
Roelof Schuiling uit Emmer-Compascuum 25 jaar in dienst bij Dream Plafonds

‘Je bent altijd bezig om iets moois te maken’
HEINO – Afgelopen donderdag werkte 
hij precies 25 jaar als installateur 
voor Dream Plafonds. Dat werd 
gevierd met taart en maar liefst 
vijf wintermutsen met zijn naam 
erop. “Want ik heb het niet zo op de 
winter”, gniffelt Roelof Schuiling. 58 
jaar is hij inmiddels en als het aan 
hem ligt, maakt hij zijn jaren tot zijn 
67-ste gewoon vol bij zijn huidige 
werkgever. “Als mijn ledematen het 
volhouden, graag!”

Roelof woont in Emmer-Compascuum. 
Daar kwam hij zo’n 27, 28 jaar geleden 
in de plafondwereld terecht via een 
toenmalige achterbuurman. “Ik heb een 
tijdje in Duitsland gewerkt en daarna in 
Emmen en Hardenberg. 25 jaar geleden 
ben ik begonnen bij Plavita Plafonds 
in Wijhe (de eerdere naam van Dream 
Plafonds, redactie). Ruim negen jaar 
geleden nam Bernard Blom dat bedrijf 
over en nu is het gevestigd in Heino. Met 
Bernard is het hier wel iets veranderd. 
Zijn voorganger was er eigenlijk na al die 
jaren wel klaar mee. Zijn enthousiasme 
was wat minder geworden. Bernard bracht 
weer nieuw elan.”

Elke ochtend zit hij om kwart voor zes in 
de auto om zo rond zeven uur bij de klant 
te zijn. Meestal dat hij rond een uurtje of 
zeven ’s avonds weer terug is. Lange dagen, 
maar hij werkt vier dagen per week. “Je bent 

altijd bezig om wat moois te maken. Je komt 
bij ontzettend veel verschillende mensen 
over de vloer. Elke klus is, bij gebrek aan een 
beter woord, weer een uitdaging. Ik heb een 
afwisselende baan. Het zijn maar plafonds, 

maar je zorgt wel telkens voor iets 
dat de kamer mooier maakt! Ik werk 
meestal in mijn eentje, maar bij gro-
tere klussen komen we vaak met meer 
mensen. Stel dat de klant alle kamers 
in zijn woning wil laten voorzien van 
een spanplafond, dan zit hij dagen 
in de overlast. Dat kan ook niet de 
bedoeling zijn.”
Op wat voor manier zijn werk 
veranderd is door de jaren heen? 
Het zit hem vooral in kleinigheden, 
stelt Roelof. “Het spannen van de 
plafonds is grotendeels hetzelfde 
gebleven, maar het aantal sierlijs-
ten, waaruit de klant kan kiezen, is 
enorm gegroeid. Vroeger had je een 
bruine plint en dat was het dan. Veel 
simpeler. De klant kon wel kiezen 
voor spotjes, maar dan hadden we 
alleen van die enorme bollen. Dat is 
tegenwoordig met al die led-lampen 
wel veranderd. Nu bieden we al-
lerlei mooi spul! En zo verandert er 
telkens wel weer wat.”

Ook de manier waarop Dream 
Plafonds zich in the picture speelt, 
is veranderd. “Vroeger moest je het 

hebben van beurzen en braderieën. Die zijn 
er nauwelijks nog. Nu gaat het via internet 
en bevriende bedrijven. Zo hebben we met 
Dream Plafonds showrooms bij Seine Wonen 
in Heino en Elders in Raalte. Zo bereik je de 
mogelijke klanten ook heel direct.”

Over de spanplafonds
Dream Plafonds verkoopt twee soorten 
spanplafonds: eentje van pvc die onder 
hitte wordt bevestigd en eentje van 
textiel die bij kamertemperatuur kan 
worden geïnstalleerd. De plafonds zijn 
geschikt voor alle ruimtes, van be-
drijfsontvangsthal tot woonkamer, van 
keuken tot toiletgroep. De pvc-plafonds 
zijn met name toegespitst op ‘natte 
ruimtes’: keukens, toiletten en badka-
mers. “In het materiaal is namelijk een 
schimmelwerende stof verwerkt”, vertelt 
Bernard. “Het wil overigens niet zeggen 
dat je de pvc-plafonds niet in andere 
ruimtes kunt gebruiken. Ik heb heel wat 
klanten waarbij ze ook in de woonkamer 
hangen.” Het bevestigen van een span-
plafond blijft een specialistisch klusje.  
“Je hangt een plafond op, daarna maak 
je het met behulp van kachels heet, 
waarna de kunststof fl exibeler wordt en 
je het plafond verder kunt aanspannen. 
De ervaring leert dat niet elk bedrijf 
erin slaagt om de plafonds onder hitte 
te bevestigen, terwijl het juist onze 
specialiteit is.” 

Seine
Dream Plafonds toont op zaterdag 
1 en zondag 2 november haar werk in 
de vernieuwde showroom van Seine 
Wonen. Daartoe zijn meerdere sfeer-
kamers/belevingsruimtes gerealiseerd. 
Iedereen is welkom. Voor meer informa-
tie zie www.dreamplafonds.nl of bel tel: 
0572-394599 of mob: 06-53935788.
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•  Ruim 25 jaar expert op het gebied van onderhoudsvrije spanplafonds
•  Compleet van plafond, verlichting tot randafwerking
•  In één dag op maat bij u geïnstalleerd!

0572-394599 www.dreamplafonds.nl


