
“Te strak gelamineerd, de print was te 

vers.” 

Wie heeft gelijk?
Misschien hebben ze allemaal wel een 

beetje gelijk. De verschillende afdelingen 

van een bedrijf hebben allemaal hun eigen 

speerpunten. Heel begrijpelijk dat de ver-

koop- en inkoopafdeling zich vooral focus-

sen op de winst en klanttevredenheid. En 

de winst wordt vaak gezocht in voordelig 

inkopen en een strakke planning.

Terecht? Misschien… Het ligt er helemaal 

aan welke kwaliteit je als bedrijf wilt verko-

pen. Maar het blijft ook volkomen terecht 

dat een foliemonteur graag een mooi kwa-

litatief eindresultaat wil kunnen leveren, in 

een redelijke tijd.

Bij de montageafdeling leeft vaak het 

gevoel dat er bij de verkoop teveel wordt 

beloofd. Ze voelen zich dan de pisang, want 

ze weten dat zij uiteindelijk degenen zijn die 

op hun kop krijgen als het misgaat. De mon-

tage is immers het sluitstuk van de job.

CommuniCatie
Dit soort problemen en irritaties ontstaan 

heel vaak vanwege slechte communicatie 

onderling. Geweldig hoor, alle protocol-

len, lijstjes en digitale formulieren. De juis-

te informatie is er meestal wel, maar naar-

mate informatie delen steeds ‘digitaler’ 

wordt, laten we de menselijke factor nog 

wel eens achterwege. Hierdoor nemen irri-

tatie en onbegrip tussen de afdelingen 

toe. Hoe voorkom je dat?

neuzen bij elkaar
Het is enorm belangrijk om af en toe de 

neuzen bij elkaar te steken. Dus even de 

dames en heren van de inkoop, verkoop, 

productie én montage bij elkaar zetten. 

Zo’n sessie blijkt enorm waardevol te zijn 

voor de sfeer onderling.

Een heel geschikt moment hiervoor is een 

uurtje tijdens een Appcademy-training. 

Z o rg  v o o r  g o e d e  c o m m u n i c a t i e  t u s s e n  a f d e l i n g e n

Dit soort folieloslaatklachten heeft heel 

wat foliemontagebedrijven, carwrappers 

en signmakers wel eens een slapeloze 

nacht bezorgd. Het is niet alleen slecht 

voor je reputatie, het kost ook een hoop 

tijd en centen om de montage te herstel-

len. En bovendien, helaas, helaas, de oor-

zaak is niet altijd even duidelijk.

Wie heeft het gedaan?
Als je binnen een signbedrijf de vraag stelt 

‘Wat of wie denk jij dat de oorzaak is van 

folieloslaatklachten’, zul je verschillende 

antwoorden krijgen. De verkoop zal waar-

schijnlijk zeggen dat het aan de montage-

afdeling ligt. “Prutsers. De ondergrond is 

vast onvoldoende ontvet of er is slecht 

nageföhnd.” En stel je dezelfde vraag  

aan de foliemonteurs, dan wijzen zij vaak 

naar de afdeling inkoop en verkoop: 

“Knieperts. Verkeerde (goedkope) folie,  

te veel tijdsdruk.” Of naar de productie: 
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Welke signmaker heeft het nog nooit gevoeld of 

meegemaakt? Het moment dat je met een goede 

klant bij een net afgeronde montageklus staat en 

de schrik je om het hart slaat. De stress die je voelt 

als je constateert dat de folie hier en daar loslaat, 

aan de randjes of in de profielen.

‘Waarom laat die folie los?’

A u t e u r  Dennis en Barbara de Haan*
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Zo’n sessie blijkt enorm waardevol te zijn 

voor de sfeer onderling.

Een heel geschikt moment hiervoor is een 

uurtje tijdens een Appcademy-training. 

Het doel is: De meest up-to-date kennis 

delen en verbindingen leggen tussen de 

diverse disciplines. 

Tijdens zo’n bespreking komen diverse 

praktische onderwerpen aan bod. 

Bijvoorbeeld: 

•  Welke klachten zijn er? (Bijvoorbeeld 

loslaatklachten met ‘die en die’ folie bij 

‘dat en dat’ project). Hoe denkt elke 

afdeling over de oorzaak en oplossing? 

Door respectvol naar elkaar te luisteren, 

zal er meer begrip ontstaan voor elkaars 

standpunten.

•  Foliekeuze. Vaak zijn de meningen over 

dit onderwerp nogal verdeeld. Er 

bestaat soms onwetendheid over het 

belang van geschikte folie. En er is nogal 

eens een gebrek aan kennis over ‘wat 

kan’ en ‘wat niet kan’ met specifieke 

foliesoorten en types. 

•  De planning. Natuurlijk lopen hier de 

belangen tussen de verschillende afde-

lingen uiteen. Maar er is vaak, ook bij 

montage, echt heel veel te winnen in 

efficiëntie; de volgorde van werken, slim 

samenwerken, ‘treintje bouwen’. 

(Interesse? Vraag hiernaar tijdens een 

training).

•  Meer onderwerpen. Zo zijn er nog veel 

zaken te bedenken. Welke applicatie-

tools zijn onmisbaar? Hoe houd je de 

kwaliteit hoog? Hoe zorg je dat iedereen 

gelijk (af)werkt bij een bepaald project, 

et cetera.    

www.appcademy.nl

* Dennis de Haan heeft dertig jaar ervaring in de 

signbranche. Onder de naam Appcademy geeft 

hij signgerelateerde applicatie-, carwrap- en 

commerciële trainingen.

oorzaken

De voornaamste oorzaken van loslaatklachten:

•  Niet toereikende ontvetter.

•  Verkeerde ontvettingsmethode.

•  Onjuiste montagetechniek (folie met te weinig druk 

gerakeld, de folie bovenmatig opgerekt).

•  Onjuiste techniek bij naverwarmen. 

•  Te lage oppervlaktespanning van de ondergrond zelf. 

•  Ongeschikt folietype en/of laminaat.

•  Onvoldoende uitgedampte (solvent)print.

•  Verkeerd gelamineerd (te kort na het printen of te 

strak).

•  Extreme weersomstandigheden (kou/vocht).

Uiteraard is er veel meer te vertellen over de oorzaken 

en het voorkomen van loslaatklachten. Dit onderwerp 

wordt uitgebreid behandeld tijdens de training foliemon-

tagetechniek en carwraptechnieken. De nieuwste en 

meest beproefde wraptechnieken worden gedemon-

streerd en geoefend. 

Z o rg  v o o r  g o e d e  c o m m u n i c a t i e  t u s s e n  a f d e l i n g e n

Wat is de oor-

zaak van dit 

soort folielos-

laatklachten? En 

hoe kun je dit 

voorkomen?

‘Waarom laat die folie los?’

FolieMontAgePraktijk

17sign magazine | nr. 6 september 2017

16-17_appcademy.indd   17 29-08-17   11:36


