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Voorwoord Directie
Beste lezers van deze vakantiebats,
Eindelijk zomer, dat wil zeggen mooi weer en fijne temperaturen. We kunnen nu van dit mooie weer genieten.
Het lijkt wel of deze eerste helft van dit jaar bijzonder snel is verlopen. En dat klopt ook wel, want we zijn
pas goed en wel begonnen na week acht van dit jaar. De eerste weken werden we in de greep gehouden
door Koning Winter!!
Zoals ook al verteld in de vorige
Bats heeft deze strenge winter in
financiële zin wel de nodige negatieve consequenties gehad. We
zullen alle zeilen moeten bijzetten
om toch nog op een positief resultaat uit te kunnen komen. Dus ik
verwacht in ieder geval van eenieder dat hij of zij zijn allerbeste inzet
zal tonen, zodat we in ieder geval
kunnen zeggen dat we er alles aan
hebben gedaan om er nog wat van
te maken.
We hebben inmiddels ook afscheid
genomen van onze commerciële directeur Theo Kleizen. Zoals
reeds eerder verteld, heeft Theo
een nieuwe uitdaging buiten ons
bedrijf gezocht en gevonden. Na
bijna 16 jaar Siers BV heeft Theo
zijn eigen bedrijf opgericht, van
waar uit hij bedrijven gaat adviseren. Theo nogmaals bedankt voor
wat je voor het bedrijf hebt gedaan
en veel succes met je eigen bedrijf.
De opvolger van Theo ( Peter
Telgenkamp) is inmiddels alweer
ruim een jaar bij ons aan het werk.
De meesten van jullie hebben al
kennis gemaakt met Peter.
Wat betreft het werkaanbod lijkt
het nog steeds redelijk te gaan.
Nieuwbouwaansluitingen worden
wel minder maar daarentegen
nemen de saneringen toe!
Ook hebben we de opdracht Ftth
Dordrecht 2e fase binnengehaald.
De komende 24 maanden moeten
we circa 40.000 aansluitingen in
Dordrecht realiseren. Ook zijn we
in gesprek over Ftth Achterhoek.
Ook hier hopen we na de vakantie
mee van start te kunnen gaan.
We zijn inmiddels verhuisd met
onze Ftth club van Deventer naar
Doetinchem. Onze nieuwbouw
in Oldenzaal is op een haar na

gereed en na de vakantie zullen de
medewerkers hun werkzaamheden
vanuit dit pand gaan verrichten.
Het Administratief en Technisch
Bedrijfsburo, Receptie, Inkoop,
Logistiek en KAM zullen gehuisvest worden in de nieuwbouw.
Ook de hoofdingang zal in de
nieuwbouw worden gesitueerd.
We zullen na de vakantie een informele opening organiseren voor
de betrokken medewerkers. De
nieuwbouwplannen voor Almere
zijn (voorlopig) stopgezet. Dit
omdat op dit moment ons contract
met Nuon Warmte is opgezegd.
Dit contract wordt opnieuw aanbesteed en omdat we nu nog niet
weten of we dit contract of een
deel ervan zullen/kunnen aannemen gaan we niet door. Voorlopig
staan dus deze bouwplannen in de
ijskast.
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Verder zal in week 29 het jullie
toekomende winstdelingsbedrag
2009 worden overgemaakt en ik
hoop dat dit een goede bestemming mag krijgen.
Laten we eraan werken. En dat wil
zeggen: de juiste/beste KWALITEIT
leveren en natuurlijk VEILIG werken met meer dan 100 % inzet om
toch ook over 2010 winstdeling
mogelijk te maken. Het is een hele
grote uitdaging, maar ik leg hem
bij ons allen neer.
Niets is onmogelijk!!! Succes!!
Voor nu wens ik jullie allen een
fijne zomervakantie toe met hopelijk mooi weer. Rust goed uit en tot
de 2e helft van 2010.
Fijne Vakantie en tot ziens,
Peter Siers

Van de redactie
‘De verhuizing’, had deze Bats
gerust als ondertitel mee kunnen
krijgen.
Want op de valreep voor de vakantie had op het hoofdkantoor de
grootste kantoorvolksverhuizing
aller tijden plaats. Iedereen vergaarde zijn boeltje en koos zijn
of haar glimmend nieuwe positie.
Da’s vast even wennen, maar dan
wel in positieve zin. De kantoorflat
kreeg een prachtige uitstraling in
eigen strakke huisstijl die wordt
gekenmerkt door degelijkheid,
doeltreffende eenvoud en hoogwaardige kwaliteit.
Na de vakantie wordt de nieuwbouw
met een feestelijk tintje officieel in
gebruik genomen. En de rust aan
de Schuttersveldstraat -waar het
voor het doorgaand- én bestem-

mings-verkeer een jaar lang passen
en meten was - zal terugkeren.
Naast de verhuisperikelen van het
hoofdkantoor verkeren ook de
Deventer glasvezelboys in de mood
der verhuizing. Zij verkasten begin
juni van Deventer naar Doetinchem
om daar hun verglazingswerkzaamheden voort te zetten. Deze Bats
geeft in woord en beeld aandacht
voor beide verhuizingen. José
oude Lohuis verzorgde de fotocollage van het nieuwe hoofdkantoor
op de middenpagina.
Daaromheen hebben weer genoeg
stof kunnen verzamelen om het
blad te vullen. Directeur Theo
Kleizen vertelt over zijn toekomstplannen na zijn vertrek. Uit de koffer van Tablin duiken verschillende
verhalen op en Jeroen de Vries

In deze Bats vindt u verder
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doet een boekje open over de
levensbehoeften van een gezonde
karper. Voor wie het nog niet wist:
de dikste exemplaren slaat hij aan
de haak met knoflook of aardbei.
Leesvoer bieden we ook op sportgebied. Want al moest het tennistoernooi vanwege gebrek aan
deelname afgeblazen worden,
hardlopers waren er genoeg te
vinden. Een groep van 36 man/
vrouw is volop in training voor
deelname aan de 5-kilometer
Huttenkloasloop op 3 oktober in
Oldenzaal.
Tot slot melden we nog de bijzonder opvallende prestatie van
werkvoorbereider Jochen Tulp. Hij
studeerde op 18 juni af als Master
of Pipeline Technology. Die toga
staat hem goed, toch? Maar de
‘werkkleding’ gaat voor iedereen
voor eventjes in de kast.
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Besmet met het
hardloopvirus
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Naar aanleiding van de werkzaamheden aan de Jannes
Brouwerstraat te Harbrinkhoek,
wil ik u het volgende meedelen.
De werkzaamheden duurden
veel langer dan gepland wegens
de winterse omstandigheden.
Toch kan ik zeggen dat door het
goede werk, verricht door uw
werknemers, de overlast tot een
minimum beperkt is gebleven.
Mijn vrouw is mindervalide en
dus slecht ter been. Gedurende
de hele periode dat er aan onze
straat gewerkt werd, waren uw
werknemers zeer hulpvaardig
en werd er steeds voor gezorgd
dat mijn vrouw goed bij onze
woning kon komen.
Onze complimenten hiervoor!
Met vriendelijke groet,
W. Backers Harbrinkhoek
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Pompstations Groninger Waterbedrijf in kaart
Vanaf november is Tablin Technisch Adviesburo B.V. voor het

Een hele dag
graven bij
pompstation De
Groeve. Er liggen
hier dus veel
minder kabels
dan de tekening
aangaf.

Waterbedrijf in Groningen in de weer met het inmeten van leidingen
en kabels nabij verschillende pompstations.
Hugo van Dam en Rob de Vries tekenen hierbij voor de werkzaamheden
in het veld. Het opwerken van de verzamelde gegevens in het systeem
AutoCad is op kantoor in Oldenzaal het pakkie an van Fernando
Hampsink. Als uitvoerder stuurt teamleider Geodesie en GIS Paul
Kiewik het project aan.
Het gaat om het inmeten van de
pompstations Sellingen, De Groeve,
Nietap, Haren, De Punt en Onnen.
Bij deze stations wordt met zogeheten pompputten water opgepompt dat via leidingen gestuurd
wordt in de richting van het filtergebouw. Daar wordt het water
bewerkt, waarna het via leidingen
naar het distributienet gaat.
De momenteel veel besproken
nieuwe wet WION (Wet Informatie
uitwisseling Ondergrondse Netten)
eist dat de actuele en juiste ligging van leidingen bekend is. Dat
geldt ook voor de voedingskabels.
De detectie geschiedt op verschillende manieren.

We vragen Paul hoe één en ander
in zijn werk gaat.
Het begint ermee dat het waterleidingbedrijf alle bekende gegevens
waarover het zelf beschikt, zowel
analoge kaarten en tekeningen als
digitale informatie, bij Tablin aanreikt. Voor Hugo en Rob noodzakelijk om hun veldwerk gericht
in gang te kunnen zetten. Aan
hen immers de taak alle leidingen
en kabels, als ook de moffen en
flenzen, op te sporen. En daarbij
te controleren of het klopt dat ze
liggen zoals het waterleidingbedrijf dénkt dat ze liggen. Hugo en
Rob maken in het terrein gebruik
van de meest geavanceerde land-

4

meetkundige apparatuur om een
zo nauwkeurig mogelijke vastlegging van de kabels en leidingen
t.o.v. het Rijks Driehoek Stelsel te
garanderen. Op deze wijze worden de flenshoogtes in de pompputten ook t.o.v. NAP in hoogte
bekend gemaakt. Waterbedrijf
Groningen hecht hier grote waarde aan. Zo wordt voor de detectie
van de ondergrondse infra gebruik
gemaakt van een klem die op de
aarde van de te detecteren kabels
wordt gezet. Met een ontvanger
kan bovengronds de kabel getraceerd worden, waarna deze vervolgens wordt ingemeten. De waterleidingen worden door middel van

Personalia
prikpennen ‘gevoeld’. Als een leiding bovengronds getraceerd is,
wordt ook deze ingemeten.
Paul: ‘We gaan van meet af aan
uiterst zorgvuldig te werk. Het
begint ermee dat we de beschikbare gegevens die er zijn uitprinten. Daarna gaan we ze analyseren
en vervolgens maken we een stappenplan.’
‘De praktijk wijst nogal eens uit
dat gegevens die ons aangereikt
worden onvolledig zijn, niet recent
genoeg, of gewoonweg niet kloppen’, licht hij toe.
Aan de hand van een door het
Groninger Waterbedrijf geleverde
kaart geeft hij een voorbeeld.

De verdwenen vijver
‘Op deze kaart zie je een vijver
voor de opvang van slib. Voor
ons is dat een punt van oriëntatie.
Oriënteringspunten waarmee wij
werken zijn gekoppeld aan objecten in de omgeving. Zo’n object
kan bijvoorbeeld ook een trafo
zijn. Als de situering van het object
mettertijd veranderd is, zoals hier
door het verdwijnen van de vijver,
dan is daarmee ook de informatie

over de ondergrondse infra weg.
Destijds zijn d.m.v. maatvoering
vanuit de insteek of vanuit een
taludlijn de in de grond liggende
kabels en leidingen vast gemeten.
Tegenwoordig meten we de objecten in met behulp van GPS in
het zogenaamde Rijks Driehoek
Stelsel. Deze X en Y coördinaten worden overal in Nederland
gebruikt als grondslag voor geografische aanduidingen. Daarnaast
meet een Z coördinaat de hoogte,
die gerelateerd is aan het NAP. Die
nauwkeurigheid komt de kwaliteit
van het product ten goede. Want
ook als alles in de omgeving verandert, dan blijven de ligginggegevens toch kloppen. We kunnen
zo de ligging van kabels en leidingen steeds perfecter weergeven.
Al blijft het een feit dat we bij
het werken met analoge gegevens
meer inspanning moeten leveren
om precies in beeld te krijgen wat
we willen.
En dan komen ook vaak twijfels
aan het licht, zoals laatst bijvoorbeeld over het aantal kabels. Als
we twijfelen nemen we de bats ter
hand. In dit geval hebben Hugo
van Dam en Rob de Vries bij een
pompstation in De Groeve wel een
hele dag staan spitten om te checken of de kabels er wel liggen zoals
de tekening aangeeft. Géén verspilde inspanning, want er lagen
15 kabels minder dan op de door
Waterbedrijf Groningen aangeleverde analoge kaarten stonden.

Te rade bij ouderen

Een klem op de kabel in de pompput,
signaal volgen met de ontvanger
(Rob de Vries) en vervolgens inmeten
met een Total Station (Hugo van Dam).

Paul Kiewik: ‘Als dermate oude
gegevens niet meer blijken te
kloppen, dan begint het gedoe
pas goed. Dan komt de noodzaak
van goede samenwerking om de
hoek kijken. Want we grijpen echt
alles aan om de nodige informatie los te peuteren. Je komt dan
vaak terecht bij oudere mensen,
de Vutters die weten nog wel eens
hoe, waarom en waar iets destijds
is aangelegd.
Samen met de organisatie waarvoor we werken komen we er wel
uit. We zien ons altijd als het ver5

Geboren:
Daan Nathan Ewout,
zoon van Christiaan Laurens en
Anna Laurens-Van Leeuwen,
geboren op 6 april 2010 te
Holten
Vin,
zoon van Roy en Sjoukje Zwolle,
geboren op 23 april 2010 te
Enschede
Bram,
zoon van Lodewijk Esser en
Nienke Esser-Verberkt, geboren
op 25 april 2010 te Nijmegen
Emma,
dochter van Peter en Rianne
Karkdijk, geboren op 22 mei
2010 te Rijssen
Loena Francisca,
dochter van Robbert de Visser
en Carla Meijerink, geboren op
2 juni 2010 te Apeldoorn.
Stan,
zoon van Ron Rebergen en
Angela van der Veer, geboren
op 7 februari 2010, thuis op 5
juni 2010 te Houten.
Gehuwd:
Amiel Ajo en Christina Alp,
gehuwd op 24 april 2010 te
Enschede.

lengstuk van de instantie waarvoor
we werken. Het gaat ons er om
zo tot een goed eindproduct te
komen.
Alle verzamelde data worden tenslotte opgewerkt in AutoCad. ‘Het
Waterbedrijf krijgt ons product
precies geleverd in de kleuren
en de lijnstijlen en met de juiste
laagnamen die gewenst worden.
Medewerkers van het waterbedrijf
importeren ons verhaal in hun database. Eind juni moet dat het geval
zijn. En zo is de cirkel rond…’
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Met opgeheven hoofd de Vut in

Herman Kemper en Jan Kleinlugtebeld geven pijp aan

Jan Kleinlugtebeld
(links) en
Herman Kemper:
‘Respect voor de
glasvezelclub.’

afscheidspraatje aan achter de
tuintafel bij Herman Kemper in
Nijverdal.
glasvezeltechniek. Ze kennen elkaar van de ‘merkbandjes’ die om
Jan kwam in 1996 bij Siers via Jan
de kabels vastgemaakt kunnen worden. Duizenden en duizenden
Harink. Harink was bekend met zijn
toenmalige werkgever in het kabelvoorzag manusje-van-alles Jan Kleinlugtebeld er in de werkplaats van
laswerk voor de PTT Bloemenkamp.
Hako in Oldenzaal van een nummer. Om ze vervolgens onder meer af
‘Toen het combiwerk opkwam en
Bloemenkamp samen ging met
te leveren bij zijn collega Herman Kemper in Deventer, de vliegende
een andere aannemer, kwam ik
keep in het magazijn aldaar.
in het glasvezelgebeuren terecht.
Dat betekende vaak erg lange
werkdagen. Ik zat overal, van Den
hebt genoten en je vrijheid hebt
Op 1 mei stapten de 61-jarigen
Helder tot in Limburg. Vijf uur ’s
gehad. Als je dan ook nog heleeen nieuwe fase van hun leven
ochtends op pad, vaak half acht ’s
maal fit de eindstreep haalt, dan
tegemoet. Op zijn laatste werkavonds thuis!’
kun je met opgeheven
dag moest Jan wel even slikken:
Het ging hem te gek en
hoofd de Vut in.’
‘Ik trok de deur achter me dicht
Jan wilde graag ander
Jan is dezelfde mening
en dacht: ‘En hoe nu verder?’
‘Respect voor
werk.
toegedaan. Ook hij
‘Daarom’, zegt Herman, ‘hebben
Siers was blij met de
waardeerde de vrijwij na de afscheidsreceptie metde Deventer
ervaren lasser, maar na
heid, terwijl er daarbij
een een reisje gemaakt. Vijf dagen
glasvezelclub’
drie jaar kreeg deze
geen klus was die hij
Rome en het kostte mij geen enkevanwege het bijkomend
niet oppakte en wist
le snipperdag’, lacht hij.
grondwerk last van de
te klaren. Zijn creatieAl was het voor beiden even wenarm en de rug. ‘Gelukkig kon ik
ve talenten– bijvoorbeeld bij het
nen, een paar weken na de receptijdelijk aan de slag bij Hako in
maken van een demo-model voor
tie op 26 mei hebben de fysiek en
Wierden bij Johan Diepenmaat
de glasvezelprojecten – heeft hij
sociaal actieve collega’s hun draai
in het magazijn’, vertelt Jan. Hij
aardig ten toon kunnen spreiden.
alweer aardig kunnen vinden.
verkaste mee naar Oldenzaal en
Op bezoek vanuit Lemelerveld
‘Het is een pure luxe’, vindt
maakte daar uiteindelijk elf ‘tijdeschuift Jan Kleinlugtebeld op
Herman, ‘als je altijd met plezier
lijke’ jaren vol.
een zomerse junidag voor een
hebt kunnen werken, vertrouwen

Beide heren hebben een link met de wereld van de moderne
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Maarten

Herman en Jan, twee bij Siers,
ondergebrachte Hako-mannen zijn
blij dat ze met mooie herinneringen op hun werk kunnen terugblikken. Stond Jan in Oldenzaal op
sympathieke wijze bekend als ‘de
bonte hond’, Herman verdiende
in Deventer zijn sporen als altijd
vriendelijk en vooral talentvol ‘probleemoplosser’…

Respect
Was Herman bij zijn zilveren jubileum vier jaar geleden nog werkzaam als assistent van een lasser, als snel daarna startte hij zijn
veelzijdige werkzaamheden in het
Deventer magazijn ten behoeve
van de onlangs naar Doetinchem
verkaste ‘glasvezelclub.’ Ploegen
bevoorraden, vrachtwagens lossen
en laden.
‘Je wilt niet weten hoeveel mensen daar rondliepen en hoe hard
er gewerkt werd. Het was er vaak
hectisch. Ik heb veel respect voor
de ploegen. Neem de jongens
die knap manoeuvreerden met de
enorme hoogwerker met trekker.
Die ging wel tot zeven á acht hoog.
En dan de harde werkers in het
centrum van de stad. Zónder commentaar, zónder schades hadden
ze het werk in mum van tijd af. Want
het was aanpoten voor iedereen.
Ook voor de veertien graafploegen. Zeventig man, alléén maar
bezig met graven voor de aanleg
van de glasvezelkabel. Ik vind het
ronduit knap hoe de directie dit
grote project heeft overzien, hoe

alles is voorbereid en hoe goed
uiteindelijk alles bleek te zijn ingeschat..’
‘Het was een gigantisch project’, is
ook de ervaring van Jan, die meehielp bij het inrichten van een twintigtal POP-lokaties in Deventer. ‘Bij
Hako lopen écht goede jongens
rond’, voegt hij toe. ‘Daar kunnen Siers en Hako in de toekomst
prima mee verder.’

Voorsprong
En hoewel de concurrentie in glasvezelland steeds groter wordt, zijn
de heren van mening dat Hako
‘nog steeds een goede voorsprong
op anderen houdt’.
Herman: ‘Voor de Twentse glasvezeljongens is het wat minder dat
ze nu helemaal naar Doetinchem
moeten voor de vervolgprojecten,
maar het is mooi dat het werk door
kan gaan.’
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Het werk gaat inderdaad door,
maar zonder Herman Kemper en
Jan Kleinlugtebeld.
Jan en Herman geven de pijp aan
Maarten.
Jan gaat voor het tuinieren, het
schilderen, het maken van fietstochtjes (‘Even met mijn vrouw
Jenneke op de fiets een ijsco halen
in Ommen…) en zijn modelspoorbaan. En dan zijn er nog de drie
dochters Arina, Mariëtte en Carola
met partners en de vier kleinkinderen, zijn bestuursfuncties binnen
de straatvereniging en de ijsclub.
Ook Herman is lid van de activiteitencommissie in zijn wijk, en
gaat aan de slag als uitvaartleider
in zijn parochie. ‘Ik heb de cursus
afgerond en ben al met de pastor
mee op stage geweest’, zegt hij.
Herman en zijn vrouw Mariet zijn er
ook volop voor hun zoon Dennis,
diens partner Natasja en de twee
kleinkinderen. Bovendien speelt
hij wekelijks zijn partij zaalvoetbal,
zingt hij in het Gregoriaans kerkkoor, trekt hij er geregeld op uit
voor een wandeling of fietstocht
en volgt hij de groei van de planten in zijn moestuintje.
De peultjes dragen al vrucht, de
tomatenplanten staan er mooi
beschut bij.
Geraniums zien we niet.
Daar willen beide heren ook beslist
niet achter verdwijnen.
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Werktempo wordt opgeschroefd

De glasvezelkabel rolt zich gestaag verder uit
De verglazing van de stad Dordrecht is in het tweede stadium aangeland.
Na telefoon, digitale TV en supersnel internet via de glasvezelkabel
voor de wijken Stadspolder en Dubbeldam (ruim 15.000 woningen)
zijn onlangs voorbereidingen getroffen voor het vervolg. In het kader
van het Fiber to the Home (FttH)-project worden in opdracht van het
Rijssens bedrijf Reggefiber in totaal 40.000 woningen aangesloten.
Ook deze tweede fase van verglazing van de hele stad Dordrecht
is gegund aan hoofdaannemer
Hako Electronics BV. Het positieve bericht kwam er mede door
de geluiden die de gemeente
Dordrecht over de reeds verrichte
werkzaamheden liet horen. Zo liet
de gemeente zich zeer tevreden uit
over het geleverde straatwerk.
De tweede fase is opgedeeld in
drie projecten van uitvoering.
Het gaat om de wijken Sterrenburg
en het Centrum. De werkzaamheden dienen verricht te worden binnen 26 maanden tijd. ‘Dat betekent
dat het tempo opgeschroefd gaat
worden’, aldus technisch directeur
van Hako Gé Nijenhuis.
‘We moeten méér aansluitingen
per week gaan opleveren en dat
betekent ongetwijfeld meer mensen erbij. We zullen dat oplossen
met de aanstelling van tijdelijk personeel of met inhuur van mensen
via onderaannemers.
In de planning van onze werkzaamheden moeten we er verder

rekening mee houden dat er in de
periode van oktober tot april in het
centrum niet gewerkt mag worden
in verband met het water.’
Met de ligging op een drierivierenpunt is Dordrecht een waterrijke stad. Water doorkruist ook het
centrum. Een dijkring van primaire
waterkeringen beschermt de inwoners van de stad tegen hoogwater.
In de winter heeft men er te maken
met ondergrondse waterkering.
Momenteel is KPN alleen afnemer
van bandbreedte op de glasvezelkabel. Binnenkort komen er andere
providers bij. En in de toekomst, zo
verwacht Gé Nijenhuis, kunnen er
meer diensten worden aangeboden. Het aantal passieve aansluitingen (plaatsing van het speciaal
benodigde kastje in de meterkast
om aansluiting op het netwerk
mogelijk te maken) is met meer
dan 95 procent hoog te noemen.
De actieve aansluitingen maakt
Hako niet. Met de aansluiting van
de 40.000 woningen is een bedrag
van 30 miljoen euro gemoeid.

Twello
In aansluiting op de gemeente
Deventer is in Twello (gemeente
Voorst) begonnen met een FttHproject dat voorziet in de aansluiting van een slordige zesduizend
woningen. Er is een vraagbundeling geweest en de marge van 40%
is ruimschoots gehaald. Een project vindt namelijk pas doorgang
als 40% van de kabel verhuurd is.
Handige bijkomstigheid in Twello is
de reeds gelegde mantelbuis onder
de IJssel door. Het werk in Twello
zal aangestuurd worden vanaf de
nieuwe vestiging in Doetinchem
met een sublocatie in Twello zelf.
Het werk daar dient eind dit jaar,
begin volgend jaar klaar te zijn.

Achterhoek
Ook in de Achterhoek is men druk
doende de interesse voor glasvezelkabel onder de mensen te
inventariseren.
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Geslaagden
gefeliciteerd!
De volgende medewerkers behaalden via SPG Noned hun vakpapieren. De diploma-uitreiking was op
17 juni 2010 bij Restaurant de Mol
te Wijthmen.
Op de foto vlnr Lambert Grolleman
(Aankomend
Buizenlegger),
Boy Boersma (Kabelwerker),
Mustafa Karaca (Buizenlegger
en Kabelwerker), Barry Segerink
(MLN), Jeffrey Bruins (Buizenlegger
en Kabelwerker), Nick Webbink
(Buizenlegger en Kabelwerker).
Niet aanwezig maar wel geslaagd
was Tadde ter Hedde (Buizenlegger
en Kabelwerker).

Schuim
op het
doucheputje…
De lijm van de tegels in de nieuwe doucheruimte in het voorportaal van de werkplaats aan de
Schuttersveldstraat was nog niet
droog of de eerste kandidaat nam
er al een verfrissend stortbad. Bij
een rondje plaatjes schieten van
de vorderingen met de nieuwbouw
stuitte onze fotograaf José oude
Lohuis eind mei op een beschuimd
afvoerputje in de spiksplinternieuwe douche.
Zo snel al? En van wie was dat
schuim dan wel niet?
Aangezien zich ’s ochtends meerdere fanaten per fiets naar hun
werk spoeden dienden we dat even
uit te zoeken.
Niet iedereen besluit zijn fietstocht
naar het werk immers met een
zepige wasbeurt. Toch leek het
bouwheer Wim Cobbenhagen bij
de plannen voor de nieuwbouw
geen foute beslissing een eenvoudige, maar degelijke wasvoorziening in te calculeren.

Wie fietst komt immers bezweet
aan en dat is voorwaar geen pretje
voor de naaste collega’s.
Maar wie fietst levert wél een
gezonde inspanning en begint dus
na de douche met frisse moed aan
de werkdag.
Het is dus op die manier niet alleen
een zeer gezonde, maar tevens
lucratieve investering geweest.
Dat blijkt ook wel, want de mogelijkheid tot douchen trok ook
potentiële sportievelingen over de
drempel van de douchebak. Zoals
het Hengelo’s hoofd P & O Alwin
Dekker hij is van plan weer wat
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meer te gaan fietsen. Maar hij was
niét de man die het putje van het
eerste schuim voorzag.
Navraag leerde dat het óók niet
hoofd ABB, de Denekamper fietser
Ronny oude Griep was.
Tim Meijerink was de veroorzaker.
Elf kilometers trapt deze medewerker op de administratie zichzelf elke ochtend van Overdinkel
aan de Duitse grens naar de
Schuttersveldstraat in Oldenzaal.
Chapeau! Dat velen zijn voorbeeld
mogen volgen.
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Jochen Tulp Master of Pipeline Technology
Jochen Tulp, werkzaam op het Technisch Bedrijfsbureau, studeerde
onlangs aan de Hogeschool Avans in Breda af als Master of Pipeline
Technology. Landelijk is Jochen de zevende op rij die deze bijzondere
mastertitel behaalde. Hij is ook nog eens de eerste die bij een
aannemer werkt.
Waarom deze studie?

Wat heb je ontdekt?

‘Het kwam voort uit een stuk
nieuwsgierigheid. Het is een multidisciplinaire opleiding die mij in
aanraking bracht met alle facetten
van aanleg van buisleidingsystemen, zoals ontwerp, kostencalculatie, het traject van vergunningen
en het beheer en het onderhoud.
Als aannemer heb je daarbij
met veel normen en eisen van
opdrachtgevers te maken, waar
je je aan hebt te houden. Ik wilde
wel eens uitzoeken wat daar precies achter zit. Ik heb mijn thesisrapport dan ook geschreven
over ‘Kwaliteitsborging hoofdleidingen aardgasdistributienetten’.
Ik heb onderzocht of de regionale aardgasdistributienetten
van de beheerders Cogas, Rendo
en Enexis voldoen aan de veiligheidseisen die de overheid stelt.
Daarvoor heb ik verspreid door de
tijd interviews gehouden met verantwoordelijke mensen bij deze
bedrijven. Dat heeft tot bijzondere
inzichten geleid.’

‘Voor mijn onderzoek heb ik
contact gezocht met de inspectiedienst van het ministerie van
Economische Zaken ‘Staatstoezicht
op de Mijnen’. Die houdt veiligheidstoezicht op de Gaswet. Ik
heb allereerst onderzoek gedaan
naar de kwaliteit van de netten en
daarna naar de naleving van de
wetten. Na een aantal incidenten
in Nederland en de ramp in België
in 2004 is algemeen geconcludeerd dat de kwaliteit en de veiligheid beter geborgd moet worden.
Ik heb geconcludeerd dat er op
gebied van wet- en regelgeving
nog wel wat blinde vlekken te vinden zijn. Ongelukken zitten natuurlijk altijd in kleine hoekjes en storingen zullen altijd blijven bestaan.
Het is daarom belang-rijk dat een
gasnetbeheerder een goed huisvaderschap over haar gasnetten
voert. Ze hebben de afgelopen tijd
al een omslag gemaakt van tijdsafhankelijk naar toestandsafhankelijk
onderhoud.’
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Ons gasnetwerk bestaat toch al
zo’n honderd jaar?
‘Ja. En er zijn nog veel verouderde netwerken. Van stadsgas,
dat werd gebruikt vanaf 1900,
zijn we in de zestiger jaren
overgestapt op aardgas
Het stadsgas werd gedistribueerd door grijs gietijzeren leidingen. Landelijk is
nog steeds zo’n 7%, zeg maar
7000 kilometer, van grijs gietijzer. De inzichten zijn in de
loop der jaren veranderd. De
nieuw aan te leggen gasleidingen zijn van slagvast PVC
en voldoen aan de huidig geldende normen. Normen voor
die verouderde leidingen, waarbij
ook nog oude verbindingstechnieken zijn toegepast, moeten worden aangescherpt. De gasnetbeheerders gaan nu ook versneld

‘Belangrijke kennissen
zijn minstens even
waardevol als
belangrijke kennis’

de
verouderde
leidingen
gefaseerd en
gecontroleerd
vervangen. De
overheid wil tot
2030 een verdrievoudiging doorvoeren van het
aantal te vervangen leidingen. Dat
betekent dat er voor
ons in het hele land
nog een boel werk in
het verschiet ligt!
De vergrote aandacht van de overheid voor veiligheid
en volksgezondheid
is momenteel echt
een hot-issue. Denk

ook maar eens aan de nieuwe wet
WION, welke is aangenomen om
het aantal graafschades te reduceren. De nieuwe visie heeft mijn
onderzoek ook gecompliceerd
gemaakt. Ik had veel meekijkers.
Ik heb mij als ‘aannemer’ begeven in het krachtenveld tussen de
overheid en de gasnetbeheerders,
onze opdrachtgevers.’

Wat heeft de studie
je gebracht?
‘Ik heb er een kennisnetwerk bij!
Mensen waarmee ik contact had
kom ik steeds
weer
tegen.
Zulke
belangrijke kennissen
zijn eigenlijk nog
waardevoller dan
belangrijke kennis!
Een paar mensen wil ik trouwens
hierbij
graag even apart
bedanken. Mijn
mentor vanuit
de gasnetwerkbeheerders Jan
Peters van Enexis
en de heren

Frans Ooms en Dirk Dijkstra van
Rendo en Jan-Willem Egberts van
Cogas. Wim Cobbenhagen was
mijn bedrijfsbegeleider en hem
wil ik graag bedanken voor zijn
ondersteuning. Het is in zo’n afstudeerperiode af en toe nodig om te
kunnen praten met iemand die er
objectief tegen aan kan kijken.
Ik heb de studie voor het overgrote deel in mijn eigen tijd gedaan.
Nu ik weer meer vrije tijd heb kan
ik weer oude hobby’s oppakken.
Zoals het hardlopen, ha, ha.’

Martijn Worm
drinkwaterspecialist
Schoon drinkwater komt uit de
kraan. Daar staat niemand dagelijks bij stil. Tijdens een korte
intensieve opleiding heeft uitvoerder Martijn Worm zich begin
dit jaar verdiept in het reilen en
zeilen bij een waterbedrijf, de
winning, transport en distributie
van water als ook de nieuwste
ontwikkelingen in de drinkwaterwereld.
Met een diploma-uitreiking op 4
maart 2010 sloot hij in Utrecht de
Hogere Opleiding Drinkwater af.
De deelnemers werden ‘s middags
rondgeleid door het Nederlands
Waterleidingmuseum in Utrecht,
waar hen verteld werd over de
bouw van dit museum, dat in
de oudste watertoren (1896) van
Utrecht is ondergebracht. Deze
watertoren levert nog steeds
drinkwater voor een deel van de
Utrechtse binnenstad.

Hoeveel scouts passen er ín en óp een fitterswagen?
Dat kunnen ze je bij de Scoutinggroep Beelaerts van Blokland in
Barendrecht exact vertellen!
Op zaterdag 19 juni overhandigde
Rob van der Pluijm namens Siers
de sleutels van een voormalige fitterswagen aan de scoutinggroep.
De scoutinggroep gaat deze
wagen, die door de werkplaats
geheel technisch is nagekeken,
gebruiken voor het vervoer van
hun spullen naar evenementen
die door de groep zelf, óf door
Scouting Nederland worden georganiseerd.
Namens
de
Scoutinggroep
Beelaerts van Blokland hartelijk
dank!
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Middenspanningroute over vliegveldterrein van Rotterdam The Hague Airport

Ploeteren onder de rook van vliegtuigmotoren
Voorman Arie Leijten weet het met zekerheid: Rotterdam Airport ligt op het laagste, koudste en vooral ook
natste plekje van de havenstad. ‘Twee buien en het water stijgt tot boven het maaiveld. Als we de pompen
even uitzetten komt het zo omhoog, zelfs met deze droogte,’ zegt hij. Gelukkig doet het drainagesysteem
goed zijn werk.
Langs de Fairoaksbaan op het voormalige vliegveld
Zestienhoven - tegenwoordig beter bekend onder de
naam Rotterdam Airport en begin dit jaar officieel
omgedoopt tot Rotterdam The Hague Airport - leggen
Leijten en zijn jongens de kabelhonden in de sleuf op
rij voor het trekken van twee bundels middenspanningkabel. De 25 kV elektriciteitskabels, met een diameter
van 6.30 mm en één glasvezelbuis van 40 mm, gaan 27
mei de grond in. Een noodzakelijke gestuurde boring
onder de parkeerplaats door, gemaakt door de firma
Welvreugd, is medio mei al gefikst. In totaal zijn gedurende het hele werk een zevental gestuurde boringen
gerealiseerd, onder meer onder de Schie door.
De verzwaring en uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk in Rotterdam Overschie is noodzakelijk in verband
met het verrijzen van een nieuw industriegebied achter
de airport en de aanleg van een nieuw stuk snelweg.
De Siersploeg, versterkt met machinisten en grondwerkers van de firma Aantjes, heeft eind mei de hectiek
van de stad achter zich gelaten en ploetert nu voort
onder de rook van de vliegtuigmotoren. Begonnen aan
de Keenstraat wordt in totaal een route van zo’n vier
kilometer kabel gelegd, volgens gemeentelijke verplichting opgedeeld in ‘trekken’ van vijfhonderd meter.
Opdrachtverstrekkers zijn Stedin (voorheen Eneco) en
in haar kielzog Joulz.

Gestuurde boring onder parkeerplaats luchthaven

Werken onder het ronkend geluid van vliegtuigmotoren is eens iets anders dan stadse piratenmuziek in je
oren.
Arie: ‘Gisteravond waren we hier nog aan het werk met
een oversteek toen we subiet ons werk stil moest leggen. Onder politie-escorte werd een hoog heerschap
uit Frankrijk de hal binnengeleid.’
Na sluiting van marinevliegkamp Valkenburg is
Rotterdam Airport immers overheidsluchthaven geworden. Vanwege de ligging dicht bij Den Haag zetten
buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders hier vaak
hun eerste stap op Hollandse bodem. Vandaar ook de
nieuwe internationale naamgeving met de toevoeging
‘The Hague’.

Hoogwater

Stevig doorwerken
Onder aansturing van uitvoerder Ron Rebergen startten
Arie en de jongens het project half februari. Er is stevig
doorgewerkt. Er zijn perioden geweest waar de ploeg
in vier dagen haar kunstje moest laten zien: tegels eruit,
500 meter sleuf graven, kabels erin en dichtmaken.
‘Oversteken op plaatsen waar de lijnbussen rijden
hebben we ’s nachts gemaakt. Met zijn allen of met

Rotterdam The Hague Airport
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Vrolijke mascotte
mag voor
op de trekker

De ‘ploeg Leijten’: Van links naar rechts Pieter Nagel (Aantjes), Jan van Schilt (At-work),
Arie Leijten (Siers), Jan Blok (Aantjes), Eric Becht (Aantjes), Peter Hoekstra (Aantjes),
Jan Besters (At-work). Op de foto ontbreken Gerard Westdijk (Siers), Gerard Schievink
(Aantjes), Hüseyin Elbay, (zzp-er), Rene Snijders (Aantjes).

Wie overal komt en een beetje
doorgraaft die vindt wel eens
wat. Een oude
pop
bijvoorbeeld. Verdwaald
na bezoek aan
speeltuin of pretpark. Die laat je
niet zomaar op
straat liggen.

een opgesplitste ploeg. Och, en
op zo’n dag als gisteren hebben
we tot half acht doorgewerkt. Dat
komt vaker voor. Voor mij is dat
geen probleem. Ik rijd iedere morgen om tien over vijf fluitend weg
uit Brabant. Hier in onze keet in
de wijk Overschie zet ik dan alvast
een kop koffie voor als de jongens
arriveren. Ik werk al vijfentwintig
jaar in Rotterdam, nu negen jaar
bij Siers. De keus voor Siers was
een goeie. Ik heb het er zeer
naar mijn zin, mijn zaakjes zijn
goed geregeld en ik zou niets
anders meer willen. Van oorsprong
ben ik gas- en waterfitter, maar ik
ben niet goed in dienstleidingen.
Schrijf dat maar eens op, dan zul-

Zeker niet als
hij prima plaats
kan nemen op
de voorvork van de ‘good old’
trekker.
Deze goedlachse pop is al een
tijd de vrolijke mascotte van de
ploeg rond Arie Leijten.
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len ze er wel om lachen. Want als
ik dienstleidingwerk doe vliegt er
nogal eens wat in het rond. Laat
ik het daar maar op houden. Nee,
laat mij maar kabels leggen, dat
doe ik veel liever.’
Als de klus op de luchthaven is
geklaard, wacht de Leijtenploeg
een uitstapje naar het Botlekgebied;
de aanleg van twee kilometer 150
kV hoogspanningskabel van station Europoort naar De Haak.
Na de bouwvak wordt dan nog
een middenspanningsroute getrokken van de Keenstraat naar
de Benjamin Franklinstraat. Voor
dat werk zijn de mantelbuizen al
gelegd.
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Avontuurlijke visvakanties van karperjager Jeroen de Vries

Karpers houden van aardbei en knoflook…
De dikste karper ooit ving hij vijf minuten van huis bij de Lonnekerbrug
in het Twentekanaal. Een 46 ponds vis bij een lengte van 1.07 meter.
Tot zijn grote tevredenheid bewoont de 30-jarige landmeter bij
Tablin Technisch Adviesbureau een gezellige flat aan de Roelof van
Schevenstraat in Enschede. Voor zijn beide hobby’s kan hij immers
terecht in zijn achtertuin. ‘Dáár is het Twentestadion waar ik de
thuiswedstrijden van FC Twente bezoek, en dáár is het kanaal om te
vissen’, wijst hij uit het raam. De flat, waar de voortbrengselen van
beide hobby’s de muren sieren, koos hij dan ook bewust uit.
In een dik foto-album toont hij karpervangsten in soorten en maten.
De foto’s showen doorgaans meer
karper dan Jeroen.
In gewicht variëren de beesten
van 10 tot 46 pond. Jeroen ving
schubkarpers, spiegelkarpers en
rij-karpers. In de vorm van een
pannenkoek of een torpedo.
Soms ving hij ook bot…
Zoals het afgelopen Pinksterweekend. Drie dagen en twee
nachten lang in touw zijn en niets
vangen. Dat is zuur. ‘En toch zitten hier achter de bedrijven bij
de Enschedese haven de dikste
karpers’, beweert hij.
Gehuld in camouflagepakken en
bivakkerend in een camouflage-

kleuren beschilderde caravan trekt
Jeroen er geregeld op uit.
‘Voor de ontspanning en voor de
gezelligheid.’
Hondervijftig meter van huis heeft
hij in het kanaal een bootje liggen,
een metalen sloep van 4.50 meter.
‘Elektromotor erop en zo varen we
het kanaal op.’
Binnen een vriendengroep van
een man of acht stak tien jaar
geleden de een de ander met het
karpervirus aan.
Sindsdien vist Jeroen dichtbij huis,
maar ook in Duitsland of België.
Het meest spannend zijn de karpervisvakanties richting Frankrijk.
In voor- en najaar vist hij, meestal
samen met één van zijn kameraden, in Franse wateren. Met een
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tot de nok toe gevuld bestelbusje
doorkruiste hij het land van noord
tot zuid en van west tot oost.
We zoeken van tevoren uit waar
we naar toe willen, regelen een
visvergunning en zitten vervolgens een dag of tien ver van de
bewoonde wereld in ons tentje
aan het water.
Soms zien we dagenlang geen
mensen. Maar wel midden in de
nacht wilde zwijnen bij de tent.
Dan wil je de rits wel dichthouden!
‘Ze komen helemaal verwilderd terug. Ze scheren zich niet
eens’, lacht vriendin Mandy (21).
Ze woont sinds kort met Jeroen
samen en ging slechts één keer
mee om te vissen.

vis ’s ochtends bij daglicht kunnen
wegen en fotograferen.’ Daarna
mogen ze hun vrijheid weer tegemoet zwemmen.

Jeroen: ‘We zoeken wel af en
toe een camping in de buurt op
om een keer te douchen.’ Maar
Mandy hoeft niet zo nodig mee
op een langere tocht. ‘Het is een
boel gesjouw en gedoe. En het
zitten aan het water begint snel te
vervelen.’
Ze laat de hobby graag bij Jeroen
en brengt met liefde iets te eten
langs…

Panne

Aardbei en knoflook
Want een natje en droogje horen
er ook bij. Met twee volgestouwde
koelkasten vol voorraad is daar op
de Franse visreizen goed in voorzien. Een biefstukje op je bord,
een biertje binnen handbereik.
‘Het is heerlijk zo in de natuur,
even weg van alles’,vindt hij.
Happen de vissers graag in een
stukje vlees, de karper zweert bij
de smaak van aardbei, knoflook,
peper of banaan!
Jeroen maakt vaak zijn eigen
aas, de zogeheten boilies. Dat
zijn gekookte meelballetjes met
smaakjes. Nieuwe recepten haal
ik uit het vakblad ‘Karperwereld’
waar ik op geabonneerd ben. Het
is uitproberen wat werkt. ‘Knoflook
doet het in ieder geval goed, dat
is zeker’, zegt hij.
Al met al is karpervissen een

kostbare hobby. ‘Je hebt zo voor
vijfduizend euro aan materiaal
bij elkaar. ‘ In Nederland mag je
maximaal met twee hengels vissen, in Frankrijk met vier tegelijk.
Dat betekent vier hengels, vier
molens, vier standaards, haakjes,
draad en vier piepers. Een pieper
door de lijn slaat aan als je beet
hebt.’
En áls bij Jeroen de pieper klinkt
dan gaat hij zeer visvriendelijk te
werk.
‘Vaak vang je ’s nachts tussen vier
en zeven uur. Dan vreten ze het
meest. We hebben een haakmat
met een schuimrubberen bodem,
waar we de vis opleggen. Als het
nacht is gaat de vis in een bewaarzak die we met een stok in de
bodem vastprikken. Zodat we de

Eén keer zette Jeroen tijdens het
vissen zijn eigen leven op het spel.
We waren op een haar na in een
ravijn gestort. Aan het begin van
de week waren we in een bebost
gebied een eind naar beneden
gereden naar een meer. Toen we
na een week weer naar boven
wilden had het veel geregend en
raakten we op de laatste tien meter
van het pad af. Tussen drie bomen
bleef de bus boven een diepe
afgrond haken. We hebben een
uur gelopen om een mens op het
spoor te komen. Toen bleek dat er
een shovel nodig was om ons er
uit te trekken. Al met al heeft het
zeven uur geduurd eer we weer op
de weg stonden en aan de thuisreis konden beginnen.’

- BEDANKT Langs deze weg danken wij
directie en collega’s voor
hun aanwezigheid bij ons
afscheid op 24 mei. We willen iedereen bedanken voor
de jarenlange prettige samenwerking. Bedankt ook oudbaas Herman Siers voor zijn
komst en speciaal bedanken
we Johnny Wargers voor de
goede begeleiding. ‘Voor de
oudere collega’s is hij een
‘man van goud.’
Het ga jullie allen goed!
Jan Kleinlugtebeld,
Lemelerveld en
Herman Kemper, Nijverdal.
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Besmet met het hardloopvirus
Alle

voetbalperikelen

ten

spijt

zijn

dezer

dagen maar liefst 36 collega’s binnen de Siersbedrijven in training voor hun eerste officiële
hardloopwedstrijd.
Het gaat om de Huttenkloasloop op 3 oktober
2010 in Oldenzaal. Een hardloopwedstrijd over vijf
kilometer door prachtig gebied.

Kartrekker en hardloopfanaat Benno Benneker staat
versteld van het grote aantal mensen dat hij over de
streep wist te trekken bij zijn poging wat deelnemers
te werven voor de bedrijvenloop van het Huttenkloasloopevenement.
Als een van de collega’s die in het ‘shirt van de baas’
al jarenlang meedoet met de bedrijvenloop van de
Enschedese marathon, vindt hij het geweldig dat nu
een grote groep anderen ook de hardloopsport uit
gaat testen.
‘Ik had niet verwacht dat het zo aan zou slaan’, zegt hij.
‘Maar ik ben er natuurlijk wel blij mee.’
Dus schakelde hij zijn eigen hardloopclub Laac Twente
in om zijn enthousiaste startende collega’s wat te helpen en te stimuleren.

‘Via Laac is hen de mogelijkheid geboden op zondagmorgen mee te lopen bij de beginnerscursus op het
Hulsbeek.’
Benno vond zijn baas, Siers Groep Oldenzaal BV, bereid
sponsor te zijn voor de inschrijving en de T-shirts
die de Siers-medewerkers gaan dragen tijdens de
Huttenkloasloop.
Om elkaar te stimuleren en te motiveren is er een trainer
van loopgroep Laac aangezocht de komende tijd drie
keer een hardloopclinic te geven waar de deelnemers
met vragen terecht kunnen.
De eerste clinic startte woensdag 30 juni bij Siers in de
kantine. Hardloper Huub van Langen leidde de eerste
clinic. Verschillende potentiële deelnemers lieten het
trouwens deze keer nog afweten.
Niettemin was het een sportieve en leerzame avond. Er
werd een stukje theorie behandeld en daarna liep de
groep afwisselend snel en langzamer een route van vijf
kilometer.
In de volgende Bats zullen we schrijven over de prestaties van deze nieuwelingen.

Een gezond stilleven
Een appel, een peer, een sinaasappel. En
een trommel met volkoren boterhammen.
Ingrediënten voor een gezond leven.
Alle ochtenden van een werkweek legt personeel
van de werkplaats aan de Schuttersveldstraat in
de kantine de broodtrommel en fruitvoorraad
alvast klaar voor de koffie- en luchpauze.
Een prachtig stilleven.
Waar fotograaf José oude Lohuis natuurlijk even
een mooi plaatje van moest schieten.
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(Bericht van de afdeling P&O)

Schulden? Steek de kop niet in het zand…
Schuld op betalingsgebied aan
de belastingdienst, aan de (zorg)
verzekeraar of aan de hypotheekverstrekker. Buiten het feit dat dit
voor de betreffende medewerker
zeer vervelend is, heeft het uiteindelijk ook voor het bedrijf financiële consequenties, zijnde de vele
uren arbeid die aan de dossiers
besteed dienen te worden.
Als voorbeeld nemen we een
medewerker die de premie voor
zijn zorgverzekering niet meer af
kan dragen. Als deze persoon na
betalingsherinneringen en aanmaningen na een half jaar nóg
geen gehoor geeft aan de oproep
om over de brug te komen, dan
draagt zijn zorgverzekeraar zijn
dossier over aan het College Voor
Zorgverzekeringen (CvZ).
En als dát gebeurt pakt alles uiteindelijk voor iedereen veel duurder uit.
Want deze overkoepelende en
controlerende overheidsinstantie
trekt vervolgens aan de bel bij de
werkgever van de man/vrouw in
kwestie.

tandartskosten of fysiotherapie.
Want de aanvullende verzekeringen kunnen bij een betalingsachterstand komen te vervallen.
Brieven ongeopend laten, ofwel
letterlijk de kop in het zand steken,
heeft dus geen zin.
De afdeling Personeel & Organisatie
adviseerd daarom medewerkers
op die in de problemen raken of
dreigen raken zo snel als mogelijk
aan de bel te trekken. Wie bij een
eerste herinneringsbrief zeker weet

Haspels
in aantocht
Rotterdam Europoort, eind juni.
De enorme rollen die hier afgeleverd worden, zijn nodig voor de
aanleg van een 150kV-verbinding.
Een klus die wordt uitgevoerd door
uitvoerder Ron Rebergen en voorman Arie Leijten met zijn mannen.
Het werk volgde op de aanleg van
een route die leidde over het terrein van Rotterdam Airport (lees
hier elders in deze Bats over). In
Rotterdam-Europoort worden in één
kabeltrek 150kV-kabels 1200 mm 2
met een lengte van ca. 1800 meter,
in de sleuf getrokken!

Aan de werkgever is het daarna de
onaangename taak zorg te dragen
voor inhoudingen op het salaris en
overdracht aan de belanghebbende
instantie, in dit geval de zorgverzekeraar. En wie bijvoorbeeld een half
jaar achtereen de basispremie van
90 à 100 euro aan zorgpremiekosten niet afdraagt gaat, na inschakeling van het CVZ, gedwongen
elke maand maar liefst 136,70 euro
terugbetalen. En dat alléén voor
een basisverzekering, dus zonder
bijvoorbeeld extra dekking voor
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voorlopig niet te kunnen betalen,
kan dit in vertrouwen aangeven bij
de afdeling P & O kan. Deze kan
adviseren en mogelijk helpen met
het zoeken naar een oplossing.
Zo kunnen mogelijk ergere maatregelen worden voorkomen. Want
deurwaarders of schuldsaneringstrajecten… daar zit toch niemand
op te wachten.
Dus overleg. Dat voorkomt ergernis en frustratie. En het scheelt
uiteindelijk veel tijd en geld.
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Scheidend commercieel directeur Theo Kleizen:

Richt je op de toekomst, dat geeft energie!
Zijn filosofische kijk op het leven hangt Theo Kleizen op aan één
kernwoord. Focus.
Scherp zijn op jezelf. Ofwel: Waar ben ik mee bezig en waar leidt
dat toe? Ter illustratie geeft hij een simpel voorbeeld: ‘Een collega
rijdt naar huis en denkt niet aan de dag van morgen. De volgende
ochtend op zijn werkplek bedenkt hij dat hij materialen nodig heeft.
Hij maakt vervolgens een onnodig ritje naar het magazijn, want hij
had die spullen ook de vorige dag mee kunnen nemen…’
Ruim acht jaar geleden al gaf commercieel directeur Theo Kleizen
het bij Peter Siers aan: Denk er
aan: als ik 55 ben ga ik weg.
‘En nu is het zover. Mijn vrouw
Marion en ik voelen ons niet meer
aan huis gebonden. In het verleden heb ik in het buitenland
gewerkt en dat is nu ook weer ons
uiteindelijke doel.
Kijk, als je op mijn leeftijd bent
gekomen kun je twee dingen
doen. Je zegt: ‘Ik ga afbouwen.’
Of je zegt: ‘Ik ga mijn leven anders
inrichten’. Ik kies ervoor vol in
het leven te blijven staan en heb
net mijn eigen bedrijf opgericht.
Kleizen Projectmanagement BV.
Mijn eerste opdracht heb ik al
binnen. Het is in Maastricht voor
Strukton. Bij de A2 tunnelaanleg

pak ik voor de bouwer de organisatie op rond het leggen van
12.000 kabels en leidingen. Het
biedt me twee á drie dagen werk
per week. Met een ander project
voor twee á drie dagen per werkweek ben ik nog bezig.’
Tot medio volgend jaar zit hij op
die manier al vol. En ondertussen
zet Theo lijntjes uit om invulling
te geven aan zijn uiteindelijke toekomstplan: op projectbasis aan de
slag in het buitenland.
Welk land dan wel niet?
‘Geen idee, maar om een indruk
te geven van landen die me ook
aanspreken noem ik je Mongolië
of Nepal. Daar gebeuren ook fantastische dingen. Het kunnen projecten zijn voor bouwbedrijven of

projecten vanuit ontwikkelingswerken.
De bedoeling is een project op te
pakken, het af te ronden en daarna
een aantal maanden ertussen uit
gaan.’
Dat kun je toch ook doen als je
65 bent?
‘Dat kan. Er zijn ook mensen die
zeggen: na mijn pensioen ga ik
vier maanden door Nieuw Zeeland
rondtrekken. Maar ik leef nu en nú
ben ik fit.
Ik wil wel tot mijn zeventigste doorwerken, maar niet voor honderd
procent. Onze woning in Hengelo
houden we ook gewoon aan. Maar
er gaat ruimte ontstaan voor andere dingen’
Hoe kijk je tegen het bedrijf aan
dat je nu verlaat?
‘Ik ben hier in 1994 binnengekomen. De Siers werknemers zijn
over het algemeen goed gemotiveerde, prettige mensen, en dat is
heel prettig werken.
Binnen de staf hebben we de juiste capaciteiten bij elkaar. Het heeft
ons sterk gemaakt dat we samen
over alle competenties beschikken die we nodig hebben. Dat
is misschien een toevalligheid,
maar we kijken wel scherp naar
de competenties die we nodig
hebben in de staf. We spreken
elkaar over bepaalde kwesties aan,
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Theo Kleizen nam tijdens een geanimeerde receptie op 8 juli bij restaurant
‘Pan’ afscheid als commercieel directeur van Siers Leiding-Montageprojekten
Oldenzaal. Zijn opvolger binnen het
bedrijf is Peter Telgenkamp.

ook altijd over de mogelijkheden
die je hebt in plaats van de onmogelijkheden te benoemen.

Wat wil je de collega’s
maar we rekenen elkaar nergens
meegeven?
op af. Iemand moet succes kunnen
‘Niet achterom kijken, maar vooroogsten en ook op zijn bek kunnen
uit. Richten op de toekomst. Dan
gaan. Dat is mij ook overkomen.
ben je positief bezig. Natuurlijk
Een belangrijk punt in de bedrijfsneem je het verleden mee naar de
leiding is ook het feit dat de eigetoekomst. Maar achterom kijken
naar ons juist faciliteert en dat
doe je om er lering
hij altijd rustig blijft,
uit te trekken, niet om
met beide benen op
‘We moeten
er in het negatieve te
de grond. Ik ben het
blijven hangen. Als je
bedrijf wel dankbaar
kostenbewust
vooruit kijkt, denk je
dat ik me in deze ambiook niet alleen maar
ance verder heb kunopbrengstgericht
aan de kosten van
nen ontwikkelen tot de
denken’
een project. Want wat
persoon die ik nu ben.
betekenen die kosten?
Als directie staan we
Je moet kostenbewust opbrengstverder dicht bij de werkvloer. Het
gericht denken. Niet omgekeerd.
goede samenspel zet zich voort
Dan ben je positief bezig en leef je
richting rayonleiders en uitvoergericht op de toekomst. Dat geeft
ders en vervolgens bij de werkenergie. Ik spreek in dat verband
ploegen.’

PERSONALIA
Naam:

Theo F. Kleizen

Geboren:

14-10-1955

Woonplaats:

Hengelo

Gehuwd met: Marion (53)
Vader van:

Linda (25),
Marcel (24), René (22)

Hobby’s: Hardlopen (halve marathon bedrijven Enschede 2010 in
1 uur 32.), tennissen (kampioen 2010 met 45+ team)
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En hoe behoud je de focus?
‘Willen we de huidige crisistijd
goed doorstaan dan moet iedereen van hoog tot laag de focus
behouden. In het verleden hebben
we eens een jaar gehad dat we
acht ton verlies draaiden. Acht ton!
Da’s een boel geld.
Maar let nu eens op:’
Theo trekt een papiertje uit de
kast en tekent een rekensommetje
uit. ‘Hoe kun je met elkaar 900.000
euro meer verdienen in één jaar?
Als de vijfhonderd mensen die
voor Siers L & M aan het werk zijn
(eigen mensen en inhuur) ieder
elke dag tien effectieve minuten
langer werken, bereken ik een geldelijke opbrengst van negen ton.
Tien minuten maar!
Zo worden we buiten bijvoorbeeld
steeds sterker en stabieler in het
combi-werk. We moeten daarbij voldoende productieve uren
maken. Verlummel geen tijd!
Onze ‘core business’ ligt immers
buiten. Dáár moet het verdiend
worden. Het is mensenwerk.’
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Ook Tablin let op ‘de kleintjes’

Kleine netwerkbeheerders blij met ‘welkome WION-steun’

De

inwerkingtreding

van

wet

WION

(Informatie-uitwisseling

ondergrondse

netten),

ofwel

de

‘grondroerdersregeling’ houdt ’s lands infra-gemoederen al behoorlijke tijd bezig. De wet heeft letterlijk
nogal wat voeten in aarde en mag en kan niet genegeerd worden. Grote, maar ook kleine netbeheerders
moeten na 1 juli ‘met één druk op de knop alle ondergrondse leidingen en kabels aan kunnen wijzen’.
Iedere netbeheerder is verplicht alle ondergrondse infra
beschikbaar te stellen, cq te ontsluiten. ‘KLIC-meldingen gaan
vanaf 1 juli ook volledig digitaal
en alleen nog via het kadaster.
Van enige vrijblijvendheid bij de
KLIC-informatieverstrekking
is
geen sprake meer. ‘Nu hebben
Nutsbedrijven hun gegevens wel
op de goede manier beschikbaar,
maar de maatregel geldt voor
álle netwerkbeheerders, dus ook
voor de kleintjes’, aldus teamleider
Geodesie en GIS Paul Kiewik.
En een boekhandel of een slachter (twee voorbeelden van klanten
die zich tot Tablin wendden) hebben hun prioriteiten nu eenmaal

bij andere zaken liggen dan de
kabels die ondergronds tussen
hun gebouwen liggen.
Sterker nog: ‘Er zijn zelfs kleine
netwerkbeheerders die vóór de
bekendwording van de WION-wet
niet eens wisten dat ze netwerkbeheerders waren. Ze hebben daar
ook nooit zo bij stil hoeven staan.
Als voorbeeld noem ik het Centraal
Boekhuis BV in Culemborg. Die
mensen hebben ons benaderd.
Het Centraal Boekhuis heeft in
Culemborg een hoofdgebouw en
een aantal bijgebouwen en daartussen ligt een glasvezelnet. Er
hoeft überhaupt maar één kabel
in openbaar terrein te liggen en je
bent al verplicht deze te ontsluiten
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volgens de wettelijk vastgestelde
procedures.’
Tablin heeft de expertise en
ervaring om zulke kleine ‘netbeheerders’ van dienst te zijn, te
ondersteunen of geheel en al te
‘ontzorgen’.
‘Wij zorgen er voor dat de infrainformatie
van
bijvoorbeeld
Centraal Boekhuis op de juiste
wijze beschikbaar komt voor aannemers die er in de toekomst zouden willen gaan graven.’ Tablin
gaat daarvoor de beschikbaar
gestelde ondergrondse informatie in het terrein controleren en
eventueel aanvullen. De digitale
bestanden worden vervolgens
op de juiste wijze aangevuld con-

form de specificatie uit de IMKL
(Informatiemodel voor Kabels en
Leidingen).
Dat bij die registratie méér vakwerk komt kijken dan de gemiddelde mens vermoed, blijkt wel uit
de flyer die Tablin en Geo Audit
hebben gemaakt om potentiële
klanten te benaderen.
‘Uiteindelijk worden PNG-files aan
de grondroerders geleverd’, vertelt
Paul. ‘Dat zijn geo-gerefereerde
PDF-bestanden die liggen in het
Rijk Driehoek-stelsel. Netten als
hoogspanning en gas kunnen we
in PNG-files onder elkaar leggen,
maar ook afzonderlijk van elkaar
in kaart brengen. We houden de
gegevens up-to-date en verzorgen
ook de afhandeling van de KLICmeldingen. Wij zorgen voor de
opbouw en de verzending van alle
gegevens.’
Zo gaan we ook te werk voor
een kalverslachterij in Nieuwerkerk
aan den IJssel, Slagerij T. Boer en
Zonen. Ook die heeft een datakabel lopen van het ene gebouw

Even
voorstellen...
André
Schrijver
Projectleider
Hako
Electronics

‘Verantwoordelijkheid zelf nemen’
Door het faillissement van zijn
vorige werkgever, telecombedrijf DTS in Raalte, kwam André
Schrijver (46) uit Mariënheem na
25 jaar noeste arbeid eind vorig
jaar ineens ‘op straat te staan’. Een
ongekende gewaarwording, waar
hij niet graag aan terugdenkt.

naar het andere. We checken of
de kabel ligt waar we denken dat
die ligt en zorgen dat de gegevens
daarbij op de juiste manier verstrekt worden. Detectie, controle,
up to date houden en beheren van
gegevens: de wet stelt eisen en de
kleine netwerkbeheerder kan daar
wel wat hulp bij gebruiken.
Anderen die om die reden ook met
Tablin in zee gingen zijn bijvoorbeeld de gemeente Borne (het
rioolnet), woningbouwvereniging
Dinkelborgh in Denekamp, een verwerkingsbedrijf van gevaarlijk afval
Indaver in Terneuzen, Nijverdal ten
Cate en de Grolsche Bierbrouwerij.
Bij de verhuizing van laatstgenoemd bedrijf van de Enschedese
binnenstad naar de Grote Plooy
nabij de A-35 waren Tablin en Siers
Leiding- en Montageprojekten in
het verleden ook al betrokken.
‘Deze gegevens zijn destijds met
“open sleuf” ingemeten en dus bij
ons al bekend,’ aldus Paul Kiewik.

André was twee jaar werkzaam
als projectleider bij het bedrijf. Hij
verdiende zijn boterham op vijf
fietsminuten van huis en had net
een nieuwe woning laten bouwen.
Vandaag de dag is hij echter weer
een tevreden man. Via het detacheringsbureau Brunel kwam hij
op 8 februari als projectleider bij
Hako Electronics BV terecht.
André kan bogen op een brede
ervaring. Na zijn opleiding HTS
Wtb was hij werkzaam voor twee
ingenieursbureaus. Als begeleider
van vele losse projecten was hij
zo jarenlang een vergaarbak van
belangrijke kennis.
‘Ik heb voor een tiental verschillende bedrijven gewerkt. Dat vergaren van kennis was ook wat ik
graag wilde. Daarna ging ik toch
voor wat langere dienstverbanden.
Zo was André vervolgens twaalf
jaar werkzaam als engineer/werk23

Kroonprins
opent
nieuwbouw
Reggefiber

Kroonprins Willem Alexander
opende op 8 juni het bijzondere, in de vorm van een glasvezelkabel gebouwde, nieuwe
hoofdkantoor van Reggefiber
in Rijssen.
De verglazing van Nederland is
volop gaande.
Reggefiber is al in meer dan
veertig gemeenten actief. In
verschillende van die gemeenten is Hako Electronics BV,
dochter van de Siers Groep,
hoofdaannemer in de uitvoering van de werkzaamheden.

voorbereider en projectleider bij
VolkerWessels Telecom in Lieren
bij Apeldoorn.
Het is de bedoeling dat hij vanuit
het bureau Brunel na een jaar bij
Hako in dienst treedt.
‘Samen met Richard Kappert, Dick
Kremer en John Rabe proberen
we hier de toko draaiende de
houden’, zegt hij. ‘Hoewel ik mijn
draai nog een beetje moet vinden, heb ik het naar mijn zin. Het
sociale gebeuren en de omgang
met de collega’s is goed. En verantwoordelijkheid in je werkzaamheden moet en kún je hier ook zelf
nemen.’
André is getrouwd met Monique
en houdt zich in zijn vrije tijd bezig
met voetbal bij de plaatselijke club
SV Mariënheem. Trapt hij zelf een
balletje op de zondagmorgen, als
trainer en leider van een damesteam brengt hij zijn kennis van de
sport ook over op anderen.
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Enexis over de vloer bij Tablin
De al wat meer ‘gedateerde’
medewerkers van Tablin Technisch
Adviesburo BV heugen zich heel wat
fusies, verschuivingen en nieuwe
managers bij netbeheerder Enexis.
Tijdens een - overigens nog steeds
prima - samenwerkingsverband van
al dertig jaren zagen zij IJsselmij
veranderen in Edon. Edon ging vervolgens op in Essent en Essent is al
weer een tijdje geleden opgesplitst
in Enexis en Essent. Traditiegetrouw
zijn het de Tablinmedewerkers die
‘uitgeleend’ werden.
Op 1 januari werd in Oldenzaal het
omgekeerde een feit. In navolging
van de vestiging te Hasselt schoven
Enexisgedetacheerden letterlijk hun
bureaustoel onder de Tablin-tafels.
Om een aantal speciale projecten
uit te voeren.
‘Door de jaren heen zijn er gemiddeld altijd wel zo’n vijftien mensen
voor Enexis aan het werk geweest.
Soms binnen, maar eigenlijk meestal
op basis van detachering’, geeft
teamleider Jan Billijon aan. In januari
is gekozen voor een andere samenstelling van de teams. Er zijn nu nog
slechts drie á vier mensen daadwerkelijk gedetacheerd.
In de nieuwe setting is een tekenaar/
werkvoorbereider gekoppeld aan
een uitvoerder voor het verzetten
van de dagelijkse werkzaamheden.
Per regio zijn vier uitvoerders voor
gas en elektra actief binnen een
zogeheten functie-huis.
Daarnaast worden projectmatig resterende werkzaamheden opgepakt.
‘Het is werk waar zij anders niet aan
toe komen, zoals dataverbetering’,
licht werkcoördinator in Oldenzaal
Marco van Roon toe.
Zowel in de vestiging te Hasselt als
die in Oldenzaal wordt gewerkt voor
het data-servicecenter van Enexis.
‘Het Zwolse gebied dat vanuit
Hasselt wordt bediend is zelfs nog
een stukje groter dan het Hengelose
dat vanuit Oldenzaal wordt gerund.’
Eugene Chömpff is in Hasselt algeheel vestigingsleider.
Gerda Fokkert degene die de
Enexisgroep aanstuurt. Bij Enexis is
Jan van Dijk algemeen aanspreekpunt van het data-servicecenter.

Henny Cents houdt zich bezig met
de dagelijkse gang van zaken binnen de beide districten Zwolle en
Hengelo. Daarnaast is hij het directe
aanspreekpunt voor Zwolle zelf. In
Hengelo is dit Tonny Rebergen.
‘Het gaat er om data-verbeteringen
door te voeren om het systeem
completer te maken, zodat er sneller
en beter informatie uit te halen valt.’
De data-projecten zijn: huisaansluitingen verwerken, saneringen, overzettingen en hoogbouw. En daarnaast komt ook nog ‘was-wordt’.

Was-wordt
Jan Billijon: ‘Daarbij draait het
om veranderingen in harde topo.
Ergens staat een gebouw dat verdwijnt of vervangen wordt. De
maatvoeringen van de leidingen
en kabels kloppen dan niet meer.
Alle maatvoering moet omgerekend
worden aan de hand van de nieuwe
topo. In Oldenzaal werken zeven
mensen aan het Enexisproject voor
het gebied Hengelo. In het gebied
Zwolle verschaft het Enexisproject in
Hasselt aan negen mensen werk.’
In Oldenzaal is Marco hun coördinator. Hij was in het verleden
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zelf gedetacheerd. Hans Verdouw
is kerngebruiker bij Enexis en inventariseert bij beide vestigingen. Hij
verzorgt cursussen aan mensen die
gaan werken met het gehanteerde
softwaresysteem Smallworld-gen.
‘De mapjes van de huisaansluitingen
die onze kant opkomen’, vertelt Jan
‘zijn complete revisiemapjes. Enexis
wil dat alles 100% goed gemaakt
wordt en daarvoor krijgen wij ook de
benodigde tijd. We komen al aardig
in de richting van de 100%!. De netbeheerder levert ons het werk en wil
er daarna niet meer tussenkomen.
Ze hóeven er wat ons betreft ook
niet meer achter aan. Wij leveren
compleet werk af dat rechtstreeks
binnen de organisatie van Enexis
gebruikt kan worden. Er worden
behoorlijke controles uitgevoerd en
we voeren geregeld overleg over de
data-bases met mensen van Enexis.

‘Ontdubbeling’
En zo kennen we ook nog het project ‘ontdubbeling’. ‘Aan een huisaansluiting zit normaliter maar één
schets gekoppeld’, geeft Jan een
toelichting op de term ‘ontdubbeling’.

‘Maar na de conversieslag in het
verleden zitten er achter één aansluiting vaak meerdere schetsen.
De reden kan een verzwaring van
het net zijn of een omlegging. Aan
ons dus de taak om te ‘ontdubbelen’ en een schets te leveren van de
werkelijke, allerlaatste situatie. Hier
heeft de operator veel ervaring
voor nodig.’

Toekomstmuziek
‘In de toekomst’, vult Marco van
Roon aan, ‘zouden we ook revisie
van kabels en leidingen van Siers
L & M rechtstreeks digitaal kunnen
verwerken. Die gegevens zitten nu

in AutoCad en microstation en
worden op deze manier opgeleverd richting Enexis.
In Overijssel is er sowieso bij het
‘was-wordt-project’ een jarenlange
achterstand in te halen. Dus dat
betekent heel veel werk.’
De in 2009 ingesteld wet WION,
ofwel de grondroerdersregeling,
stelt hoge eisen aan gravers en
netbeheerders om schade aan
ondergrondse kabels en leidingen
te verminderen.
Naleving van deze wet levert Tablin
extra veel werk op.
Daarover valt elders in deze Bats
ook het nodige te lezen.
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Case Tractor
IH reikt hoog
Met een stationair draaiende motor
staat deze Case IH 5230 stevig
op vier poten voor museum de
Waag in de oude binnenstad van
Deventer. Elektromonteur Edwin
Broekhuis staat in het bakje van
de hoogwerker, waarmee hij tot 24
meter hoog en 15 meter ver kan
reiken voor de montage van glasvezelkabels.
Hako Electronics BV kocht de trekker met opgebouwde Thomas
hoogwerker, omdat monteurs
er gemakkelijk overal mee naar
toe kunnen rijden zonder vrachtwagenrijbewijs. De foto van deze
bijzondere trekker, gemaakt door
fotograaf Arjan Wijnstra, stond dit
voorjaar gepubliceerd in het vakblad ‘Trekker’.
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De Achterhoek lacht glasvezelclub toe
De Deventer ‘glasvezelclub’ van Hako Electronics BV is verhuisd.
Na 40.000 glasvezelkabelaansluitingen ging half juni aan de
Roermondstraat de deur op het slot en het bordje ‘te huur’ achter
het raam. Samen met projectmanager René van Dilgt pakten vijftien
medewerkers hun computers onder de arm en toerden naar de
Vlijtstraat op het Doetinchemse industrieterrein.

Met de intentie om in opdracht
van Reggefiber na Deventer nu
ook vele dorpen en steden in
de Achterhoek te verglazen. Met
2500 Fiber to the Home aansluitingen beet het dorp Ruurlo in de
gemeente Berkelland het spits af.
Ten tijde van de verhuizing zijn
de ploegen daar al volop aan het
werk. In maart startten de civiele
werkzaamheden, half mei de montages.
‘We zijn er dus al wat aan gewend
om op afstand ons werk aan te
sturen’, verklaart Van Dilgt.
Het werk gaat de komende
tijd behoorlijk veranderen. ‘In
Deventer werkten we met veertien civiele ploegen in één stad.
Zo meteen hebben we er zeven
in de ene en zeven in de andere
plaats aan het werk. Dat betekent
op woensdag gehaktballen eten
met de ene gemeente-opzichter
en op vrijdag vis met de andere’,
zegt hij gekscherend.
Voor de toekomst denkt Van Dilgt
in de Achterhoek meer mensen
nodig te hebben om al het werk te
verzetten. Daar is bij de zoektocht
naar toereikende kantoorruimte
ook rekening mee gehouden.
‘We zullen meer moeten reizen
naar onze werken, maar dat gaat
zeker lukken’, weet de projectmanager. ‘Op de werklocaties hebben we ter plekke ons keetje en
wat opslag.’
Als we half juni een kijkje nemen
aan de Vlijtstraat hebben de nijvere werkvoorbereiders en projectbegeleiders hun nieuwe stellingen
ingenomen.

Met de 320 m2 kantooroppervlakte aan de Vlijtstraat plus het royale
aansluitende magazijn is de ruimte
groter dan het pand in Deventer.
Op de bovenverdieping bevindt
zich onder meer een ruime kantine
voor het houden van ‘kick offs’ en
daar treffen we ook kantoorruimte

André Jansen en Gerard Oude Weernink
richten het nieuwe magazijn in.
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Rick Stegeman is
de vraagbaak

voor de medewerkers van Tablin,
die er hun revisie-werk verrichten.
René van Dilgt: ‘Het lijkt alsof we
al helemaal gesettled zijn, maar er
zijn nog vele kleine dingetjes waar
we achteraan moeten. De buitengevel moet nog gereinigd worden,
we zoeken nog een schoonmaker
voor binnen, er komt nog een
hek voor het magazijn en ik heb
nog dertig stoelen nodig voor de
kantine. En kijk, daar staat nog een
schilderijtje op de grond dat nog
aan de muur moet…’
Wat het grote verhuiswerk betreft
spreekt Van Dilgt zijn bijzondere
waardering uit voor de inzet van
de nieuwe magazijnmedewerker
André Jansen en schouwer Gerard
Oude Weernink. Zij hebben heel
wat zweetdruppels geplengd, ze
zien het werk liggen en hebben
het leeuwendeel van de klus op
zich genomen.’
In het magazijn treffen we het duo
druk bezig met het inrichten van
de nieuw geplaatste stellingen.
En nu is het dus zaak vanaf de
nieuwe plek met frisse moed
nog meer Achterhoekers warm
te maken voor de fraaie digitale
mogelijkheden met de ‘wondere
glasvezelkabel’.
Aalten en Winterwijk zijn de mogelijk volgende twee plaatsen waar
de club zich op richt. Het mooist is
werken op geografische volgorde.
Maar we zien wel hoe het loopt.
We hopen op ontplooiing van
enthousiaste plaatselijke initiatieven. Zoals die van de zaak in witen bruingoed Euronics in Ruurlo.
Dat was daar een echte kartrekker
onder de bevolking. Zo’n zaak
geniet bekendheid in het dorp en
daarmee het vertrouwen van de
mensen. Dat werkt erg prettig.’
Als alles gaat zoals we verwachten dan krijgen we het nog druk!
We hopen hier op deze plek toch
sowieso een groot aantal jaren
verder te kunnen.’

Klantvriendelijk te werk met
de Personal Digital Assistent
Op proef werken tien glasvezelmontageploegen in de Achterhoek sinds dit voorjaar met een
Personal Digital Assistent (PDA).
Het kleinood geeft exact aan op
welke adressen de monteurs zitten
en welke problemen zij tegenkomen. De monteurs loggen ’s ochtends in en tekenen af als ze klaar
zijn op een adres. Alle technische
informatie van een klant staat er in
verwerkt. Inclusief tijdslijn. De binnendienst kan precies zien of de
monteurs op schema lopen.
Werden klanten vroeger verzocht
‘de ochtend’ of ‘de middag’ thuis
te zijn. Nu kunnen ze de monteurs
verwachten binnen een tijdsspanne van twee uur.
‘Groen’ betekent ‘afgehandeld’, de
klant tekent digitaal en de woning
wordt in status verhoogd. ‘Rood’
wordt nog bezocht, ‘oranje’ wil de
afspraak graag verzetten en ook
de klant die onverhoopt toch niet
thuis is krijgt een kleurtje.
Als bijvoorbeeld de demping op
een adres te hoog is staat een
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uitroepteken genoteerd. ‘Als we
dat meteen zien kunnen we de storingsploeg er meteen op af sturen.
De mensen op dat adres zijn dan
immers nog thuis’, legt projectmanager René van Dilgt uit.
‘Tot nog toe werkt het goed. Het
scheelt tijd, ergernis, de kans op
fouten is kleiner en het is zeer
klantvriendelijk. Een klant die een
afspraak wil verzetten kan reageren via de website ‘Glashart.nl’
van opdrachtgever Reggefiber.
Verwerker van de data is de automatiseerder Pincode Telenet
International. Klanten kunnen een
voice-responssysteem inspreken
of een collega rechtstreeks aan de
lijn krijgen. Voor de Achterhoek is
dat bij Hako Rick Stegeman.
René: ‘De vraagbundeling, het
graafwerk, de aansluitingen, je
hebt geen idee hoe vaak we de
klanten met brieven bestoken.
Het is een gigantische organisatie
alles vlekkeloos te laten verlopen.
Denk maar eens aan de 40.000
aansluitingen in Deventer. We zijn
daar vreemde reacties van mensen tegengekomen, maar voor het
merendeel verliep het contact met
de mensen soepel.’
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OR houdt soepeltjes de vinger aan de pols
Hoe de twintigers en dertigers binnen bedrijven van de Siers Groep tegenover de huidige Ondernemingsraad
(OR) staan?
Uit één mond klinkt:‘We hebben geen idee! Er zijn zoveel nieuwe mensen aangetreden. We weten niet hoe
ze tegen de OR aan kijken.’ Met passende nieuwsgierigheid wachten de leden van de verkiezingscommissie
met name de reacties van de sterk groeiende jonge garde binnen het bedrijf af.

Ton van Eekelen (Siers), Ronny
oude Griep (Siers), Karel Siemerink
(Hako) en Eric Beumer (Tablin)
zijn al in april begonnen met de
afhandeling van de nodige formaliteiten om straks op 4 oktober
verkiezingen te kunnen houden
voor een nieuwe OR. Wie mogen
er stemmen en wie mogen gekozen worden? Alles dient volgens
vaste procedures voorbereid te
worden.
We besluiten op een middag in
maart aan te schuiven bij een
commissievergadering. Voorzitter
Ton Van Eekelen komt binnenstappen met een stapel brieven.
Ze zijn gericht aan zes vakbonDe verkiezingscommissie bijeen: vrnl Ronny oude Griep, Ton van Eekelen en Karel Siemerink.
den.
‘Het zijn de bonden waarvan onze
‘Het is een soort roeping’’, vindt
‘Het was destijds een progrescollega’s lid kunnen zijn. Wie door
Van Eekelen. ‘Je moet het niet
sieve,
vooruitstrevende
zet’,
blikt
een vakbond wordt voorgedradoen voor de geldelijke vergoeVan
Eekelen
terug.
‘We
bogen
gen als lid van de OR heeft bij zijn
ding die je voor een vergadering
ons
bijvoorbeeld
in
die
tijd
over
kandidaatstelling geen handtekeontvangt, of voor de ontslagberegelingen
voor
winstdeling
en
ningen nodig.’
scherming.’
vorstverlet.
De
oude
garde
in
de
Op de twee brieven omtrent de
‘Je moet het doen omdat je er een
OR
voelde
een
grote
betrokkenverkiezingen die in april aan ieder
goed gevoel bij hebt. Je moet het
heid
bij
het
wel
en
wee
van
het
personeelslid zijn toegezonden
durven om je nek uit te steken en
bedrijf’,
meent
Ton.
zijn tot nog toe nul reacniet bang te zijn voor kritiek!’
‘Jongere
werknemers
ties binnengekomen.
Vier jaar geleden kwam het voor
van
tegenwoordig
zijn
‘Ja, eentje’, weet Van
alle drie de OR’en binnen de
vaak
meer
gefocust
op
‘We
stellen
Eekelen. ‘Van René
Siers Groep niet tot verkiezingen,
zichzelf
dan
op
bedrijf
of
Westerhof. Hij had wat
de positie van maatschappij. Kijk maar
omdat er niets te kiezen viel. Er
adresmutaties.’
waren evenveel kandidaten als
naar
de
hulpvraag
van
Vijftien jaren maakte de mens voorop’
plaatsen. De verkiezingscommisverenigingen
en
schoTon van Eekelen in het
sieleden hopen dat zich dit keer
len.
Daar
zie
je
eenzelfde
verleden deel uit van de
meer gegadigden melden, zodat
verschijnsel.
Die
zitten
OR. Eén jaar langer dan
je echt een vertegenwoordiger
vaak
te
springen
om
mensen
’vult
Karel Siemerink in totaal. Ronny
bent van het personeel en ook
Ronny
aan.
Oude Griep draait al weer acht
door dat personeel gedragen
‘Karel
Siemerink
noemt
het
toch
jaar mee.
wordt.
belangrijk
dat
nieuwe,
vooral
In de jaren zeventig was Siers
‘Eigenlijk verlopen de zaken binjonge
mensen,
zich
melden.
We
landelijk één van de eerste bedrijnen de OR altijd soepel’, meent
krijgen
te
weinig
respons.
Mensen
ven die op vrijwillige basis een
Ronny. ‘Zolang je de mensen
zeggen
te
snel:
de
OR
is
niks
voor
ondernemingsraad oprichtte voor
maar niet aan hun centen komt’,
mij.
Ze
zeggen
dat
ze
er
geen
tijd
behartiging van personeels- en
voegt hij er gekscherend, maar
voor
hebben.’
bedrijfsbelangen.
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toch ook wel serieus aan toe.
‘Alhoewel’, corrigeert hij zichzelf.
‘Zelfs dán hoor je nog niet veel
commentaar.’ Bijvoorbeeld in de
kwestie rond de bedrijfskleding.
Vroeger kreeg je daarvoor een
bijdrage, nu wordt de kleding ter
beschikking gesteld. Het heeft
niet veel reacties opgeleverd.
Ook in periodes van reorganisatie in het verleden is het nooit
tot grote botsingen gekomen.
Daar hoor ik vanuit
andere bedrijven
‘Je moet het wel andere verhaover.’
durven om je nek len
Karel krijgt vanuit te steken en uit zijn Hakoachterban wel eens
niet bang zijn kritische geluiden
over kwesties te
voor kritiek!’ horen. ‘Ze spuien
hun gal, maar als ik
zeg: kaart het dan aan in de OR,
dan hoeft het ineens niet meer.’
‘Dat alles doorgaans soepeltjes
verloopt komt volgens Ton, ‘omdat
er zowel wettelijk als binnen ons
bedrijf zelf veel zaken gewoon
goed geregeld zijn. En wat er in
het bedrijf niet goed geregeld is
regelt de wet wel weer.’
Daarnaast, zo zijn de heren unaniem van mening, wordt er goed
voorwerk verzet door de afdeling
P & O..
Ronny: ‘Aan de OR-leden is het
de taak om de zaken die goed
geregeld zijn ook goed geregeld
te laten blijven. Waarbij we altijd
de positie van de mens voorop
stellen.
En Ton: ‘Ons bedrijf groeit. Van
de crisis hebben we weinig last.
Prijstechnisch liggen we goed in
de markt. We blijven kwaliteit
leveren.
Welke merchandising, welke PR
horen er in de toekomst bij? De
layout van het briefpapier is al
aangepast, de website wordt
professioneel vorm gegeven, de
nieuwbouwpanden kennen eenzelfde eigen huisstijl. Dat zijn allemaal positieve zaken. Vernieuwing
is belangrijk, ook voor een OR.’

Jaarlijks negen vergaderingen
Wie zich kandidaat wil stellen voor
de OR dient in totaal negen keer
per jaar aan te treden voor een
vergadering in de avonduren in
Oldenzaal.
Er wordt vier keer vergaderd
met leden uit ‘het eigen bedrijf’.
Daarnaast zijn er vier gezamenlijke
vergaderingen met alle drie de
OR’s, waarbij ook de algemeen
directeur Peter Siers aanwezig is,
directeur Herman oude Lohuis van
Siers Leiding- Montageprojekten
en de directeuren Arnaud van
Buiten en Harry Moek van respectievelijk Hako en Tablin.

Eén keer per jaar is er daarnaast
een vergadering waarbij de jaarcijfers worden doorgenomen door
Peters Siers en financieel concerncontroller Bart Bossewinkel.
Contact met de achterban onderhoudt de OR via de verspreiding
van een ‘nieuwsbrief’.
De komende raadsperiode zijn
er dertien zetels te verdelen.
Zeven zetels voor Siers LeidingMontageprojekten Oldenzaal BV,
drie zetels voor Tablin Technisch
Adviesburo BV en drie voor Hako
Electronics BV.

Invulling werkzaamheden
nieuwbouw cluster vijf
In opdracht van Noned gaat Siers Leiding- Montageprojekten
tijdelijk hoofd- en dienstleidingwerkzaamheden verrichten in
nieuwbouwprojecten binnen een deel van cluster vijf. Het andere
deel van cluster 5 wordt nu nog door de BAM ingevuld.
Voor Siers L & M gaat het om het gebied rond de gemeenten
Staphorst, Kampen, Zwartewaterland en Zwolle. ‘Aanvankelijk was dit
het gebied van aannemer Visser & Smit’, legt rayonleider Noord Jan
Boonstra uit. ‘Toen deze aannemer afhaakte zijn wij benaderd voor
het werk. Het tijdelijk contract loopt van 1 april tot 1 oktober.’
De officiële aanbesteding van het vrijgekomen werkgebied binnen
cluster vijf was begin juni. Bij de gunning op 29 juni werd bekend
dat Siers L& M per 1 oktober voor de komende vier jaar het contract
gekregen heeft voor heel cluster 5.
De volgende gemeenten komen er dan ook bij; te weten Meppel,
Steenwijk en de Noordoostpolder.
In het westen van Overijssel is Siers L & M reeds aannemer voor zowel
de nieuwbouw- als reconstructie werkzaamheden binnen cluster zes.
De rayonleiders Harold Bonte en Jan Boonstra zijn er samen verantwoordelijk voor de uitvoering van de projecten.
In het gebied cluster 5 opereren de uitvoerders Ted Brons (hoofdleidingen) en Nico Horstman/Gerrit Podt (dienstleidingen).
Het nieuwbouwwerk binnen cluster vijf betekent nu nog arbeid voor
twee á drie ploegen voor de dienstleidingen en één á twee ploegen
voor het werk aan de hoofdleidingen. Wat de ploegbezetting vanaf 1
oktober zal worden is nu nog de vraag.
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Even
voorstellen...
John Rabe
Assistentprojectleider
Hako
Electronics
‘Afwisselend
werk staat mij
aan’
Assistent-projectleider John Rabe
(35) trad op 1 april in dienst bij Hako
Electronics BV. De tien jaren daarvoor was de in Markelo geboren en
getogen, maar nu in Rijssen woonachtige engineer en werkvoorbereider werkzaam bij KPN Telecom
in Zwolle, later overgenomen door
VolkerWessels Telecom.
John Rabe begon zijn loopbaan
als keurmeester van telecomkabels bij de Twentse Kabelfabriek
in Haaksbergen. Daar kwam hij

terecht na zijn LTS- opleiding installatietechniek en nadat hij aansluitend MTS Informatica studeerde.
‘Ik was al een tijdje op zoek naar
een nieuwe uitdaging’, aldus Rabe,
die kantoor houdt op de bovenverdieping van nummer tien aan de
Schuttersveldstraat. ‘Via via kwam
ik op de website van Siers terecht
en zag ik de personeelsadvertentie. Ik heb gereageerd en werd ook
nog eens uitverkoren’, lacht hij.
Als we John spreken is hij drie
weken aan het werk. ‘Het is nog
even wennen, maar het bevalt me
hier goed.’
Speciaal het feit dat zijn werkzaamheden ‘allesomvattend’ zijn,
staat hem aan. ‘Ik ben bij projecten
betrokken van begin tot eind. De
werkvoorbereiding, het schouwen
van tracés, het maken van offertes,
alles komt aan bod.’ Bij zijn vorige
werkgever waren de taken meer in

Nederland eervol tweede

Wie had dat nou verwacht?

Wie poolde de afgelopen weken
niet op zijn werk, thuis of met
vrienden over de uitslagen van de
WK-voetbalwedstrijden?
Italianen die er zo snel al uitliggen… Ons Nederlandje dat zich
naar de top weet te worstelen…
Verzin het allemaal van tevoren
maar eens!
‘Wie poolt kijkt met andere ogen

naar de wedstrijden’,vinden Ronny
oude Griep en Tim Meijerink. De
organisatoren van de ‘hoofdkantoorpool’ hielden de schommelingen nauwgezet bij en hielden
de deelnemers op de hoogte. De
pool stond ook open voor verwanten van personeelsleden en telde
daarom maar liefst 134 mensen die
allen vijf euro inlegden.
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hokjes onderverdeeld.
Als ondersteuner van de projectleiders is John in de beginperiode van zijn job veel op pad met
Richard Kappert.
In zijn KPN-periode volgde hij verschillende interne opleidingen. Hij
hoopt dat hij bij Hako verder kan
groeien. ‘Juist de afwisseling van
dit werk staat me aan. Ik ben niet
iemand die de hele dag achter de
computer kan zitten.’
John is getrouwd met Melanie en
vader van dochter Nienke (6) en
zoon Martijn (3).
Zijn vrije tijd wordt al negen jaren
opgeslokt door verhuizen en
bouwen en verbouwen van nieuwbouwwoningen.
De biljartkeu heeft hij inmiddels
aan de wilgen gehangen, de computer biedt hem nog wel geregeld
hobby-matig vertier.

De Siers Groep BV bleek trouwens
zelf ook goed in voorspellen, want
je gooit er immers geen Oranje
T-shirts tegenaan als je vermoedt
dat het plezier maar korte tijd
duurt. De verspreide shirtjes met
de rugopdruk ‘Met Siers aan de
leiding’ heeft tot aan de spannende finalewedstrijd tegen Spanje
heel wat zweetdruppels mogen
opvangen. Onze buitenmonteur
Marco Brilman ging als constante
factor lange tijd ‘met Siers aan de
leiding’, maar moest na de halve
finale toch het veld ruimen.
Namen die verder met enige constantie in de hoogste regionen
bleven circuleren waren onder
meer Marlies ten Cate, Dave Frenk
en Marcel Kleizen. Marcel gooide
bijvoorbeeld hoge ogen doordat
hij Uruguay zo ver liet komen.
Zij mogen de prijzenpot verdelen:
1. Dave Frenk, 2. Marcel Kleizen,
3. Niels Vixseboxse, 4.Eric Beumer,
5.Duende Kruiper, Tom Nordkamp,
7. Hans van den Hatert, Jan Spanjer,
Wilco Grote Ganseij, 10. Ton van
Eekelen, Marlies ten Cate.

Vlnr boven: Hennie Wolbert, Gerrit Beernink, Jan Harink, Ben olde Scholtenhuis, Herman
oude Lohuis, Ben Nijmeijer. Knielend onder: Jan Brinks, Jan Vruggink, Frans Ankone.
Alweer 27 jaren oud deze foto!
Het zijn de heren van de staf
en uitvoering onder leiding van
good old Jan Vruggink.
Herman Siers: ‘Bie de gelegenheid
van ‘n 25sten trouwdag van mie en

Za. 28 augustus 2010

Annemie hebt de staf en oetvoering bij ons hoes reuskes maakt en
n’n boog zet.
Hierbie zeet jullie ’t resultaat! En
de jonge bliee gezichten!
Het werd later op de oamd nog
een schoon feest…

de traditionele

Op een warme vakantie in Zeeland
loopt een deftige zakenman man op
een verlaten stuk strand en besluit
een verkoelende duik te nemen.
Hij trekt zijn kleren uit en duikt naakt
de zee in. Als hij er na verloop van
tijd uit wil komen, ziet hij een dame
bij zijn kleren staan. Op zoek naar
een voorwerp om zijn jongeheer mee
te bedekken, ziet hij een aangespoeld
oud steelpannetje op het strand
liggen. Hij pakt het en als een
moderne Adam stapt hij resoluut op
de dame af.
Zegt de man: ‘Zegt u maar niets, ik
weet precies wat u denkt.’
Zegt de vrouw: ‘Oh, maar ik weet ook
precies wat u denkt.’
‘O ja?’ vraagt de man.
‘Ja’, zegt de vrouw. ‘U denkt dat er
een bodem in dat steelpannetje zit.’
Het is rood en ligt op het strand.

Antwoord:
‘Roodkrabje’

os’
do

‘U
it

de oude

Siers-motortoertocht

De tocht gaat langs vele mooie
plekjes in Twente en daarna door
Duitsland.
Om ongeveer 14.30 uur is iedereen terug bij Siers voor een heerlijke BBQ.
Zin om mee te gaan?
Meld je zo snel mogelijk aan.
In ieder geval voor 19 augustus
2010 bij:
Albert Jaspers :06-51864106
Benno Benneker: 06-51864105
bennobenneker@planet.nl

Naaste familie mag gratis mee; van introducees
wordt v 20,00 per persoon gevraagd.
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BATS PUZZELRUBRIEK
De achtjarige Wessel van der Zwaag is de winnaar van de woordzoeker in de paasbats.
De oplossing luidde: ‘Hij is in de jenever’. De irischeque twv 20 euro gaat naar hem.
Dit keer een kruiswoordraadsel dat véél te moeilijk is voor een achtjarige. Dus ouders:
pak de pen en vul de met de cijfers corresponderende letters in op de stippellijntjes.
Meld ons de gelukzalige oplossing vóór 1 november.

COLOFON

De ‘Bats’ is het drie keer per jaar
verschijnend personeelsorgaan van de
Siers Groep Oldenzaal BV.
Toezending is kosteloos.
De Siers Groep bestaat uit de
werkmaatschappijen:
Siers
Leiding-Montageprojekten BV
Tablin Technisch Adviesburo BV
Geo Audit
Hako Electronics BV (Muller
Installatietechniek en BOPA)
Siers Vastgoed BV

Bij vragen of suggesties omtrent
de inhoud:
Siers Groep Oldenzaal:
tel. 0541-572200
E-mail:
a.bussmann@siersgroep.nl
Redactie De Bats
Postbus 307
7570 AH Oldenzaal
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