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Voorwoord
Nu ik dit voorwoord schrijf, realiseer ik me dat de bouwvak alweer voor de deur staat. De eerste helft van 2016 ligt achter ons.
Het is op alle fronten tot op heden een onrustig jaar geweest.
We hebben invulling moeten geven aan nieuwe contracten

geven die belangrijk is om kwalitatief goed en veilig te blijven

zoals Stedin en NoNed, waarbij een opstart en inrichting van

werken.

een gebied altijd diverse uitdagingen met zich meebrengt. De
locaties Hasselt en Twello hebben we verlaten en hiervoor
hebben we in Hattem, goed centraal in ons NoNed-gebied, bij

Alle veranderingen zoals hierboven beschreven,
gecombineerd met sterke prijsdruk in de markt en het vele

firma Veluwenkamp een nieuw onderkomen gevonden.

werk dat iedere week vrijkomt bij onze opdrachtgevers,

Het Ziggo-contract in Zuid-West hebben we verloren, met als

getrokken moet worden.

gevolg dat de Telecomorganisatie op dit moment het pand in
Waddinxveen aan het verlaten is. Goed te melden is wel dat
Ziggo wel opdrachtgever voor ons blijft omdat we in NoordOost het contract wel gegund hebben gekregen. Hier wordt
op dit moment een nieuwe organisatie in Oldenzaal voor
ingericht.
De werkzaamheden in Duitsland lijken steeds meer te
ontwikkelen tot een stabiele werkstroom, waarbij nu
de inrichting van onze organisatie de hoofdfocus is om
handen en voeten te kunnen geven aan deze uitdaging.
Doel is om de bestaande Siers GmbH actief te maken en
alle werkzaamheden in Duitsland via deze GmbH te laten
verlopen.
Binnen Infraconsult hebben we een grote opdracht gegund
gekregen van Liander, waarbij we met veel mensen proberen
deze opdracht succesvol uit te voeren. Daarnaast is het erg
druk op de calculatie en engineeringsafdeling om zaken goed
voor te bereiden voor onze mensen buiten.
Intern zijn we al geruime tijd druk om processen te
optimaliseren, ICT-oplossingen in het primaire proces in te
voeren en faalkosten te reduceren. Ook hebben we dit jaar
het Zo Doo’w’t@Siers-programma geïntroduceerd. Binnen dit
kwaliteitsprogramma worden belangrijke veiligheidsthema’s
en focusgebieden van Siers in het algemeen toegelicht

geeft iedereen het gevoel dat het onrustig is en er flink aan

Daarnaast is de directie bezig met rondgangen langs de
werken. We merken dat deze van beide kanten als prettig
worden ervaren en zullen hier de komende tijd zeker mee
doorgaan.
Qua resultaten zie ik toch weer donkere wolken ontstaan, we
zullen alle zeilen moeten bijzetten. Dat is echt een uitdaging,
maar we hebben gezamenlijk vorig jaar laten zien dat het kan,
dus ik hoop dat we dezelfde omslag kunnen maken, zodat we
aan het eind van het jaar toch weer positieve cijfers kunnen
laten zien.
Ondanks die donkere wolken hebben we toch besloten
het harde werken te belonen door het organiseren van
een personeelsfeest. We kijken terug op een gezellige en
geslaagde avond, waarbij ik tevens mijn 25-jarig jubileum heb
gevierd.
Voor nu zullen we ons voor de volle 100% moeten blijven
inzetten, waarbij kwaliteit leveren en veilig werken zoals altijd
de hoofdfocus moet blijven. Ik wens jullie allemaal een hele
fijne zomervakantie. Geniet ervan en rust goed uit zodat we
er de tweede helft van 2016 samen vol voor kunnen gaan!
Peter Siers
Algemeen directeur

met posters, filmpjes en toolboxen. Deze thema’s zullen

Altijd bereikbaar voor vragen of opmerkingen:

de komende jaren periodiek worden aangeboden om zo

p.siers@siersgroep.nl / 0541 - 572215

iedereen die binnen Siers werkzaam is die informatie te
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Koningsdag als deadline
S iers heeft van Enexis de opdracht gekregen om
vervangen voor PE in het centrum van Zwolle.

Siers kreeg vanuit de gemeente Zwolle
en Enexis een aantal randvoorwaarden
opgelegd.

Uitvoerder Tom Mulder: “De gasleiding ligt

•

Er mag niet op vrijdag gewerkt worden;

•

Iedere donderdagmiddag dient

vanuit het Solo contract een PVC gasleiding te

onder een overdekt winkelcentrum, voor de
ingang van diverse grote winkelketens. Dat is
meteen ook de reden voor het vervangen van

de projectlocatie straatwerkklaar

deze gasleiding. Deze PVC leiding bevat veel

achtergelaten te worden;

mofverbindingen en aansluitingen. Een aantal van
deze verbindingen is niet meer in gebruik en elke

•

die uitlaatgassen uitstoten i.v.m. fijnstof;

mofverbinding of aansluiting vergroot de kans
op een lekkage. Een mogelijke gaslekkage in een
overdekt winkelcentrum is absoluut niet veilig

•

Bij elke gasdoorverbinding / opkapping

leidingdeel.”

dienen leidingdelen niet alleen drukloos
maar ook gasloos gemaakt te worden

Naast al die randvoorwaarden dienden de

d.m.v. air-moven;

werkzaamheden ook nog eens in de eerste week
koning en koningin op Koningsdag, 27 april.
Om aan al deze voorwaarden te kunnen voldoen,
is onder andere gewerkt met een elektrische
kraan. Deze stoten geen uitlaatgassen uit en waren
derhalve uitermate geschikt voor dit project.
Verder is tijdelijk een extra ploeg ingezet, omdat
de leidingen niet conform bestektekeningen in de

Bij elke gasdoorverbinding / opkapping
dient de meldkamer ingelicht te worden;

en gaf voldoende reden voor vervanging van dit

van april gereed te zijn, vanwege het bezoek van de

Er mag niet gewerkt worden met machines

•

Bij het affakkelen en air-moven dient altijd
een WV’er op het werk aanwezig te zijn;

•

Bij elke gasdoorverbinding zijn twee
ventilatoren (welke 7000m3 per/uur per
stuk aan lucht verplaatsen) aanwezig
om mogelijke restanten van gas zo goed
mogelijk te verspreiden.

grond lagen. In het verleden bleken de tekeningen
niet goed gedigitaliseerd, waardoor in eerste
instantie op de verkeerde locatie is gegraven en dus
tijd verloren is gegaan.
Het project is uiteindelijk binnen de afgesproken
termijn afgerond. De bezoekers van Koningsdag
hebben hier geen enkele hinder van ondervonden.
Zwolle
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“ Voor
dit project is
onder andere
een elektrische
kraan ingezet.
Deze stoten geen
uitlaatgassen
uit en waren
derhalve
uitermate
geschikt voor
dit project
omdat het een
half overdekt
winkelcentrum
betrof. ”
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Het is alweer 25 jaar
geleden en Rick Lempsink
gaat nog iedere dag
met veel plezier naar
zijn werk. Op 3 juni jl.
was hij 25 jaar in dienst.
Dat heeft hij uitgebreid
gevierd in de kantine van
het hoofdkantoor, in het
bijzijn van collega’s, zowel
van Siers als van Cogas,
waarmee hij in de loop
der jaren allemaal gewerkt
heeft en nog steeds werkt.
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Jubilaris... Rick Lempsink

Terug naar het begin…

In zijn vrije tijd houdt Rick zich vooral bezig met de volière

Werken met mensen met een verstandelijke beperking,

in zijn schuur, speelt hij weleens een computerspelletje

dat leek Rick het mooiste wat er was. Na de middelbare

en vindt hij het heerlijk om een eind te wandelen met de

school ging hij dan ook naar het MBO-V. In het begin van

hond. ’s Ochtends staat hij om half 6 op om voor z’n werk

de derde klas is hij helaas gestrand. Na een rustjaar heeft

nog eerst een uur met de hond te gaan wandelen. “Toen we

hij een nieuwe poging gedaan, omdat hij nog steeds graag

de hond uit het asiel haalden, was hij nogal verknipt. We

de zorg in wilde. Zijn opgedane kennis was helaas dermate

vermoeden dat hij is geslagen in het verleden. Inmiddels is

weggezakt, dat hij zowel het tweede als het derde jaar over

hij bij ons op z’n gemak en kunnen de kinderen met hem

zou moeten doen. Dat zag Rick niet zitten. Hij zou dan 6 jaar

ravotten wat ze willen.” De volière is ontstaan doordat

doen over een studie van 3 jaar.

zijn kinderen cavia’s hadden en Rick het zielig vond dat

Zijn vader was indertijd werkzaam als onderhoudsmonteur
bij Polaroid, waarmee Rick gelukkig een mooie kruiwagen
had voor een baan bij Polaroid. Hij heeft daar 2,5 jaar via
het uitzendbureau gewerkt. Tot het moment dat zijn neef,
Wilfried Ankoné, hem vroeg als grondwerker te komen

die beestjes binnen moesten zitten. Hij heeft een groot
hok voor ze in de schuur gemaakt. Dat werd vervolgens
uitgebreid voor de komst van vogeltjes en krielkipjes (voor
de verse eitjes). Het plan is om de volière nog groter te
maken en ook naar buiten door te trekken.

werken bij Siers. Daar had Rick wel oren naar. Na zo’n 8

Dit jaar wordt Rick 50, dus nog eens 25 jaar bij Siers

jaar in het gas / water werkzaam te zijn geweest, maakte

zal hij niet volmaken. Tegen die tijd kunnen we hem

hij in 1999 de overstap naar Muller Installatietechniek.

hoogstwaarschijnlijk opzoeken in z’n boerderijtje in

Daar zat hij, naar eigen zeggen, meer op z’n plek. Na 6 jaar

Frankrijk, waar hij zelfvoorzienend is met een koe voor

installatiewerkzaamheden te hebben gedaan, heeft hij 1,5

de melk en door hemzelf aangelegde elektriciteit. Dat is

jaar op de Bobcat gezeten. Vervolgens is hij aan Rendo

namelijk zijn grote droom.

uitgeleend, waarna hij helaas 10 maanden uit de running
raakte door een tennisarm. Na zijn herstel heeft hij 8 jaar bij
Cogas gezeten, waar hij als elektromonteur van Siers werd
ingehuurd. Na vervolgens 10 maanden bij Siers gewerkt te
hebben, loopt hij nu wederom bij Cogas.
Rick heeft 3 kinderen, 2 zoons en een dochter. Toen zijn
dochter 5 maanden was, zijn hij en zijn vrouw uit elkaar
gegaan. Na jaren volgens een omgangsregeling z’n kinderen
te hebben gezien, zijn ze nu oud genoeg om te komen
wanneer ze willen en ziet Rick ze vaak. “Ze wonen alle
drie niet bij mij, maar komen gelukkig regelmatig langs.
Mijn jongste dochter is ’s avonds vaak bij ons. Ze kan goed
opschieten met de jongste zoon van Rina, mijn tweede
vrouw, waarmee ik nu 8 jaar samen ben. De beide zoons
van Rina wonen wel bij ons in huis. Iedere zondag schuiven
alle kinderen bij ons aan voor het avondeten. Dat is weleens
druk, maar heel gezellig! We hebben dit doordeweeks ook
geprobeerd, maar dat is niet handig. Het is dan een komen

Naam: Rick Lempsink | Geboren: 06-07-1966 | Gehuwd
met: Rina | Kinderen: eigen: Remi (21), Perre (19) en Pleun
(15); | ‘aangenomen’: Camiel (17) en Dorian (15) | In
dienst bij Siers sinds: 3 juni 1991 | Functie: Elektromonteur
| Andere werkgevers voor Siers: Polaroid | Als ik een
andere baan moest kiezen werd ik: gynaecoloog (grapje),
dan ging ik met verstandelijk beperkte mensen werken.
| Favoriete TV programma: de Dino Show (Jandino) |
Favoriete film: animatiefilms voor volwassenen (bv. The
Incredibles) | Favoriete artiest/groep: The Cure / UB40
/ U2 | Favoriete boek: stripboeken | Favoriete sport:
honkbal | Favoriete eten: Italiaans / Indonesisch
Favoriete drankje: baco / apfelkorn | Favoriete
vakantiebestemming: Spanje (Costa Brava) | Mooiste
moment dat je hebt meegemaakt: | dat ik mijn huidige
vrouw heb ontmoet | Welke prestatie maakt je het meest
trots: dat mijn kinderen zo goed terecht zijn gekomen |
Wat is je droom: een eigen boerderijtje, liefst in Frankrijk

en gaan, omdat iedereen z’n eigen dingen heeft.”

nder de loep
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Aan de bats... Wim Hunting
Herman Siers, oprichter van het bedrijf, heeft de Bats doorgegeven aan degene die het langst in dienst is bij Siers:

Wim Hunting
Na meerdere pogingen is het eindelijk gelukt een afspraak te maken voor een interview. Wim Hunting vliegt namelijk het hele
land door voor z’n werkzaamheden. Gelukkig was het niet te ver rijden, hij had op dat moment net een project in Enschede.
1. Je bent de oudst gediende

de sleuf was ik daardoor overbodig,

geworden. Vroeger stond alles netjes

van Siers. Hoelang ben hier al in

maar ik kon me nuttig maken door wat

op papier en kwam het altijd voor

dienst?

elektrotechnische werkzaamheden uit

elkaar. Nu het allemaal in de computer

“Op 26 juli a.s. ben ik al 45 jaar in

te voeren.” Vervolgens werd “Wimke”

gaat, gaat er steeds meer mis. In de

dienst. Ik ben in 1971 begonnen met

telkens ingeschakeld voor deze

beginjaren van de computer was ik

werken voor Siers.”

werkzaamheden en zo heeft hij het

aan het werk in Druten. Daar moest

vak in de praktijk geleerd. “Cursussen

de spanning eraf gehaald worden. Dat

waren er destijds nog niet, of in ieder

werd doorgegeven aan de betrokkenen,

geval nog niet verplicht.”

maar die hadden er niet meer aan

2. Hoe ziet je privésituatie eruit?
“Ik heb een vriendin, die ik ieder
weekend bezoek in Almere. Mijn oudste
zoon Tim (36 jaar) is gehandicapt en

6. Heb je in de beginjaren nog

woont vanaf zijn 4e niet meer thuis.

met Herman Siers samen in de

Mijn andere zoon, Remko, is 32 jaar en

sleuf gestaan?

vrachtwagenchauffeur.”

“Nee, die werkte toen al niet meer zelf

3. Welke opleiding heb je
genoten?
“Alleen de LTS heb ik afgerond. Daarna
ben ik aan het werk gegaan bij een
atelier. Daar werkten alleen maar

waarop u het werk buiten

Dan deed hij z’n achterbak open en

vervloekt heeft?

vroeg of we een sigaar of sigaret

“Er zijn wel dagen geweest dat ik liever

wilden.”

in m’n bed was blijven liggen. Buiten

In die tijd waren we in de Betuwe aan

bij Siers. Hij hoorde dat m’n werk bij
het atelier me niet beviel en heeft me
gevraagd bij Siers te komen werken.”
5. Wat is je functie bij Siers?
“Na jaren aan de Bats te hebben
gewerkt, als assistent monteur,
ben ik uiteindelijk elektromonteur
geworden. Er was ooit een project in
Zevenaar voor Liander, waarbij een
aparte graafploeg werd ingehuurd. In
8

ingevoerd.”

langs bij de werken met zijn Chevrolet.

alleen maar gezeur.

“Mijn oom, Jan Hunting, was uitvoerder

gingen, moesten opnieuw worden

8. Zijn er momenten geweest

“Ik heb wel jaren in de sleuf gestaan.

terecht gekomen?

Alle gegevens die daarbij verloren

in de sleuf. Hij kwam wel regelmatig

dames, dat beviel me helemaal niet,

4. Hoe ben je toen bij Siers

gedacht de computers uit te schakelen.

het werk. We hebben daar 9 jaar lang

was het koud, nat, winderig en m’n bed
was heerlijk warm. Die dagen heeft
iedereen wel gehad, toch?”

in de klei lopen wroeten. Kranen en

9. Wordt de Bats ooit nog

graafmachines waren er toen nog niet.

overbodig, denk je?

Daarna kwam men tot de conclusie dat

“Nee, dat is onmogelijk. Er wordt nu

al dat graven niet goed kon zijn voor je

zoveel mogelijk met de kraan gegraven

lichamelijke gesteldheid. Medewerkers

en dat is natuurlijk heel goed, maar een

die toen veel zware lichamelijke arbeid

Bats blijft onmisbaar.”

hebben verricht, kregen op latere
leeftijd klachten.”
7. Vind je dat er veel veranderd is
in al die jaren?
“Wat werk betreft niet, maar de
organisatie wel degelijk. In mijn
beleving is het er niet beter op

“Ik wil de Bats graag
doorgeven aan Jan Buiting.
Hij is ooit bij mij begonnen
toen hij in dienst kwam bij
Siers. Eens per jaar gaan we
samen een biertje drinken.”

“Herman Siers
kwam regelmatig
langs bij de
werken met
zijn Chevrolet.
Dan deed hij z’n
achterbak open en
vroeg of we een
sigaar of sigaret
wilden.”
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Siers Hattem
Sinds begin 2016 heeft Siers een nieuwe locatie betrokken
aan de Hilsdijk in Hattem. Deze locatie vervangt de oude
kantoren en magazijnen in Hasselt, Raalte en Twello
voor Hoofdleidingen en Stadsverwarming. Belangrijkste
redenen voor deze verhuizing waren het vergroten van
de samenwerking en verschuiving van een aantal grote
raamcontracten naar andere regio’s.
De regio waarin Siers een ander pand wilde betrekken was
duidelijk, maar in dat gebied stond geen geschikt pand te
huur. Uiteindelijk zijn ze in de zoektocht naar vervangende
ruimte terecht gekomen bij de firma Veluwenkamp. Zij is een
belangrijke leverancier van Siers op gebied van personeel en
materieel voor grondverzetactiviteiten.
Na de aanleg van de Hanzelijn tussen Lelystad en Zwolle in
2012 kreeg Veluwenkamp de kans een nieuw pand te bouwen.
Het pand is gelegen in de landelijke omgeving van Hattem,
met zicht op het knooppunt Hattemerbroek (A28/A50) en de
spoorlijnen Lelystad-Zwolle en Amersfoort-Zwolle.
Siers heeft intrek genomen op de eerste verdieping van het
pand, dat ruimte biedt aan de teams van Hoofdleidingen,
die verantwoordelijk zijn voor de regio Veluwe/Zwolle en
een team van Stadsverwarming. Er zijn zo’n 16 werkplekken

WIST JE DAT...

ingericht en daarnaast een aantal flexwerkplekken. Verder
beschikt Siers hier over een eigen vergaderruimte en een
grote kantine, die ze gezamenlijk gebruiken met mensen van
Veluwenkamp.
Door de uitbreiding van werkvoorbereidingscapaciteit zijn de
kantoren eigenlijk alweer te klein, maar met wat schuiven van
werkplekken is dit opgelost. Daarnaast heeft Siers bij dit pand
ook beschikking over een groot magazijn met bijbehorende
werf. Van daaruit wordt, in samenwerking met Oldenzaal
en Raalte, de logistieke ondersteuning gecoördineerd voor
Hoofdleidingen en Stadsverwarming.
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• we het pand in Hattem
delen met onze relatie
Veluwenkamp;
• we met hun een
gezamenlijke kantine
hebben;
• er in die kantine
heerlijke koffie
verkrijgbaar is.
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Privatis aan het werk bij Stork
Vorig jaar is vanuit de samenwerking met het Hengelose bedrijf Klein Poelhuis het bedrijf Privatis
opgericht. Een jaar na dato zijn er meerdere projecten onder de pet van Privatis uitgevoerd. Eén
daarvan is het vervangen van de elektrische installatie in de bedrijfshal van Stork in Hengelo. Eén van
de medewerkers van Siers die hieraan heeft meegewerkt is Arjan Haverslag. Hij is al meer dan 20 jaar
werkzaam bij Siers en heeft zich 10 jaar geleden gespecialiseerd in middenspanning. Hij vertelt over het
project dat uit naam van Privatis is uitgevoerd in Hengelo.

“Zo’n 20 jaar geleden begon ik als monteur onder

voor een deel af geweest, alleen in de bedrijfshal

Bert Noeverman. Na een paar jaar werd ik bij

en die was al niet meer in gebruik.”

Cogas gedetacheerd, waar ik sindsdien meerdere
periodes heb gezeten. Ik heb niks met gas en water.
10 jaar geleden heb ik me om laten scholen naar
middenspanningsmonteur. De werkzaamheden
die je als middenspanningsmonteur moet
uitvoeren vergen meer precisie en vind ik

De installatie is pas 2 weken later in gebruik
genomen. Door de sloop van de oude bedrijfshal
heeft Stork te kampen gehad met wateroverlast.
Nadat dit opgelost was, heeft Privatis de installatie
getest en kon deze in werking worden gesteld.

interessanter dan de werkzaamheden die je als
laagspanningsmonteur doet.”
Stork is bezig met de nieuwbouw van een
grote bedrijfshal. Klein Poelhuis doet al jaren
onderhoudswerkzaamheden voor Stork en
werd gevraagd een nieuwe installatie te
plaatsen. Aangezien het bij deze klus deels om
middenspanningswerkzaamheden ging, werd
Privatis hiervoor ingeschakeld.
“We zijn hier gestart met een inventarisatie
van de bestaande installatie. Deze was erg
verouderd, veel onderdelen waren niet meer
verkrijgbaar. Vervolgens is gezocht naar de meest
geschikte installatie om de oude te vervangen.
Voor deze installatie moesten ook alle kabels
vervangen worden. Deze werden op de bestaande
transformatoren aangesloten.”
“Uiteindelijk zijn we hier zo’n 6 dagen druk mee
geweest. Het meeste werk ging eigenlijk zitten in
de nette afwerking. We hebben kabelgoten gelegd
om de kabels weg te blokken. De medewerkers van
Stork hebben in principe geen hinder ondervonden
van onze werkzaamheden. De spanning is er slechts
12

Hengelo

Arjan Haverslag

Oude installatie

“Uiteindelijk
zijn we hier zo’n
6 dagen druk
mee geweest.
Het meeste werk
ging eigenlijk
zitten in de nette
afwerking.”

Geschiedenis Stork
De officiële vestiging van de Machinefabriek Gebr. Stork &
Co in Hengelo dateert van 4 september 1868. De fabriek
vindt zijn oorsprong echter in Borne als de firma StorkMeyling & Co. De verplaatsing naar Hengelo is de start van
een steeds groter wordende onderneming, die van grote
invloed is geweest op de geschiedenis van Hengelo en
omstreken. De grondlegger van het bedrijf is C.T. (Charles
Theodorus) Stork (1822 – 1895).
Stork bouwt aanvankelijk industriële installaties in
Nederland, maar breidt later haar activiteiten uit

Nieuwe installatie

tot vrijwel alle werelddelen. Grote afnemers zijn de
suikerindustrie en de Werf Conrad in Haarlem, waaraan
complete scheepsinstallaties worden geleverd. Daarnaast
worden er onder meer turbines, dieselmotoren, pompen,
gasgeneratoren en ventilatoren geproduceerd. Vanaf
de jaren ‘50 van de 20ste eeuw begint het bedrijf aan
een grootscheepse serie fusies, naamswijzigingen en
reorganisaties, zoals zoveel bedrijven in die tijd hebben
gedaan of moesten doen. De invloed van de familie Stork
als firmanten van de fabriek neemt gaandeweg af tot er na
1968, 100 jaar na de oprichting, geen enkele Stork meer in
de directie actief is.

Nieuwe kabelgoten
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Motortoertocht

Geef je op!

3 september 2016
Zaterdag 3 september 2016 is het
weer zover. De Siers motortoertocht.

Wanneer: zaterdag 3 september 2016
Tijd: de koffie staat klaar vanaf 08.15 uur
Waar: kantine hoofdkantoor Siers
Prijs: € 22,50 p.p.
Aanmelden via:
Benno Benneker (06-51864106 /
bennobenneker@planet.nl)
Albert Jaspers (06-38247125 /
albertjaspers@home.nl)

Huttenkloasloop
Loop mee!
2 oktober 2016
De 10e editie van de
Huttenkloasloop is op
zondag 2 oktober 2016.
Geef je uiterlijk vóór vrijdag 2
september op voor de bedrijvenloop
op de 5 km of de 10 km via
communicatie@siersgroep.nl.
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Personalia
Bertha Kloezeman
met pensioen
Onze collega Bertha Kloezeman is per 1 juni 2016 met
pensioen gegaan. Op 10 juni heeft zij in Zwolle een
afscheidsreceptie gehad met naaste collega´s van siers
en Enexis.

Arie Leijten 50 jaar!
Op 8 juni jl. heeft onze gewaardeerde collega Arie
Leijten Abraham gezien. Hij werd door zijn collega’s
even flink in het zonnetje gezet op die dag.

Geboren
In de eerste helft van dit jaar heeft er bij een aantal
collega’s gezinsuitbreiding plaatsgevonden.
Kayn, zoon van Megan & Jeffrey Bruins
Jesse, zoon van Ellen & Maurits Puttenaar
Lauren, dochter van Anneloes & Rob de Vries
Roos, dochter van Diana & Roman van de Worp
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Zo Doo’w’t @ Siers
Het veiligheidsprogramma van de KAM-afdeling is in

1. Poster

april van start gegaan. Voor de mensen die hier nog

Periodiek ontvangen de uitvoerders posters, die binnen

niet mee in aanraking zijn gekomen, lichten we het Zo

een vooraf bepaald tijdsbestek verspreid moeten

Doo’w’t@Siers programma hieronder kort toe.

worden onder de ploegen. Alle keten zijn voorzien van
een kliklijst, waarin deze posters eenvoudig opgehangen
kunnen worden. Ook op de vestigingen worden posters

Het programma

opgehangen en de ploegen zonder keten kunnen de
poster digitaal bekijken en bespreken.
2. Toolboxen
Tegelijk met het uitreiken van de posters, moeten ook

Werken bij Siers brengt risico’s met zich mee. In

de toolboxen door de uitvoerders worden behandeld,

alles wat Siers doet staat veiligheid bovenaan. Dit

die voor de medewerkers op het project van toepassing

moet voortdurend in ons bewustzijn zitten. Siers

zijn.

heeft een programma opgesteld om jullie hierbij
een handje te helpen! Daarom hebben we – zoals
eerder aangekondigd – het Zo Doo’w ’t programma
geïntroduceerd, naar de beroemde uitspraak van
grondlegger Herman Siers. Dit programma dient
als kapstok om belangrijke hoofdthema’s bij onze
medewerkers onder de aandacht te brengen. Het
doel hiervan is om de zaken die Siers belangrijk vindt
zichtbaar uit te dragen, zowel binnen als buiten onze
organisatie.
Periodiek wordt een nieuw, actueel thema gekozen,
dat onder de aandacht moet worden gebracht bij onze

3. Beeldmateriaal
Daarnaast worden filmpjes, plaatjes en documenten
ter beschikking gesteld, die als ondersteuning kunnen
dienen van het actuele thema.
Om de veiligheid binnen Siers te verbeteren, is het
verplicht om deze thema’s te behandelen in het
werkoverleg, met als doel het veilige werken nog beter
bij alle medewerkers tussen de oren te krijgen. Om
het belang hiervan te benadrukken, moet na iedere
bijeenkomst een F-015 formulier worden ondertekend
en worden ingeleverd bij de KAM-afdeling.

medewerkers, van kantoor tot keet. Hiervoor worden

Het is natuurlijk de bedoeling dat iedere uitvoerder

meerdere middelen ter beschikking gesteld. Afhankelijk

hier actief mee is. Veel extra tijd zal dit niet kosten,

van de werkzaamheden die de medewerkers uitvoeren,

aangezien het behandelen van toolboxen en het

dienen deze middelen besproken te worden. Het is

houden van (start)werkoverleggen al tot de dagelijkse

aan de uitvoerder om te bepalen welke informatie

werkzaamheden van de uitvoerder behoren. Pas als

voor welke ploeg van belang is en dus behandeld moet

iedereen zijn medewerking hieraan verleent, zal de

worden.

uitwerking ervan zijn vruchten afwerpen.
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Glasvezel @ Lonneker
In het buitengebied zijn veel bedrijven, woningen en boerderijen
gevestigd, die nog niet voorzien zijn van een breedband
internetverbinding. Sinds kort richt Reggefiber zich op het verglazen
van deze buitengebieden, waar in potentie veel klanten te vinden
zijn die behoefte hebben aan een breedbandverbinding. De kosten
voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied zijn beduidend
hoger dan in de kern, waar al glasvezel gelegd is in de afgelopen
jaren. Samen met Reggefiber onderzoekt Siers of de verglazing
van het buitengebied rendabel te krijgen is. Dat er behoefte is
aan meer bandbreedte wordt duidelijk uit het feit dat meer dan
60% van de bewoners in het buitengebied van Lonneker zich heeft
ingeschreven voor een glasvezel abonnement. De dorpsraad van
Lonneker heeft zich hier, in samenwerking met Reggefiber, hard
voor gemaakt. Van de 367 woningen die worden voorbereid, zullen
er uiteindelijk 200 worden afgemonteerd in de woning zodat deze
bewoners gebruik kunnen maken van de breedbandverbinding.
Lodewijk Esser, bedrijfsleider bij Siers, vertelt. “De reden dat
Siers is geselecteerd voor deze werkzaamheden, is dat wij veel
innovatieve oplossingen hebben. Zo wordt bij dit project een 3D
grondradar ingezet voor het bepalen van het meest ideale tracé. Op die
manier is het risico op schade zo klein mogelijk. Een andere innovatie die
wordt toegepast bij dit project, is het gebruik van een frees op plaatsen
waar normaal gesproken een graafmachine zou worden ingezet. De sleuf
wordt daarmee een stuk smaller en is sneller verdicht. Met deze innovatieve
oplossingen gaan de aansluitkosten per woning omlaag.” Tevens wordt
er bij dit project een andere aanpak gebruikt dan normaal gesproken het
geval is. We gaan het opknippen, waardoor we uiteindelijk efficiënter te
werk kunnen gaan en dus ook weer kosten kunnen besparen. Er komt een
knip te liggen in de aanleg (civiele activiteiten) van het netwerk ten opzichte
van de montage. Alle montagewerkzaamheden, inclusief het maken van
de huisaansluiting(en), zullen door de afdeling Service & Beheer worden
uitgevoerd. De afdeling Service & Beheer voert al diverse activiteiten uit in
de omgeving van Lonneker. De montagewerkzaamheden van Lonneker zullen
een integraal onderdeel worden van de reeds bestaande werkzaamheden.
Dit resulteert in een extra besparing.
Op 24 mei jongstleden heeft Matthie Kroezen, voorzitter van Dorpsraad
Lonneker, de eerste schop in de grond gezet. Siers voert de werkzaamheden
in het buitengebied van Lonneker uit in opdracht van Reggefiber.
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Lonneker

Een aantal feiten
132 km
glasvezel (1DP)

47 km
graven (leggen in de grond)

28 km
voeding blazen

2 straatkasten
(1e straatkast in NL)
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Wielertocht
De weersvoorspellingen
waren nogal wisselvallig. Het
was echter een heerlijke dag
voor een mooie fietstocht
door het Twentse landschap.
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“Er wordt hier
een relatief
nieuwe techniek
toegepast. Ze
maken sleuven
d.m.v. frezen.”

V.l.n.r.: burgemeester van Recke, Ivo Giesselink, Gé Nijenhuis
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Op pad met... GE Nijenhuis
Volgend jaar is hij 40 jaar in dienst, waarvan de eerste jaren bij Hako. Daar heeft hij zich opgewerkt van technicus naar
bedrijfsleider en vervolgens naar technisch directeur. Na overname van het bedrijf in 1992 door Siers, werd hij hier technisch
directeur van de Telecom divisie. Gé weet heel goed waar hij over praat en kan dit ook goed verwoorden, zelfs in het Duits.
Een dag voordat we op pad gaan, krijg ik via Ivo Giesselink te

horen. De heren kunnen zich goed verstaanbaar maken

horen dat mijn dag met Gé Nijenhuis leuk van start zal gaan.

in het Duits. De primaire vraag aan de burgemeester is

We gaan op bezoek bij de burgemeester van Recke en Ivo

of er bepaalde voorwaarden zijn voor het kruisen van

gaat ook mee.

de spoorweg. Deze oude steenkolenroute is al jaren niet

08.00 uur
Eerst een snelle kop koffie bij “nr. 10” voordat we in de auto
stappen. Op de achtergrond speelt muziek van de band
Steely Dan. Misschien is het een gebrek aan opvoeding van
mijn ouders, het kan ook een kleine generatiekloof zijn, maar
daar had ik dus nog nooit van gehoord. Het is een soort
jazzmuziek met een country klank, het soort muziek waar Gé
van houdt.
Onderweg vraag ik Gé naar het doel van het gesprek met de
burgemeester van Recke. Gé vertelt dat we al in meerdere
plaatsen in Duitsland bezig zijn met de aanleg van glasvezel.
Deutsche Glasfaser heeft ons ook gevraagd een aanbieding
te maken voor de aanleg van glasvezel in Recke en een
aantal omliggende plaatsen (waaronder het plaatsje Lotte).
De burgemeester van Recke zit in een comité dat zich hard
maakt voor de ingebruikname van een oude spoorweg voor
personenvervoer. Deze spoorweg moet gekruist worden

meer in gebruik, maar men is voornemens deze voor
personenvervoer naar Osnabrück in te gaan zetten. Hier zal
de glasvezel onderdoor gelegd moeten worden. Later op de
dag heeft de burgemeester een afspraak met de organisatie
die hierover gaat en zal hij de vraag neerleggen. Een ander
probleem waarmee ze rekening moeten houden is het
oversteken van het kanaal. Vooronderzoek heeft uitgewezen
dat Siers dit het beste kan doen via één van de bruggen. De
burgemeester weet dat een aantal jaren geleden via deze
brug een stroomkabel is gelegd. Het bedrijf dat dit heeft
uitgevoerd, kan waarschijnlijk precies vertellen of er destijds
ook een loze leiding is gelegd. Als dat het geval is, kunnen
zij daar wellicht de glasvezel doorheen blazen. In het andere
geval kan dit bedrijf vast aangeven hoe de stroomkabel
gelegd is en wat daarvoor geregeld moet worden.
Nadat alle belangrijke zaken besproken zijn, nemen we
afscheid van de vriendelijke man en stappen weer in de auto.

voor de aanleg, dus Gé en Ivo willen graag meer informatie

10.30 uur

hierover.

We maken een tussenstop in Hopsten, waar onze

09.00 uur
We melden ons bij de burgemeester van Recke. Een hele
vriendelijke man, die al snel met ons naar zijn ‘trofeekast’
loopt, waarin meerdere prijzen voor voetbalwedstrijden
tentoongesteld staan. Hij blijkt deel uit te maken van een
voetbalteam van burgemeesters in Duitsland.
Na het inschenken van een kop koffie pakt de burgemeester
meteen de juiste gegevens erbij. Hij heeft zich goed ingelezen
en wil van Gé en Ivo graag wat meer achtergrondinformatie

onderaannemer druk bezig is met het leggen van glasvezel.
Er wordt hier een relatief nieuwe techniek toegepast. Ze
maken sleuven d.m.v. frezen. De sleuven worden daardoor
erg smal, wat minder overlast bezorgd voor omwonenden,
de kans op graafschades verminderd en tevens eenvoudiger
te dichten is.
Op meerdere plekken zijn ploegen aan het werk. We rijden
een rondje langs de verschillende ploegen. Gé legt mij uit
welke kabels er allemaal de grond in gaan via de kastjes die
op diverse plekken zijn geplaatst.
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Er worden meerdere diktes gebruikt om zo alle huizen
en winkels te voorzien van glasvezel. Aan de overkant
van de weg worden glasvezelkabels aan elkaar gelast.
Eén glasvezelstreng is zo dun dat deze met het blote oog
nauwelijks zichtbaar is. Gé zegt dat je erg voorzichtig moet
zijn met de glasvezel zelf. Als een klein stukje afknapt en in
je bloedbaan terecht komt, kan het weleens slecht met je
aflopen.
11.30 uur
We rijden terug naar Oldenzaal voor een korte lunchpauze.
12.30 uur
Ik meld me weer bij Gé voor het middagprogramma.
Normaal gunt hij zich hier geen tijd voor, maar speciaal voor
mij gaan we vanmiddag op projectbezoek. Siers is bezig met
de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Lonneker.
Dit project wordt elders in deze Bats al uitgelicht. Wij rijden
een rondje, op zoek naar de mensen die er voor ons aan het
werk zijn. Al snel stuiten we op een werkplek. Er ligt hier
een aardig tracé open langs het prachtige buitengebied van
Lonneker.
13.30 uur
Op het moment van ons bezoek genieten de monteurs
even van een pauze. Helaas kunnen we ze dus niet aan
het werk zien. We houden het voor gezien en rijden weer
terug naar Oldenzaal. Op z’n kantoor laat Gé me nog een
overzicht zien van alle plaatsen die Siers in Nederland en in
Duitsland verglaasd heeft. Dat zijn er behoorlijk veel. Tussen
neus en lippen door vertelt Gé nog over de berekening van
een nieuw gebied, waarvoor hij vanavond thuis maar eens
gaat zitten. Dan moet hij snel weer aan de slag met andere
werkzaamheden. Hij heeft nog veel te doen voordat hij
volgende week van een welverdiende week vakantie gaat
genieten (in Duitsland).

Lotte Huijsman
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Recke
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Even voorstellen...Mario Geisink
Met zijn 36 lentes jong heeft hij al een aardige loopbaan achter de rug, waarin hij veel ervaring heeft opgedaan. Mario Geisink
is geboren en getogen in Oldenzaal. Hij is getrouwd met Nina, waarmee hij 2 kinderen heeft. Isa is 3,5 jaar en Lauren is 2 jaar.

Tijdens zijn studie HTS Civiele Techniek had Mario een

om zichzelf overbodig te maken. Dat dit gelukt is blijkt wel,

bijbaantje bij houtzagerij Bulthuis (samen met onze collega

omdat hij in 2015 de werkplaats bij een andere afdeling

van de TD, Bart Wolbert). Dat was een leerzame periode

onder heeft kunnen brengen.

en heeft hem mede gevormd tot wie hij nu is. Na zijn HTS
studie heeft hij van 2001 tot 2003 op de Koninklijke Militaire
Academie (KMA) in Breda de officiersopleiding voor de
Landmacht gevolgd, waarna hij 3 jaar pelotonscommandant
is geweest in Seedorf (Dld). In deze tijd is Mario een half jaar
naar Bosnië uitgezonden geweest.
In 2006 is Mario gaan werken bij het Bureau Geniewerken
van de Landmacht. In deze functie is hij civieltechnisch
betrokken geweest bij de bouw en realisatie van de militaire
kampen in Afghanistan destijds (o.a. Kamp Holland). In
2007 is hij zelf uitgezonden naar Afghanistan. Hier is hij 4,5
maand lang verantwoordelijk geweest voor bouw, beheer en

Toen hij de vacature voor teamleider bij Siers voorbij
zag komen, twijfelde hij in eerste instantie. De
functieomschrijving deed voorkomen dat deze onvoldoende
uitdaging zou hebben voor Mario. Navraag bij Bas Damink
(kennis van Mario) wees echter anders uit. Dit deed hem
besluiten op de functie te solliciteren en niet zonder succes.
Inmiddels heeft hij zijn introductieprogramma achter
de rug. Het deed hem terugdenken aan zijn tijd bij de
houtzagerij. Flink aanpoten, af en toe slap ouwehoeren
en ondertussen veel leren. Wat hem is opgevallen, is dat
we goede mensen hebben met hart voor de zaak en dat

instandhouding van het kamp.

Siers een echt familiebedrijf is dat gaat voor continuïteit,

Vervolgens is Mario projectleider geworden van dezelfde

introductieprogramma. De drempel om op hem af te stappen

werkzaamheden vanuit Nederland. Zo is hij verantwoordelijk

zal minder hoog zijn doordat veel collega’s buiten hem al

geweest voor de aanleg van een betonnen landingsbaan

hebben ontmoet. Verder heeft hij in korte tijd veel gevoel

met een lengte van 700 meter en voor de bouw van het

gekregen bij wat er buiten leeft.

militaire kamp in Kunduz in 2011-2012, waar 300 mensen
gestationeerd moesten worden.
Vanaf 2010 volgde hij in de avonduren een MBA opleiding,

boven korte termijn winst. Hij ziet het belang van een goed

Mario is gestationeerd in Hattem, waar hij verantwoordelijk
is voor 2 teams hoofdleidingen, die van Zwolle en de Veluwe.

die hij in 2015 met succes heeft afgerond.

Op de vraag of Mario nog tips heeft voor Siers, geeft hij aan

Eind 2012 heeft Mario de keuze gemaakt om de Landmacht

kennis en ervaring binnen Siers. “Laat jonge mensen van

te verlaten, met name ingegeven door het feit dat in

oude mensen leren en andersom. Kijk hierbij ook naar het

datzelfde jaar zijn eerste dochter geboren werd. Een andere

potentieel onder de voormannen en monteurs die buiten

reden was dat zich een mooie kans voordeed om bij Reef

rond lopen. Zo krijg je een goede doorstroom van mensen.”

Infra in Oldenzaal als Hoofd Technische Dienst aan de slag

Hiernaast zou Mario willen meegeven om meer buiten de

te gaan. Zijn opdracht zou zijn de werkplaats verder te

bestaande kaders te denken en niet van “dat doen we al

professionaliseren na een ingrijpende reorganisatie. Het

jaren zo”. Blijf met elkaar in gesprek en positief kritisch naar

doel dat hij zich hierbij altijd voor ogen heeft gehad was

elkaar.

26

dat het goed zou zijn om te zorgen voor een goede mix van

“Laat jonge
mensen van oude
mensen leren
en andersom.
Kijk hierbij
ook naar het
potentieel onder
de voormannen
en monteurs
die buiten rond
lopen.”

Hobby’s heeft Mario niet zoveel. Hij heeft de laatste jaren
veel tijd gestoken in zijn werk en studie. Daardoor, en door
de komst van zijn kinderen, heeft hij het motorrijden op stop
gezet. Inmiddels heeft hij het hardlopen weer opgepakt en is
vastberaden met de Huttenkloasloop mee te doen. Dit keer in
een Siers shirtje in plaats van één van Reef. Daarnaast steekt
hij zijn tijd natuurlijk voornamelijk in zijn kinderen. Hij vindt
het verder leuk om in en rond het huis te klussen, waarbij hij
ook zijn moeder regelmatig helpt, die nog buitenaf woont op
een boerderij.
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De hobby van...
Bertran Burgmeijer
De eerste documentatie over Koi stamt uit de 5e eeuw en is afkomstig
uit China en Japan. Het kweken van Koi op kleur begon echter pas
in de 19e eeuw. Japanse rijstboeren hielden karpers om te eten en
gingen op den duur de exemplaren met opvallende kleuren apart
kweken.

In de 20e eeuw werden

Daarnaast hebben Koi karpers

er normen gesteld voor

behoefte aan veel ruimte en is

verschillende Koi. In Japan

voor de kwaliteit van het water

worden vergelijkbare normen

voldoende filtratie nodig. Er zal

nog steeds gehanteerd en hier

dan ook rekening gehouden

worden de Koi ook nog steeds op

moeten worden met extra

die normen gekweekt. Hoe meer

stroomverbruik.

een Koi bij de Japanse norm zit,
hoe meer deze waard is.
Pas in de jaren ’80 werd de
hobby voor het eerst ook in
Europa echt populair. Transport

Iemand die daar
alles van weet, is
Bertran Burgmeijer

werd toen makkelijker. Ook
in Europa zijn tegenwoordig

Na een lange werkdag komt

Koi kwekers, maar veel Koi

Bertran helemaal tot rust

liefhebbers kiezen voor de

bij zijn koi vijver. Vanaf zijn

Japanse Koi, omdat de kwaliteit

loungebank kijkt hij door het

beter is.

onderwaterraam naar de mooi

Het houden van een Koi karper is

gekleurde vissen.

een stuk complexer dan een paar

Bertran is in 2000 gestart

goudvissen in een vijver. Er komt

met een simpele vijver met

veel meer bij kijken, o.a. doordat

goudvissen. Langzaam werd

hun gezondheid achteruit

de vijver groter, verdwenen de

gaat als ze stress ervaren. Dit

planten, kwam er een andere

kan veroorzaakt worden door

pomp en maakten de goudvissen

een slechte biochemische

plaats voor een aantal Koi

samenstelling van het water of

karpers. Toen was de hobby

door onregelmatige voeding.

geboren!
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De koi
(Cyprinus
carpio carpio),
ook wel
Nishikigoi
genoemd, is
de nationale
vis van Japan.
‘Nishiki’ is het
Japanse woord
voor ‘kleurig
kleed’.
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In 2006, toen Bertran ging verhuizen

gespoeld worden en in de zomer om de

het wild kunnen ze zelfs 200 jaar oud

van Wapenveld naar het kleine

2/3 dagen.

worden.

Doordat de Koi geen maag heeft maar

Het hele gezin is dol op de vissen,

een maagdarmkanaal, komt het voeren

maar ze blijven niet thuis voor de Koi’s.

van de koi ook nauw. Het is daarom

Wanneer de Burgmeijers op vakantie

een kleine 300 inwoners.

belangrijk de Koi regelmatig kleinere

gaan, neemt de vader van Bertran de

porties voer te geven. De kinderen

zorg van de Koi karpers op zich.

Bij de verhuizing heeft hij een PE bak

voeren de vissen overdag en Bertran ’s

in de tuin laten takelen, goed voor

avonds na zijn werkdag.

Wie denkt dat deze hobby veel tijd kost

Elk jaar worden er overal ter wereld

zo’n 2 uur per week tijd aan kwijt en in

Koi shows georganiseerd. De familie

de winter nagenoeg niets. Tijdens de

Burgmeijer bezoekt de jaarlijkse

winterperiode als de watertemperatuur

Holland Koi show in Arcen, een gezellig

koud is (onder de 10 graden), stopt

familie-uitje waar iedereen naar

de stofwisseling en hoeft er niet meer

uitkijkt. Hier zijn de mooiste Koi karpers

gevoerd te worden.

gehuchtje Hoorn, heeft hij het meteen
rigoureus aangepakt. Het is trouwens
niet Hoorn in Noord-Holland, maar een
buurtschap in de gemeente Heerde met

zo’n 15.000 liter water. De bak is 1.5
meter diep, 2.5 meter breed en 4
meter lang. Ook is er een aparte bak
geplaatst voor de filterinstallatie achter
de vijver. Binnen 2 uur gaat de 15.000
liter compleet door het filter heen.
Bertran heeft roosters over zijn vijver
heen liggen. Deze dienden vroeger ter
bescherming voor de kinderen, maar
tegenwoordig wordt de vijver door de
kinderen zelfs gebruikt als zwembad.
De Koi’s zijn daarnaast ook snel tam en

van heel Nederland te bewonderen,
soms wel met een waarde van €
40.000,- Euro. De hoogste prijs die ooit
werd betaald voor een Koi, was een
kwart miljoen dollar. Bertran houdt het

heeft het mis, in de zomer is Bertran er

Heeft Bertran nog wensen op Koi
gebied? Nee niet echt, hij vindt het wel
goed zo. Al veranderen en verbeteren
de filters continu, op dit moment zijn
de Bead filters het

eten zo uit de hand.

op deze dagen dan ook maar bij het

De roosters dienen ook ter

als extra traktatie voor zijn Koi karpers.

vijver.

In 2011 sloeg het noodlot toe. Tijdens

Het lijkt Bertran wel

bescherming tegen katten en reigers.
Als de koi’s beschadigd raken aan hun
huid en schubben krijgen ze infecties
en is de kans klein dat ze het overleven.
Bij de “vorige” vijver heeft hij 2x
meegemaakt dat een kat er een steur

kopen van voer en gedroogde insecten,

de winter kregen de Koi’s een ziekte
die ze helaas niet overleefd hebben,
hij was in één winter al zijn 23 vissen
kwijt. Maar dit betekende niet het

beste voor een Koi

een mooie ervaring
om een keer met een
Koi Hunting groep op
reis te gaan. Je gaat
dan met een groep

uitsloeg.

einde van de hobby. Bertran is opnieuw

Het houden van Koi’s is iets moeilijker

Koi karpers gekocht die hij zelf is gaan

dan simpel een vijvertje maken en de

opkweken. Hieruit werden de mooiste

Koi karpers erin. Het is een vereiste om

geselecteerd voor in zijn eigen vijver en

enige kennis te hebben van biologisch

de rest werd doorverkocht.

en de mooiste vissen

De grootste Koi is zo’n halve meter,

daar dan koi’s kopen,

deze heeft hij zelf opgekweekt. Wat hij

die met speciaal

waard is weet Bertran niet, hij heeft de

vliegtransport naar

vissen niet voor de handel.

Schiphol worden

evenwicht en waterhuishouding. De
waterkwaliteit is het belangrijkste.
Zolang het water helder blijft,
zijn de Koi’s levendig, wanneer ze
gaan “hangen of schuren” is de
waterkwaliteit niet goed. Het filter
moet in de winter 1 a 2x per maand
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begonnen, hij heeft zelf nieuwe kleine

Bertran geeft aan dat een Koi zo’n 30
tot 40 jaar oud kan worden, maar in

naar Japan, het land
van herkomst van de
koi’s, om daar diverse
kwekers te bezoeken
te selecteren. Je kan

vervoerd. Maar dit
blijft nog wel even bij
dromen…….

De hoogste
prijs die ooit
werd betaald
voor een
Koi, was een
kwart miljoen
dollar.
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“Ik ben hier nu
nog alleen aan
het werk, maar
we hebben
al een aardig
team vanuit
Siers aan het
werk gehad.
Ik ben hier
inmiddels kind
aan huis.”
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rectorruimte Twents CarmeL COLLEGE
Na de aanleg van het Domotica systeem op de locatie van het Twents Carmelcollege aan de
Potskampstraat, is Siers gevraagd de installatietechnische werkzaamheden en het datanetwerk
van een aantal nieuwe kantoren voor haar rekening te nemen. Volledig conform planning is dit
project halverwege april opgeleverd.
Na een rustperiode van een week, werd Siers

kostenbesparend mogelijk te werken en

vervolgens ook ingeschakeld om tijdens de

proberen de meeste werkzaamheden in een

meivakantie een reeks nieuwe screens op het

vakantieperiode te plannen.”

domotica systeem aan te sluiten.

Richard Wegdam (Technische Dienst): “Zelf

Marc Ruiter is hier inmiddels kind aan huis.

ben ik ook 18 jaar werkzaam geweest bij Siers.

Hij heeft goed contact met het hoofd facilitair

Marc Ruiter heeft mijn werkzaamheden na

aan de Potskampstraat en met de mensen van

mijn vertrek (4 jaar geleden) overgenomen.

de technische dienst. Zo’n 7 mensen hebben

Sindsdien hebben we al veel samengewerkt.”

toegang tot de domotica app van deze locatie
en kunnen via de telefoon de aangesloten

“Kijk, op mijn computer kan ik hetzelfde

apparatuur bedienen.

tevoorschijn toveren als via de app op de

Leon Dullaert (Hoofd facilitair): “De

dat werkt natuurlijk iets overzichtelijker.

samenwerking met Siers is erg prettig. We

Buiten is een weerstation geïnstalleerd die

doen al sinds jaar en dag (al vanuit Muller)

continu de weersomstandigheden in de gaten

zaken met ze. De communicatie tussen Siers

houdt. Zodra het gaat regenen of hard gaat

en onze medewerkers verloopt altijd soepel.

waaien, worden automatisch de screens

Siers heeft een vast team aan monteurs dat

omhoog gehaald. Als de zon fel naar binnen

bij ons werkzaam is. Zij weten de weg en we

schijnt, kan het zomaar zijn dat de lampen

hebben aan een half woord genoeg. Er is een

op de gangen automatisch uitgaan of dat de

communicatiekanaal ingericht in geval van

jaloezieën gesloten worden. Uiteindelijk zal dit

storingen. Er wordt dan een melding gestuurd

kostenbesparingen opleveren.”

naar een aantal mensen en degene die de
storing op gaat lossen, meldt dit binnen deze

telefoon. Hier is het scherm wat groter en

Marc Ruiter (Siers): “We leveren een mooie

club mensen.”

ruimte op, waarin medewerkers rustig kunnen

“We pakken telkens een ander deel van

elektrische apparatuur kan uit het zicht worden

het gebouw aan. Waar het ene deel al is

aangesloten. Ik ben hier nu nog alleen aan

aangesloten op het domotica systeem, komt

het werk, maar we hebben al een aardig team

nu dit deel aan de beurt en wordt een later

vanuit Siers aan het werk gehad. Ik ben hier

stadium het andere gedeelte aangepakt.

inmiddels kind aan huis.”

werken. Alle kabels zijn weggewerkt en

We proberen natuurlijk zo efficiënt en
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PersoneelsFeest!
Zaterdag 18 juni 2016 opende
feesttempel Rouwhorst in Oldenzaal
haar deuren voor het personeelsfeest
van Siers. Het was een geweldige
avond met lekker eten en goede
muziek. De voetjes gingen van de
vloer!
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Even voorstellen...
Hans Onstein
Mijn naam is Hans Onstein, 52 lentes jong, woonachtig
in het mooie Eibergen en getrouwd met Elselien. Samen
hebben we 2 dochters, Loes (20) en Julia (18).

Sinds 22 februari jl. ben ik werkzaam als Senior P&O
adviseur bij Siers. Met sommige collega’s heb ik al kennis
gemaakt tijdens mijn introductieperiode. Ook heb ik een
paar dagen meegelopen met Hilco v/d Zwaag bij L&M
dienstleidingen. Daarnaast heb ik een aantal locaties
bezocht en begin nu, na enkele maanden werkzaam te zijn,
mijn draai aardig te vinden.
Door een kennis ben ik op de hoogte gebracht van de
vacature voor Senior P&O adviseur bij Siers. De organisatie
was voor mij onbekend. Waarschijnlijk heb ik het busje met
de gele letters wel vaker zien staan of voorbij zien rijden,
maar het bedrijf erachter was mij onbekend. Echter, na
een verdere bestudering van het bedrijf en het bekijken
van de website was mijn interesse meteen gewekt. De
sollicitatieprocedure verliep vlot en snel, waarbij het gevoel
van beide kanten goed was.
Op dit moment ben ik nog druk bezig om het bedrijf te leren
kennen en mezelf verder te oriënteren. Binnen de afdeling
P&O zijn we tot een taakverdeling gekomen, waarbij ik me
nu o.a. met werving & selectie bezig houd. De eerste indruk
van Siers is bijzonder positief. De aandacht voor kwaliteit,
ontwikkeling, innovatie, gekoppeld aan een no-nonsense
mentaliteit en het oog voor de menselijke maat, passen goed
bij mij.
Er is veel werk te doen op P&O gebied. Efficiency en een
verdere professionalisering zijn daarbij belangrijke thema’s.
Samen met de collega’s van de afdeling wordt dagelijks hard
gewerkt om zaken op het gebied van P&O zo te regelen
dat alle medewerkers bij Siers hun werk op een goede en
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efficiënte wijze kunnen verrichten en zich verder kunnen
blijven ontwikkelen. Dit alles om voor nu en ook de toekomst
als organisatie een vooraanstaande rol te kunnen blijven
spelen.
Voordat ik aan mijn “werkende” leven begon heb ik, na het
afronden van de MAVO en de HAVO , mijn HBO-diploma P&O
behaald. Dat was in 1990, dus al een behoorlijke tijd geleden.
Ik heb na het behalen van mijn diploma diverse P&O functies
bekleed bij verschillende bedrijven. Voordat ik bij Siers aan
de slag ben gegaan, was ik 15 jaar werkzaam als HR Manager
bij Universal Electronics in Enschede. Bij dit bedrijf heb ik
o.a. de afdeling P&O opgezet en me bezig gehouden met alle
facetten van het vakgebied. Na vele jaren met plezier bij deze
Amerikaanse onderneming te hebben gewerkt, was ik toe
aan een nieuwe uitdaging en omgeving, waarna Siers op het
juiste moment op mijn pad kwam.
Mijn gezin neemt een belangrijke plaats in mijn leven in.
Daarnaast heb ik diverse hobby’s. Voetbal is daarvan één
van de grootste. Ik ben nog actief als speler van Sportclub
Rekken op de zondagochtend, waarbij ik in een soort
vriendenteam speel. Afgelopen seizoen werden we kampioen
en hebben dit groots gevierd! Tevens ben ik voorzitter van
deze vereniging, waarbij het 1e elftal uitkomt in de 4e klasse
C. Het voorzitterschap bevalt mij erg goed, maar vergt ook
veel tijd. Samen met een enthousiast bestuur stellen wij

alles in het werk om onze club draaiende te

gebruik ik dan zo veel mogelijk eigen gekweekte

houden. Veel hangt daarbij af van de inzet van

producten, afkomstig uit onze moestuin. Een

vrijwilligers. Een mooi project dat we vorig jaar

beetje klungelen in de tuin behoort dus ook tot

gescoord hebben, is het winnen van de “Klaas-

mijn bezigheden. Ook vind ik het leuk om een

Jan Huntelaar” prijs. Dit is een soort fonds

beetje te klussen in en om het huis (als daar

dat door Klaas Jan Huntelaar is opzet, waarbij

tenminste nog tijd voor overblijft….).

een geldprijs te winnen valt voor projecten
binnen amateurverenigingen. Ons doel was
het aanleggen van een kunstgrasveldje, zodat
er meer faciliteiten beschikbaar komen voor
trainingen en we dus minder afhankelijk zijn van
de weergoden. Doordat onze vereniging alleen
de beschikking heeft over natuurgrasvelden,
was een extra faciliteit in de vorm van
een kunstgrasveldje een grote wens. Het
binnenhalen van deze prijs was alleen mogelijk

De vakanties brengen wij het liefst door in
ons favoriete vakantieland, Italië. Een prachtig
land, waar wij jaarlijks genieten van het mooie
landschap, de goede wijnen en het heerlijke
eten. In de beginjaren van onze vakanties,
toen de kinderen nog wat jonger waren en
dus nog meegingen op vakantie, trokken wij,
zoals half Nederland, met de caravan vaak naar
Frankrijk. De caravan is een paar jaar geleden

door een ongelofelijke inzet van vrijwilligers.

verkocht en wij gaan nu weer met de tent. Het

Naast voetbal houd ik nog van andere sporten.

campings of in kleinschalige B&B’s. De echte

Zo sta ik zo nu en dan op de tennisbaan, doe

toeristische trekpleisters proberen wij daarbij

ik af en toe aan hardlopen en zit met name

zoveel mogelijk te ontlopen. Onlangs hebben

buiten het voetbalseizoen op de mountainbike.

we nog gewandeld in Italië, in “Cinque Terre”.

Kortom, ik houd van een beetje beweging!

Een echte aanrader, voor wie van een beetje

De tijd die niet wordt gespendeerd aan werk of
sport, wordt deels doorgebracht in de keuken.
In de gerechten die ik probeer te maken,

liefste verblijven wij dan graag op kleinschalige

inspanning, een prachtige natuur en pittoreske
dorpjes houdt. Ook de komende zomervakantie
vertrekken we weer naar Italië. Uiteraard gaan
dan de tent en wandelschoenen weer mee.
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aansluiting
bats
boring
dienstverlening
elektriciteit
engineer
familiebedrijf
gaslekdetectie

glasvezel
graafmachine
infraconsult
installatie
kabelroute
keten
kwaliteit
laagspanning

landmeetkunde
lasser
netwerk
nieuwbouw
onderhoud
opdrachtgever
opleiding
renovatie

De overgebleven letters vormen het volgende woord:

sanering
siers
veiligheid
voorbereiding
werkinstructies

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Stuur je oplossing naar communicatie@siersgroep.nl en maak kans op een leuke prijs!
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Fijne vakantie
allemaal!

ADRES:
Schuttersveldstraat 22, 7575 BR Oldenzaal
info@siersgroep.nl
0541 - 572200
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www.siersgroep.nl

