.”

Korter arbeidspdspdspdsprocrocroceseses

Een paar maanden geleden stapte Empa-

tec als eerste meubelfabrikant in Nederland 

over op Aqualine van AkzoNobel. “In Zwe-

den wordt deze watergedragen verf al lan-

ger met succes toegepast”, vertelt Marco de 

Jong, AkzoNobel Joinery & Wood Coatings. 

“Kenmerkend is de zeer snelle droging. Die 

verkort het arbeidsproces. De vraag naar 

school- en kindermeubilair vindt steeds vaker 

ad hoc plaats. Aqualine is dan een perfecte 

oplossing. Empatec werkt met de matte zij-

deglansvariant. De lak is er ook in hoogglans. 

Die wordt onder meer in België toegepast op 

grafkisten in serieproductie.”

De overstap bij Empatec naar Aqualine ver-

liep soepel. “Onze apparatuur was al geschikt 

voor watergedragen lak. De spuiters konden 

er snel mee uit de voeten. ‘Stapelen’ zoals bij 

polyurethaanlak is niet langer nodig. We ver-

bruiken minder verf. En na een paar uur kun 

je al schuren”, is de ervaring van Jan Agema. 

Strenge normormenenen

Kleur komt steeds meer in beeld op kinder-

meubilair. “Maar nog te weinig om een eigen 

kleurenmengmachine aan te schaffen. Om de 

opslag overzichtelijk te houden, werken we 

met een beperkt aantal vrolijke kleuren die we 

kant-en-klaar bij AkzoNobel kopen”, legt Jan 

Agema uit. “Kindermeubilair, dus ook de lak, 

moet voldoen aan strenge veiligheidsnormen. 

Zo mogen er geen loodhoudende stoffen in 

de verf zitten. Daarnaast is de lak natuur-

lijk krasvast, ook al mag er op het meubilair 

worden geleefd! Ik ben zeer tevreden, zowel 

over Aqualine als over de samenwerking met 

AkzoNobel.”

Empathie + techniek = 
Empatec. Een organisatie 
waar mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt 
zich kunnen ontwikkelen 
in negen werkbedrijven. 
Eén daarvan is een 
meubelfabriek, 
gespecialiseerd in 
kindermeubilair. De spuiterij 
werkt met een voor 
Nederland gloednieuwe, 
sneldrogende 
eencomponent 
watergedragen meubellak 
van AkzoNobel. 

De meubelfabriek in Franeker telt 60 mede-

werkers met een arbeidsbeperking, onder 

wie 3 spuiters en (afhankelijk van het sei-

zoen) 10 tot 15 collega’s op de schuurafde-

ling. “Velen zijn al jaren in dienst”, vertelt Jan 

Agema, leidinggevende van de spuiterij, zelf 

12,5 jaar werkzaam bij Empatec. “We produ-

ceren voornamelijk school- en kindermeubi-

lair. Houten keukentjes, speelgoed, kasten 

en zitmeubilair, onder andere voor het merk 

KG&Rolf, en speeltoestellen, picknicktafels 

en tuinmeubilair van Halewijn. En sinds kort 

ook Avek-bedden.” 

Vast aansprepreekpekpekpekpuntuntunt

Empatec werkte al een tijdje met watergedra-

gen verf toen Jan Agema vorig jaar in contact 

kwam met Marco de Jong van AkzoNobel. 

“De gesprekken die volgden waren zeer over-

tuigend”, vindt Jan. “Het product waarmee 

we proefdraaiden werd in onze spuiterij met 

gejuich ontvangen. Naast een goed product 

speelde de persoonlijke klik een rol in de be-

slissing om met AkzoNobel in zee te gaan. Ik 

Empatec werkt als eerste 
meubelfabrikant in Nederland 
met de sneldrogende 
watergedragen lak Aqualine

“Hoe fraai meubeltjes 
ook zijn gemaakt; als 
wij ze in de spuiterij niet 
perfect afwerken, is het 
eindresultaat niet goed”
Jan Agema, Empatec


