A u t e u r Wouter Mooij

Sign2sign.nl verbindt d
Wie op zoek is naar een (freelance) montagebedrijf
voor het aanbrengen van folie of andere signing,
kan sinds kort terecht op Sign2sign.nl. Op dit online platform zijn meer dan tweehonderd specialisten op het gebied van carwrappen tot lichtreclamemontage te vinden. Uit idealisme geboren. “Het
ultieme doel is dat de kwaliteit in de markt verder
omhoog gaat.”

Eigenlijk hoeven hun namen niet eens zo
nodig te worden genoemd. Dennis en
Barbara de Haan, de initiatiefnemers van

de netwerksite Sign2sign.nl, hopen dat
‘hun kindje’ uitgroeit tot een online platform voor en door signmakers. Dennis:
“We willen partnerschappen aanknopen
met mensen in de markt, zodat dit initiatief als het ware wordt gedragen door de
signbranche zelf.” De eigenaar van
Appcademy Signtrainingen, en voormalig
mede-eigenaar van VinyTouch, kwam tot
de conclusie dat er een enorme behoefte
is aan transparantie in de signmarkt.
“Mensen willen overzicht en inzicht in de
specialismen en specialisten die er zijn. Er
is op dit vlak nog een groot grijs gebied.
Sign2sign.nl gaat daarin helderheid scheppen en verbindingen leggen.”
Google maps
Barbara: “Tijdens trainingen van
Appcademy kwam continu de vraag of wij

niet iemand wisten die bijvoorbeeld een
goede carwrap of een goede montage van
raamfolie kon uitvoeren. Als je dan één
naam noemt, doe je twintig anderen
tekort. Daarom ontstond de gedachte om
alle specialisten op het gebied van foliemontage die wij in Nederland kennen in
kaart te brengen.” Dat leverde al snel een
indrukwekkende lijst in Excel op. Dennis:
“Onoverzichtelijk en op deze manier bijna
niet te delen met de markt. Toen kwamen
we op het idee om deze specialisten middels Google Maps letterlijk online op de
kaart te zetten.”
Al snel groeide het besef dat op dezelfde
wijze ook andere specialisten, bijvoorbeeld
bedrijven die lichtreclames of bannerframes
monteren, in beeld konden worden
gebracht. Na een researchperiode van een

Op Sign2sign.
nl zijn al meer
dan tweehon
derd montage
specialisten in
de Benelux in
kaart gebracht.
(foto’s: Studio
Brandit)
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Net w er ke n

t disciplines
Online database van specialisten uit idealisme geboren
Voordelen Sign2sign

half jaar, waarin achter de schermen ook
druk aan de website werd gesleuteld, kwam
uiteindelijk een online database van meer
dan tweehonderd specialisten in de Benelux
tot stand. Barbara: “Ook specialismen waarvan wij nauwelijks het bestaan wisten. Er zijn
bedrijven die geen website hebben en niet
adverteren, dus nauwelijks bekend of te vinden zijn, maar razend interessant kunnen
zijn.” Voor een bedrag van 9 euro per
maand (ex btw) kunnen deze personen een
eigen bedrijfspagina met compleet bedrijfsprofiel activeren op Sign2sign.nl.
Verantwoordelijkheid
Dennis wijst erop dat Sign2sign niet rechtstreeks bemiddelt in de levering van diensten of producten. Het sign- of onderhoudsbedrijf dat via de site een relatie
aangaat met het (freelance) montagebedrijf voor het aanbrengen van folie of sig-

Voordelen signmakers:
• Specialisme door derden
• Signmaker beschikt over landelijk netwerk
• Signmaker kan/durft meer
• Kwaliteit verbetert door vinden gecertificeerde
monteurs
• Hoger niveau door kennisdeling

Dennis en Barbara de Haan zijn de initiatief

Voordelen reclamemonteurs:
• Samenwerkingsverbanden
• Meer werk door netwerk
• Logistieke optimalisatie
• Reclamemontage erkend als vak

nemers van de Sign2sign.nl netwerksite.

niet aandurft omdat daarvoor toch wel
andere kennis en vaardigheden nodig zijn.
Via Sign2sign.nl kun je een specialist zoe-

waaraan verder kan worden gebouwd.
Plannen genoeg”, besluit Dennis.
www.sign2sign.nl

‘ We w i l l e n d e s i g n m a r k t p r i k k e l e n ’
Montagespecialisten
ning, doet dit voor eigen rekening en risico. “Wij berekenen geen bemiddelingskosten en Sign2sign is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geleverde
diensten of producten. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de getoonde
bedrijfspagina’s, dus ook de ervaring die
ze claimen en de certificaten die ze zeggen te hebben, ligt bij de getoonde bedrijven zelf. Wij raden zowel opdrachtgevers
als -nemers aan, alvorens zaken te doen,
zich altijd vooraf goed in elkaar te verdiepen. Zo voorkom je teleurstellingen. Want
wat de één een goede carwrapper vindt,
hoeft dat nog niet voor een ander te zijn.”
Dennis: “We hopen dat de signmarkt
wordt geprikkeld. Opdrachten durft aan te
nemen die men daarvoor links liet liggen
omdat men deze expertise of de capaciteit niet zelf in huis heeft. Neem een signbedrijf met een klant die belangstelling
heeft voor een bootwrap, maar dat zelf

ken om jou te helpen die klus te klaren.
Een win-winsituatie voor zowel de signmaker, de monteur als de eindklant.”
Andere specialisten
Naast specialisten op het gebied van montage (verdeeld in drie hoofdgroepen, zie
kader), is het de bedoeling op termijn ook
specialisten op het gebied van ontwerp,
knowhow, grondstoffen, bewerkingen,
apparatuur en kant-en-klare eindproducten in beeld te brengen.
“Netwerken versterken zich. Het gaat
daarbij niet alleen om het uitwisselen van
handjes, maar ook om het delen van kennis. Wij verwachten dat het op Sign2sign
aanwezige forum tevens gaat bijdragen
aan het delen van kennis tussen partijen in
de signwereld. Met als ultieme doel dat de
kwaliteit in de markt verder omhoog gaat.
Wij hebben nu een platform neergezet

Op dit moment vind je op Sign2sign.nl alleen nog maar
(freelance) montagebedrijven voor het aanbrengen van
signing. Daarbij worden de volgende drie categorieën
onderscheiden:
Foliemontage algemeen
Foliemontage op eenvoudige en complexe ondergronden, uitvoering van carwrap en bootwrap, foliemontage
op trailers, treinen, bussen en metro’s, foliemontage op
vliegtuigen, aanbrengen van ruitfolie op voertuigen, toepassing spuitfolietechniek.
Foliemontage gebouwen
Folieapplicatie op gevelelementen (kozijnen en panelen),
folieapplicatie op wanden, vloeren, plafonds, folieapplicatie op keukens, kasten, balies, aanbrengen van ruit
folies op gebouwen.
Technische montage
Plaatsing van lichtreclame en/of doosletters, banners en/
of bannerframes, informatiezuilen en/of bouwborden.
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