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SAMENWERKEN
Het beeld “Samenwerken” heeft Peter Siers 
aangeboden gekregen van de familie Siers ter ere 
van het 50-jarig bestaan.
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Het is alweer een jaar geleden 
dat ik mijn laatste voorwoord 
voor de Bats schreef. In juli 2014 
kwam namelijk de laatste reguliere 
Bats uit. Rond de Kerstdagen is 
er geen Bats verschenen, maar is 
ons Jubileumboek gepresenteerd 
en aan jullie allen verstrekt. Een 
Jubileumboek en Jubileumfeest waar 
we met veel plezier op terug mogen 
kijken!

Waar we niet met plezier op terug 
mogen kijken, zijn onze financiële 
cijfers over 2014!

Verlies op twee grote werken heeft 
ons een recordverlies in het bestaan 
van de Siers Groep bezorgd. Op een 
omzet van € 113,5 miljoen hebben 
we een verlies gedraaid van € 2,7 
miljoen. 

We hebben naar aanleiding van 
deze wake-up call onze organisatie 
danig tegen het licht gehouden en 
zijn bezig met de optimalisatie van 
allerlei processen. Dit hebben we ook 
besproken tijdens de zeepkistsessies.

Een jaar van de waarheid, dit 
2015! Er zijn nog een paar grote 
aanbestedingen, waarvan de 
uitkomst vooralsnog ongewis is. Je 
kunt dus rustig stellen dat we in een 
gigantische storm zijn beland. Helaas  
hebben we ook van een aantal 
collega’s afscheid moeten nemen en 
kunnen we niet zeggen of het hierbij 
blijft. 

We zullen ons met z’n allen voor 
meer dan 100% moeten (blijven) 
inzetten om goede resultaten neer te 
zetten op de werken. 

We zullen kwaliteit moeten blijven 
leveren en bovenal veilig werken 
tegen steeds lagere prijzen en dan 
ook nog zien dat we geld verdienen. 
Een hele spannende opgave 
dus, maar we hebben dit eerder 
gepresteerd, ik reken op jullie inzet.

Het is nu aan jullie, pak de 
handschoen op! Dan hoop ik dat ik in 
de Kerstbats positievere geluiden kan 
en mag laten horen.

Voor nu wens ik jullie allen een fijne 
zomervakantie toe met mooi weer! 
Rust goed uit en tot een spannende 
tweede helft van 2015.

We gaan ervoor!!

Peter Siers 
 
Algemeen directeur  
Siers Groep Oldenzaal B.V.

Altijd bereikbaar voor vragen of 
opmerkingen:

p.siers@siersgroep.nl 
0541 - 572215

“Het is nu aan 
jullie, pak de 
handschoen 

op!”

Voorwoord
van Peter Siers
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Disciplines

Regelmatig horen we “doen jullie dat ook”? 
Opdrachtgevers zijn lang niet altijd op de 
hoogte van het complete werkpakket dat Siers 
kan leveren. Daarom hebben we nagedacht 
over hoe we al onze werkzaamheden kort 
en krachtig kunnen weergeven. Door onze 
werkzaamheden te vertalen naar iconen, geven 
we in één oogopslag al onze disciplines weer. 
Deze iconen worden in combinatie met het 
Siers-logo weergegeven.

Vernieuwde website

Daarnaast is de website in een modern 
jasje gestoken. Op de website wordt geen 
onderscheid meer gemaakt tussen de 
verschillende BV’s. Nieuwsitems en projecten 
zijn ingedeeld per discipline. Voor het up to 
date houden van de projectinformatie op de 
website, zal de afdeling communicatie vaker op 
pad gaan. Projecten bezoeken, informatie 

verzamelen en foto’s maken om al onze 
collega’s en opdrachtgevers te laten zien 
waar we goed in zijn! Eigen initiatief wordt 
gewaardeerd, dus bel gerust als er een mooi 
werk is!

 
Natuurlijk is er ook aandacht besteed aan de 
gebruiksvriendelijkheid van de website. Zo is 
de nieuwe website ook geheel geschikt voor 
mobiel gebruik.

 
Zo doo’w’t@siers

Vanaf 1 januari 2016 gaan we van start met 
het Zo doo’w’t@siers programma. Met dit 
programma zullen actuele onderwerpen aan 
bod komen, die iedere periode terugkeren. 
Deze onderwerpen worden uitgewerkt en zullen 
zichtbaar zijn tot in de keet. Het doel is dat de 
beleving én het belang van kwaliteit, veiligheid 
en milieu breeduit zal worden gedragen door al 
onze medewerkers.

Zoals iedereen heeft kunnen zien, is onze website in een nieuw jasje gestoken. Degene die 
de website eens kritisch heeft bekeken, is het vast opgevallen dat ook het Siers logo een 
lichte restyling heeft ondergaan. Zo is de zwarte rand om de gele ‘S’ verdwenen en is het 
lettertype van ‘Siers’ aangepast. 

Er is namelijk besloten om niet meer vanuit alle verschillende BV’s te communiceren, maar 
als één ‘Siers’ naar buiten te treden. Dit versterkt onze identiteit nog meer. Zo kunnen we 
met de ondernemingen binnen de Siers Groep verder bouwen aan het merk Siers.

Siers in een
vernieuwd jasje
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Bliksembeveiliging

Water

TelecomElektra

Warmte/Koude

Gas

Consultancy Installatietechniek



Nieuwe leden
Ondernemingsraad
Eind 2014 zijn er verkiezingen geweest voor de ondernemingsraad. 

Deze hebben ertoe geleid dat er op 12 januari 2015 een nieuwe 

ondernemingsraad is geïnstalleerd. Alle leden van de OR staan 

hieronder op de foto. 
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Ronny oude Griep

Jan Eleveld

Tonnie van Oort

Nicole Vogelzang -  
aan de Stegge

Harry Nijenhuis

Martin VerschoorWouter Brinkman

Gert Reimer Hans Joosten

Antony Vogelzang

Thomas Bosch

Eelco Tjeerdsma
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Tonnie van Oort

Martin Verschoor

Antony Vogelzang

Op zaterdagochtend vroeg uit de veren, voor de jaarlijkse 
Siers motortoertocht. Nog even de banden checken en 
dan richting het kantoor van Siers in Oldenzaal, waar de 
toertocht zou starten. In de kantine stond de koffie en 
cake al voor ons klaar!

Er was een mooie opkomst, we gingen met een groep van 
in totaal 30 motorrijders en een aantal bijrijders op pad. Er 
vormden zich drie groepen van 10 deelnemers. De eerste 
groep van 10 deelnemers, waar ik ook bij zat, vertrok rond 
9.00 uur. Er werd met een onderlinge afstand van 5 à 10 
minuten per groep gereden. Frans Tielenburg reed dit jaar 
met de bus om eventuele uitvallers op te vangen. 

De weersvoorspellingen waren helaas niet zo gunstig en 
we begonnen de rit dan ook met regen. Het was even 
wennen om met nat weer te rijden, vooral als je voelt dat 
je achterwiel iets wegglipt. 

Vanuit Oldenzaal reden we door Weerselo en Ootmarsum 
richting de Duitse grens. Over de grens was het fijn 
rijden op de mooie Duitse landwegen. Via Hoogstede 
maakten we een koffie- en gebakstop in het plaatsje 
Twist. Daar hoorden we dat er in de tweede groep een 
motorrijder met bijrijder was gevallen. Gelukkig was het 
een klein ongeval en had de motor maar lichte schade. De 
bestuurder besloot om de toertocht verder uit te rijden 
maar de bijrijder had last van haar been en 
besloot met Frans mee te rijden in de bus. 

We vervolgden onze tocht verder Duitsland in, langs 
kleine plaatsjes waar je normaal gesproken niet komt. 
Door een klein oponthoud (loszittende spiegel van een 
motorrijdster) en een tankstop werden we ingehaald door 
de tweede groep. 

Na een prachtige tocht stopten wij in het plaatsje Schale in 
de buurt van Fürstenau om te genieten van een uitgebreid 
lunchbuffet met heerlijke schnitzels. Zo konden we onze 
natte motorkleding even laten drogen en hadden we de 
tijd om gezellig met elkaar te praten. 

Het was tijd om verder te gaan en we maakten ons gereed 
voor het laatste stukje Duitsland richting Emsbüren. Daar 
maakten we onze laatste stop met een hapje en een 
drankje. Bij De Lutte gingen we terug de grens over en 
legden de laatste kilometers naar Oldenzaal af, helaas 
vergezeld door een flinke regenbui. In totaal reden we 
ruim 200 mooie kilometers.

Met dank aan Albert Jaspers en Benno Benneker, die 
altijd weer een geslaagde toerrit weten uit te zetten en te 
organiseren.

Namens alle deelnemers van de motortoertocht 2014,

Hilco van der Zwaag

Start de motoren... 
Siers Motortoertocht

WANNEER 
ZATERDAG 29 AUGUSTUS 

TIJD 
DE KOFFIE STAAT KLAAR VANAF 08:15 

WAAR 
KANTINE SIERS 
SCHUTTERSVELDSTRAAT 22 OLDENZAAL  

AANMELDEN 

UITNODIGING 
Toertocht 2015

Benno Benneker  
06-51864106 
bennobenneker@planet.nl 

Albert Jaspers  
06-38247125 
albertjaspers@home.nl
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Siers denkt aan het milieu 
Groene vlakken
Met de komst van steeds meer elektrische en hybride auto’s 
hebben wij de voorzieningen rondom onze panden daarop 
aangepast. De geplaatste laadpalen waren echter niet altijd 
even goed bereikbaar voor dit type voertuig, doordat er vaak 
andere auto’s stonden geparkeerd. Hierdoor was het voor 
bezoekers vaak niet mogelijk hun elektrische of hybride auto 
bij de laadpaal te parkeren en op te laden. Een gemiste kans, 
zeker vanuit de MVO gedachte.

Daar is nu verandering in aangebracht. De parkeerplekken, 
bestemd voor elektrische en hybride auto’s, zijn groen 
geschilderd en daarmee duidelijk herkenbaar gemaakt. Deze 
plekken zijn uitsluitend bestemd voor dit type auto.
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Wist  
je dat? 
Siers beschikt 
over de 
volgende 
certificaten:

CO2-prestatieladder (4) 

ISO 9001 (Groep) 

ISO 14001 (Groep)

VCA** (Groep)

BRL 7000-7004 (L&M)

BRL 1201 (Telecom)

CKB (L&M /Telecom)

BTR (Groep)
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Siers hangt de vlag uit voor deze geslaagden: Eerste 
Monteur data/elektra niveau 3: Willy Lamers, Nordin El 
Mamouni, Marcel Neef, Koen Nijland, Mario Perkic, Theun 
Tukkers, Hotze de Vries, Monteur data/elektra niveau 2: 
Markus Beckmann, Ahmed Bekkach, Sebastiaan Bloemen, 
Davy Frenk, Jordy Nijhuis, Technicus data/elektra niveau 
4: Mike Basoeki, Michel Hollemans, Jaap Notenboom, 
Antoine Soethout, Werkvoorbereider Installatie niveau 
4: Jan Eleveld, Bert van der Linden, Cock Murk, Erwin 
Smilde, Monteur Data/Elektra niveau 2: Jorik Perik, 
Ricardo van Sloten, Eerste Monteur Data/Elektra niveau 
3: Niek Perik, Eerste Monteur gas/water/warmte niveau 
3: Hermhen Huizingh, Bouke ten Have, Technicus data/
Elektra niveau 4: Siem Kip, Harald Scharphof, Jurgen 
Loohuis, Robert Vos, Monteur Gas/Water/Warmte 
niveau 2: Martin Visscher, Uitvoerder Ondergrondse 
Infratechniek - Water:  Robert Vos, Tom Mulder, Siem Kip, 
Uitvoerder Ondergrondse Infratechniek - Energiekabels: 
Henri van de Wal, Tom Mulder, Uitvoerder Ondergrondse 
Infratechniek - Gas: Roy Pape, Uitvoerder Ondergrondse 
Infratechniek - Warmte: Tom Mulder, Post HBO 
Projectmanagement: Sjors Vink, Leergang Arbeid & 
Gezondheid: Joost Jacobs, Middelbare Veiligheidskunde: 
Jolijn Slot, Post HBO Bedrijfskunde: Peter Pols
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“Naast een schop 
heeft de monteur 
nu ook een tablet 
in de bus.”
Tijdens een interview in het 
magazine “Insights” vertellen Peter 
Telgenkamp en Mike de Leeuw over 
de ontwikkelingen van de toekomst.
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Projectverantwoordelijkheid 
Om een hogere kostenefficiency te bereiken en 
zich te concentreren op hun kernactiviteiten, 
zijn kabelaars en telecombedrijven, zoals 
Reggefiber, Ziggo en UPC, steeds meer 
verschoven van netwerkbeheerder naar 
dienstenleverancier. Telgenkamp: “Eén van de 
gevolgen is het weglekken bij opdrachtgevers 
van kennis en dat ‘gat kunnen wij prima 
invullen.” Siers draagt dan ook een grote 
projectverantwoordelijkheid binnen de keten, 
variërend van engineering tot en met het bieden 
van service en het beheer van het netwerk. 
Telgenkamp: “Ons wordt steeds vaker gevraagd 
om de eindklant te ontzorgen. Niet alleen door 
netjes sleuven te graven, maar ook door een 
gedegen planning, goede communicatie, breed 
omgevingsmanagement, inclusief heldere 
communicatie en informatieavonden. Ook die 
taken horen tegenwoordig bij een volwassen 
leidingenbedrijf.” 

Eigen medewerkers 
Om een zo hoog mogelijk niveau te waarborgen, 
zet Siers het liefst eigen mensen in. “Dat is in 
onze ogen de enige en beste manier om kwaliteit 
te borgen. Door hun grote betrokkenheid bij 
ons bedrijf en hun vakkennis zijn zij in staat om 
het aantal schades en garantiewerk tot een 
minimum te beperken. Het alternatief bestaat 
uit zzp’ers en onderaannemers, maar daarmee 
wordt het voor ons een stuk lastiger om de 
kwaliteit te waarborgen. Vanzelfsprekend doen 
we voor grootschalige glasvezelprojecten wel 
een beroep op externe inhuur.”

Monteur beheerst alle disciplines 
Om haar medewerkers zo allround mogelijk 
te kunnen inzetten, investeert Siers veel in 
opleidingen: “Voorheen hielden de meeste 
monteurs zich alleen bezig met één discipline,  
maar onze huidige monteurs beheersen alle 
disciplines, van elektra, telecom, gas, warmte tot 
water. Dat is tegenwoordig een must, want dan 
weten de monteurs raad met elke uitdaging ter 
plekke,” legt Telgenkamp uit. Dat dit ook effect 
heeft op het niveau van de organisatie spreekt 
voor zich. “Steeds meer van onze mensen 
zitten inmiddels op HBO- en universitair niveau 
en via onder andere een traineeprogramma 
komen steeds meer high potentials ons 
versterken. Geen verrassing dat wij erg blij zijn 
met deze ontwikkeling. Hierdoor worden wij 
aantrekkelijker als werkgever.”

Flexibele bedrijfsvoering 
Dit hogere niveau van medewerkers heeft niet 
alleen positieve effecten op de dienstverlening 
‘buiten de deur’, maar ook op de interne 
organisatie van Siers. De Leeuw: “Sowieso 
zijn we als familiebedrijf ingericht, waarbij 
kernbegrippen hoog in het vaandel staan. Heeft 

Interview
Insights
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de klant vandaag iets nodig, dan regelen we het meteen! 
Doordat onze monteurs allround zijn, zijn we zeer flexibel 
in onze bedrijfsvoering. Als ergens bijvoorbeeld een 
werkpakket voor warmte (denk aan stadsverwarming), 
inclusief gas en elektra, moet worden aangelegd, dan 
kunnen we snel schuiven met medewerkers.”

Dit stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de medewerkers. 
“Vanzelfsprekend geven we allerlei vakinhoudelijke 
trainingen, zoals ‘omgaan met de klant’, en we hebben 
tegenwoordig ook mensen met andere capaciteiten in 
dienst. 20 jaar geleden telde Siers zo’n 400 medewerkers, 
die handig waren met een schop en goed waren in kabels 
leggen. Maar ons takenpakket is enorm uitgebreid. We 
doen de engineering, het montagewerk, zetten alles op 
tekening en doen projectmanagement en planning. We 
schuiven dus steeds meer op in de keten en nemen meer 
en meer de rol van de kabelaars over en ontzorgen hen.”

Goede voorbereiding 
Kwalitatief werk afleveren, heeft alles te maken met een 
goede voorbereiding, stelt Telgenkamp. “De beginvraag is 
altijd: Hebben we genoeg ruimte in de bodem om kabels 

of leidingen te leggen? Dus zorgen we altijd voor goede 
tekeningen, graven proefsleuven en we gebruiken ook 
steeds vaker de bodemscanner. Dat soort maatregelen 
dragen bij om de faalkosten omlaag te brengen en schade 
te voorkomen.” Hij geeft toe dat dit niet altijd lukt: “Als 
je het goed wil doen, moet alles op tekeningen staan. 
Maar soms kloppen de tekeningen eenvoudigweg niet. 
Dat verschilt per netbeheerder of per netwerkcategorie. 
Sommige gemeenten hebben bijvoorbeeld niet alle 
huisaansluitingen voor de riolering op tekening staan. 
Ook bij andere komen wij vergelijkbare gevallen tegen 
en eigenlijk kan dat natuurlijk niet. Want als aan de ene 
kant hard wordt gewerkt aan vermindering van het aantal 
graafschades, dan moet je er aan de andere kant voor 
zorgen dat de tekeningen zo perfect mogelijk zijn. Die 
discussie zwengelen we dan ook regelmatig aan.”

Meer snelheid uit vezels 
Eén van de oplossingen zou kunnen zijn, dat fysieke 
leidingen in de toekomst worden vervangen door 
draadloze verbindingen. Maar De Leeuw verwacht dit 
voorlopig niet. “Op dit moment wordt de radio-ontvangst 
bijvoorbeeld nog flink verstoord. Onderschat ook niet de 
gigantische ontwikkelingen op het gebied van dataverkeer 
via kabels en leidingen. In 15 jaar glasvezelhistorie is veel 
veranderd. Vroeger werkten we met grote bundels met 
lege buizen, waar de glasvezel doorheen werd geblazen. 
Nu heeft één vezel al veel meer datacapaciteit dan in de 

beginjaren en hetzelfde geldt voor de coax-netwerken.  
We zijn in staat om veel meer snelheid uit dunnere 
netwerken te halen, waardoor de capaciteit fors is 
gestegen. Overigens gaan de ontwikkelingen in gas, water 
en elektra veel minder snel.”

ICT 
In de ogen van Telgenkamp en De Leeuw vormt ICT de 
‘grote ontwikkeling van de toekomst’: “ICT maakt een 
steeds groter deel uit van het primaire proces. Naast 
een schop heeft de monteur nu een tablet in de bus. 
Ook hoeft hij niet meer wekelijks stapels werkbonnen 
in te leveren, maar heeft hij alles al digitaal op zijn tablet 

ingevoerd. Papierloos werken groeit snel. Daarom denken 
we ook veel na over het slim inrichten van lijsten en apps, 
zodat de monteurs slechts met een paar klikken hun 
gegevens kunnen invoeren.”

Recycling van informatie 
Omdat hiervoor geen pasklare antwoorden bestaan, 
ontwikkelt Siers zelf haar softwareoplossingen en 
apps. “De ondergrondse infrabranche is te klein voor 
bijvoorbeeld app-ontwikkelaars om succesvol producten 
te ontwikkelen en te lanceren. Daarom werken we op dit 
gebied ook nauw met onze branchecollega’s samen. Door 
samen kennis te delen, versterken we de branche: delen 
is het nieuwe hebben.” Dat baant tegelijkertijd de weg 
voor een gezamenlijke, landelijke standaard-interface. 
“Dit digitaal samenwerkingsplatform (DSP) richten we nu 
gezamenlijk met Liander en Enexis in. Niet alleen wij als 
branchegenoten kunnen dit gebruiken, maar ook onze 
opdrachtgevers. Juist vergaande automatisering kan ons 
helpen om de faalkosten omlaag te brengen. Dan doel ik 
vooral op recycling van informatie in plaats van gegevens 
diverse keren in te moeten voeren. Als het dubbele 
werk daalt, dalen ook de faalkosten met 15 tot 20%! 
Tevens neemt de kans op fouten af door toename van de 
datakwaliteit.”

Interview
Insights
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Net als andere jaren, kun je je ook dit jaar weer opgeven voor de 
mooiste najaarsrun van Twente! De Huttenkloasloop zal dit jaar worden 
gehouden op 4 oktober 2015.
Met een bedrijvenloop op de 5 km en de 10 km is er voor ieder wat 
wils!
Loop ook mee door het prachtige buitengebied van Oldenzaal en geef je 
op. Dit kan tot uiterlijk vrijdag 28 augustus. 
Geef je op via communicatie@siersgroep.nl

De paden op... 
Huttenkloasloop 2015

Geef je op!

4 oktober 2
015



Geef je op!

4 oktober 2
015

Van harte
Jubilarissen

40 jaar
Dhr. H. Meijerman

Bij deze wil ik de directie 
en collega’s hartelijk 

bedanken de gezellige 
middag, bloemen en 
cadeaus die ik mocht 

ontvangen naar 
aanleiding van mijn 40 

jarig jubileum.
Herman Meijerman

Bedankt 
Ton & Margo van Eekelen
Graag wil ik via de Bats gebruik maken om de 
directie, oud directie, collega’s en oud collega’s te 
bedanken voor de aanwezigheid, de mooie woorden 
en de vele cadeaus, die ik mocht ontvangen op mijn 
afscheidsreceptie in de kantine te Oldenzaal. 
Tevens wil ik die collega’s bedanken, die mij via een 
andere wijze hebben benaderd, zoals post en mail etc.
Peter in het bijzonder nog bedankt voor het speciale 
“achterafcadeau”, doordat je door ziekte niet op de 
receptie aanwezig kon zijn
Het was leuk om te zien, dat zoveel mensen de moeite 
hebben genomen om naar mijn afscheidsreceptie te 
komen. Dit deed ons bijzonder goed.. 
Bedankt voor de fijne middag!

12,5 jaar
Mevr. C. ter Haar – Scholte Lubberink
Mevr. E. Scholten
Dhr. J. van Maren

25 jaar
Dhr. J.P. Keuter 
Mevr. D.C. te Lindert 
Mevr. L. Klein Nagelvoort 
Dhr. J. Nijboer 
Dhr. G. Verver 
Dhr. T. van Oort
Dhr. G. Podt
Dhr. J. Boonstra
Dhr. R. van Dilgt
Dhr. A. Kuipers
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Wist  
je dat? 
Onze medewerker Erwin Bonke 
een eigen smederij aan huis heeft?  
Op de foto rechts is Erwin aan het 
werk in zijn eigen smederij in Vasse. 
Naast hem brandt het smidsvuur. 
De vuurhaard heeft hij helemaal zelf 
gebouwd. De afzuigkap maakte hij 
van het dak van een zeecontainer.
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RTV Oost heeft een reportage 

gemaakt over dit prachtige vak. Scan 

onderstaande QR-code met je mobiel 

middels een QR-reader en bekijk de 

reportage.

Smid Bonke 
aan het werk in 
z’n smederij in 
Vasse 
Erwin Bonke
Onlangs nog trok Jet Bussemaker er 
75 miljoen voor uit, voor het redden 
van oude ambachten. De jeugd moet 
geschoold blijven worden in deze 
vaak bijna verloren gewaande vakken, 
als glasblazer en smid.

In Vasse weet smid Bonke als geen 
ander hoe mooi het vak van smid is. 
Hij probeert die liefde dan ook over te 
dragen op de jeugd.
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Financieel sturen
Pilot Raalte

Financiële sturing is het in control houden van je organisatie. 

Binnen Siers doen we dat voor iedere vennootschap 

op nagenoeg dezelfde wijze en gebruiken we dezelfde 

instrumenten. Aangezien Siers een projectenorganisatie 

is ligt de focus bij het financieel sturen op de 

projectadministratie. In een tijdperk waarin iedereen 

steeds verder gaat digitaliseren, kan Siers natuurlijk niet 

achterblijven. Met de aanschaf van een nieuw ERP systeem 

per 1 januari 2014 hebben we binnen de organisatie een 

koers ingezet voor het versnellen en efficiënter inrichten 

van de bedrijfsprocessen. Dit systeem, Microsoft Dynamics 

Navision – in de volksmond ook wel NAV of 4PS genoemd 

- zorgt ervoor dat alle relevante bedrijfsinformatie op 

één centrale plek wordt opgeslagen. De gegevens kunnen 

daardoor eenvoudig worden opgeroepen en met elkaar 

vergeleken. 

Er zijn een aantal mensen nauw betrokken geweest bij de 

Pilot die gestart is in Raalte. 

We hebben Henk Benter gevraagd om vanuit 
zijn functie een reactie te geven op het nieuwe 
systeem. Met zijn administratieve achtergrond is hij 

degene die de financiële overzichten voorbereidt, die de 

mannen in het veld met behulp van de tablet invullen. 

Daarnaast volgt hij de input en zet de gegevens weer om naar 

een afrekenstaat in IPS. 

Na het inrichten van de basis van het ERP systeem in 

het eerste deel van 2014, zijn ze begin oktober van 

dat jaar een pilot gestart met 2 projecten in Raalte. De 

hoofdleidingploegen werken er nu met tablets, waarop zij 

zoveel mogelijk project gerelateerde gegevens invoeren. 

Deze gegevens worden dagelijks door ons bedrijfsbureau 

verwerkt, waardoor we altijd bij zijn en iedere dag zicht 

hebben op de kosten, producties en afwijkingen op deze 

projecten.

“De bevindingen zijn tot nu toe boven verwachting”, volgens 

Henk Benter. “De mannen in het veld zijn eigenlijk heel 

gemakkelijk overgegaan van het invullen van de productie 

op papier naar het invullen op de tablet. Wat ook positief is, 

is dat het invullen niet meer op de vrijdag plaatsvindt, maar 

dagelijks. De productie vanuit het veld is veel vollediger. Er 

wordt minder snel een uitgevoerde handeling vergeten. Men 

is veel alerter.”

Een ander voordeel is, dat het maken van een afrekening 

veel minder tijd kost. De voormannen in het veld vullen de 
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afrekening eigenlijk direct al in, omdat zij de werkzaamheden 

al toewijzen aan een bestekpost. Deze input wordt nadien 

verwerkt in IPS, nu nog handmatig, maar de ontwikkelingen 

binnen Siers gaan verder, zodat het straks automatisch 

gaat. In concept is dan de afrekening gereed. Nadat de 

werkvoorbereider of uitvoerder hier nog overheen heeft 

gekeken kan de afrekening definitief worden gemaakt en 

naar de klant worden verzonden.

De grote voordelen van dagelijkse registratie, dagelijkse 

verwerking van gegevens en het gebruik maken van een 

werkbegroting is dat we sneller kunnen sturen op projecten. 

Tijdens de duur van het project heeft de uitvoerder continu 

inzichtelijk wat de status is en kan hij snel inspringen op 

eventuele afwijkingen.

Door een snellere verwerking van gegevens zijn tevens de 

bedrijfsresultaten sneller inzichtelijk en weten we hoe een 

periode financieel is verlopen. De directie is hierdoor goed 

op de hoogte van de financiële status van de verschillende 

bedrijfsonderdelen. 

Nadelen heeft Henk nog niet kunnen vinden. “Wellicht dat 

de mannen in het veld ze wel hebben ondervonden, ik heb 

ze nog niet gehoord. Het is voor de meerderheid van onze 

voormannen toch wel een hele verandering. Ik heb grote 

bewondering voor hoe zij met deze toch wel ingrijpende 

verandering zijn omgegaan. Mijn complimenten!”

Het is de bedoeling dat op zeer korte termijn de gehele 

club die onder Jan Boonstra valt, gebruik gaat maken van 

de digitale productiestaat via Google Drive. Uiteindelijk zal 

Google Drive gaan verdwijnen en zal de productie vanuit het 

veld middels een app worden ingevuld. Aan de achterkant, in 

systemen die op dit moment ook worden ingericht, zal deze 

informatie dan worden verwerkt tot bruikbare overzichten. 

Zo kan er nog beter gestuurd worden op projecten.
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De hobby van 
Eloy de Koning
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De hobby van 
Eloy de Koning

Een weekend in mei 
2008… 

Eloy verveelt zich en gaat op internet 

rondkijken om ideeën op te doen 

voor een verzetje. Al snel komt hij 

een basiscursus Paragliden tegen en 

besluit de sprong te wagen. Na de 

basis liercursus en de grondtraining 

reist hij af naar de Vogezen om dat wat 

hij tijdens de training heeft geleerd in 

praktijk te brengen. Vanaf dat 
moment is hij verslaafd. 

Het voordeel van deze hobby is, dat het 

in basis niet duur is om te doen. Een 

basiscursus is al te volgen voor zo’n  

€ 300,-.  Je start altijd met een 

liercursus. 

Bij het liervliegen start je niet vanaf een 

berg, maar gewoon vanaf een vlak stuk 

weiland. Je wordt dan vastgekoppeld 

aan een kabel en de lier aan de andere 

kant van het veld trekt je vervolgens 

omhoog. Eenmaal boven koppel je los 

en vlieg je zo vrij als een vogel rond.

Eloy is inmiddels in het bezit 

van de benodigde brevetten om 

solovluchten te maken. Een brevet voor 

tandemvluchten ziet hij niet zitten. “Ik 

ben zo geconcentreerd bezig, ik vind 

het al vervelend als iemand constant 

door de radio praat, laat staan dat er 

iemand voor me hangt”. Hij heeft er 

al heel veel vlieguren opzitten, in veel 

verschillende landen. Italië, 

Frankrijk, Turkije, Duitsland, 

Oostenrijk, Slovenië, maar ook 

Marokko, Nepal en India heeft 

hij bezocht. Iedere vakantie 

staat tegenwoordig in het teken 

van paragliden. Je gooit heel 

gemakkelijk je spullen achterin de auto 

en rijdt naar een mooie bestemming. Of 

je overal mag vliegen? In principe ben 

je hier behoorlijk vrij in. Je moet 
alleen vooraf wel even 
checken of je niet in de 
aanvliegroute van een 
vliegveld zit. Er zijn websites 

waarop je dit soort informatie kan 

vinden. Ook maak je heel gemakkelijk 

contact met lokale mede-paragliders. 

Zij kunnen je precies vertellen wat de 

risicogebieden zijn en waar je rekening 

mee moet houden.  

 

Zijn vriendin werkt bij een 

vliegmaatschappij en houdt gelukkig 

ook van vliegen. Ze heeft er geen 

problemen mee dat Eloy deze sport 

beoefent. Tijdens hun laatste vakantie 

in Venetië heeft zij voor het eerst een 

tandemvlucht gemaakt, maar zij geeft 

toch de voorkeur aan Boeings.  

 

De mooiste vlucht tot nu toe heeft Eloy 

gemaakt in India, voor het Himalaya 

gebergte langs. Een vlucht van meer 

dan 100 km., langer dan 5 uur in de 

lucht. Van tevoren heeft Eloy meestal 

een bepaalde route in gedachten en 

een veld waar hij kan landen. 
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Toch houdt hij tijdens 
de vlucht constant 
uitwijkmogelijkheden 
achter de hand voor het 
geval de daling sneller 
gaat dan verwacht. Een half 

voetbalveld is in principe voldoende. 

Soms landt hij op een andere plek, 

maar vindt dan altijd een manier om 

terug te komen bij het startpunt. Hij 

heeft al regelmatig moeten liften.  

 

Hij heeft z’n eigen uitrusting, wat de 

hobby wel wat duurder maakt. Alle 

spullen, uitgezonderd de vleugel, 

kunnen een jaar of 10 meegaan. De 

vleugel kan, natuurlijk afhankelijk van 

het aantal vlieguren per jaar, zo’n 5 tot 

7 jaar mee. De sport is nog relatief jong 

(30 jaar). Daardoor is er nog steeds een 

grote ontwikkeling in het materiaal. De 

vleugels worden steeds veiliger en ook 

de vliegeigenschappen worden steeds 

beter. Iedere 2 jaar moet je vleugel 

gekeurd worden. Bij de uitrusting 

horen ook een harnas, noodchute, een 

radio, een gps en een variometer. Deze 

laatste houdt bij of je stijgt of zakt. Als 

je stijgt gaat de variometer piepen; hoe 

sneller je stijgt, hoe sneller hij piept. Als 

je snel zakt, hoor je een zoemtoon. Dit 

helpt je goed op de thermiek te vliegen. 

Er gaat maar weinig boven het gevoel 

van het vliegen in een thermiekbel en 

te voelen dat je omhoog gaat.    

 

Dat paragliding een risicosport is, 

heeft Eloy 5 jaar geleden aan den lijve 

ondervonden. In januari 2010 kwam 

hij op 10 meter boven de grond in de 

problemen, waardoor hij niet goed is 

geland. De grond was erg hard en dat 

resulteerde in 7 maanden revalidatie. 

Hij heeft geen angst overgehouden aan 

deze val. Vanaf de eerste vlucht na de 

revalidatie kon hij direct weer net zo 

genieten van het vliegen als voorheen. 

“Als je angst hebt of krijgt, moet je dit 

niet gaan doen of ermee stoppen. 

“Áls het mis 
gaat, dan gaat 
het hard”.  

Je moet altijd goed geconcentreerd 

blijven. Dat maakt het een zeer 

ontspannende bezigheid, je denkt even 

helemaal nergens aan. “Soms vergeet 

ik daardoor weleens te genieten van de 

mooie omgeving.”

“Wat ik echt graag nog een keer zou 

willen, is naar Zuid-Amerika of Australië 

om te paragliden. Colombia staat 

bijvoorbeeld bekend als mooi gebied. 

De beste periode om daar naartoe 

te gaan is februari of maart. Helaas 

hebben we bij Siers in die periode geen 

vakantie. Maar wellicht dat er in de 

toekomst nog een keer over te praten 

valt(!)”
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Bas & Melissa Polhuis

Gerjan & Johanneke 

Stoker 

Silke & Patrick Giezen

Michel & Evelyn Hakkers

Robert & Riëtte Hofstede

Huibert van der Linden 

& 

Karen Braanker

Stephan & Larissa 

de Graaf
Sander & Kim Belinfante

Een echte babyboom, zou je denken! Vergeleken met andere jaren lijken er meer kinderen geboren te zijn, 
maar dat heeft alles te maken met het feit dat er in de winter 2014 geen Bats is verschenen. Ook hebben in het 
afgelopen jaar een aantal collega’s hun liefde bezegeld met een huwelijk: 

Silke en Patrick Giezen        06 mei 2015 

Theun en Martine de Vries       01 mei 2015 

Hermhen en Inge Huizingh       05 september 2014
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Patrick & Nathalie 

Daalder

Elisa & Marcel Ripke

Jeroen & Karin 

Nieuwenhuizen

Hette de Boer 

& 

Wendy Bosma

Dennis & Bianca Bouw

Jasper Wiefferink 

& 

 Maud Koekkoek

Silke & Patrick Giezen

Michel & Evelyn Hakkers

Stephan & Larissa 

de Graaf

Zakiah & Jelle Vos

Marc & Richelle  

de Vries

Kelly Roesthuis 

&

Tim Bevers

Pe
rs

on
al

ia

Boet Leusenkamp 

& 

Cindy Elsjan
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Dit is een project dat Siers in opdracht van Ziggo uitvoert. Dit werk komt voort uit 
de Raamovereenkomst Strategisch Partnership Aannemerij, wat bekrachtigd is op 
28 maart 2014.

Als uitvoerder is Cock Murk verantwoordelijk voor de 
dagelijkse gang van zaken op het project in Lopik. Er is een 
kantoorlocatie gehuurd, van waaruit de aansturing plaats vindt. Het project is 
nogal uitgestrekt en landelijk gelegen, Cock pakt meerdere keren per week de 
auto om de ploegen te bezoeken. De voormannen regelen de zaken ter plaatse.

Eerst is er gestart met de inventarisatie van de aansluitingen. Deze inventarisatie 
betreft de plaatsbepaling van de AOP (Abonnee Overname Punt). Eigenlijk is dit 
de hoofdaansluiting in de woning, die voor signaal zorgt zoals TV, internet en 
telefonie. De AOP is in de meeste gevallen te herkennen aan de groene kabel die 
de woning binnenkomt.  
 
Na inventarisatie start het graven en dat heeft nogal wat impact 
in dit waterrijke gebied, de landwegen zijn erg smal en zijn bijna 
allemaal ingesloten door water. Maar de woningen, winkels en 
kantoren blijven zoveel mogelijk bereikbaar via loopschotten. 

Communicatie is hierbij erg belangrijk. Alle bewoners 
zijn middels een informatiebrief geïnformeerd en er worden 
regelmatig informatiebijeenkomsten gehouden. 
Woningen die niet worden aangesloten zullen op rol worden 
gelegd in het hoofdtracé, zodat dit achteraf altijd nog gerealiseerd 
kan worden. 
 
Op alle projecten zijn er wel bijzonderheden, maar in Lopik wel een 
hele leuke. De gestuurde boringen worden namelijk uitgevoerd 
door Petronella (bijnaam: Pietje), dit is natuurlijk een niet-alledaag 
gezicht, een vrouw in een mannenwereld! Girlpower!  
 
In januari 2014 zijn we gestart met de engineering en het 
aanvragen van de benodigde vergunningen. Omdat er veel 
gegraven wordt in het gebied onder beheer van het Waterschap 
(Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden)  is dit een 
enorme klus geweest, die in totaal meer dan een half jaar heeft 
geduurd. Elke gestuurde boring, boogzinker en wegkruising 
moest apart worden bekeken en in kaart gebracht alvorens de 
vergunningaanvraag kon worden ingediend. Daarna duurde 
het nog zeker 3 maanden voordat de officiële vergunning werd 
verleend. Met bewoners en andere grondeigenaren zijn er 
ongeveer 100 zakelijke overeenkomsten afgesloten, omdat er 
kabels en kasten in/op particuliere grond komen. In september 
2014 zijn we gestart met de uitvoering van dit project en de 
verwachting is dat we dit eind september succesvol kunnen 
afronden. De bewoners van Lopik zijn dan weer een stap verder 
richting de toekomst op het gebied van internetsnelheid. 

De downloadsnelheid gaat van ongeveer 
0.5Mbit/s(ADSL) naar minimaal 60Mbit/s.

Aanleg CAI
Lopikerkapel
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• 24.000  meter tracé

• 8.000  meter gestuurde boringen

• 60  boogzinkers

• 90.000 meter coaxkabel

• 10.000 meter glasvezelkabel

• 750 huisaansluitingen 



Even voorstellen...
Theun de Vries
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Ik was op zoek naar een Inkoop- en contractmanagement 

gerelateerde functie, toen ik stuitte op de functie 

Tendermanager bij Siers. Deze functie is breder dan alleen 

het coördineren van calculaties en aanbestedingen. Het 

inregelen van contracten samen met werkvoorbereiding 

en het inwerken van contracten met werkvoorbereiding en 

uitvoering. Het snijvlak van opdrachtgever 
en opdrachtnemer vind ik 
interessant. Voor dit samenspel tussen opdrachtgever 

en opdrachtnemer heb je affiniteit met techniek en kennis 

en ervaring in contractvorming nodig. Deze ervaring heb ik 

vanuit mijn vorige functie en dus sprak me dit wel aan. Na 

een aantal prettige gesprekken ben ik sinds 1 september 

2014 werkzaam bij Siers als Tendermanager en kan ik zeggen 

dat de no-nonsens mentaliteit en het kritisch zijn op elkaar 

zaken zijn waar ik mij goed bij voel. 

 

De prijsaanvragen die bij Siers binnenkomen (zo’n 700 per 

jaar) worden onderverdeeld in ramingen en offertes. Ik 

houd me met name bezig met offertes/prijsaanbiedingen 

in samenwerking met de afdeling calculatie, engineering, 

communicatie en de directie. Op dit moment zijn we o.a. 

druk met grotere aanbestedingen van Stedin,  NoNed en 

TenneT. Dit soort aanbestedingen wordt met een team 

collega’s, gespecialiseerd op de verschillende werkgebieden, 

gezamenlijk uitgevoerd.

De laatste jaren is er veel veranderd. Gunning vindt vaker op 

prijs én kwaliteit plaats, i.p.v. 100% op prijs. Alles verloopt op 

contractbasis, we moeten de kwaliteit van Siers benoemen 

om in de markt te kunnen overleven. Dit levert tevens goede 

inzichten op ter verbetering van processen binnen Siers.

 

Voordat ik bij Siers terecht kwam was ik werkzaam bij 

Woonbedrijf Ieder1 (woningbouwcorporatie) in de regio 

Zutphen/Deventer. Hier heb ik 7 jaar gewerkt waarvan de 

eerste 4 jaar als realisatiemanager. Dit houdt in dat je vanaf 

de voorbereidingsfase tot de uitvoering en evaluatiefase 

verantwoordelijk bent voor sloop-, infra-, nieuwbouw en 

renovatieprojecten. De wijze van inkopen van 
projecten is cruciaal. Hierbij ontdekte ik dat de 

markt bevragen op kennis en kunde een manier bleek om 

tot efficiënte en goedkope oplossingen te komen. Vanuit 

deze rol zie je het resultaat en wat het oplevert. Daarna ben 

ik de functie van Inkoopmanager gaan vervullen. Dit was 

wel even wennen, want het betrof een ander vakgebied en 

een andere manier van werken. Hierbij gaf ik leiding aan een 

team van 3 adviseurs, wij waren verantwoordelijk voor alle 

aanbestedingen. Ook plannen, coördineren en adviseren 

speelden hierbij een belangrijke rol.

Theun de Vries, geboren in 1975 te Hengelo. Na mijn HTS studie ben ik aan de universiteit van 
Eindhoven Uitvoeringstechniek gaan studeren (faculteit Bouwkunde) en ben ik afgestudeerd in 
maatbeheersing in de bouw.
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Buiten Siers staat de 
muziek centraal in mijn 
gezin. Mijn vrouw Martine (waar ik 

sinds 1 mei van dit jaar mee getrouwd 

ben) is muzikante en zingt in verschillende 

bandjes en formaties. Ook geeft ze zangles 

aan huis en werkt ze in de muziekschool 

van Hengelo. Zelf speel ik vanaf mijn 10e 

klarinet. Elke maandagavond wordt er 

gerepeteerd bij Armonia in Hengelo. Na een 

dag werken is dat een fijne uitlaatklep!

Ook bij onze 2 kinderen, Isabel van 6 jaar en 

Wout van 4 jaar, zit het in de genen. Isabel 

is al druk met dans en viool spelen.







“Niet ik, niet jij, 

maar wij!” 
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“Niet ik, niet jij, 

maar wij!” 
Ron Smit, geboren in Den Haag. Al 25 jaar getrouwd met Joyce 

en samen hebben ze 3 kinderen; Dennis van 21, Carmen van 

19 en Quinten van 16 jaar. Het gezin woont alweer 17 jaar in 

Apeldoorn, waar ze het erg goed naar hun zin hebben. 

Ron is een half jaar geleden bij Siers in Waddinxveen gestart 

met het project VODEWA (wat een acroniem is voor “Vlieg 

op de wand”) met als doel de samenwerking tussen Siers en 

Ziggo te optimaliseren. Hij is begonnen bij het begin: vanaf de 

zijlijn meekijken en inventariseren wat er aan de hand is. Dit 

soort klussen zit vol uitdagingen en kansen die samen opgelost 

moeten worden met mensen binnen de eigen organisatie. 

We kunnen met tevredenheid terugkijken, we hebben mooie 

constructieve veranderingen tot stand kunnen brengen!

Na deze periode en het succesvol vervullen van het project 

“Vlieg op de wand” is Ron in gesprek gekomen met de directie 

en hebben ze besloten dat de samenwerking niet stopt. Ron zal 

vanaf 1 augustus de rol van bedrijfsleider Siers Telecom op zich 

nemen en wordt per die datum de opvolger van Rudolf Prenger. 

Rudolf zal zich vanaf dan meer gaan richten op commercie en 

heeft daarnaast nog enkele projecten onder zich. 

De civiele wereld en Siers waren voor hem niet onbekend. 

Ron is hiervoor werkzaam geweest bij Ziggo en Schuuring. Bij 

Ziggo als regievoerder (voor de partner Siers) en bij Schuuring 

als projectmanager. Daarvoor heeft hij voornamelijk in de 

financiële wereld gewerkt. 

Ron heeft Siers leren kennen als een bedrijf waar de menselijke 

maat belangrijk is. Ook de no-nonsense mentaliteit past goed 

bij hem. Zo ziet Ron nog vele kansen in ons vakgebied, waar 

alle partijen van kunnen profiteren. ICT kan daarbij het verschil 

maken!

Voor de toekomst ziet Ron dat netwerkleveranciers steeds 

meer opschuiven naar het leveren van diensten.  De 

productbeheersing van A – Z wordt doorgeschoven naar 

de partner op lokaal niveau, die ogen en oren zijn voor de 

netwerkleverancier.

En dan nog even dit…..

De familie Smit heeft een 
gezamenlijke hobby en wel Hip 
Hop dansen. Alle drie zijn kinderen 
dansen op hoog internationaal 
niveau en zijn te zien geweest in de 
populaire televisie programma’s 
“So you think you can dance” en 
“Everybody dance now.” Ron en 
zijn vrouw dansen zelf niet, maar 
de weekenden staan in het teken 
van dansen. 

Nieuwsgierig? Scan de 
QR-code!
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Interview met...
Ron Smit
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Tijdens het uitvoeren van blaaswerk voor glasvezelwerkzaamheden in Duitsland zijn onze 

collega’s John Beernink en Mark Hasselerharm op een verrassend bewegwijzeringbordje gestuit. 

Een paar kilometer van de grens met Nederland, ter hoogte van Maastricht, werden ze afgeleid 

van het doel waarvoor ze eigenlijk onderweg waren, namelijk 

het ophalen van een aantal haspels in een nabijgelegen 

dorpje. Ze werden getriggerd door het bordje en naar een 

voor hun onbekende bestemming geleid. Zonder dat iemand 

het wist, heeft Siers in Duitsland haar eigen dorp: SIERSDORF!

Ons eigen dorp 
Siersdorf
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De aardingsmachine wordt gebruikt voor het 

slaan van aardelektroden. Door middel van een 

slaghamer, die met hoge frequentie slaat, worden de 

afzonderlijke aardpennen en de Cu draad zo ver als 

nodig de grond in gedreven. 

 

Deze nieuwe aardingsmachine is draadloos 

van afstand bedienbaar en is bovendien nog 

gebruiksvriendelijker dan de vorige al was.

Nieuwe aardingsmachine 
BOPA
Na de Bobcat, die begin 2000 door onze eigen mensen is ontwikkeld, is er nu een nieuw 
type aardingsmachine ontwikkeld.
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Siers Infraconsult B.V. voert jaarlijks periodieke 

gaslekdetectie uit voor meerdere netbeheerders. 

Hierbij worden jaarlijks vele duizenden kilometers 

gasleiding gecontroleerd op mogelijke lekken. 

 

Sinds 2010 voert Siers Infraconsult ook in het 

beheersgebied van Westland Infra Netbeheer B.V. 

gaslekdetectie werkzaamheden uit. Deze worden in 

2015 uitgevoerd door onze collega Noël Elia.  

 

Als er een lekindicatie wordt geconstateerd, kan dit 

een klasse 1 of een klasse 2 lekindicatie zijn. Een en 

ander is afhankelijk van de locatie van de indicatie 

en de hoeveelheid ppm’s (parts per million) die 

door de detectieapparatuur gemeten wordt. Een 

klasse 1 lek moet binnen 1 uur veiliggesteld worden 

en binnen 24 uur gedetecteerd. Bij een klasse 2 lek 

moet het lek in hetzelfde kalenderjaar gerepareerd 

worden. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over 

wie er een melding moet krijgen van een klasse 1 

en/of klasse 2 lek. 

 

Een gaslekzoeker mag de werkzaamheden pas 

uitvoeren als deze een aantal opleidingen met goed 

gevolg afgerond heeft.

Hij moet in het bezit zijn van:

• Certificaat Basisveiligheid VCA

• Certificaat Bovengronds Lekzoeken 

door KIWA namens de Vereniging van 

Energienetbeheerders in Nederland.

• Certificaat VIAG VOP (Voldoende Onderricht 

Persoon). Dit is de Veiligheidsinstructie voor 

Aardgas Installaties

In een cyclus van 5 jaar wordt het totale gasnet van 

Westland Infra gecontroleerd. Per jaar wordt ca. 

300 kilometer gasleiding gecontroleerd. Dit jaar zijn 

de plaatsen Naaldwijk en Poeldijk aan de beurt.  

 

De regionale zender WOS media heeft aandacht 

besteed aan de werkzaamheden van onze 

gaslekzoeker Noël Elia. Hij is samen met Bep 

Nauwels van Westland Infra te zien in het item bij 

WOS media. Hierin is te zien hoe het controleren 

van de leidingen in zijn werk gaat. Veel bewoners 

hebben de beelden op tv gezien, want Noël is de 

dagen na de uitzending vaak aangesproken.

Gaslekdetectie 
Noël Elia

Het fragment van WOS media waarin Noël Elia te zien 

is, kan via de volgende QR code worden bekeken.
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Arnold Kuipers
Op 1 november 2014 was het 25 
jaar geleden dat Arnold Kuipers 
bij ons bedrijf in dienst trad. 
Op 13 november 2014 werd dit 
jubileum gevierd, in het bijzijn 
van zijn vrouw, kinderen en 
collega’s, in de kantine van Siers.
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Jubilaris
Arnold Kuipers

Arnold is op 1 november 1989 in dienst getreden 

bij Hako Elektronics. Dat was nagenoeg aansluitend 

aan zijn schoolperiode, want hij heeft in juni 1989 

zijn MTS diploma behaald. Vanuit die opleiding 

was Arnold al bekend met ons bedrijf, want tijdens 

zijn MTS opleiding heeft hij stage gelopen bij 

Communicatie Techniek Twente, ontstaan uit een 

opsplitsing van Hako Elektronics (sinds 1 juni 2013 

Siers Telecom). 

 

Arnold is bij ons bedrijf begonnen op de afdeling 

reparatie. Arnold repareerde hier allerlei 

defecten op het gebied van kabeltelevisie, 

zoals eindversterkers, groepsversterkers en 

wijkcenterapparatuur. Al snel werden zijn 

werkzaamheden uitgebreid door de komst van 

satellietontvangers. Immers, eind jaren ’80 deed 

de commerciële televisie zijn intrede in Nederland, 

met als eerste zender RTL Véronique. Voor Arnold 

betekende dit een tijd van veel experimenteren, iets 

wat overigens als een rode draad loopt door zijn 

loopbaan. Arnold zorgde er onder anderen voor dat 

schotels goed werden gericht en dat de frequenties 

hiervan goed ingeregeld werden. 

 

Eind jaren ’90 namen de reparatiewerkzaamheden 

af. Het repareren van bijvoorbeeld een 

eindversterker was bijna net zo duur als vervanging 

door nieuwe. Ook werd er begonnen met de aanleg 

van het eerste glasvezelnetwerk. Hako was één van 

de pioniers op dit gebied. In de wijk Roombeek in 

Enschede begon Hako met het aanleggen van één 

van de eerste glasvezelnetwerken in Nederland. 

Voor Arnold betekende dat opnieuw een periode 

van experimenteren, pionieren en ervaring opdoen. 

In Enschede is namelijk de eerste analoge headend 

gebouwd. Voor de leken onder ons, een headend is 

een ontvangststation dat televisiesignalen verwerkt 

en vervolgens distribueert over de glasvezelkabel 

naar de klant thuis, die vervolgens tv kan kijken. 

Gedurende het project in Deventer is deze analoge 

headend verder geprofessionaliseerd door Arnold 

en zijn team. 

 

Maar daarmee waren ze er nog niet. Door de komst 

van nieuwe generatie tv’s, de plasma en de LCD 

tv’s en de komst van nog meer tv-zenders, bleken 

de kwaliteit en de kwantiteit die deze analoge 

headends konden verzenden, niet voldoende 

voor tv-kijkend Nederland. Dat betekende dat 

er begonnen kon worden met het bouwen van 

digitale headends. Inmiddels zijn er zo’n acht digitale 

headends in Nederland gebouwd en kan bijna 

iedere Nederlandse tv-kijker digitaal tv-kijken en 

gebruik maken van allerlei andere services die over 

het glasvezelnetwerk gaan, zoals video-on-demand.

Is Arnold nu altijd bezig met techniek en werk? 

Nee, hij heeft ook nog twee andere grote passies. 

Namelijk het bereiden van een lekker wildgerecht 

en voetbalclub Heracles. Arnold is een fervent 

supporter en heeft al jaren een seizoenkaart. Hij 

brengt dus iedere twee weken een bezoek aan zijn 

club in Almelo. De droom van Arnold is dat zijn club 

ooit nog een keer landskampioen wordt.
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Geboren

Gehuwd met

Kinderen

Hobby’s 

Andere werkgevers vóór Siers

In dienst bij Siers sinds

Functie

Als ik een andere baan moest kiezen werd ik

Collega die een pluim verdient

Favoriete TV programma

Favoriete film

Favoriete artiest/groep

Favoriete boek

Favoriete sport

Favoriete eten

Favoriete drankje

Favoriete vakantiebestemming

Mooiste moment wat je hebt meegemaakt

Welke prestatie maakt je het meest trots

Wat is je vreemdste gewoonte

Wat is je droom

Jubilaris 
onder de loep

16 oktober 1967

Astrid

Daniël (25 jaar), Patrick (19 jaar) en Angelique (17 jaar)

Heracles, wildgerecht koken, fietsen, klussen in huis,  
computer, elektronica

Geen

1 november 1989

Voorman afdeling Video Overlay

Vroeger wilde ik boer worden

Iedereen

Studio Sport

X-files

Geen artiest of muziekgenre in het bijzonder

Kookboeken en Voetbal International

Voetbal

Wild

Een biertje en bij een lekker gerecht een wijntje

Geen plek of land in het bijzonder

Mijn eigen gezin

Niets in het bijzonder

Sommigen vinden dat ik te fanatiek Heracles supporter ben

Met Heracles landskampioen worden
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“Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik, 
ook namens de rest van mijn gezin, om alle 
collegà s, directie en relaties te bedanken voor hun 
aanwezigheid op mijn 25 jarig jubileum, waardoor 
het voor ons een bijzondere dag is geworden.”

Arnold Kuipers

16 oktober 1967

Astrid

Daniël (25 jaar), Patrick (19 jaar) en Angelique (17 jaar)

Heracles, wildgerecht koken, fietsen, klussen in huis,  
computer, elektronica

Geen

1 november 1989

Voorman afdeling Video Overlay

Vroeger wilde ik boer worden

Iedereen

Studio Sport

X-files

Geen artiest of muziekgenre in het bijzonder

Kookboeken en Voetbal International

Voetbal

Wild

Een biertje en bij een lekker gerecht een wijntje

Geen plek of land in het bijzonder

Mijn eigen gezin

Niets in het bijzonder

Sommigen vinden dat ik te fanatiek Heracles supporter ben

Met Heracles landskampioen worden
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Wie, wat en waar? 
Ik, Tom Mulder (28 jaar), assistent 
uitvoerder, voer diverse projecten uit in 
de stadsverwarming rondom Utrecht. 
Samen met mijn collega’s Robbert de 
Visser en Willy Monster vormen wij 
het team dat dagelijks bezig is met 
het organiseren en uitvoeren van 
saneringswerken, leegzuigacties en 
nieuwbouwaansluitingen in opdracht 
van Eneco Warmte.

Naast ons team kennen we diverse 
ploegleiders, monteurs, lassers en 
isoleerders die onmisbaar zijn om het 
werk gereed te krijgen. In de omgeving 
van Utrecht zijn dit o.a.:

• Henk van ’t Oever (Voorman) 

• Harry Olde Heuvel (Voorman)

• Gertjan Kelderman (Monteur/ fitter)

• Arnold van Gelder (Monteur/ fitter)

• Carl Post (Lasser)

• Dennis Bouw (Isoleerder)

• Mike Krijgsman (Isoleerder)

• Lesley Thijssen (Isoleerder)

De reden dat ik de stadsverwarming 
rondom Utrecht in deze Bats aan het 
licht wil brengen, is omdat ik het gevoel 
heb dat lang niet iedereen weet dat 
Siers ook in Utrecht gevestigd is en 
wat hier wordt uitgevoerd. Daarnaast 
werken we niet alleen in Utrecht 
zelf, maar zijn we ook werkzaam in 
Houten, Nieuwegein met uitloop naar 
Amstelveen en Amsterdam.  

Persoonlijke ambities? 
Momenteel ben ik assistent uitvoerder, 
volg ik diverse opleidingen en ben ik 
bezig om mijzelf te ontwikkelen tot 
uitvoerder. Stil zitten kan en wil ik niet. 
Daarnaast zie ik nog veel kansen en 
uitdagingen in het vakgebied.

Waarom stadsverwarming? 
De diversiteit in de verschillende 
soorten werken die ik hier aantref 
trekt mij enorm aan. Het werken in de 
stadsverwarming kent zijn rustigere 
periode in de winter. Dit omdat dan 

het “stookseizoen” van kracht is. In 
deze periode zijn we vooral bezig met 
inpandige leidingen en of leidingdelen 
die drukloos aangebracht kunnen 
worden in de grond. Daarnaast vinden 
in deze periode voorbereidingen 
plaats voor werken die nog komen. 
Vanaf maart kunnen we van start met 
diverse saneringsklussen in de stad. In 
de maanden voor de bouwvak is het 
meestal een gekkenhuis en weten we 
niet waar we de lassers en isoleerders 
vandaan moeten halen. Het is meestal 
een gevecht met de planning om alsnog 
de juiste mensen op de juiste plaats te 
krijgen. 

Project: vervangen 
afsluiterputten Nieuwegein 
Zowel dit jaar als vorig jaar heb 
ik een aantal projecten geleid in 
Nieuwegein waarbij defecte afsluiters 
vervangen moesten worden. Dit soort 
werkzaamheden voeren we een aantal 
keren per jaar uit en er komt altijd veel 
bij kijken. In de voorbereiding wordt 
het werk tot in detail besproken en 
doorgenomen met de opdrachtgever. 
De planning en de dag van de 
doorverbinding worden voorafgaand 
aan de start van de werkzaamheden 
vastgesteld. Bij dit soort klussen wordt 
het warme stadsverwarmingswater 
opgezogen met trailers en tankauto’s. 
Op deze manier kan op een snelle 
wijze veel water worden afgezogen. 
De leidingdelen zijn nu zowel druk- als 
waterloos. Het warme water wordt 
getransporteerd en opgeslagen in 
containers. Het water wordt een dag 
later gebruikt om het leidingsysteem 
weer mee te vullen. Dit water is nu nog 
warm waardoor het voor de warmte 
centrale makkelijker is om het hele 
systeem weer op temperatuur en druk 
te brengen.  

 
Project: Ramstraat Utrecht 
Momenteel begeleid ik het werk aan 
de Ramstraat te Utrecht waarbij het 
oude stadsverwarmingsnet van rond 
1960 wordt vervangen en verzwaard. 
Harrie Olde Heuvel is de voorman 

ter plaatse. Wij hebben samen de 
uitdaging gekregen om het werk voor 
de start van de Tour de France af te 
ronden.  In de gemeente Utrecht geldt 
namelijk een beleid, waarin aangegeven 
wordt dat voor de start van de Tour 
geen werkzaamheden in de bodem 
uitgevoerd mogen worden. We waren 
gelukkig één week voor de start van de 
Tour klaar. 

Project: Amerikalaan Utrecht 
Naast saneringsklussen leggen we ook 
inpandige stadsverwarmingsleidingen 
aan. Afgelopen voorjaar zijn we 
o.a. gestart aan de Amerikalaan. 
Hier staat een flatgebouw met 16 
verdiepingen, waarbij de ringleiding 
in de parkeergarage van de flat loopt. 
Vanaf de ringleiding zijn er stijgleidingen 
die doorlopen naar de 16e etage.

“ Voor de start 
van de Tour 
alles gereed, 
dat was de 
uitdaging ”

Stadsverwarming Utrecht 
Tom Mulder
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Ramstraat Utrecht
• 435  meter tracé

• 786  m3 geul graven

• 306  stalen lasverbindingen

• 208m² tegels

• 374m² klinkers 
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Wij hopen dat u deze goedgevulde Bats weer met plezier gelezen heeft. 

Heeft u zelf nog toevoegingen die een plekje verdienen in de Bats, aarzel dan 
niet om contact met ons op te nemen. Dit wordt erg gewaardeerd!

Natuurlijk zijn we ook bereikbaar voor vragen, opmerkingen of suggesties! 

Afdeling Communicatie

website www.siersgroep.nl Facebook www.facebook.com/Siersgroep

Twitter www.twitter.com/Siersgroep LinkedIn www.linkedin.com/company/siers-groep-oldenzaal-b.v.

vernieuwde website


