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Zo vlak voor de Kerstdagen is het een goed moment om 

het jaar 2015 te evalueren. Voor onze Siers-organisatie is 

het een bewogen jaar geweest. 

Allereerst is onze president-commissaris Prof. em. Dr. 

Lense Koopmans op 30 oktober 2015 overleden. Jarenlang 

heeft hij mij en onze organisatie bijgestaan met raad en 

daad en was hij een uitstekend klankbord voor mijzelf. Als 

Siers-organisatie betreuren we dit verlies en wensen de 

familie veel sterkte toe. 

Verder stond 2015 volledig in het teken van het realiseren 

van financieel herstel en herinrichten van onze organisatie 

om onszelf zo klaar te maken voor de toekomst. Dit is niet 

zonder slag of stoot gegaan.

We hebben helaas afscheid moeten nemen van een 

aantal collega’s om onze organisatie strakker neer 

te zetten en om te komen tot een organisatie die 

past bij ons werkaanbod. Daarnaast hebben we veel 

kostenbesparende acties doorgevoerd en hebben we veel 

processen opnieuw ingericht.

Iedereen is wel bekend met de ingezette “1 voor 

12”-acties, waarbij het financieel en taakgericht sturen 

op onze projecten en het werken volgens een planning de 

kernbegrippen waren. 

Het is goed om te melden dat ik nu de eerste positieve 

resultaten zie van alle doorgevoerde acties. We sluiten 

2015 af met een licht positief resultaat en ik merk 

dat we grote slagen hebben gemaakt qua verdere 

professionalisering van ons bedrijf. Dit zie ik ook terug 

tijdens mijn rondgangen door het land. Het is fijn om te 

melden dat we als Siers Groep dit jaar onze begroting 

hebben gehaald.

Kijkend naar 2016, ben ik blij dat we een aantal grote 

aanbestedingen waaronder bijvoorbeeld Stedin en NoNed 

hebben gewonnen, wat betekent dat we qua totaal 

werkaanbod voor de komende jaren verder kunnen 

bouwen op hetgeen we dit jaar hebben ingezet.

Door het winnen van de aanbesteding NoNed zullen we 

ons qua huisvesting gaan heroriënteren. De gebieden 

waar we vanaf 1 januari 2016 gaan werken zijn anders 

dan de huidige gebieden. Op dit moment zijn we 

aan het zoeken naar een locatie in de regio Zwolle/

Hattemerbroek van waaruit we centraal onze gebieden 

in die regio kunnen aansturen. Het werkgebied Enschede 

en omgeving zal vanuit onze hoofdvestiging in Oldenzaal 

worden aangestuurd.

Komend jaar zal een jaar zijn dat we met elkaar 

continuïteit moeten laten zien. Hiermee bedoel ik dat 

we blijven vechten voor het nog beter inrichten van ons 

bedrijf. Dat we positief kritisch blijven over hoe we zaken 

nog beter kunnen doen en dat we er met elkaar alles 

aan blijven doen om ook in 2016 een positief financieel 

resultaat te behalen. Daarnaast blijf ik er op hameren dat 

we met elkaar veilig moeten werken en dat we er samen 

alles aan moeten doen om bij al onze werken de hoogst 

haalbare kwaliteit te leveren. Dat is volgens mij namelijk 

de hoofdreden dat opdrachtgevers in 2015 voor Siers 

hebben gekozen en dit ook zullen doen in de toekomst.

Voor nu wil ik iedereen bedanken voor zijn of haar inzet. 

We hebben met elkaar bewezen dat we een bedrijf zijn 

dat wil vechten voor haar bestaansrecht. En weten jullie 

wat nu het fijne is? Dat bestaansrecht is er! We hebben 

laten zien rendement te kunnen behalen op onze werken 

en de orderportefeuille ziet er voor komend jaar goed uit.

Geniet allemaal van de drie weken vakantie, geniet met 

familie en vrienden van de komende gezellige dagen en 

rust allemaal goed uit om 

straks klaar te zijn voor weer 

een uitdagend jaar bij Siers. 

Fijne feestdagen,

Peter Siers

Algemeen directeur

Voorwoord
van Peter Siers
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“Er stroomt volgens 
mij benzine door mijn 
aderen”

Autobeleid 
Bas Damink
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Begin 2011 is Bas Damink bij Siers in dienst gekomen in de 

functie van Hoofd Technische Dienst. Hij heeft deze functie 

destijds overgenomen van Alfons Graave. Toen Alfons met 

vervroegd pensioen ging, kwam daar ook de functie van 

wagenparkbeheerder bij. Dit was natuurlijk een mooie 

aanvulling op zijn werkzaamheden en zijn opleiding HTS 

autotechniek. 

Voor welke merken heeft Siers gekozen? Binnen Siers is er 

geen vast merkenbeleid, er wordt voornamelijk gekeken naar 

de volgende pijlers: Hoe “groener” de auto, des te lager is de 

CO₂ uitstoot en het brandstofverbruik en des te gunstiger zijn 

de maandelijkse kosten voor Siers. In 2015 gold ook nog dat 

de bijtelling voor de medewerkers die een geel-kenteken auto 

rijden extra laag was. Daarnaast wordt er gekeken naar wat 

het beste past bij onze werkzaamheden (dit geldt vooral voor 

het grijs-kenteken park). Ford is al jaren onze hofleverancier 

voor wat betreft de bedrijfsbussen. Naast Ford hebben 

we ook nog enkele bussen van het merk Opel, Renault en 

Volkswagen.

De afgelopen jaren is het autobeleid binnen Siers duidelijker 

en strakker neergezet. Er is naar het totaalplaatje gekeken 

van kosten, hierdoor hebben we het wagenpark kunnen 

downsizen. Dit is niet alleen voordelig voor het bedrijf, maar 

ook voor de medewerker.

Welke trend zie je ontstaan? In het verleden ging men voor 

“hoe groter hoe beter” en konden er niet genoeg toeters en 

bellen op een auto zitten. De laatste jaren zie je dat iedereen 

meer naar zijn eigen portemonnee kijkt. Er wordt sneller 

voor een 14% bijtelling auto gekozen, dit is 

zowel voor de medewerker als het bedrijf een positieve 

ontwikkeling. Daarnaast probeert Siers de werknemer ook 

altijd te beschermen tegen te hoge kosten.

Hoe wordt de CO₂ uitstoot gemeten? Het verminderen 

van de CO₂ uitstoot is de laatste jaren steeds belangrijker 

geworden. Ook bij aanbestedingen waarop wij inschrijven 

is dit een vaak gestelde vraag met puntenscore. Maar hoe 

wordt dit nou eigenlijk bepaald en gemeten bij auto’s? 

Alvorens nieuwe auto’s vrijgegeven worden door de Europese 

keuringsinstantie (denk aan de TUV, TNO enz.) worden de 

auto’s onderworpen aan een rijcyclus. Deze cyclus vindt 

plaats op de rollenbank. Het betreffende voertuig laat men 

een virtueel traject rijden, dat voldoet aan de gestelde eisen. 

Tijdens deze rijcyclus worden de uitlaatgassen geanalyseerd 

en aan het einde van de rit kan men opmaken wat de 

gemiddelde uitstoot van dit voertuig is. Dit wordt uitgedrukt 

in hoeveel gram per kilometer koolstofmonoxide (CO), 

koolstofdioxide (CO2), stikstofoxiden (NOx) en fijnstofdeeltjes 

er uit wordt gestoten bij dat betreffende voertuig. Sinds 2013 

zijn we hier binnen Siers strakker op gaan sturen, middels het 

MVO beleid. Hoe minder CO2-uitstoot, des beter dit voor ons 

als bedrijf is.

Hoe ziet de toekomst er op autogebied uit? Bas denkt dat 

wanneer de actieradius van een elektrische auto over de 

300/400 km gaat, de kans groot is dat Siers een aantal van dit 

soort voertuigen in het wagenpark krijgt. Hiermee kunnen 

medewerkers dan van de ene naar de andere vestiging/

werkplek rijden, 100% elektrisch. 
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Heb je nog een advies voor de medewerkers met een auto 

van de zaak? Afgelopen jaar is er een enquête gehouden 

onder alle bestuurders, hier kwamen interessante dingen 

in naar voren. Zoals het onnodig rijden met een imperiaal 

op het dak, de cruise control die er wel op zit maar nooit 

gebruikt wordt, bandenspanning die 1x per jaar wordt 

gecontroleerd i.p.v. 1x per maand, onnodig in een te lage 

versnelling rijden en hierdoor met een te hoog toerental 

rijden zijn zo een paar opvallende resultaten. Ook wordt er 

actief gekeken naar het verbruik van onze bestuurders, deze 

zijn per groep ingedeeld zodat je tot een eerlijk vergelijk 

komt. Hier zullen we komend jaar actiever op gaan sturen.

Het advies: let op je rijgedrag, zorg dat je bandenspanning 

juist is, maak zoveel mogelijk gebruik van je cruise control en 

rijdt in de juiste versnelling. Hiermee zouden we nog eens 

zo’n 15% op de brandstofkosten kunnen besparen, dan praat 

je al snel over € 150.000,- besparing. 

“Racen doe je op het circuit, niet op de weg”. Jouw 

bedrijfsauto is het visitekaartje van de zaak en ga hier ook 

zo mee om. Houd je aan de verkeersregels en maak de 

auto op tijd schoon. Want schoon en goed onderhouden 

materieel draagt bij aan kwalitatief goed werk. Daarnaast zijn 

veroorzaakte schades een behoorlijke kostenpost voor de 

firma!

We zijn natuurlijk wel benieuwd wat Bas zijn favoriete auto 

is. Als autoliefhebber heeft hij een zwak voor de Volkswagen 

groep (ondanks het diesel schandaal), als hij de staatsloterij 

zou winnen kiest hij voor een Audi R8. Maar in het weekend 

rijdt Bas een keurige gezinsauto een Volkswagen Golf station. 

Maar doordeweeks komt hij gewoon met de fiets, groener 

kan het niet!

Er bij Siers...
320 auto’s rondrijden

Deze kun je onderverdelen in:

•	 100 geel-kenteken auto’s

•	 210 grijs-kenteken auto’s

•	 10 vrachtwagens

Wist je dat? 
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Bedankt 
Bij deze wil ik de directie en collega’s hartelijk 
bedanken voor de gezellige middag, bloemen en 
cadeaus die ik mocht ontvangen naar aanleiding van 
mijn 25 jarig jubileum.
Jan Nijboer

Van harte
Jubilarissen in 2016

40 jaar
Dhr. R. Blanke
Mevr. I. Maathuis-ten Dam 

12,5 jaar
Dhr. G.J. Bakker
Dhr. A. van Gelder
Dhr. M. Hollemans
Dhr. P. Huiskes
Dhr. W. Lusing
Dhr. M. Neef
Dhr. J. Notenboom
Dhr. H. van ‘t Oever
Dhr. E. Poelarends
Dhr. R. Rebergen
Dhr. L. Visser

25 jaar
Dhr. A. Biemans
Dhr. M. Brilman
Dhr. R. van Dael
Dhr. G. Hoonhorst
Dhr. R. Kreunen
Dhr. W. Lamers
Dhr. J. Leferink of Reinink
Dhr. R. Lempsink
Dhr. B. Lubbelinkhof

12,5 jaar in dienst

Dhr. G.J. Bakker
Dhr. A. van Gelder
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Dhr. H. van ‘t Oever
Dhr. E. Poelarends
Dhr. R. Rebergen

Dhr. L. Visser

25 jaar in dienst

Dhr. A. Biemans
Dhr. M. Brilman
Dhr. R. van Dael

Dhr. G. Hoonhorst
Dhr. R. Kreunen
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Mevr. I. Maathuis-ten Dam

Bedankt
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directie en collega’s 
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Van Siers moet naar Siers doet
Bij Siers hebben we altijd met de gedachte geleefd dat de 
certificerende instanties ons voorschrijven hoe we onze KAM zaken 
ingericht moeten hebben. We gingen uit van “Siers moet”. In 2016 gaan 
we daar verandering in brengen door “Siers doet” als uitgangspunt te 
nemen. We laten de organisatie zelf een blauwdruk opstellen van de 
processen en procedures. Op basis hiervan gaan we zelf de richtlijnen 
van ons KAM handboek bepalen. We laten de certificaten voor ons 
werken in plaats van andersom. In oktober 2016 lopen onze huidige 
certificaten af en hopen we met bovengenoemd verhaal in juni 2016 
op te kunnen gaan voor nieuwe certificaten. 

Een aantal jaarlijks terugkerende aandachtspunten wordt op de 
volgende pagina’s toegelicht.



De onderlinge communicatie 
moet nooit uit het oog 
verloren worden. Iedereen 
moet alert blijven en elkaar 
waarschuwen als zich 
incidenten dreigen voor te 
doen. Op die manier kunnen 
veel ongevallen worden 
voorkomen. Mocht zich toch 
een ongeval voordoen, zorg 
dan dat iedereen goed weet 
welke communicatiekanalen 
ingezet moeten worden. In 
het volgende filmpje is goed 
te zien wat de gevolgen zijn 
van slechte communicatie en 
afstemming.

Communicatie en afstemming

Regelmatig komen we in 
ons werk locaties tegen die 
op het eerste gezicht veilig 
lijken. Maar een ongeluk 
zit in een klein hoekje. 
Voordat een project van 
start gaat, moeten mogelijke 
gevaren zijn uitgesloten. 
Laat je daarom ook altijd 
goed informeren over de 
specifieke gevaren op de 
werklocatie. Let daarbij 
goed op dat de situatie ook 
daadwerkelijk veilig is en 
niet alleen maar voor het 
oog veilig lijkt, zoals in het 
volgende filmpje het geval is.

Schijnveiligheid

Voordat je aan het werk 
gaat, moet je jezelf er altijd 
van vergewissen dat de 
kabel of leiding waaraan je 
de werkzaamheden gaat 
uitvoeren, spanningsloos of 
drukloos is. Bij twijfel, altijd 
contact opnemen met je 
leidinggevende. Anders krijg 
je te maken met spannende 
situaties. Zie hieronder een 
filmpje.

Spanning

Het is belangrijk dat je 
veilig werkt, maar het is net 
zo belangrijk dat andere 
mensen geen gevaar lopen. 
Als er ondanks alle voor-
zorgsmaatregelen toch een 
gevaarlijke situatie ontstaat, 
zorg er dan voor dat de 
omgeving gewaarschuwd 
wordt. Zo voorkom je een 
situatie als in dit filmpje te 
zien is.

Omgeving waarschuwen

Er mag niet mechanisch 
gegraven worden zonder 
geldige en volledige Klic 
tekeningen, die fysiek 
of digitaal op het werk 
aanwezig zijn. Bestaande 
kabels en leidingen moeten 
zijn opgezocht en er moet 
worden gecheckt of er ook 
een Eis Voorzorgsmaatregel 
(EV) geldt. Als deze wel geldt, 
dan moet gecontroleerd 
worden of hieraan voldaan 
is. Zie hieronder een filmpje 
over hoe het mis kan gaan.

Klic / wet Wion

Ook al is een project op 
het eerste gezicht met 
goed resultaat afgerond, 
tijdens een evaluatie zullen 
altijd verbeterpunten naar 
voren komen. Deze punten 
kunnen in een volgend 
project van groot belang 
zijn voor een goede afloop. 
Op deze manier kunnen we 
faalkosten kleiner maken en 
steeds verder werken naar 
een zo optimaal mogelijke 
manier van werken. Zorg er 
dus voor dat ieder project 
geëvalueerd wordt en leg 
deze resultaten vast en deel 
deze met de rest van Siers.

Evalueren van projecten



Regelmatig worden de werkplekken 
gecontroleerd en geïnspecteerd door 
opdrachtgevers, milieudiensten, andere 
overheidsinstanties en door operationeel 
leidinggevenden binnen Siers. Ook streeft 
de afdeling KAM ernaar om in 2016 
werkplekbezoeken weer de intensiveren. 
Hiervoor zijn wij ook op zoek naar een 
nieuwe medewerker die onze KAM afdeling 
komt versterken. Werkplekbezoeken 
zijn noodzakelijk om de veiligheid van 
medewerkers te vergroten en het veilig-
heidsbewustzijn naar een hoger niveau te 
brengen. Dit filmpje is niet gemaakt door een 
KAM medewerker.

LMRA is een korte risicobeoordeling, 
uitgevoerd direct voor aanvang van de 
werkzaamheden op de werkplek, door de 
medewerkers die de werkzaamheden gaan 
uitvoeren. 

De LMRA wordt uitgevoerd middels het 
doorlopen van een viertal stappen:

1. Beoordelen van de risico’s 
2. Bepalen van de maatregelen 
3. Uitvoeren van de maatregelen 
4. Vraag hulp 
Bij twijfel altijd om hulp vragen voor je het 
werk start of hervat.

In dit filmpje is te zien hoe het mis kan gaan.

Werkplekbezoeken LMRA (Laatste Minute Risico Analyse)

Deze aandachtspunten vallen onder ons nieuwe Zo Doo’w’t@siers 

programma, dat in januari 2016 zal worden geïntroduceerd. Dat 

programma is ontworpen om een cultuur te creëren waarin iedereen 

uit zichzelf datgene doet wat nodig is om veilig te werken. Niet omdat 

het de medewerker wordt opgedragen of dat het systeem het vereist, 

maar omdat iemand het zelf nastreeft veilig te werken. Iedere maand zal 

een ander onderwerp aan bod komen, dat niet alleen behandeld wordt 

in de startwerkoverleggen, maar ook zichtbaar zal zijn d.m.v. meerdere 

communicatie uitingen. Het kan een onderwerp zijn dat inspringt op de 

actualiteiten of een onderwerp dat veel aandacht vereist.

Hoe werkt het?

Scan de QR code met je 

mobiel of tablet middels 

een QR-scanner en je 

wordt doorverwezen naar 

het filmpje.
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Start de motoren... 
Siers Motortoertocht

Dit jaar mocht ik achterop de motor van Jan Leferink 

op Reinink mee met de motortoertocht van Siers op 29 

augustus jl. Het was voor mij een hele belevenis!

Om 08.00 uur moesten we verzamelen in Oldenzaal, hier 

stond de koffie en thee, met heerlijke eigengemaakte cake 

(Hermien bedankt), op ons te wachten. 

Wij reden mee in de eerste groep onder leiding van Benno 

en Toos Benneker. De tocht voerde ons Duitsland in richting 

Teckelenburg. Het was schitterend weer en wat een mooi 

gezicht, al die stoere mannen en vrouwen op hun motoren. 

Het was een prachtige tocht over B-wegen 

en landweggetjes door de mooie natuur van 

Nordrhein-Westfalen. We zijn op plekken 

geweest die ik nog nooit eerder had gezien. 

De stops waren goed uitgezocht, mooie en 

gezellige plekken waar we even de benen 

konden strekken en waar aan de inwendige 

mens werd gedacht. 

Volgens mij heeft iedereen genoten. Ik in 

ieder geval wel, met volle teugen. 

Het weer en de route hebben van deze dag iets bijzonders 

gemaakt. Benno en Albert, bedankt voor de geweldige dag. 

Volgend jaar zijn Jan en ik zeker weer van de partij!

Elly Oltwater
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HUTTENKLOASLOOP  
in alles geslaagd 
Zondag 4 oktober vond onder werkelijk schitterende 

weersomstandigheden de negende editie plaats 

van de Huttenkloasloop. De start- en finishlijn was 

voor de tweede maal op het Plechelmusplein. De 

organisatie had echt iedere vierkante meter van 

het plein nodig om al het publiek een plek te geven 

en om de 2.915 deelnemers zonder problemen 

op weg te helpen voor hun favoriete afstand. Om 

klokslag 11.00 uur waren het de 900 kinderen van 

de Oldenzaalse basisscholen, die begonnen aan hun 

eigen schoolkampioenschappen over 1 en 2 kilometer, 

afhankelijk van de leeftijd. De iets grotere jeugd kon 

deelnemen aan de 3 kilometer. 

Nog moeilijker was het voor de organisatie om het 

vertrek van de 2.000 volwassen hardlopers in goede 

banen te leiden. ‘Adrenaline hè’, was de nuchtere 

verklaring van organisator Huub van Langen voor de 

opgewonden drukte aan het vertrek. Uiteindelijk kon 

iedereen in eigen tempo beginnen aan een wedstrijd 

over 5 en 10 kilometer of voor de halve marathon. 

Uitslagen siers
Bedrijvenloop 5 km 

plek 3, 4 en 12

Bedrijvenloop 10 km 

plek 13 en 17 



De Bats   |      Winter 201516

familiebedrijven  
maken vuist
oprichting privatis

Het Hengelose bedrijf Klein Poelhuis en het Oldenzaalse 

bedrijf Siers zijn geen onbekenden voor elkaar. Bij de aanleg 

van elektrische installaties inclusief het hoogspanningsdeel 

overal in het land werken ze veelal samen. En dat bevalt heel 

goed. Dat ze in de vorig jaar opgerichte vennootschap Privatis 

nu ook formeel samenwerken, is dan ook geen toeval. Samen 

staan ze sterker, kunnen ze efficiënter en goedkoper werken 

en gunstiger offreren richting de klant. Uiteindelijk is daarmee 

behoud van werkgelegenheid gemoeid.

“Klein Poelhuis doet alle werkzaamheden boven de grond, 

Siers alle werkzaamheden onder de grond”, zegt Peter 

Telgenkamp. Hij, uit de bloedgroep Siers, is directeur van 

Privatis, samen met Harrie Westerik die uit het bedrijf 

Klein Poelhuis afkomstig is. Ze doen alles op basis van 

gelijkwaardigheid. Telgenkamp: “Daar hebben we een protocol 

voor. Kleinere dingen kunnen we zelfstandig afhandelen. 

Grotere besluiten nemen we op directieniveau. Dat betekent 

elkaar overtuigen en proberen elkaar te vinden.”

“Hoe minder er over ons wordt 

gepraat, hoe beter wij ons werk 

hebben gedaan. Als mensen over  

ons zwijgen, beschouw ik dat  

als een compliment.”
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Privatis richt zich grofweg op dat deel van de 

energievoorziening tussen de hoogspanningsmast en de 

aansluiting in woningen en bedrijven. Daarbij gaat het vaak 

om grote vermogens en voltages. “Hoogspanning is het 

gevaarlijkste deel van de technische installatie. Als er iets 

misgaat, zijn de gevolgen groot. Dan praat je niet meer over 

even een pleistertje plakken....”, stelt Telgenkamp.

Trafohuisjes, schakelinrichtingen in allerlei soorten en maten 

en dikkere en dunnere bekabeling onder en boven de grond, 

daar komt veel bij kijken. Siers en Klein Poelhuis hebben een 

groot aantal technisch specialisten in dienst. Dat kan ook niet 

anders.

Harrie Westerik zegt het met overtuiging: “Werken met 

hoogspanning doe je er niet zo maar even bij. Dan heb je 

koele kikkers nodig. Er zijn weinig bedrijven actief in de 

aanleg en het onderhoud van hoogspanningsinstallaties. 

Een onderneming met als kernactiviteit infrastructuur en 

installatietechniek binnen de energievoorziening maakt een 

bedrijf als Privatis in onze ogen bijzonder.”

In het opstartjaar was de omzet van Privatis nog marginaal. 

“Pakweg een ton. Niet veel”, zegt Westerik. Klanten zijn 

bijvoorbeeld Urenco en Nijverdal Ten Cate. “We richten 

ons nu nog vooral op 24 uurs en zeven dagen in de week 

onderhoud en aanpassingen van elektrische systemen.”

Als Privatis zijn werk niet goed zou doen, ontstaan er grote 

problemen. Telgenkamp: “Stel je voor dat Urenco stilvalt, 

of dat het ziekenhuis een dag in het donker zit. Als het goed 

is, merkt de klant niks van ons werk. Dan doen wij ons werk 

zoals het moet.” Harrie Westerik knikt instemmend: “Hoe 

minder er over ons wordt gepraat, hoe beter wij ons werk 

hebben gedaan. Als mensen over ons zwijgen, beschouw ik 

dat als een compliment.”

Bedoeling is de klantenkring en de omzet komende jaren 

verder uit te bouwen. Westerik: “We hebben bewust gezegd 

dat we rustig beginnen. Het moet om extra omzet gaan. Daar 

is onze focus op gericht. Dus geen kannibalisme ten opzichte 

van de moederbedrijven, want dan zouden we er niets mee 

opschieten.” Telgenkamp: “We hebben niet echt een stip aan 

de horizon, waar we over een aantal jaren moeten staan met 

Privatis. Geleidelijk aan willen we de markt verder op en dan 

vooral met een projectmatige aanpak. Daarvoor brengen we 

mensen in uit beide moederbedrijven.”

Techniek op niveau, twee weten méér dan één, daarmee wil 

Privatis klanten aan zich binden komende jaren. Telgenkamp: 

“De vraag is natuurlijk hoeveel klanten uiteindelijk naar 

ons toe komen. Wij hopen op een vliegwiel-effect. Ook 

collega-bedrijven die een project niet aankunnen, zien wij als 

klanten.”

Privatis is fysiek niet zichtbaar. Vanuit de bestaande 

bedrijven van Siers en Klein Poelhius worden zaken gedaan. 

“Geen eigen kantoor, om de kosten zo laag mogelijk te 

houden”, zegt Westerik. (© Tubantia | Gerard Smink)

Kijk voor meer  

informatie op  

www.privatis.nl
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Met pensioen... 
Martin Gelink

In 1972 is hij begonnen als tekenaar 

bij Tablin, destijds nog in het kantoor 

dat boven in de werkplaats aan de 

Schuttersveldstraat 22 te vinden is. Na 

43 jaar dienstverband heeft Martin 

Gelink op 11 december 2015 zijn laatste 

werkdag. Hij zal dit bijzondere moment 

vieren met zijn directe collega’s en 

een aantal oud-collega’s. Wij zijn 

natuurlijk erg benieuwd of zijn leven nu 

ophoudt of dat hij al vele plannen heeft 

gemaakt.

“Nee, het leven houdt zeker niet op! 

Hoewel ik mijn collega’s allemaal enorm 

zal gaan missen (en zij mij), ga ik straks 

zeker genieten van mijn vrije tijd! Ik zal 

het wel missen om bezig te zijn met 

cijfers. Ondanks dat het voor de zaak 

was, heb ik altijd veel plezier gehad in 

het verdienen van geld.”

In de afgelopen 43 jaar is er heel veel 

veranderd. Al het tekenwerk gaat 

nu bijvoorbeeld niet meer aan de 

tekentafel, maar digitaal. Ook geeft 

Martin aan dat de werkdagen er nu 

heel anders uitzien. “Vroeger konden 

we gerust onder werktijd een ‘surprise’ 

in elkaar flansen voor collega’s die 

gingen trouwen, dat is nu echt uit den 

boze. Maar wat voor mij de moeilijkste 

verandering is geweest, is toch wel dat 

ik niet meer binnen mijn sigaretje mag 

opsteken. Vroeger stond het hier blauw 

van de rook, nu moet ik ervoor naar 

buiten. Dat zal ik dan ook niet gaan 

missen. Thuis kan ik gewoon binnen 

roken.” 

Dat laatste is ook een reden geweest 

voor het kopen van een tent. Martin 

gaat liever kamperen dan overnachten 

in een hotel. Daar moet hij veel moeite 

doen om zijn sigaretje op te kunnen 

steken. Bij kamperen is dat heel anders. 

Hij ziet het dan ook helemaal voor zich: 

in het voorjaar van 2016 pakt hij zijn 

kampeerspullen achterin de auto en 

gaat door Europa reizen. Misschien is 

er een kameraad die mee wil, want zijn 

vrouw moet nog een jaar of 5 werken. 

Daarnaast heeft hij nog zijn Koikarpers, 

waar hij goed voor moet zorgen. 

Vervelen zal hij zich in ieder geval niet. 

“Ik zal mijn collega’s zeker blijven 

opzoeken, met een aantal heb 

ik 43 jaar lang 40 uur per week 

samengewerkt. Ik wil meteen van 

de gelegenheid gebruik maken om 

de firma Siers te bedanken voor het 

vertrouwen dat ze al die jaren in mij 

hebben gehad. Voor mijn collega’s 

hoop ik dat de collegialiteit die er al die 

jaren is geweest, blijft. Dat is niet alleen 

belangrijk voor jezelf, maar ook goed 

voor het bedrijf.” 

Tot ziens!
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De hobby van... 
Taryn Schomakers

BAKT
heel holland

siers
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“Een kookworkshop bij 
de Librije, dat lijkt me 
fantastisch!”



Siers heeft het team uitgebreid met een dame. Sinds 

september is de 23-jarige Taryn (spreek uit als Karin, 

maar dan met een T) werkzaam op de afdeling Technisch 

Bedrijfsbureau als tekenaar voor Vitens. Na haar studie 

Bouwkunde in Zwolle heeft ze Technische Bedrijfskunde 

gestudeerd aan het Saxion in Enschede. 

Inmiddels heeft ze haar woonplaats Wolvega verruild voor 

Enschede en voelt ze zich hier al helemaal thuis. Ook het 

werkaanbod in deze regio heeft haar doen beslissen om in 

Twente te gaan wonen. 

Na haar laatste stage, waar ze verantwoordelijk was voor 

de proces- en kwaliteit verbetering op managementniveau, 

kwam ze erachter dat ze ervaring miste. Daarom is deze kans 

om als tekenaar te beginnen ideaal om de nodige ervaring op 

te doen. Taryn heeft het prima naar haar zin, ze werkt in een 

leuk team met Nol Hertsenberg als Teamleider en het werk 

is afwisselend. We verzorgen voor Vitens al het tekenwerk in 

de regio’s Friesland, Flevoland en Overijssel. De opdrachten 

worden rechtstreeks verstrekt vanuit de projectleiders van 

Vitens.

Hoe is haar hobby voor koken ontstaan? 

Vanaf haar 14e hadden Taryn en haar zus elke week 

kookbeurt, hierdoor ontdekte ze hoe leuk ze het vond en 

nam ze meer kookbeurten op zich. Toen ze op zichzelf ging 

wonen, liep deze hobby al snel uit de hand. Ondertussen 

heeft Taryn een hele verzameling kookgerei, waar menig 

kookwinkel jaloers op is. Maar het belangrijkste instrument is 

eigenlijk de oven, zonder kun je niets! Gelukkig is haar huisje 

in hartje Enschede uitgerust met een prima oven.

Italiaans koken doet ze het liefst en haar specialiteit is 

zelfgemaakte tortellini. Het deeg hiervoor wordt ook 

zelfgemaakt met haar pastamachine. Maar haar collega’s 

op het TBB mochten laatst tijdens haar verjaardag ook niet 

klagen met een aantal zelfgebakken taarten. Zelf vindt ze het 

koken leuker dan het opeten. Maar gelukkig zijn er voor het 

opeten altijd genoeg “slachtoffers” te vinden.

In het weekend staat ze graag met een vriendin, die ook 

kookgek is, in de keuken. Dan wordt er ‘s avonds gezellig met 

een groep vrienden getafeld. Natuurlijk mislukt er ook wel 

eens wat, daar baalt ze dan ontzettend van. Het recept wordt 

dan zo snel mogelijk opnieuw gemaakt.

Taryn heeft nog een “verslaving” en dat is 24 Kitchen, 

naar deze TV zender kan ze de hele dag kijken. Ook heeft 

ze een abonnement op het tijdschrift Delicious voor de 

nodige inspiratie en volgt ze diverse foodbloggers op 

Instragram. Natuurlijk wordt elke gelegenheid om te bakken/

koken aangepakt, zo bakt ze (bijna) alle taarten voor de 

familieverjaardagen en krijgt ze vaak kook-gerelateerde 

cadeaus, zoals zelfgemaakte sambal en spekkoek.

De overeenkomsten tussen het koken en haar functie als 

tekenaar zijn; snel, goed en zichtbaar resultaat 

en als je het stappenplan volgt komt het 

allemaal goed!

Natuurlijk heeft Taryn ook nog dromen 

op kookgebied, ze zou graag nog een 

kookworkshop bij de Librije in Zwolle willen 

volgen.

Met de Kerst in zicht heeft ze een lekker 

recept voor kaneelbroodjes bijgesloten. 

Succes ermee, het is de moeite waard!



Bereiding 
Verwarm de melk en boter in een steelpan, totdat het 

handwarm is. Haal de pan van het vuur, voeg de gist toe en 

meng alles licht door elkaar. Voeg de suiker toe, roer met 

de garde en laat 3 minuten staan. (Door het lauwwarme 

mengsel gaat de gist werken, de suiker versterkt dit proces – 

hierdoor doet de gist beter zijn werk tijdens het rijzen)

Zeef de bloem en het zout in een grote kom en maak een 

kuiltje in het midden. Voeg het natte mengsel toe en roer 

totdat het gemengd is. Dit gaat het beste met een houten 

of gummy spatel. (Zorg ervoor dat het zout niet in aanraking 

komt met de gist, zout verminderd de werking van gist) Haal 

het mengsel uit de kom en kneed verder op een met bloem 

bestoven werkblad, totdat het deeg glad en zijdeachtig is. 

(Ongeveer 60 tot 100 kneedbewegingen). Olie de kom licht 

in en plaats het deeg erin, onder een schone theedoek. Laat 

het deeg rusten op een warme plaats, gedurende een uur 

totdat het bijna verdubbeld is.

Dit brooddeeg laat zich makkelijk invriezen en kan eenvoudig 

in een grotere hoeveelheid worden gemaakt. Vries het deeg 

in na de eerste rijs. 

Rol het deeg uit op een met bloem bestoven werkblad totdat 

je een rechthoekige lap hebt van ongeveer 60 x 30 cm. Strijk 

het deeg in met de zachte boter. Vermeng de suiker met de 

kaneel en verdeel dit gelijkmatig over het deeg. Rol het deeg 

zo strak mogelijk op, zodat je een lange pil (worst) overhoudt. 

Snij het deeg in stukken van ongeveer 4 cm dik. Bekleed een 

bakvorm (best springvorm van 26-28 cm doorsnede, maar  

een grote ovenschaal kan ook) met bakpapier en/of vet in 

met boter of olie. Zet de rolletjes met het snijvlak omhoog in 

de vorm, met 1 tot 2 cm ruimte ertussen. Bedek weer met 

de theedoek en laat het 20 minuten rijzen op een warme 

plaats. Verwarm de oven voor op 220 graden Celsius. (Zorg 

dat de bakvorm in het midden van de oven komt te staan, 

om te zorgen dat hij gelijkmatig gaar wordt en niet verbrand.)

Bak de rolletjes voor 12 tot 15 minuten, totdat ze gaar en 

goudbruin zijn. (De rolletjes kunnen wat zacht aanvoelen 

direct na het bakken, als ze zijn afgekoeld hard de caramel in 

de rolletjes uit, wat ze automatisch wat harder maakt)

Optioneel: Meng de suiker met het water in een steelpan 

en kook voor 5 minuten. Glaceer de rolletjes met de 

suikersiroop of bestuif met poedersuiker. De rolletjes zijn 

zonder glazuur of poedersuiker ook heel lekker! Eet de 

rolletjes zodra ze ten minste licht, maar het liefst helemaal 

afgekoeld zijn.

Ideeën voor variaties op dit recept: 
Voor een rijkere variant: Bestrooi het deeg naast 

kaneelsuiker met grof gehakte of verkruimelde pecannoten.

Voor een hartige variant: beleg het deeg met pizzavulling 

(gepureerde tomaten, vermengd met gehakte knoflook en 

Italiaanse kruiden en ingrediënten naar smaak, bijvoorbeeld 

kaas, salami, ham en ananas, paprika, ui). Bij deze variant 

is het ook lekker om Italiaanse kruiden door het deeg te 

mengen. Doe dit tegelijkertijd met het zout, zodat eventuele 

zout uit het kruidenmengsel de gist niet aantast.

Annabel Langbein

recept
sticky buns
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 Als projectleider is Henk Lubbers 
verantwoordelijk voor dit project, maar 
hij krijgt daarbij ondersteuning van Erik 
Prinsen in de functie van Uitvoerder en Nima 
Bagherbour in de functie van Tiefbaumeister/ 
SiGeKo. SiGeKo staat voor Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzkoordinator, kortom; 
veiligheid-en gezondheidscoördinator. 
Het projectteam heeft een kantoorlocatie 
betrokken in Senden, zodat ze dicht op het 
werk zitten. Ook vanuit Oldenzaal worden 
er diverse taken verricht voor Senden. Denk 
hierbij aan administratieve werkzaamheden, 
engineering en materiaalinkoop.

De uitrol in Senden wordt verzorgd door 
onderaannemer Bolten Venneman. Op het 
moment van schrijven (november 2015) zijn 
er dagelijks 6 ploegen aan het werk met in 
totaal 80 medewerkers, die het grondwerk 
verzorgen (Tiefbau genoemd in Duitsland). De 
montagewerkzaamheden worden uitgevoerd 
door de firma Heming. Met dit Duitse bedrijf, 
gevestigd in Stadtlohn, heeft Siers al meerdere 

projecten in Nederland en 
Duitsland gerealiseerd.

De Duitse markt is anders 
dan de Nederlandse. 
Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan de lokale wetgeving. 
Ook wordt er pas gestart, 
wanneer er meer dan 
40% aan abonnementen 

verkocht is. Het is in Duitsland gebruikelijk 
dat je alleen een aansluiting krijgt als je 
ook diensten afneemt. Dit in tegenstelling 
tot Nederland, waar elk huishouden wordt 
voorzien van een aansluiting.

Kenmerkend voor Duitsland zijn de 
Mehrfamilien Häuser, panden waar 
meerdere gezinnen in wonen. Dat kennen 
we in Nederland eigenlijk niet. Dit kan dus 
inhouden dat één huishouden van meerdere 
aansluitingen wordt voorzien.

In Duitsland zijn een aantal fysieke kenmerken 
waar aan voldaan moet worden, dit in 
tegenstelling tot de Nederlandse werkwijze. 
De grootste verschillen zitten in het ontgraven 
van de geul tot een diepte van 40 cm. Dit ter 
voorkoming van kabelschades. Met deze diepte 
gaan we over de andere nutsvoorzieningen 
heen. En het straatwerk moet worden 
ingewassen met zand als de werkzaamheden 
zijn afgerond, dit wordt Einschlämmen 
genoemd. 

De verwachting is dat we het project Senden 
half april afronden. Na afronding van Senden 
hoeven we nog niet te verhuizen. Want 
de aangrenzende dorpen Ottmarsbocholt, 
Bösensell en het gewerbegebiet 
(industrieterrein) van Senden staan nog op 
stapel.

Aanleg glasvezel 
SENDEN

Siers is afgelopen zomer in opdracht van Deutsche Glasfaser gestart met de verglazing van 
Senden. Senden ligt in de deelstaat Nordrhein-Westfalen in de omgeving van Münster en telt zo’n 
20.000 inwoners.

3380 gebouwen

2008 actieve aansluitingen

100 km voedingskabel

370 km aansluitkabels

v.l.n.r.  
Nima Bagherbour, 

Henk Lubbers en 
Erik Prinsen
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“Kenmerkend voor Duitsland 
zijn de Mehrfamilien Häuser, 
panden waar meerdere 
gezinnen in wonen.”
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Geboren

15 april 2015

Jelle & Marjolein Andela

9 oktober 2015

Antoine & Anita Soethout
getrouwd

Nikki 
Dochter van  

Wouter & Kim Brinkman 
23 augustus 2015

Lennox 
Dochter van  

Tommy Leushuis & Leonie Stolze 
3 augustus 2015

Julian 
Zoon van  

Arjan & Erica Koster 
7 augustus 2015

Christophe 
Zoon van 

Henri & Erika van de Wal 
17 september 2015

Danique 
Dochter van 

Martin & Kim Visscher 
25 augustus 2015

Babs 
Dochter van 

Bas Damink & Ellen Snijders 
18 november 2015
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Ook dit jaar heeft Sinterklaas weer een bezoekje gebracht 

aan de Siers kinderen.

Het was nog wel even spannend. Alle kinderen waren, moe 

van het knutselen of de circusworkshop, op Sinterklaas aan 

het wachten, maar Amerigo (het paard van Sinterklaas) 

bleek zoek te zijn. Gelukkig kwam Sinterklaas Peter Siers 

tegen, die hem vreemd aan had gekeken en vroeg: “Moet 

u niet naar de Siers kinderen toe?” Toen Sinterklaas het 

verhaal uit had gelegd, kwam Peter Siers met de oplossing: 

“Hier, neem een trekker van Siers mee en ga als een speer 

naar Het Landhuis toe, de kinderen zitten te wachten.” 

Na lang wachten en zingen kwam alles toch nog goed en 

hebben we er met z’n allen een fantastische middag van 

gemaakt. Gelukkig is Amerigo inmiddels weer terecht!

Aan het einde van de middag gingen alle kinderen moe, 

maar voldaan en met een cadeautje huiswaarts!

Sinterklaas

op bezoek
bij Siers

“...Sinterklaasje kom maar 
binnen met je knecht  
want we zitten allemaal  
even recht...”







“Niet sneller maar 
slimmer in én  
rondom de sleuf!”
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Interview met...
Henriette Derks

Officieel is het Henriëtte Derks, maar iedereen 
mag haar vanaf dag één Jet noemen.

Jet is 44 lentes jong, heeft met haar man Erik 3 
kinderen en woont in het Gelderse Overasselt 
(Gemeente Heumen). Helaas is Siers toen ze 
Heumen in 2014 verglaasde, haar huis in het 
buitengebied vergeten. Maar Jet houdt zich 
aanbevolen dat Siers haar in de toekomst nog 
een keer aansluit. 

Zo’n 6 jaar geleden heeft de familie een klein 
arbeidershuisje gekocht op het platteland, 
net buiten het dorp. Toen ze dit kochten 
wist ze ook meteen dat ze een taxibedrijf 
zouden moeten starten om hun 3 kinderen 
van en naar school, sportclubjes en feestjes 
te brengen. Het huis is inmiddels platgegooid 
en er wordt nu geheel in eigen beheer een 
boerderij gebouwd. Bouwen aan het huis 
is inmiddels ook - de enige - (uit de hand 
gelopen) hobby geworden. De verwachting is 
dat het over 5 jaar helemaal klaar is, dus met 
deurklinken, plinten en iets wat lijkt op een 
tuin.

Jet is al 13 jaar werkzaam in de ondergrondse 
infra. Ze staat voor authenticiteit “What you 
see is what you get”. Daarbij spelen openheid, 
duidelijkheid en eerlijkheid een belangrijke 
rol. Jet kijkt niet technisch inhoudelijk naar 
het aannemerswerk, dus je moet haar 
niet vragen een materiaallijst te maken: 
dat komt niet goed. Ze kijkt bedrijfskundig 
naar de procesgang en projecten, waarbij 
verbetertrajecten haar specialiteit zijn. Dit is 
een andere manier van leidinggeven dan wat 
de meeste Siers medewerkers gewend zijn.

Siers was niet onbekend voor Jet. Toen 
ze regiomanager was bij Liander, had ze 
regelmatig contact met Herman Oude Lohuis 
en Harold Bonte over het functioneren van 
Siers in de regio Veluwe. 

In verband met de afwezigheid van Eltjo van 
Leeuwen is Jet in het gebied van Johan van 
der Werff terecht gekomen. Daar vervulde ze 
tijdelijk de rol van teamleider en stuurde ze de 
uitvoerders van L&M in Ridderkerk aan. Hierbij 
lag de focus op afspraken maken, structuur 
aanbrengen en uniformiteit bewerkstelligen 
binnen de uitvoerdersclub. 

Na deze periode en het succesvol vervullen 
van bovengenoemde functie kwam Jet 
weer met Harold in gesprek, hij wilde graag 
dat ze de keten in het gebied Noordoost 
ging optimaliseren. Nog geen week later 

kwam het verzoek om de functie van 
Bedrijfsleider te vervullen daarbij, zodat 
Jan Boonstra het commerciële team kon 
gaan ondersteunen. Hoe zaken slimmer en 
efficiënter aangepakt kunnen worden en hoe 
de rol en taakverdeling tussen Siers en haar 
opdrachtgevers verbeterd kan worden, is haar 
ding. Ondanks dat ze interim is, vervult ze deze 
functie met veel betrokkenheid, ze is een echt 
mensen-mens. Wanneer de basis staat, een 
aantal verbeterinitiatieven op de rit zijn, en de 
neuzen dezelfde kant op staan, kan Jet weer 
met een gerust hart uitvliegen. Toch heeft 
Siers al zeker een mooi plekje in haar hart 
veroverd, dus helemaal onbewogen zal ze het 
Siers pand niet verlaten. 

Jet werkt als ZZP-er, ze heeft hiervoor gekozen 
omdat ze het leuk vindt om in meerdere 
keukens te kijken, zich hierin te ontwikkelen 
en te leren. Ze vindt het prettig om met 
verschillende dingen bezig te zijn en haar 
kennis te delen. Wanneer ze een project 
heeft afgerond, gaat ze niet meteen door 
naar de volgende, maar gaat ze thuis een 
paar weken opnieuw kennis maken met haar 
kinderen alvorens ze aan een nieuwe klus 
begint. Gelukkig heeft ze thuis een “gouden” 
oppas die haar hele huishouden bestiert 
in drukke tijden. Het bevalt Jet prima in de 
mannenwereld, ze zou niet anders willen! 
Voordeel van 80 mannen en 1 vrouw, ze 
kennen meteen je naam. Dat is voor Jet 
natuurlijk wat lastiger. 

Voor de toekomst wenst Jet Siers iets meer 
‘helikopterview’ toe, zodat Siers beter in staat 
is om vooruit te kijken in plaats van op het 
werk te bedenken hoe ze het gaan maken. Nu 
leven we vaak in de waan van de dag, hebben 
we een half voorbereide map onder de arm 
en is er van alles vooral niet geregeld. Dat 
betekent dat we veel oponthoud hebben op 
de sleuf, niet door kunnen doordat materiaal 
ontbreekt of documenten niet op orde zijn. 
‘Regeren is vooruit zien’, dus het zou mooi zijn 
als we daar als Siers nog beter in slagen. Jet 
ziet dat Siers in dat kader met de juiste dingen 
bezig is, bijvoorbeeld door de invoering van de 
werkbegroting en een aantal apps op de sleuf, 
die rechtstreeks informatie geven.

De Siers tradities sieren het bedrijf! Ondanks 
wat (terecht) gemopper zo her en der, is 
er gelukkig ook nog voldoende plaats voor 
een grap en een grol. Siers is een mooi 
familiebedrijf met een hoge mate van 
betrokkenheid. Iedereen zet zijn schouders 
eronder. “Eerst iets goed bezien voordat we 
het gaan uitproberen” is kenmerkend. Ook de 
verbondenheid die oud medewerkers nog met 
het bedrijf hebben is iets waar je als bedrijf 
zeker trots op mag zijn! 
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Siers Infraconsult  

verwerkt aansluitschetsen 

Alliander op afstand

De tekenaars bij elkaar: v.l.n.r. Bjorn Döbber, Jos Gosselt, Hülyä Bilik, Chris Bolderman, Marco Kool (Alliander), Antony Vogelzang, Peter 
Pols en Eric Beumer (laatste 2 personen niet op foto).
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Eerder dit jaar heeft Peter Pols met zijn team een proces 
ingericht om Liander Aanleg Support op afstand te 
ondersteunen met de vervaardiging van projecttekeningen. 
We gaan nu ook voor de as-built gegevens diensten 
verlenen.

Begin november is Siers Infraconsult een pilot gestart met 
het werken op afstand voor het Alliander Data Service 
Center (ADSC). Het ADSC is verantwoordelijk voor een goede 
vastlegging van de netwerkgegevens in de GIS-omgeving 
(GIS = Geografisch Informatie Systeem). Op afstand werken 
betekent, dat we vanuit onze eigen vestiging netwerk-
informatie kunnen bewerken binnen het GIS-pakket NRG 
van Alliander. Dit, zonder dat bestanden over en weer 
uitgewisseld hoeven te worden, zodat er geen gevaar is voor 
verschillende versies van informatie. 

Uitbesteding heeft voordelen voor Alliander: de project- 
en teamleiding wordt niet belast met aansturing, er wordt 
geen gebruik gemaakt van Alliander werkplekken en de 
in te zetten capaciteit is veel flexibeler dan bij inhuur van 
medewerkers. 

Voor Siers biedt het werken vanuit eigen vestiging ook 
voordelen: gemakkelijker schakelen met mensen en minder 
reisafstand.

Alliander ziet door het jaar heen pieken en dalen optreden in 
de verwerking van aansluitschetsen. Dat was voor Alliander 
de trigger om naar een externe dienstverlener te zoeken, die 
flexibel kan aanvullen op de eigen capaciteit van de (ADSC’s) 
in Apeldoorn, Leiden, Amsterdam, Leeuwarden en Nijmegen. 

Omdat Siers al jaren tekenaars gedetacheerd heeft bij 
de ADSC’s waren we één van de aanbieders voor deze 
uitbesteding en zijn we inmiddels opdrachtnemer voor de 
pilotfase. Wij kennen het werk van Alliander en Alliander 
kent het niveau van onze tekenaars.

We hadden al ervaring met het werken op afstand in 
GIS-omgeving voor diverse opdrachtgevers, zoals Enexis, 
Endinet, Vitens, Cogas, Rendo en Ziggo en dat gaf ons 
een streepje voor op de concurrentie. Siers heeft daarbij 
een groot voordeel boven de technische uitzendbureaus, 
omdat we eigen interne project-teams hebben. Dit betekent 
dat we instructie en begeleiding van de tekenaars en de 
kwaliteitsborging goed in de vingers hebben. En daarmee 
bieden we meerwaarde in de ontzorging van onze 
opdrachtgever.

Alliander wil graag een team achter de hand hebben dat 
1.400 aansluitschetsen per week kan verwerken in haar GIS 
pakket NRG. Binnen de pilot heeft Siers dit team inmiddels 
ingericht. 

In de eerste fase is veel specifieke kennis overgebracht 
door Marco Kool van Alliander. Marco gaat ook de 
kwaliteitscontrole namens Alliander uitvoeren en zijn eerste 
indruk daarbij is goed. Eric Beumer stuurt dit project aan, 
Chris Bolderman, Antony Vogelzang en Jos Gosselt zijn de 
kennisdragers en bewaken de werkwijze, de technische 
specificaties, de kwaliteit en de voortgang.

Met deze opdracht is voor Siers Infraconsult een belangrijke 
brug geslagen naar de toekomstige samenwerking met 
Alliander.

Marco Kool 
(Alliander) 

overlegt met 
Chris, Antony en 

Bjorn over de 
werkwijze bij het 

verwerken van de 
schetsen.
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Siers installatietechniek
Voor niets gaat de zon op...

In 1998 kocht John Velthuis een oude kleuterschool, die al 

jaren leegstond en al enige tijd als kantoorruimte gebruikt 

werd door meerdere bedrijven. Van 2 lokalen heeft hij zijn 

woonhuis gemaakt, de overige lokalen werden omgebouwd 

tot bedrijfsruimte voor zijn architectenbureau. John heeft 

destijds Muller ingeschakeld voor de installatietechnische 

werkzaamheden. Hier heeft hij altijd goede ervaringen mee 

gehad. 

De keuze was dan ook niet moeilijk toen John op zoek was 

naar een installatiebedrijf voor zonnepanelen. “Ik heb me 

door meerdere partijen laten informeren, maar gunde 

de opdracht aan Siers. Zo houden we het in Oldenzaal 

en ook het onderhoud wordt daardoor eenvoudiger.” De 

reden voor de aanschaf van zonnepanelen was niet alleen 

maatschappelijk. “Mijn klanten adviseer ik tegenwoordig 

altijd voor duurzame oplossingen te kiezen. Het zou vreemd 

zijn als ik hier zelf dan niet aan mee zou doen.” 

Een architect zou een architect niet zijn als hij geen speciale 

wensen had aan de manier waarop de zonnepanelen 

geïnstalleerd moesten worden. Hij wilde ze natuurlijk niet op 

het schuine dak hebben, maar ze moesten op het platte dak 

komen. De ideale hellingshoek voor panelen is 35 graden, 

gericht op het zuiden. Omdat ze op die manier teveel in 

het zicht zouden komen en ze van oost naar west liggen, 

moest er een speciale onderconstructie worden gemaakt, 

waarmee ze in een hoek van 5 graden konden worden 

gezet. Daarvoor waren speciale panelen nodig van het 

type dunne film, elk met een vermogen van 170Wp. Voor 

zijn totale jaarverbruik heeft John Velthuis niet voldoende 

panelen, maar de helft van het verbruik zal ongeveer met de 

panelen opgewekt moeten kunnen worden. 

De installatie is geplaatst met een omvormer van Solar 

Edge. Per twee PV panelen is er een optimizer geïnstalleerd. 

Hierdoor produceren de panelen meer vermogen en 

worden ze ‘intelligent’. Met dit systeem heeft zowel de klant 

als de installateur volledig zicht op de systeemwerking van 

de installatie: 

 Zicht en controle op de prestatie van elk paneel   

 binnen het systeem.                                     

 De installatie is te monitoren middels de gratis   

 iPhone en Android app.

John Velthuis kan op z’n telefoon en via de computer 

precies zien hoeveel vermogen de zonnepanelen iedere 

dag opleveren, zelfs per paneel nauwkeurig. Zo zou je 

er uiteindelijk zelfs voor kunnen kiezen om panelen te 

verplaatsen, als blijkt dat ze op een andere plek meer 

vermogen opleveren.

John: “Ik ben erg tevreden over de installatiewerkzaam-

heden. Vanaf de straat zijn de panelen nauwelijks zichtbaar, 

alle kabels zijn netjes weggewerkt en lopen via één punt 

naar binnen. Nu maar hopen dat het veel energie oplevert!” 



De installatie van deze zonnepanelen is toekomstbestendig 

• Vervanging: nieuwe panelen kunnen tussen de bestaande panelen in dezelfde string geplaats 
worden onafhankelijk van fabricaat en vermogen van het PV paneel. 

• Uitbreiding: flexibiliteit in het bijplaatsen van panelen wanneer het verbruik stijgt. 

• Voorbereid op mismatch van toekomstige schaduw, ongelijkmatige veroudering etc. 

• Lage vervangingskosten van de omvormer buiten de garantie periode. 

 
Bescherm uw bezit 

• De panelen zijn voorzien van automatische spanningsafschakeling. 

• Het systeem van Solar Edge voldoet aan de hoogste veiligheidsrichtlijnen. 

• Het systeem voldoet aan toekomstige verzekeringseisen. 

 
Siers Installatietechniek is officiële dealer van Solar Edge zonnepanelen.

En dan nog even dit... 



Aan de Bats
Herman Siers
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Aan de Bats... 
Herman Siers

“Ik geef de Bats door aan diegene 
die het langst bij Siers in dienst is:  
Wim Hunting.”

Volgens de ‘legende’ bent u begonnen met de Bats 

aan de fiets. Ging u letterlijk met de Bats onder de 

snelbinders op de fiets door de regio om sleuven te 

graven en kabels te trekken of ging dit in werkelijkheid 

anders?  

“Ik ben weleens met de Bats achterop de fiets op pad 

gegaan ja, maar in werkelijkheid gooide ik de Bats 

achterin de auto en reed ik naar de projecten.”

Hoe lang heeft u zelf in de sleuf gestaan?  

“Ongeveer een jaar lang.”

Wanneer kwam hier verandering in en hoe ging dat in 

z’n werk?  

“Op een gegeven moment moesten er meer mensen 

worden aangenomen en die moesten natuurlijk worden 

aangestuurd, dus dat ben ik gaan doen. Ben Olde 

Scholtenhuis en Frans Ankoné deden de administratie voor 

mij, zodat ik mijzelf op de projecten en bij opdrachtgevers 

kon begeven.” 

In die tijd stond je met veel meer mensen in de sleuf. 

Het gaat nu allemaal veel efficiënter. Vindt u dat een 

positieve verandering of is het misschien ook wel 

jammer?  

“Dat is absoluut een positieve verandering. Het was altijd 

best gezellig, maar hoe efficiënter, hoe beter.” 

Er wordt in weer en wind gewerkt in de sleuf. Zijn 

er momenten geweest waarop u uw werk buiten 

vervloekt heeft?  

“Nee, nooit. Ik was eraan gewend om in weer en wind 

buiten te zijn. Ik ben vanaf 1950 in de bouw werkzaam 

geweest en heb het nog steeds nooit koud.”

De veiligheidsnormen zijn enorm aangescherpt. Hoe 

denkt u daarover?  

“Dat loopt echt de spuigaten uit! Veiligheid stond bij ons 

altijd voorop. Ik snap dat er regels moeten zijn, maar de 

normen die nu gelden gaan echt te ver.”

Bent u weleens in een gevaarlijke situatie terecht 

gekomen?  

“Ja, in de tijd dat ik zelf nog in de sleuf werkte, in de jaren 

‘60 dus, waren we eens aan het werk in een diep riool. Er 

was toen plotseling gevaar voor instorten. Een deel van 

de grond kwam al naar beneden, waardoor we rondom 

bedekt waren met zand. We konden ons gelukkig met de 

handen en later met de bats uitgraven.” 

U begon met de aanleg van gasleidingen en kabels, 

daarin zag u een kans. Had u ervaring met het 

aanleggen van kabels en leidingen?  

“Jazeker, ik heb voor de start van Siers jarenlang gewerkt 

voor het Gelders kabellegbedrijf.”

Is de aanleg van de andere kabels en leidingen er toen 

vanzelf bijgekomen of bent u daar actief voor op pad 

geweest?  

“Daar ben ik zelf actief voor op pad geweest, het kwam 

niet zomaar aanwaaien. In die tijd was Theo Volmer er om 

mij daarbij te ondersteunen.” 

Tegenwoordig is de Bats nog steeds onmisbaar bij onze 

werkzaamheden. Denkt u dat daar ooit verandering in 

zal komen?  

“Nee, deze zal altijd onmisbaar blijven. Met machines richt 

je veel sneller schade aan.”

Herman Siers, oprichter van Siers, doet de aftrap van een nieuwe rubriek in De Bats. In deze rubriek komen mensen aan 

het woord die Siers door de jaren heen hebben gevormd. De Bats wordt iedere keer doorgegeven aan iemand anders. 
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Op pad met... 
Bart Wolbert

07.45 uur 
Bart wacht me al op in de werkplaats, waar zijn servicewagen 
gereed staat voor vertrek. Buiten regent het en de dag 
ervoor heeft de winter zijn intrede gedaan tot sneeuw aan 
toe. Ik hoop dat de weergoden ons vandaag iets beter gezind 
zijn.

Bart moet eerst nog even een band in de servicewagen 
leggen en van achter uit het magazijn een nieuwe kachel 
ophalen. Omdat ik zijn werkdag van A tot Z mee wil maken, 
loop ik met hem mee.

08.00 uur 
Als de spullen in de servicewagen staan, kunnen we 
vertrekken. Op naar Geesteren! De voorman die daar aan 
het werk is heeft gebeld. De kachel in de keet doet het niet 
meer naar behoren en dat is behoorlijk vervelend nu het 
weer kouder wordt. 

Onderweg begint Bart te vertellen over zijn loopbaan en 

werkzaamheden bij Siers. Het rijden op de vrachtwagen is 
hem met de paplepel ingegoten. Zijn opa heeft altijd op de 
vrachtwagen gereden voor Reef en ook zijn vader is altijd 
vrachtwagenchauffeur geweest. Zelfs zijn broertje rijdt op de 
vrachtwagen. In 2009 begon Bart bij de Technische Dienst 
als monteur in de werkplaats. In 2012 bleek dat collega 
Albert teveel last kreeg van zijn knie en het verstandiger 
was de werkzaamheden op de servicewagen aan iemand 
anders over te dragen. Bart had bij zijn vorige werkgever, 
Heisterkamp, zijn vrachtwagenrijbewijs gehaald en had bij 
Siers al eens laten vallen wel open te staan voor de baan op 
de servicewagen. Die beslissing was dus snel genomen. 

08.30 uur 
Bart manoeuvreert de servicewagen handig tussen de 
afzethekken door en parkeert hem voor de Siers keet. Bart 
trekt z’n overal en werkjas aan en gaat meteen aan de 
slag met de kachel. Als deze lijkt te zijn gemaakt, komt de 
voorman een kijkje nemen en vraagt hem of hij ook gedacht 

Sinds mei 2009 is hij werkzaam bij Siers. Met meer dan 2 meter lengte is hij moeilijk over het hoofd te zien. In oktober 2012 
heeft hij zijn werkzaamheden ‘geruild’ met collega Albert en is hij op de servicewagen gaan rijden. Zijn werkzaamheden 
bestaan nu voornamelijk uit het keuren en onderhoud van de materialen en het oplossen van storingen. Met zijn 
servicewagen rijdt hij heel Nederland door. Vandaag aan mij de eer een dagje met hem mee te rijden.
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heeft aan de klingelateur voor de trekker. Deze staat een 
eindje verderop in de wei geparkeerd. 

09.15 uur 
Na een heerlijk vers kopje koffie begeven we ons door de 
drekkige grond naar de trekker. Het probleempje is snel 
opgelost, ze kunnen weer de weg op met de trekker.

Bart houdt van tevreden mensen en kan erg moeilijk ‘nee’ 
zeggen. Hij rijdt het hele land door met z’n servicewagen 
en zijn werkzaamheden zijn heel divers. “Van aggregaat tot 
trekker, ze bellen mij overal voor! Ik praat met iedereen en 
krijg overal koffie aangeboden, het is dus zeker niet saai! Op 
drukke dagen heb ik zo 40 tot 50 telefoontjes. Soms kan ik 
het telefonisch oplossen, anders schrijf ik het in m’n boekje 
en kijk ik wanneer ik tijd heb om er naartoe te gaan.” 

09.30 uur 
Terug bij de keet blijkt de kachel het toch weer te hebben 
opgegeven. Gelukkig heeft Bart rekening gehouden met dit 
scenario en staat er een nieuwe kachel in de servicewagen. 
In een oogwenk heeft hij deze gemonteerd en aan de praat 
en kunnen we onze weg vervolgen.

09.45 uur 
Onderweg naar Brummen vraag ik Bart naar zijn privéleven. 
Zijn vriendin Chantal werkt als receptioniste bij een 
zwembad, samen hebben ze een dochtertje Noek, 2,5 jaar 
oud inmiddels. “Er zijn dagen dat ik heel vroeg van huis 
moet, dan slapen mijn vriendin en dochtertje nog. Op die 
dagen probeer ik altijd bij het avondeten weer thuis te zijn. 
Gelukkig lukt dat meestal wel.” Naast zijn gezin besteedt 
hij ook veel tijd aan de carnaval, als voorzitter van de 
Technische Commissie van De Oelewappers. 

Door een afgesloten weg tussen Voorst en Brummen 
worden we verplicht een omweg te maken. Over het 
platteland rijden we over de smalle weggetjes met zowel 
links als rechts een zachte berm, wat duidelijk te zien is 
aan de modder die overal ligt. Ik voel me veilig naast deze 
ervaren chauffeur, die af en toe de servicewagen moeiteloos 
in de achteruit zet om ruimte te maken voor 
een tegenligger. 

10.45 uur 
Als we eenmaal het juiste adres in Brummen 
hebben gevonden, rijden we de oprit op van 
wat een echt spookhuis blijkt te zijn. Helemaal 
verweerd, groene aanslag overal en de 
kogelgaten van de oorlog nog zichtbaar in de 

muren. De vader van de bewoner, een baron, blijkt hier in de 
oorlog doodgeschoten te zijn. 

De ploeg, die hier bezig is met de aanleg van een nieuwe 
kabelroute, heeft te kampen met een lekke band van 
een haspelwagen. Ook hier blijkt weer dat Bart overal op 
is voorbereid. De aggregaat voor de aandrijving van de 
luchtsleutel zit zonder brandstof en moet worden bijgetankt. 
Geen probleem, want Bart heeft altijd een kleine voorraad 
brandstof bij zich. Als de band vervangen is, komt de baron 
naar buiten om verhaal te halen. Hij vraagt zich af wie we zijn 
en wat we komen doen. Er zijn nu wel heel veel mensen op 
zijn terrein. Wij hebben het gevoel dat hij graag even gemeld 
wil hebben dat hij morgen zijn 70e verjaardag zal vieren en 
nadat we hem een fijne verjaardag hebben gewenst, kan 
Bart verder met zijn werkzaamheden. Er komt ook nog een 
collega met een aanhanger die iets mankeert. Nu hij er toch 
is, kan Bart daar ook meteen even naar kijken. 

11.45 uur 
Wederom een paar tevreden collega’s achterlatend, 
aanvaarden we de terugreis richting het mooie Twente. 
Ook nu moeten we een omweg nemen en rijden we langs 
prachtige huizen en landschappen om in Oldenzaal voor 
de lunch aan te kunnen schuiven bij de collega’s van de 
Technische Dienst. 

Aan het einde van de rit worden we nog even gebeld door 
collega Rob Beernink: “Normaal bel je altijd wel even, maar 
daar heb je nu zeker geen tijd voor!” Nee, daar heeft Bart 
inderdaad geen tijd voor gehad. Hij heeft honderduit gepraat 
over zijn dagelijkse beslommeringen.

Bart, het is me duidelijk geworden dat jij 
voor de collega’s in het veld onmisbaar 
bent. Je bent een waardevolle kracht 
voor Siers, die veel plezier heeft in 
zijn werk! Bedankt dat ik met je mee 
mocht!

Lotte Huijsman
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AAN HET WERK IN “010”
Rotterdam Zuid - kabelwerk

In dit gedeelte van Rotterdam is Siers bezig 
met de aanleg van een kabelroute. Met 
deze kabelroute, die bij ons in opdracht is 
gegeven door Stedin, wordt een verbinding 
gemaakt tussen 2 schakelstations. Hiermee 
wil men de levering en zekerheid van de 
stroomvoorziening van Rotterdam Zuid 
verbeteren.

Half oktober is Siers hier gestart met de 
aanleg van een tracé van 3.200 meter. Het 
tracé is opgedeeld in 6 stukken, welke achter 
elkaar worden uitgevoerd. Tussen deze 6 
tracé’s komen verbindingsmoffen. Er werken 
ongeveer 10 mensen aan het project, wat 
niet zonder slag of stoot gaat, omdat op 
sommige plekken eerst een funderingslaag 
van ongeveer 50cm repac verwijderd moet 
worden. Vervolgens worden de kabels 
getrokken en moet de sleuf weer met 
eenzelfde dichtheid als daarvoor worden 
gedicht. Dit komt zeer nauw, de verdichting 
van de repac moet minimaal 98% van de 
beginsituatie zijn en voor het zand 95%. In 
het tweede deel van het tracé, zichtbaar op 
de foto’s, worden eerst mantelbuizen gelegd, 
de kabels worden daar in een later stadium 
doorheen getrokken. De gemeente zorgt er 
vervolgens voor dat het straatwerk er weer 
netjes in komt te liggen. Het project moet 
voor het einde van 2015 zijn afgerond.

Rotterdam Noord - vervangen gas- en 
waterleidingen en elektrakabels

Op een bedrijventerrein in Rotterdam Noord 
wordt door Siers gewerkt aan een tracé 
van ongeveer een kilometer lang voor het 
vervangen van electriciteitskabels en het 
vervangen van water- en gasleidingen. In 
september 2014 zijn de medewerkers van 
Siers hier begonnen, in opdracht van Stedin en 
Evides. Omdat ze hier in bepaalde gedeeltes 
in vervuilde grond werken, worden 
speciale voorzorgsmaatregelen 
getroffen. Het werk wordt 
bijvoorbeeld volledig afgezet met 
hekken, de medewerkers dienen 
bij het verlaten van de werkplek 
hun laarzen schoon te maken en 
ze dragen speciale, blauwe overalls 
geschikt om te werken in vervuilde 
grond. Bij de schaft worden deze 
overalls iedere keer vervangen door 
nieuwe. Zo blijft ook de schaftkeet 
schoon. Ook loopt er continu een 
z.g. DLP-er mee die de kwaliteit 
van de grond beoordeeld en een 
logboek bijhoudt.

Ook bij dit project is de planning 
voor het einde van het jaar klaar te 
zijn met de werkzaamheden. 
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Johan van der Werff: 
 
“Onze werkvoorbereiders, Bas Besems en Eugène Chömpff, zijn 
dagelijks onder meer bezig met het controleren van de opdrachten 
van onze opdrachtgevers, controleren of de juiste materialen besteld 
zijn, Klic-melding uitvoeren, eventuele vergunningen aanvragen en 
assisteren bij het versturen van de PV’s naar onze opdrachtgever. En 
dat is nog maar een kleine greep uit het dagelijkse, dynamische leven 
van de werkvoorbereiders. 

Verder houden de diverse uitvoerders (Thijs , Ron, Roy, Danny en 
Ronald) op de vestiging Ridderkerk zich, onder de bezielende leiding 
van Eltjo van Leeuwen, bezig met waterleidingwerkzaamheden voor 
Evides en Oasen. Voor Evides draaien we bovendien om de 4 weken 
ook nog een 24/7 storingsdienst. In die week staan we dag en nacht 
paraat om storingen op te lossen. Daarnaast verrichten we veel 
werkzaamheden op gas- en elektriciteitsgebied, voornamelijk voor 
Stedin en Joulz Energy Solutions. “
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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 
(communicatie@siersgroep.nl)

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




