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Voorwoord
Sinterklaas heeft op het moment dat ik dit voorwoord

Kijkend naar de financiële ontwikkeling van ons bedrijf, lijkt

schrijf net ons land verlaten en Nederland is zich aan het

het er op dat we de goede weg van 2015 hebben kunnen

opmaken voor de gezellige Kerstperiode. Voor mij altijd een

voortzetten. De eerste helft van dit jaar heb ik met redelijke

goed moment om het afgelopen jaar te evalueren.

zorg gevolgd. De erg hoge werkdruk in combinatie met

Allereerst denk ik aan het trieste nieuws dat 2
gewaardeerde collega’s afgelopen jaar zijn overleden.

tegenvallende resultaten door met name niet rendabele
contracten waren hier de oorzaak van.

Ik wens hun familie en naasten alle sterkte toe met het

Maar net als in 2015 hebben we in de tweede helft van het

verwerken van dit grote verlies.

jaar het tij kunnen keren en dit heeft ervoor gezorgd dat alle

Op 18 juni hebben we met elkaar een erg gezellig
personeelsfeest gehad bij partycentrum Rouwhorst. Daar

bedrijfsonderdelen het jaar gaan afsluiten met een (klein)
positief resultaat.

heb ik ook mijn 25 jarig werkjubileum met jullie gevierd. Het

Al met al een stabiele basis om het jaar 2017 positief in te

was een mooie avond, ik kijk er met plezier op terug.

gaan. De orderportefeuille is goed gevuld, de teams zijn

Verder gaat Rudolf Prenger, na 16 jaar lang bedrijfsleider
Telecom bij ons te zijn geweest, nu genieten van zijn

steeds beter ingericht en qua aanbestedingen hebben we
komend jaar geen onzekerheden.

welverdiende pensioen. Rudolf heeft zich al die jaren vol

Dus zet met elkaar ook het komende jaar weer de

overgave ingezet voor ons bedrijf. We gaan hem missen als

schouders eronder! Probeer zaken zo slim mogelijk in te

loyale collega en wensen hem hierbij nogmaals een prachtig

richten en op te lossen, lever de maximale kwaliteit en

pensioen toe, in volle gezondheid.

werk vooral veilig. Dan kunnen we als Siers groep ook in

De heer A.J.M. (Ton) Heerts is door de raad van
commissarissen benoemd tot commissaris van ons bedrijf.

2017 samen verder bouwen aan een stabiele en gezonde
organisatie.

Hij vervult hiermee de vacature die eind vorig jaar ontstond

Ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie inzet dit jaar. Jullie

na het overlijden van Prof. em. Dr. Lense Koopmans. Voor

hebben allemaal veel werk verzet. Geniet van de komende

nadere informatie verwijs ik je naar onze website.

Kerstvakantie, rust lekker uit en doe leuke dingen met

Hoofdthema van het jaar 2016 voor ons bedrijf was om
continuïteit te laten zien. Enerzijds door de ingeslagen weg

familie en vrienden en we zien elkaar in 2017 terug!
Fijne feestdagen,

- zaken slimmer oppakken, processen strakker neerzetten
en vooral duidelijk communiceren - helder te krijgen en
te houden. Anderzijds door de ingezette lijn van 2015 op
financieel gebied voort te zetten.

Peter Siers
Algemeen Directeur

Nu aan het eind van het jaar ben ik tevreden dat ik de
continuïteit op beide vlakken kan onderschrijven. Er is
door iedereen hard gewerkt om onze Siers-organisatie nog
beter in te richten. Er moeten hier en daar nog wel wat
puntjes op de i worden gezet, maar er zijn goede stappen
gemaakt. Bijvoorbeeld de keuze om werkvoorbereiding op
werklocatie te koppelen aan uitvoering begint zijn vruchten
af te werpen.
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Siers is momenteel druk met
de aanleg van glasvezel in het
buitengebied van De Wolden.

Foto: GDW

GLASVEZEL in DE WOLDEN
Na een lang voortraject waren er nagenoeg voldoende

meegewerkt. Zij zijn de laatste 1,5 jaar enorm druk geweest

aanmeldingen van bewoners en is Siers op 5 september jl.

met het informeren van de bewoners, zodat er voldoende

begonnen met de schouw in het pilotgebied van De Wolden.

abonnementen afgenomen zouden worden.

Vanaf 17 oktober had 52% van de bewoners in het pilotgebied
zich aangemeld voor afname van diensten, voldoende om ook

De pilot bestaat uit 2.206 woningen en zal in maart

de civiele werkzaamheden van start te laten gaan.

2017 afgerond zijn. Begin 2017 zal gestart worden met

Voor de aanleg van dit glasvezelnetwerk hebben de bewoners

zowel grijze als witte gebieden. In de grijze gebieden is één

van De Wolden hun krachten gebundeld in een stichting,

breedbandnetwerkexploitant aanwezig, in de witte gebieden

die uiteindelijk is omgezet in Glasvezel De Wolden B.V.. Een

bestaat geen enkele breedbandinfrastructuur. Dat betekent

netwerk van de gemeenschap, zonder winstoogmerk. Het

dus extra uitdagingen voor het projectteam van Siers, onder

bewonersinitiatief heeft de European Broadband Award

leiding van André Nijholt. Zij zijn gevestigd in Ruinerwold,

gewonnen. Dit project verraste de jury, omdat hierbij geen

maar ook vanuit Oldenzaal zijn een aantal collega’s dagelijks

gebruik is gemaakt van EU-gelden. De prijs is een mooie

druk met het project.

waardering voor alle vrijwilligers die hieraan hebben
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schouwen in het volgende gebied. Het project beslaat

GLASVEZEL DE WOLDEN
WINNAAR EUROPEAN
BROADBAND AWARD!
Het initiatief in De Wolden is genomineerd in
de categorie die gaat om sociaal-economische
impact en betaalbaarheid. “Dus dat je ervoor
zorgt dat als je ergens een snelle verbinding
aanlegt, het ook iets bijdraagt aan de
gemeenschap”, zegt Floris van Lint van de
stichting. “En dat is altijd ons doel geweest.”

//De Wolden
De gemeente De Wolden heeft 23.000 inwoners
verdeeld over ongeveer 10.000 postadressen. De
gemeente heeft een oppervlak van 230 km2, heeft 17
kernen en 47 buurtschappen. Het is een echte Drentse
De Wolden

plattelandsgemeente met veel buitengebied en veel
ruimte voor akkerbouw en veeteelt. Zware industrie is
er niet en ook de bedrijventerreinen zijn relatief klein.
Wel vestigen zich in de gemeente steeds meer kleine
zelfstandigen, die wonen en werken combineren. In
de gemeente De Wolden heeft ongeveer 70% van de
inwoners toegang tot een kabelaansluiting van Ziggo en
30% heeft enkel toegang tot het internet via een ADSL lijn
van KPN. De gemiddelde internetsnelheid gecombineerd
voor kernen en buitengebied in De Wolden was in april
2015 ongeveer 1 Mbit upload en 4 Mbit download.
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Siers MOTORTOERTOCHT
Elk jaar weer leven we er naartoe: de 2de zaterdag na de Siersbouwvak! Dan giet it on, motorrijden met Siers collega’s.
Ook dit jaar laten Benno Benneker en Albert Jaspers zien dat een
motorhart snel gevuld is. Veel motoren, een mooie route, lekker
eten, gezellige mensen en er is weer een topdag toe te voegen aan
de lijst van mooie motordagen.
Dit jaar begon de dag druilerig, lichte nevelregen, maar dat kon
niemand weerhouden. Vanaf half negen druppelen de eerste
deelnemers binnen. Ze komen vanuit alle richtingen met motoren
naar Oldenzaal, trefpunt kantine Siers. We starten de inwendige
motor met koffie, thee en wat lekkers. En natuurlijk even buiten
kijken wie nu dit jaar op welke (nieuwe) motor rijdt…
Vervolgens groepen indelen en tegen negenen gingen de eersten
op pad.
Richting het noorden dit jaar, Drenthe. Nadenken over de route
hoeft niet, voorrijders bij elke groep zorgen daarvoor. Met als
bijkomend voordeel dat er niet nagedacht hoeft te worden over wel
of niet stoppen, ook dat is allemaal geregeld.
Mooie bochten, heide, bossen en een bijzondere eerste stopplek bij een
restaurant met een meertje. Het vakantiegevoel kwam gewoon weer terug!
Ook het weer was een stuk beter geworden. Lekker op het terras zitten en
motorvakantie verhalen uitwisselen onder het genot van een kop koffie of
thee, inclusief grote stukken gebak. Nadat er genoeg gekletst was, vervolgen
we onze tocht, via de mooiste weggetjes, dwars door Drenthe.
Met toch wel weer een gezonde trek stopten we bij een restaurant en
genoten van een heerlijke broodmaaltijd. Blijkbaar hadden Benno en Albert
nog meer mooie weggetjes gevonden. Na de laatste stop aan de kant van
de weg, begonnen de eersten aan de terugtocht naar huis. Want ja, als je al
bijna thuis bent, kan je maar beter doorrijden.
Na 250 kilometers mooie motorwegen weer terug in Oldenzaal. Onder
het genot van een frisdrankje nog even de dag doorgenomen. Waarbij de
conclusie was dat volgend jaar deze motorrijders er zeker weer bij zijn!
Benno, Albert en Hermien, de voorrijders en de pechbus met Frans, welke
gelukkig niet nodig was dit jaar, dank voor weer een mooie dag!
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Linda Bruning

Linda Bruning:
“Veel motoren, een
mooie route, lekker
eten, gezellige mensen
en er is weer een
topdag toe te voegen
aan de lijst van mooie
motordagen”
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aan de bats... Jan buiting
De Bats is hem aangereikt door Wim Hunting. Hij voelde zich zeer vereerd en stond direct open voor een interview.
Wanneer ben je begonnen met werken

Welke werkzaamheden liggen je het

De bewoners zijn eigenlijk altijd wel

bij Siers?

beste?

vriendelijk, misschien ook doordat we

Ik ben 33 jaar geleden begonnen, in

Ik heb binnen L&M alle

zelf aardig zijn en een praatje met ze

1983.

werkzaamheden wel gedaan. Van

maken.

Hoe zag je loopbaan eruit?
Na afronding van school (Lagere
Landbouwschool), heb ik een jaar in de
fabriek gewerkt, vervolgens in Duitsland
langs het spoor. Daarna ben ik bij Wim
Hunting begonnen, via een buurjongen
(Johan Leub), die al bij Siers werkte
(inmiddels niet meer). Wim was de
voorman van de ploeg waarin ik werkte.
Op een gegeven moment ben ik van
boven naar onder de grond gegaan en
ging ik als grondwerker aan de slag.
Je werkt samen in de ploeg met je
broer Paul. Gaat dat altijd goed?
De laatste 10 jaar werk ik in de ploeg
samen met mijn broer. We werken
erg goed samen, hebben aan een half
woord genoeg. Overdag zien we elkaar
echt als collega’s. We hebben nooit
ruzie.
Hoe ziet je privésituatie eruit?
De hele familie Buiting woont in Wehl.
Mijn vader en moeder (93 & 85) wonen
nog zelfstandig. Paul is daar nu ook
een huis aan het bouwen. Ik woon zelf
ook in Wehl, samen met mijn vrouw.

nieuwbouw, stadsverwarming tot aan
transportleidingen en water. Nu ben
ik werkzaam in een combi project. Dat
is zeer intensief, de ploeg helpt elkaar
dan goed mee, bijvoorbeeld met tegels
uithalen. Wat projecten betreft heb ik
geen specifieke voorkeur. Het veelzijdige
van het werk vind ik leuk. In het begin,
in de ploeg van Wim, was ik het ‘hulpje
van de monteur’ en mocht ik alleen
maar graven, dat was te eentonig.
Welke opleidingen/ cursussen heb je
gevolgd?
Tijdens mijn werkzame leven heb ik
meerdere cursussen gevolgd, waardoor
ik uiteindelijk in de hoofdleidingen
terecht ben gekomen. De certificaten
die ik behaald heb, moeten natuurlijk
worden bijgehouden.
Wat is het mooiste project dat je voor
Siers hebt mogen uitvoeren?
Een mooi project was bij Philips in
Nijmegen. Daar moesten we veel

Wat een minder leuke kant van het

gebouwd.

werk is, is een harde regenbui in een
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dan het vroeger was. Dat is wel een
positieve verandering ten opzichte van
vroeger. Ik ben zelf nog niet van het
digitale tijdperk, zou me daar wel meer
in moeten verdiepen. Ik kom nooit in
aanraking met computers, heb het voor
m’n werk (nog) niet nodig. De uren
vullen wij nog niet digitaal in.
Wat doe je zoal buiten werktijd?
Om de 2 weken leg ik een kaartje
met wat vrienden. We klaverjassen
dan vaak. Verder hou ik van een mooi
potje voetbal. Ik bezoek regelmatig
wedstrijden van De Graafschap.
Denk je dat de Bats ooit overbodig zal
zijn?
De Bats zal nooit uit ons werkveld
verdwijnen. Daar kunnen we niet
zonder.

heb mogen werken.

toenmalige buren een 2-onder-1-kap

We hebben geen kinderen.

Het werk is tegenwoordig minder fysiek

project, waar ik met veel plezier aan

Heb je ook weleens mindere dagen?

getrouwd. Inmiddels dus ook al 33 jaar.

der jaren, volgens jou?

leidingen omleggen. Dat was een groot

We hebben daar samen met onze

Twee weken na de start bij Siers ben ik

Is het er beter op geworden in de loop

openliggende sleuf. Dan kun je weer
opnieuw beginnen. De ploeg waarmee
we nu werken is goed op elkaar
ingespeeld en altijd in voor een geintje.

“Ik wil de Bats graag
doorgeven aan:
Richard van
Haren.”

“De ploeg
waarmee we
nu werken is
goed op elkaar
ingespeeld en
altijd in voor
een geintje.”
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siers in cijfers
Je hebt je vast weleens afgevraagd hoeveel brandstof er bij Siers doorheen gaat of wat het meest
verbruikte artikel is. We hebben bij verschillende afdelingen informatie opgevraagd en hebben wat
gegevens in cijfers samengevat.

Op jaarbasis verbruiken we
Bij Siers hebben we:

200

stampers

40

traktoren

110

600
70

batsen

&

trilplaten

65.000

schaftwagens

roerstaafjes

70.000 printjes per maand
In de loop der jaren hebben we zo’n

15,3 Terabyte aan data verzameld. Eén
Terabyte is gelijk aan 212 dvd’s of 1.430
cd’s

1.149.600 velletjes toiletpapier per jaar

80.000

liter brandstofverbruik per jaar

&

2.500

kilogram koffie per jaar

164.413 minuten bellen per maand,
waarvan
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78.285 minuten per maand onderling.

PROJECT OZGZIEKENHUIS GESTART
Mark Geers:
“Wist je dat er 1700
heipalen zijn gebruikt?
Deze zorgen er voor
dat het ziekenhuis
aardbevingbestendig
is”
Foto impressie: Leeuwenkamp Architecten

Ommelander Ziekenhuis Groningen realiseert een nieuw
ziekenhuis in het Groningse Scheemda. Het ziekenhuis bestaat
uit vier grote bouwdelen: een hoofdentree, een polikliniek,
een beddenhuis en een zogenoemde hotfloor met onder
andere operatiekamers en Intensive Care. De nieuwbouw
vervangt de gebouwen op de huidige locaties in Delfzijl en
Winschoten.
PrivatiS B.V., een samenwerkingsverband tussen Siers en
Klein Poelhuis, bouwt mee aan het nieuwe OZG-ziekenhuis
(Ommelander Ziekenhuis Groningen) te Scheemda.
In opdracht van Kropman Installatietechniek B.V. levert PrivatiS
de 20kV-verbindingen en sluit daarvoor 6 trafo’s en 16 msschakelaars aan. In totaal wordt er voor de verbinding tussen
de trafo’s en schakelaars bijna 1800 meter aan bekabeling
aangebracht.
Met de plaatsing van de twee zwaarste trafo’s, van bijna 5 ton
per stuk, is PrivatiS met haar werkzaamheden gestart. Dat het
soms om millimeterwerk gaat laten bijgaande foto’s zien.
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de hobby van
Arjan Haverslag
Arjan is sinds 1996 in dienst bij Siers in de
functie van middenspanningsmonteur. Hij werkt
door het hele land en gaat vaak alleen op pad.

Dit keer reizen we af naar Nijverdal, waar Arjan op een

marktplaats en E-bay, maar vroeger natuurlijk gewoon via

mooi plekje op het Twentse land zijn hobby uitvoert. Aan

de plaatselijke “sufferdjes”(huis-aan-huisblad).

ruimte geen gebrek, dit is ook wel nodig als je inmiddels 3
Opel Kadett C-tjes hebt. Maar ook de paardenhobby van

Arjan beleeft veel plezier aan deze hobby en niet alleen

zijn vrouw Kristen neemt de nodige ruimte in beslag.

aan het restaureren en het erin rijden. Ook zit hij in het

Zijn liefde voor Opels is eigenlijk al ontstaan bij het

Deze club telt zo’n 200 leden. Elk jaar is Arjan mede

behalen van zijn rijbewijs. Zijn eerste auto in 1987 was

verantwoordelijk voor de internationale Opel meeting in

ook een Opel Kadett. De Opel Kadett C werd van 1973

Budel. Uit alle uithoeken komen de Opel fanaten hier met

t/m 1979 geproduceerd in 5 carrosserie varianten, die van

hun bolides naartoe. Elkaars auto’s bekijken en tips en

Arjan stammen uit 1977 en 1978. Een oranje coupe 1.2

ervaringen uitwisselen staan hierbij op de agenda.

berlina uit 1978 en een blauwe sedan 4 deurs uit 1977.

bestuur van de Opel Kadett C Club Belgium Holland.

Hoogtepunt van dat weekend is de sprintwedstrijd op de

In 2006 is Arjan gestart met de restauratie van zijn

openbare weg. Arjan geeft

2e Kadett, zijn favoriet, aangezien hij voornamelijk

aan dat zij de enige club

deze meeneemt als hij op pad gaat naar de meetings,

zijn die dit nog voor elkaar

vakanties,of zomaar een toertochtje op zondagochtend.

krijgen bij de gemeente.

De oorspronkelijke 1.2 motor is inmiddels vervangen

De Kadett van Arjan heeft

voor een 1.9 E het is een sedan versie in plaats van

te weinig vermogen om op

de oorspronkelijke coupé versie. Maar dit heeft meer

de 1ste plaats te eindigen,

te maken met de schaarse onderdelenvoorziening,

maar de 2e of 3e plaats

waardoor het restaureren kostbaarder en moeilijker

staat regelmatig op zijn

wordt. Tegenwoordig speurt hij naar onderdelen op

naam.
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Arjan Haverslag:
“ Er staat nu een sedan
met een dikke motor”

De Kadett gaat zelfs mee op vakantie, Arjan en zijn vrouw

elke avond naar de schuur in Denekamp te gaan om te

trekken dan ook veel bekijks als ze met hun Kadett en

werken aan de auto, vaak tot diep in de nacht. Uiteindelijk

caravan op pad gaan. Deze reizen maken ze vaak in

kwam de auto na nog een kleine cosmetische behandeling

clubverband, ze zijn hier inmiddels al mee naar Engeland,

bij de spuiter, 1 dag voor de bruiloft gereed. Je kunt je

Italië, Zwitserland en Duistland geweest. Tijdens zo’n reis

voorstellen dat de bruidegom zich wel een beetje zorgen

zijn ze vaak met 10 à 12 auto’s, een gezellige boel dus.

maakte! Wat een klus, maar hij was wel trots dat het

In 2008 heeft Arjan er nog een bijgekocht, dit keer een

gelukt was.

Opel Kadett City 1.2. bouwjaar 1977. Deze staat nog op

Een autohobby is ook niet altijd zonder gevaar. Dat heeft

de nominatie om gerestaureerd te worden. Maar eerst

Arjan ervaren tijdens een slalom- en sprintwedstrijd in

wil hij zijn energie in een ander project steken: een

Ter Apel. Arjan zat tijdens het uitzetten van de baan in de

nieuwe schuur, waarin gerestaureerd kan worden. Bij het

kofferbak van de auto om de pionnen op het parcours te

restaureren is het de kunst om de auto in een zo origineel

zetten. De voet van de chauffeur schoot van de koppeling,

mogelijke staat op te knappen, dat vindt hij het mooist.

waardoor de auto meer vaart maakte en Arjan achterover

De hobby heeft ook nog wel wat “huwelijksstress” gekost,
maar niet voor zijn eigen huwelijk! Toen Arjan voor Siers
in de kost zat, kondigde een kameraad van hem aan dat
hij ging trouwen. En dit zou hij graag willen doen in de

met zijn hoofd op het asfalt belandde. Er zat een flinke
jaap in zijn hoofd, die gehecht moest worden. Als klap op
de vuurpijl kregen ze ook nog een bekeuring op weg naar
het ziekenhuis.

Kadett C Aero die hij net had aangeschaft, maar die was

De ultieme droom is het opknappen van een Opel GTE,

niet “trouw proof”. Het was immers nog een restauratie

maar dan moet Arjan eerst de staatsloterij winnen. Als

project. De trouwdatum stond vast en er was nog een half

deze nog opgeknapt moet worden, betaal je al snel

jaar de tijd om er iets moois van te maken, maar ja de tijd

€ 8.000,-, eigenlijk voor een stuk oud ijzer. Opgeknapt

vliegt. 3 weken voor de grote dag stond er nog steeds een

wordt hier € 25.000,- voor betaald.

kale body die enkel in de verf stond. Er werd besloten om

Voor zijn auto’s geldt een oldtimerregeling. Dit houdt in dat je een kwart betaalt van
de “normale” wegenbelasting. Voorwaarde is dat je dan in de maanden december,
januari en februari niet de weg op mag. Maar dit deed Arjan toch al niet, er wordt in
deze periode veel zout gestrooid en dat is niet goed voor de auto! Hij is heel zuinig,
maar tot op zekere hoogte, geeft hij aan. Je moet wel kunnen genieten van je hobby.
Daarom mogen de 3 hondjes van Arjan en Kirsten gewoon mee in de auto wanneer
ze op pad gaan.
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Arjan’s Opel Kadett C en zijn droomauto Opel GTE

Personalia
Geboren
In de tweede helft van dit jaar heeft er bij een aantal collega’s
gezinsuitbreiding plaatsgevonden.
Roos, dochter van Lieke van Deurzen & Bob Bruijsten
Fedde, zoon van Inge & Hermhen Huizingh
Mirte, dochter van Chris & Ingrid Bolderman - Wessels
Mika, zoon van Sander en Daniëlle Souverijn
Morris, zoon van Roland en Malu Christenhusz
Ynze, zoon van Bas en Melissa Polhuis
Vanity, dochter van Gwen en Esther Nederhand
Madelief, dochter van Bouke ten Have en Marleen ten Have-Slütter
Owen, zoon van Sander en Kim Belinfante

Jubilea
“Via deze weg wil ik Siers bedanken
voor het etentje en de cadeaus,
die me zijn aangeboden naar
aanleiding van mijn 25-jarig
jubileum. Ook alle naaste
collega’s wil ik bedanken voor de
gezellige avond. Ik voel me erg
vereerd al zo’n lange tijd voor zo’n
mooi bedrijf te mogen werken.”
Rob van Dael

“Graag wil ik Siers
bedanken voor
de cadeaus,
die ik heb
gekregen naar
aanleiding van
mijn 25-jarig
jubileum.”
Richard Kreunen

“Bij deze wil ik
iedereen bedanken
voor de cadeaus
en het etentje
dat mij is
aangeboden voor
mijn jubileum.
Ook namens mijn
vrouw en kinderen.”
Bertus Lubbelinkhof

“Ik wil Siers graag
bedanken voor de
mooie cadeaus
voor mijn 25-jarig
jubileum, die me
zijn overhandigd
tijdens de
bouwvakborrel.”
Marco Brilman

Overleden
“Nog maar zo kort geleden is onze Herman op 47 jarige
leeftijd heel plotseling en onverwachts overleden.
“Ons hart is gebroken, we
hebben je verloren.
Je bent weggerukt uit ons
leven, terwijl jij iedereen nog
zo veel liefde wilde geven.“
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Wij bedanken iedereen bij Siers voor het medeleven na
het overlijden van mijn lieve man, onze vader en opa. De
kaarten, brieven, bezoeken, jullie woorden van sympathie
en troost geven ons steun in deze onwerkelijke tijd.”
Betty Briene – Bor
Shannon en Sjoran, Syginho, Syenna, Govanny
Dylan en Eva

Siers INstallatietechniek

GECERTIFICEERD INSTALLATEUR

Op 8 november j.l. is Siers Installatietechniek door Tesla

Na dit intensieve voortraject is op 8 november het contract

gecertificeerd als installateur voor het Power Wall systeem

met Tesla getekend. Een mooi moment voor ons als bedrijf

van Tesla.

om in deze zeer innovatieve markt toe te treden en op deze

Daarmee is Siers Installatietechniek een van de 35 bedrijven
in Nederland die deze installaties mogen plaatsen, beheren
en er service aan mogen verrichten. Hier ging een strenge
selectie aan vooraf. De procedure verliep als volgt:
•

Het ondertekenen van een NDA, waarbij beide partijen
de nodige geheimhouding in acht nemen.

•

Het overhandigen van de benodigde stukken, zoals ons
ISO 9001 certificaat, Erkend zonnestroom installateur
bewijs en diverse administratieve verklaringen.

•

Het volgen van een producttraining bij SolarClarity in
Weesp.

•

Afname van een interview door een van de
medewerkers van Tesla, waarin veel werd gevraagd
over bedrijfsgegevens, verwachtingen, cultuur etc.

manier onze bijdrage aan een duurzame wereld te leveren.
Vanaf februari 2017 kunnen wij, naast de standaard Power
Wall, ook rechtstreeks de Power Wall type 2 leveren. Deze
Powerwall 2 zal beschikbaar zijn in 2 versies:
1.

DC Powerwall, compatibel met SolarEdge, SMA en
Fronius.

2.

AC Powerwall met een ingebouwde Tesla omvormer en
een aparte energy gateway.

Met twee keer de energiedichtheid van de eerste
thuisbatterij kan Power Wall 2 uw huis de hele nacht van
zonne-energie voorzien en zo een energie onafhankelijk
huis creëren. Power Wall 2 is compact, schaalbaar en
beschikt over een ingebouwde omvormer. Dat zorgt ervoor
dat de batterij zowel binnen als buiten eenvoudig kan
worden geïnstalleerd.

Wat is Tesla Power Wall?
Tesla batterijen werken
samen met zonnepanelen
om de eindeloze kracht van
de zon te benutten en de
afhankelijkheid van fossiele
brandstoffen te verminderen.
Huiseigenaren, ondernemingen
en energiebedrijven gebruiken
Tesla’s energie producten om
hun gebruik van duurzame
energie te vergroten en een
duurzaam eco-systeem op te
bouwen.
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SINTERKLAAS !
Op zaterdag 26 november heeft
Sinterklaas een bezoekje gebracht
aan de Siers kinderen. De spanning
was van de gezichten af te lezen,
want zou de Sint wel op tijd wakker
worden?
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vectorisatie gasleidingen
Siers Infraconsult is sinds april van dit jaar druk bezig met
het “Vectoriseren van Hoog Risico Aansluitingen”. Hier
is een projectteam voor opgezet, waarvan Bart Kuipers
Projectleider is.
Bart legt in het kort uit wat de werkzaamheden
inhouden:
“Vectoriseren betreft het digitaal intekenen van -in
dit geval- gasleidingen, die voorheen op analoge
schetsafbeeldingen stonden. Tijdens de vectorisatie
worden alle gegevens overgenomen die op de analoge
schetsafbeelding aanwezig zijn. Dit wordt in het digitale
Geografisch Informatie Systeem (GIS) verwerkt, waarin
men ‘live’ alle gasleidingen en huisaansluitingen kan
zien. Dit voorkomt onduidelijkheden en brengt ook een
stuk efficiency met zich mee. Weer een goede stap in de
digitale wereld!”
Bart geeft aan dat de volledigheid van de informatie
omtrent gasleidingen voor de aannemer van belang is bij
het uitvoeren van graafwerkzaamheden. Alle aannemers
kunnen deze informatie omtrent de gasleidingen inzien in
het daarvoor beschikbaar gestelde programma. Bij KLICmeldingen staan deze ook automatisch op de tekening
vermeld.

Projectleider Bart Kuipers:

Omdat dit een productiegerichte opdracht is, heeft Frank

“Tijdens de vectorisatie
worden alle gegevens
overgenomen die op de
analoge schetsafbeelding
aanwezig zijn.”

Wolsink een monitor gebouwd, waarmee we direct
kunnen zien hoeveel aansluitleidingen er per dag zijn
gevectoriseerd. Zowel van ons eigen projectteam als bij
onze onderaannemers. Gezien de grootte van dit project
en de deadlines die gehaald moeten worden, werken
we samen met 3 onderaannemers; USG, Caddesign en
Inpark. Siers Infraconsult is de eindverantwoordelijke van
dit project.
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Jan Nijboer:
““... je bent elke dag onder de
mensen, die allemaal anders
zijn....”
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Op pad met... Jan nijboer
Als je al ruim 26 jaar in dienst bent, dan wordt het

netbeheerder de meterstanden op afstand kan

natuurlijk hoog tijd dat we je eens aan de tand

aflezen. De analoge gas- en elektriciteitsmeters

voelen. Vorig jaar heeft hij zijn 25-jarig jubileum

worden dus in de loop der tijd vervangen. Ook

mogen vieren met collega’s.

wordt er een nieuwe verbinding gemaakt op de

Jan, afkomstig uit Westerhaar, was voordat hij

hoofdleiding.

bij Siers begon tien jaar stratenmaker, maar is

Ze proberen dit voor de bewoners zo prettig

uiteindelijk via zijn schoonvader, Jans Varwijk,

mogelijk te laten verlopen, maar tijdens de

bij Siers terecht gekomen. Jan is nog elke dag blij

installatie worden gas en stroom wel tijdelijk

met deze keuze. Hij is begonnen als hulp van Bert

afgesloten. De bewoners worden hier van tevoren

Noeverman, maar na drie jaar ging Jan alleen op

over geïnformeerd en moeten die dag wel thuis

pad in de functie van elektromonteur. Tot op de

zijn. Gelukkig geeft dit haast nooit problemen en

dag van vandaag bevalt hem dit nog steeds erg

worden de mannen vaak gastvrij ontvangen.

goed. Er is geen dag dat hij met tegenzin naar het
werk gaat.

Ook met zijn collega’s werkt Jan graag samen, nu

06.15 uur

Dit geoliede team is zo goed op elkaar ingespeeld,

De dag begint vroeg! Jan is elke morgen om

dat ze vaak aan 1 woord genoeg hebben.

06.15 uur in de keet aanwezig waar hij een lekker
bakkie koffie zet voor zijn collega’s. Iedereen weet
dat Jan zo vroeg is, zo druppelt iedereen op dit
vroege tijdstip binnen. Na de koffie van Jan kan de

alweer 5 jaar met Alex en kraanmachinist Arjan.

09.00 uur
Op het moment van dit interview zijn de
mannen in Hengelo bezig. Ik mag een kijkje

werkdag om 07.00 uur beginnen.

in de keuken nemen bij het vernieuwen van

07.30 uur

kruipruimte om de kabels naar de meterkasten

Jan vertelt dat de werkzaamheden en

van de 3 woningen omhoog te brengen. Hij moet

handelingen die hij verricht altijd gelijk zijn, maar

zich manoeuvreren in deze kleine ruimte, waar

toch voelt het niet zo. Elk huis en de daarbij

je van alles tegenkomt. Onder de grond werken

behorende meterkast zijn verschillend, dit maakt

is niet prettig, geven de mannen aan, maar ze

elke dag anders, waardoor het zeker geen sleur

wisselen dit met elkaar af. Doordat Alex en Arjan

wordt. En je bent elke dag onder de mensen, die

boven de grond precies weten wat Jan van hun

allemaal anders zijn. Je komt natuurlijk ook van

verwacht, zijn de werkzaamheden onder de

alles tegen, sommige woningen zijn zo vervuild

grond snel geklaard. Gelukkig is het dit keer vrij

dat je er haast niet naar binnen durft te gaan,

“netjes” onder de grond, maar vaak genoeg kom

aldus Jan.

je ongedierte tegen, die het riool uitgelopen is of

De grootte van de projecten verschilt vaak. Soms
zijn het een paar woningen en soms hele wijken.
Per huis ben je een aantal uren bezig. De oude
dienstleiding wordt verwijderd, deze wordt
vervangen door een slimme meter. Een slimme

een 3-tal meterkasten. Jan gaat hiervoor in de

moet er eerst een halve dag gepompt worden!
Maar de werkzaamheden verlopen prima en
aan het einde van de werkdag zijn alle woningen
voorzien van een slimme meter en is de stoep
weer netjes dicht gemaakt.

meter is een digitale energiemeter waarmee de
21

Als er dan toch een nadeel genoemd moet worden, dan is
het de winterperiode. Die kou dat is niets voor Jan, hij kan
daarom niet wachten totdat de lente weer begint.
Wel moeten de mannen wennen aan de digitalisering bij
Siers. Ze hebben toch het liefst dat de uitvoerder belt of
langskomt. Maar het digitale tijdperk is ook in deze bijna
“antieke keet” (aldus de heren) doorgebroken, want tijdens
de pauze wordt er wel op de tablet gekeken of er nog
belangrijke zaken zijn.
Jan is nog steeds in topvorm. Hij houdt van sporten, gaat
vaak hardlopen en bezoekt 2 keer per week de sportschool.
Afgelopen jaar heeft hij de StrongmanRun in Nijverdal
meegelopen. Sporten is inmiddels een verslaving geworden,
maar door knie problemen moet het af en toe wat rustiger
aan.
Gelukkig heeft Jan nog andere hobby’s waar hij zijn energie
in kwijt kan. Zo maakt hij steigerhouten meubels en
fotografeert hij graag. De fotografie hobby is ontstaan op de
zaterdagen die Jan aan het zwembad heeft doorgebracht.
Beide kinderen hebben op hoog niveau gezwommen,
waardoor Jan vele uren bij het zwembad heeft doorgebracht
en zich heeft verdiept in het fotograferen. Toen hij 25 jaar in
dienst was heeft hij zich getrakteerd op een mooie nieuwe
camera en is hij weer helemaal bij de tijd. Alleen moet hij
nog tijd vinden om zich te verdiepen in de nieuwe camera,
maar misschien kan hij hier de komende kerstvakantie voor
benutten.
Jan, bedankt voor de gezellige ochtend!

Lieke van Deurzen

Naam: Jan Nijboer | Geboren: 29-10-1964
| Gehuwd met: Karin | Kinderen: Joey en
Romee | In dienst bij Siers sinds: 6 augustus
1990 | Functie: monteur & fitter GWE | Andere
werkgevers voor Siers: Stratenmakersbedrijf
Bonne Niks | Collega die een pluim verdient:
Wim Hunting | Favoriete TV programma:
Expeditie Robinson | Favoriete film: James Bond
| Favoriete artiest/groep: Jaren 70/80/90 muziek
| Favoriete boek: Boeken over sport | Favoriete
sport: fietsen ATB / crosslopen | Favoriete
eten: pasta / Chinees | Favoriete drankje: bier
(nu bokbier) | Favoriete vakantiebestemming:
Spanje en Kroatië | Mooiste moment dat je
hebt meegemaakt: | Teveel om op te noemen |
Welke prestatie maakt je het meest trots: Project
middenspanning met Bert Noeverman in Zwolle,
bij Enexis | Wat is je droom: Gezond blijven

nder de loep
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In iets meer dan een
jaar tijd heeft Siers
een gedeelte van het
stadsverwarmingsnetwerk
van Amsterdam
vervangen.

Stadsverwarming AMSTERDAM
Begin dit jaar zijn de mannen van L&M druk geweest met een groot
stadsverwarmingsproject in Amsterdam Slotervaart, een project dat Siers
uit mocht voeren in opdracht van Nuon Warmte.
Dit project was opgedeeld in 3 fasen.
Fase 1 startte na de bouwvak van 2015 met de koppelleiding aan de Louis
Bouwmeesterstraat. Hier is 534 meter sleuf DN300 vervangen. Er waren
151 lassen DN300 voor nodig om dit te realiseren.
In deze fase was vooral, naast de uitdagingen die zo’n groot gebied al
standaard heeft, het kruisen van de oude rioolstelsels een uitdaging, met
de daarbij behorende lekkages.
Aansluitend was fase 2 aan de beurt, de koppelleiding bij de rotonde. Dat
ging om 158 meter sleuf DN300 met 42 lassen DN300.
Het weer zorgde in deze fase voor veel overlast. Er waren gigantische
stortbuien met als gevolg dat de sleuf met een diepte van 3 meter
helemaal niet meer te zien was. Het water liep zo van de weg de sleuf in.
Verder moesten we een schoolplein passeren, met de daarbij behorende
ochtendperikelen van kinderen die naar school werden gebracht, wat
natuurlijk voor veel verkeer zorgde. En vervolgens liepen we bij het
laatste stukje sleuf, met de deadline in zicht, tegen een gebroken 500AC
mantelbuis aan. Gelukkig hebben we deze fase alsnog conform planning op
kunnen leveren.
Fase 3 betrof de koppelleiding van de Comeniusstraat, waarbij 336 meter
DN300 met 40 lassen en 516 meter DN200 met 72 lassen is vervangen.
In deze fase liepen we tegen een aantal nieuwe uitdagingen aan. Ten
eerste moesten we gaan bedenken hoe we die grote leidingen onder
het viaduct door konden krijgen, terwijl de kraan er niet eens onderdoor
paste. Vervolgens was de vraag hoe we, binnen de afgesproken tijd, de
weg open zouden krijgen, leidingen erin leggen, lassen, leidingen isoleren,
sleuf verdichten én weer netjes straten. Daarnaast hebben we ook nog het
hele parkeerterrein van een flatgebouw op de kop gezet met slechts een
beperkt aantal klachten tot gevolg, die na goed overleg opgelost zijn. In
deze fase was het dus vooral oplossingsgericht denken, strakke planning en
goed communiceren!
In week 42 van dit jaar is het project conform planning opgeleverd.
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noodzakelijk kwaad...
of procesverbetering?
Het gebruik van tablets, PDA’s
en smartphones is al geruime
tijd niet meer weg te denken
uit het werkveld van de Siers
organisatie. Binnen de Siers
Groep is Siers Telecom hierin
het verst ontwikkeld. De
ketenprocessen
zijn
daar nagenoeg
compleet
gedigitaliseerd.

//Digitaal Samenwerking Platform
De wens en behoefte om de werkstromen te digitaliseren en te
automatiseren is groot binnen nagenoeg alle netbeheerders en
aannemers in de markt. Om te voorkomen dat elke partij zijn eigen
digitale werkproces zou bedenken is jaren geleden het initiatief
“de digitale rotonde” gestart. Dit is destijds vastgelopen vanwege
uiteenlopende belangen en verkeerde timing.
Toch was het erg nuttig, want van daaruit is Siers, samen met de Gebr.
Van der Steen, Enexis en Liander, het DSP (Digitaal Samenwerking
Platform) gestart. Dit initiatief is opgericht om de keten efficiënter,
klantvriendelijker, transparanter en sneller te maken. Waar in het
verleden alle voorbereiding en nabewerking op papier gebeurde,
wordt nu de digitale weg bewandeld. Dat is wennen voor de
monteurs. Zeker gezien het feit dat het nog in ontwikkeling is
en er nog kinderziektes boven water komen.
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Wat is het Digitaal Samenwerking Platform (DSP)?

De efficiëntie - die de monteurs nu nog niet ervaren,

Het DSP maakt het mogelijk gestandaardiseerde berichten

maar die er over het gehele proces duidelijk zijn - zit

uit een uniform proces naar meerdere geadresseerden

hem voornamelijk in de voor- en de achterkant. Doordat

tegelijk te versturen, zodat de communicatie tussen

gegevens slechts eenmalig worden ingevoerd in de keten,

betrokken partijen in het proces aansluitingen verandert

verkleint dit de kans op fouten en kan dit grote (tijds)

van papieren mappen naar digitale gegevens.

besparingen opleveren. Daarnaast zal enorm worden

Het DSP is niet alleen een ondersteunend IT platform
om het digitale berichtenverkeer te faciliteren en de
afspraken, waar mogelijk, af te dwingen. Veel belangrijker
is de verzameling afspraken over wat, hoe en wanneer,
waardoor een uniform proces met gestandaardiseerde
berichten ontstaat.
“In principe maken we hiermee een vertaalslag vanuit
de opdrachtgevers naar de monteurs”, zegt directeur
Peter Telgenkamp. “Wat er nu gebeurt, is dat gegevens
meerdere keren worden ingevoerd. In de ultieme situatie
worden gegevens eenmalig ingevoerd. Daarmee maak je
de foutmarge zo klein mogelijk en bespaar je veel tijd.”

DSP voor Siers
Vorig jaar zijn een aantal monteurs in Raalte gestart
met DSP. Met de huidige versie zijn nagenoeg alle
aansluitleiding opdrachten geïmplementeerd voor de
disciplines Elektra, Gas en Water, CAI en Glasvezel.
In 2017 zal ook het hoofdleiding proces worden
geïmplementeerd in het DSP.
Digitalisering van de gegevens houdt ook in dat de
monteur de gemaakte aansluiting digitaal schetst m.b.v.
een app. Dit is zeker even wennen voor de monteur en
de reacties vanuit het werkveld zijn niet allemaal even
positief. Het werken met tablets is voor monteurs geen
dagelijkse kost. Bovendien is er nog veel ontwikkeling,
doordat nog niet alle partijen (netbeheerders) zijn

bespaard op het papierverbruik en zijn de gegevens
te allen tijde beschikbaar en direct gearchiveerd. In de
voorbereiding en de afhandeling van een project zal
daardoor veel tijdswinst te behalen zijn. Deze tijdswinst
zal onder ander moeten leiden tot lagere kosten en
minder onderhandenwerk.
Peter Telgenkamp: “Er zal een verschuiving plaatsvinden
in de werkzaamheden. Daar waar in de voorbereiding
en afhandeling veel personen bij betrokken zijn, zal nu
meer door de monteurs uitgevoerd worden. De personen
voor en achteraan de keten zullen nog voornamelijk een
controlerende functie hebben voor gegevens van en naar
de opdrachtgever.”

DSP landelijk
Het is goed om te zien dat ook andere netbeheerders de
noodzaak en het nut inzien van het DSP. Hierdoor neemt
de landelijke uitrol een vogelvlucht en sluiten concullega’s
in rap tempo aan op het DSP.
Siers heeft een voorsprong opgebouwd met de complete
ICT inrichting en aansluiting op het DSP. Wij worden
regelmatig benaderd door partijen om een ‘kijkje in onze
keuken te nemen’. Dit is waar het in de toekomst naartoe
gaat. Alle netbeheerders en aannemers zullen er aan
moeten geloven. De opdrachtgever eist dit uiteindelijk
ook van de aannemer. Het is goed om daarin voorop te
lopen.

aangehaakt. Daardoor zijn er regelmatig wijzigingen en is

Het streven van Siers is om begin 2017 alle dienstleiding

er nog de nodige ruimte voor verbetering.

projecten in de Veluwe en NoNed perceel 7 compleet

Jeroen Nieuwenhuizen is vanuit Siers nauw betrokken
bij de ontwikkeling en implementatie hiervan. Hij zegt:

over te hebben op digitaal schetsen. Dat geldt voor alle
disciplines.

“Ik heb veel respect voor de monteurs die deel hebben

Toekomst

uitgemaakt van de pilots. Zij hebben alle oneffenheden

Naar verwachting zullen in 2017 alle opdrachtgevers

en tekortkomingen in het proces dagelijks voor de kiezen

overgaan naar DSP. Tot die tijd kost het nog meer werk,

gehad.”

omdat de verschillende opdrachtgevers gegevens op een
verschillende manier aanleveren en opgeleverd willen
hebben.
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Het aanpassen van werkprocessen moet zeker niet worden

Hermhen Huizingh is erg positief:

onderschat. De techniek is er klaar voor, maar ook de

“In eerste instantie gebruikten we de tablet alleen voor de

organisatie moet mee. En juist dat vormt een uitdaging.

KLIC. Inmiddels zijn we bij dienstleidingen ook met het digitaal

Verandering stuit vaak op weerstand. Niet iedereen stelt zich

schetsen over.”

coöperatief op en de ene monteur heeft er meer moeite mee
dan de andere.

Er waren 3 trainingen ingepland, maar na er 2 te hebben

Patrick Mieldijk is gematigd positief:

aan de slag gegaan.

“Ongeveer een jaar geleden werd de tablet bij ons op het
werk geïntroduceerd. Na een cursus zijn we ermee aan de
slag gegaan en kwamen erachter dat het best lastig was.
In het begin liepen we tegen veel zaken aan. Bij sommige
projecten was bijvoorbeeld nog geen ondergrond ingetekend
en moesten we zelf wat in tekenen. Ook moet alles per
discipline apart worden ingemeten en ingetekend. Daar wordt
het heel onoverzichtelijk van.”
“Wat ik een groot nadeel vind, is dat er geen mogelijkheid
is een 2e referentiepunt toe te voegen. Er is maar 1
referentiepunt in te geven, terwijl er in sommige gevallen
meer nodig zijn.”
“Ik vind het wel handig dat je nu even een foto kan maken
met de tablet van een bepaalde situatie, die dan naar de
uitvoerder kan worden gestuurd voor overleg.”
“Als ik heel eerlijk ben, zou ik op dit moment liever teruggaan
naar de oude situatie. Hoewel ik begrijp dat het voor het
proces beter is, lijkt het werk voor buiten alleen maar meer
te worden. We gaan er natuurlijk gewoon mee door, de
opdrachtgevers dwingen dit toch af. En met alle verbeteringen
die worden doorgevoerd, geloof ik wel dat het er uiteindelijk
beter op wordt.”
“Ik zou de mensen die hierbij betrokken zijn, wel willen
adviseren extra ondersteuning te bieden aan de oudere
generatie. Ik zit er een beetje tussenin en heb er af en toe al
moeite mee. Voor hun zal het nog lastiger zijn.”
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gevolgd, had Hermhen het ‘kunstje’ wel door en is hij ermee

“Uiteraard waren er wel wat opstartproblemen, maar nu vind
ik het ideaal. Het enige nadeel is dat niet alle opdrachtgevers
over zijn en we dus alsnog bepaalde gegevens op papier
moeten zetten.”
“Er zijn monteurs die er veel moeite mee hebben, ze hebben
het gevoel dat ze veel extra gegevens in moeten vullen die op
papier niet ingevuld hoeven te worden.”
“Ik ben alleen maar blij dat we geen geknoei meer hebben
met papier. Het is goed dat Siers hierin voorop loopt. Dit is
toch waar alle aannemers uiteindelijk naartoe moeten.”

Peter Telgenkamp:
“Wat je hier uiteindelijk
mee bereikt, is dat je
met hetzelfde aantal
mensen meer werk aan
kan!”

jubilarissen 2017
//Wijziging beleid jubilarissen
Met ingang van 1 januari 2017 zal het beleid omtrent de viering van jubilarissen wijzigen.
In de afgelopen jaren werden de jubilea op verschillende

eigen locatie worden ‘gehuldigd’. De collega’s die in de

manieren gevierd. Als er voor gekozen werd geen

tweede helft van het jaar jubileren, worden gezamenlijk

receptie te houden, werd er op de afdeling aandacht aan

tijdens de kerstborrel in het zonnetje gezet.

geschonken of koos de jubilaris ervoor met een aantal
directe collega’s uit eten te gaan.

Op de dag van het jubileum zelf kan, indien gewenst,

Om hier een eenduidig beleid in aan te brengen, is er nu

direct leidinggevende een moment heeft om erbij stil te

voor gekozen om op 2 vaste momenten in het jaar stil te

staan.

gebak voor de afdeling/ploeg worden geregeld, zodat de

staan bij de jubilarissen van medewerkers die 12,5, 25 of
40 jaar in dienst zijn.

Op deze manier is een jubileum voor iedereen gelijk

De collega’s die in de eerste helft van het jaar een

medewerker vrij om aan te geven niet stil te willen staan

jubileum vieren, zullen tijdens de bouwvakborrel op de

bij het jubileum.

en is er geen onduidelijkheid meer. Uiteraard is iedere

//Jubilarissen 2017
12,5 jaar

25 jaar

40 jaar

Dhr. R. Kamsteeg

Dhr. R. Beernink

Dhr. M. Aveskamp

Dhr. T. Klein Gunnewiek

Dhr. M. Engbers

Dhr. G. Nijenhuis

Dhr. M. Kramer

Dhr. J. Kallenkoot

Dhr. H. Lubbelinkhof

Dhr. M. Kiewik

Dhr. M. Magielse

Dhr. E. Oude Lashof

Dhr. H.Podt

Dhr. P. Schoneveld

Dhr. E. Smilde

Dhr. A. Somsen

Dhr. F. Vlierman
Dhr. R. Vos
Dhr. W. de Wildt
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HUTTENKLOASLOOP
Ook dit jaar liep Siers natuurlijk
weer mee met de Huttenkloasloop.
Met een grote afvaardiging op de
5 en 10 km hebben we uiteindelijk
2 podiumplaatsen behaald, een 2e
plaats op de 5 km en een 3e plaats op
de 10 km!
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Onderhoud in apeldoorn
Het vervangen van verouderde gas- en waterleidingen in Apeldoorn is
een omvangrijk project. In 2015 is er gestart met de vervanging
van zo’n 46 kilometer gas- en waterleidingen. Dit is het gevolg
van 2 waterleiding- en gasstoringen in 2014, waarbij honderden
mensen dagenlang zonder gas kwamen te zitten. Siers is hier
verantwoordelijk voor de renovatie van in totaal 10 km.
Bertran Burgmeijer is de uitvoerder op dit project:
“Tijdens deze klus maken we gebruik van kleine 6,5 tons mobiele
kranen. Deze werken erg prettig op deze klus. Graafwerk wordt
uitgevoerd door onderaannemers, Siers vervangt de leidingen. Deze
mobiele kranen hebben als voordeel dat je sneller en efficiënter
kunt werken. Er wordt met 4 ploegen tegelijk gewerkt, zodat de
vaart erin blijft”.
Bertran geeft verder aan dat de werkzaamheden gefaseerd per
straat worden uitgevoerd, waarbij ze proberen de overlast zoveel
mogelijk te beperken. Waar mogelijk worden woningen tijdelijk
op een noodleiding gezet voor het water. De monteurs plaatsen
afzettingen bij de openliggende stoepen. En er worden loopplanken
geplaatst, zodat bewoners goed bij hun woning kunnen. Natuurlijk
is er wat overlast geweest voor de buurt, maar vooral ook veel begrip voor
het noodzakelijke werk. Iedereen weet dat het vervangen van de leidingen
moet gebeuren om grote storingen te voorkomen. Tijdens de inloopavonden
zijn de bewoners hierover geïnformeerd.

Tijdens de werkzaamheden

Bertran “Alles liep mooi volgens planning, mede omdat het weer mee

in Apeldoorn startte de

zat. Met warme dagen viel dat natuurlijk niet altijd mee om met je

Giro d’ Italia in Apeldoorn.

veiligheidskleding en zware schoenen aan in de sleuf te staan. Vóór de

In de planning was al

zomervakantie waren de gas- en waterleidingen vervangen en waren de

maanden geleden rekening gehouden

stoepen weer keurig dicht”.

met de route van de wielrenners. De
straten van het parcours en eromheen

Wat ook bijzonder was, naast de “gewone” werkzaamheden, was de gastles

zijn keurig dichtgehouden en de

die Bertran heeft gegeven op basisschool De Zevensprong. De kinderen

noodzakelijke werkzaamheden zijn óf

kregen uitleg en konden een kijkje nemen bij het werk en natuurlijk de

al eerder gedaan óf uitgesteld tot na

graafkraan bekijken. Hij vond dit leuk om te doen en heeft ervan genoten.

de Giro. De Nederlandse wielrenner

Heeft Bertran zijn roeping als leraar misschien gemist?

Tom Dumoulin won deze eerste dag in
Apeldoorn de roze trui!
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Wist je dat bijna al
deze foto’s gemaakt
zijn door Niek
Burgmeijer, de zoon
van Bertran?
In de vakantie is Niek bij
zijn vader op projectlocatie
geweest om zijn hobby,
fotograferen, uit te oefenen.
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HERCERTIFICERING SIERS...
IN THE POCKET
Sinds de oprichting in 1964 is Siers in ontwikkeling. Ieder
jaar worden er nieuwe certificaten behaald of wordt er
hergecertificeerd. Niet alleen als bedrijf blijft Siers in
ontwikkeling, ook de medewerkers blijven opleidingen
volgen zolang ze in dienst zijn bij Siers. Zo beschikken we over
gekwalificeerd en vakbekwaam personeel.
De afdeling KAM draagt ieder jaar zorg voor een goede
bewaking van de certificaten.
De ingezette weg van vorig jaar “van Siers moet naar Siers
doet” is m.b.t. de certificaten behaald.
We hebben het geflikt. Dit is een prestatie waar we als heel
Siers trots op mogen zijn. Nieuwe certificaten, volgens de
laatst geldende normen, met goed gevolg afgelegd. En dat als
een van de eerste aannemers in Nederland.
In het afgelopen jaar zijn we hier als KAM afdeling erg druk
mee geweest, maar we hadden dit absoluut niet kunnen
realiseren zonder jullie inbreng en hulp.
We hebben met iedereen binnen Siers laten zien dat we
mooie dingen kunnen realiseren als we samenwerken.
Laten we die samenwerking doorzetten in ons
gedragsveranderingsprogramma “Zo doo’w‘t”, zodat we
volgend jaar kunnen zeggen; “dit hebt wiej ook al doan”!
Fijne feestdagen en een gezond & veilig 2017!

Afdeling KAM
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Siers beschikt over de
volgende certificaten:
CO2-prestatieladder (4)
ISO 9001 (Groep)
ISO 14001 (Groep)
VCA** (Groep)
BRL 7000-7004 (L&M)
BRL 1201 (Telecom)
CKB (L&M /Telecom)
Sterkin (L&M)
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MET PensIOEN ...
RUDOLF PRENGER
Rudolf is geboren op 24 oktober 1954 in

dat hij de laatste is geweest die zijn

Enschede.

stropdas afdeed. In die wereld is Rudolf

Samen met zijn vrouw Nicky heeft Rudolf
2 kinderen gekregen (Remco; 31 jaar en
Myrna; 28 jaar).
Na de Mavo is Rudolf doorgegaan
naar de MTS. Vervolgens heeft hij veel
verschillende opleidingen gevolgd en

een bekend gezicht. Hij heeft goede
contacten in de markt.
Waar hij ook erg goed in is, is problemen
omzetten in uitdagingen. Daarmee kan
hij collega’s altijd motiveren tot goede
oplossingen te komen.

ook tijdens zijn loopbaan heeft hij nog

We hebben begrepen dat Rudolf

meerdere diploma’s behaald. Na een

de reisafstand naar Ridderkerk en

drietal andere bedrijven, in Enschede,

Waddinxveen steeds meer tegen ging

Hengelo en vervolgens ’s-Hertogenbosch

staan. Dat is één van de redenen voor het

is hij uiteindelijk op 1 januari 2000 als

vervroegd met pensioen gaan.

bedrijfsleider aangenomen bij Siers
Telecom in Ridderkerk, als bedrijfsleider.

Hij zal zich in ieder geval niet gaan

In de 16 jaren waarin Rudolf bij ons

gaan volgen, iets waar zijn vrouw en

werkzaam is geweest, is hij ervaren als

dochter vanzelfsprekend zeer blij mee

een zeer prettige en rustige collega. Altijd

zijn. Ook hebben we in de wandelgangen

betrokken en belangstellend.

vernomen dat Rudolf een studie

Rondvraag onder collega’s heeft over

vervelen. Rudolf zal een kookcursus

Geschiedenis gaat oppakken.

Rudolf helaas niet veel sappige verhalen

Rudolf, jouw geschiedenis bij Siers zal,

opgeleverd. Hij is geen opvallende

als het aan ons ligt tenminste, de boeken

persoon, niet iemand die rare sprongen

ingaan als een mooie en leerzame

maakt. Hij drinkt geen alcohol, dus ook

periode. Hartelijk dank voor al je jaren

op dronken momenten heeft niemand

inzet voor Siers!

hem ooit kunnen betrappen. Hij deed al
die jaren “gewoon” zijn werk, naar volle
tevredenheid van eenieder om hem
heen.
Wat iedereen wel benoemt, is dat hij
altijd en overal netjes gekleed gaat, strak
in pak en tot voor kort mét stropdas. In
de Telecom wereld is algemeen bekend
36

We wensen je alle goeds voor de
toekomst en veel succes met je studie
Geschiedenis!

Naam: Rudolf Prenger | Geboren: 24-10-1954 | Gehuwd
met: Nicky | Kinderen: Remco en Myrna | In dienst bij
Siers sinds: 1 januari 2000 | Uit dienst sinds: 1 november
2016 | Andere werkgevers voor Siers: WiederholtJongman, Scheurink Electro, HOKA en HAKO | Collega
die een pluim verdient: Gé Nijenhuis | Favoriete TV
programma: Tatort | Favoriete film: The Godfather |
Favoriete artiest/groep: The Beatles, Neil Young, The Who,
Seasick Steve | Favoriete boek: Geen | Favoriete sport:
zwemmen | Favoriete eten: Hollandse pot
Favoriete drankje: Bitterlemon en Cassis | Favoriete
vakantiebestemming: Italië en Griekenland | Mooiste
moment dat je hebt meegemaakt: | De geboorte van
mijn kinderen | Welke prestatie maakt je het meest
trots: Gezin en Carrière | Wat is je droom: Veel reizen en
gezond blijven | Wat ga je doen als je niet meer werkt:
Vrijwilligerswerk, reizen en studeren

nder de loep

Weetjes:
• Het totaal geïnstalleerd
vermogen komt neer op
6210 Wp.
• De opbrengst op
jaarbasis zal ongeveer
neerkomen op 5800
kWh.
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HET ZONNETJE IN HUIS
Nieuwbouwwoning voorzien van energiebesparende oplossingen!
Begin dit jaar heeft Siers Installatietechniek

De panelen zijn op het schuine dakdeel van

opdracht gekregen tot het plaatsen van een

de woning gemonteerd. Omdat het dak een

zonnestroominstallatie op en een domotica

uitbouw heeft, hebben de monteurs van Siers

oplossing in een nieuwbouwwoning in

elk paneel apart moeten monteren en alle

Oldenzaal. Voor de zonnestroominstallatie is

panelen moeten uitrichten. Normaal gesproken

gekozen voor een systeem van Solar Edge, met

plaats je meerdere panelen in lijn. Hierdoor

een totaal vermogen van 4590 Wp, waarbij

hoef je minder uit te lijnen en kun je sneller

elk zonnepaneel zijn eigen optimizer heeft.

monteren.

Hiermee wordt het rendement aanzienlijk
verbeterd, aangezien een eventuele schaduw
er niet voor zorgt dat een groot deel van de
installatie wordt afgeschakeld en daardoor
geen elektriciteit meer opbrengt. Wanneer
de schaduw op één paneel valt, schakelt de
optimizer namelijk alleen dat ene paneel uit,
waardoor de rest van de installatie nog steeds

Naast zonnepanelen is de woning ook voorzien
van een domotica systeem van Gira. Hiermee
zijn vele functies met één druk op de knop te
bedienen. De bewoners hebben er in dit geval
voor gekozen om voornamelijk de verlichting
aan te sluiten op het domotica systeem.
Met een aantal bedieningspanelen, die op

elektriciteit levert.

logische plekken in het huis mooi opgaan

Op het platte dak van de garage is in een

verschillende ruimten worden gedimd en

later stadium nog een kleine PV installatie

met één druk op de knop kan alle verlichting

toegevoegd met een vermogen van 1620Wp.

worden uitgeschakeld. Op de bovenverdieping

Dit was nodig om de EPC waarde te behalen.

zijn rolluiken geïnstalleerd, die zowel separaat

De eerder voorziene warmtepomp is niet

als tegelijkertijd open en dicht kunnen worden

geïnstalleerd vanwege het feit dat deze teveel

gedaan.

omgevingslawaai zou gaan produceren. De PV

in de inrichting, kunnen de lichten van de

panelen dienen als compensatie.

Het project had een totale doorlooptijd van

Een belangrijk voordeel van het Solar Edge

woning nog voor de kerstdagen te kunnen

systeem is de veiligheid. Wanneer het systeem

betrekken.

zo’n 9 maanden. De bewoners hopen de

uitgeschakeld is, produceert elk paneel maar
1 Volt spanning, dus veilig om aan te raken.
Wanneer het systeem opstart, zal de spanning
weer stijgen naar de nominale spanning van
het paneel.
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pensionado’s!
Op zaterdag 3 september had Siers
een mooi programma samengesteld
voor de oud-medewerkers. Een
voordracht van Jan Riesewijk in
Stadstheater De Bond, gevolgd door
een buffet bij Hotel Het Landhuis.
Met muzikale omlijsting van Toon...
de voetjes gingen nog net niet van de
vloer!
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Tijdens het
ouderenuitstapje is
er door “Kardinaal
Schöttelkaamp”
een zegen uitgesproken als
dankbetuiging. Een schitterend
stukje streektaal.
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Oh Allerleafste Leamen Heer,
zeet vol erbarmen op oons neer.
En schenk oons in de Boeskoolstad,
foezel, wien en gerstenat.
Zo ok an disse belegen leu van’t Siers
imperium, zee hebt het verdeend,
umdat ieleu joarenlang oe beste
krachten an’t Siers bedrief hebt
leend.
Deran an’t spek, de bats in de
haand,
en zo wearken ie nig op, mer
letterlijk in het Twentse laand!
En piepen, joa um vast te hoalden,
nig piepen van’t zeuren,
en buizen dee nam ie op de nek,
dit buizen heuren nig in’t cafe te
gebeuren!
Dankzij jullie harde wearken bleef
het hele spul in staand,
en verspreiden zich de gulle gaven
oawer gans het Boeskoollaand.
Zonder Siers gin Olnzel, wödden der
mer weanig verdeeld,
ie mait oe zalig priezen met de rol
dee ieleu doarin hebt speelt.
Papa Frenske zea mie, haal dee oald
werknemers mer noar Rome,
kunt ze veur mie nog’n klusje doon,
ze bint zeer van harte wellekome!
Ik vreug den H. Vader, wat wilt U dan
nog hebben gedaan?
no, zea Franciscus, ne pijpleiding
van de Grolsch rechtstreeks noar’t
Vaticaan
Ik zeg dat kump veurmekaar, ik
oawerleg het wa efkes met Peter
en den legt dan hoogstpersoonlijk
an, de eerste 11 meter!
En as dat dan lukt kump het meuiste
van’t verhaal,
dan zeg papa Frenske met Poasen:
“Bedaank voor die bloemen en het
bier oit Oldenzaal!”
Mer tot dee tied leu, nem het
dervan, doar hej de leaftied wa veur
en onthoald; zonder pensionado’s

gung der in dit land helemoal niks
meer deur!
Wie kunt nog nig zonder jullie
kennis, inzet en vrijwilligersweark,
jullie hoald het hier an’t dreaijen, ok
in de keark.
Jullie pakt nog an en doot het
gewoon,
en zeit nig: “Het interesseert mie gin
Siers en doar mo’j het met doon!”
Da’j oe doarbie gesteund mait weten
deur de apotolische zegen,
zo kun ie der wier nen zetke tegen!
“Het lag in een kribbe, gedekt met
wat stro,
Daar moet op gedronken worden,
hi ha ho!”
Amen
Johannes Plechelmus kardinaal
Schöttelkaamp
Rome, september 2016

Jan Riesewijk
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kerstbats puzzel
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AFPERSEN
BATS
BLAASPLOEG
BLIKSEMBEVEILIGING
CHAMPAGNE
DENNEBOOM
DIENSTLEIDING
DOORWERKJAS
FAMILIEBEDRIJF
GASLEIDING
GLASVEZEL
GOURMETTEN
GRAAFMACHINE
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HASPEL
HOOFDLEIDING
HUTTENKLOASLOOP
INFRACONSULT
INNOVATIE
KABELMOF
KABELS
KERSTMIS
KLICMELDING
KRIBBE
KRUIPRUIMTE
KWALITEIT
LAAGSPANNING
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H
F
T
B
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I
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LANDMEETKUNDE
LASSEN
LEIDINGEN
METERKAST
MOSTERDPOT
NETBEHEERDER
NIEUWBOUW
OLIEBOL
ONTLUCHTEN
OVERALL
PROJECTTEAM
RECONSTRUCTIE
RELINEN

De overgebleven letters vormen de volgende zin:

L
E
E
N
A
P
E
N
N
O
Z
I
R
N
N
E
L
U
T
E
A

N
B
A
T
S
B
L
A
A
S
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O
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T
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N
M
V
E
L
O
A
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K
E
R
S
T
M
I
S
C
H
A
F
T
K
E
E
T
N
T
N
C

SCHAATSEN
SCHAFTKEET
SLEE
SNEEUWPOP
TABLET
TELECOM
VECTORISEREN
VEILIGHEID
WANTEN
WERKVOORBEREIDING
ZONNEPANEEL

. . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... . . .. . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !

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

S
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A
A
L
E
M
H

uitslag zomerbats Puzzel

Annette Horstman:
“Vanuit de Bloemenriviera
de puzzel van de Bats
ingevuld. De oplossing:
middenspanningsmonteur!”

De oplossing van de zomerbats puzzel was:

mi d d e n s p a n n i n g s m o n t e u r

Er is een behoorlijk aantal goede oplossingen ingezonden.
Uit deze inzendingen hebben we één gelukkige prijswinnaar gekozen: Anette Horstman.
Zij ging naar huis met een heerlijk drankenpakket.

Siers hangt de vlag uit voor deze geslaagden:
Middelbare Elektriciteitsdistributietechniek: Dirk
Jan Bronkhorst, Mark Geers, Ron Robergen MBO
Human Technology: Priscilla Brouwers, Adriaan
KeijzerExecutiveMasterofBusinessAdministration:
Lodewijk Esser Monteur data/elektra: Hermhen
Huizingh Uitvoerder Ondergrondse Infratechniek Water: Danny Jadoenath Uitvoerder Ondergrondse
Infratechniek - Energiekabels en Warmte: Roy Pape
Monteur gas/water/warmte: Joris Perik, Leon de
Roo, Ricardo van Sloten Uitvoerder Ondergrondse
Infratechniek - Warmte: Maurits Puttenaar Eerste
monteur gas/water/warmte: Félipe Souwer, Tim
Smit, Martin Visscher ALLEMAAL GEFELICITEERD!

Fijne
feestdagen
allemaal!

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

