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DE BATS 



Allereerst gaan mijn gedachten naar de collega’s 
die afgelopen jaar zijn overleden. Ik wens alle 
nabestaanden veel sterkte met dit grote verlies. 

Verder is 2017 redelijk voorspoedig van start gegaan. 
Ondanks een matige winter met wat vorstverlet, zijn 
de diverse bedrijfsonderdelen het jaar met een goed 
gevulde orderportefeuille begonnen. Alle discplines van 
Siers L&M hebben het druk en proberen de projecten 
in een keer goed uit te voeren. Dit doen ze door 
gebruik te maken van werkvoorbereiders op locatie, 
een werkbegroting op te zetten voor ieder werk en te 
zorgen voor goede overdrachtsmomenten tijdens de 
werkzaamheden.  

Siers Telecom heeft aan de Schelmaatstraat 27 te 
Oldenzaal een nieuw onderkomen gekregen. Alle 
collega’s zitten nu samen in één pand en werken hard 
om processen te optimaliseren en de grote werkstroom 
van de diverse opdrachtgevers goed te verwerken. 
Speciale aandacht is er voor het Ziggo-contract dat 
we hebben in Noord-Oost Nederland. Op dit moment 
is er, ondanks de inzet van onze mensen, sprake van 
een sterk verliesgevend contract. We proberen op dit 
moment gezamenlijk met onze opdrachtgever een 
oplossing te zoeken om dit gat te dichten. 

In Duitsland zijn we na ruim een jaar pionieren zover 
dat onze Siers GmbH steeds meer werkt aan een 
stabiele basis, waarbij ook meerdere opdrachtgevers in 
beeld zijn. Het plan is om hier de tweede helft van het 
jaar op door te bouwen. 

Siers Infraconsult is, net als vorig jaar, een stabiele 
factor binnen onze groep. De mix van werk, zowel 
regulier als projectmatig, zorgt ervoor dat er ook voor 
de tweede helft van dit jaar een stabiele werkstroom te 
verwachten is. 

Al met al is het van belang dat we met elkaar blijven 
streven om zaken in een keer goed te doen, elkaar te 
helpen verbeteringen door te voeren en om vooral met 
elkaar te communiceren. De tweede helft zal ook in het 
teken staan van communicatie, zowel intern als extern. 
Richting onze opdrachtgevers is het van groot belang 
wederzijdse verwachtingen helder te hebben om zo 
gezamenlijk te werken aan eenzelfde doel.

Het nieuwe Zo Doo’w ’t@Siers-thema wordt op dit 
moment uitgerold binnen onze organisatie. Dit keer 
is het thema digitalisering. Diverse collega’s zijn het 
land doorgegaan om iedereen te trainen en uit te 
leggen welke vernieuwingen we doorvoeren binnen 
onze organisatie. De processen hebben we vorig jaar 
en in de eerste helft van dit jaar ingericht, nu is het 

zaak om binnen deze processen, door middel van 
inzet van ICT-middelen, efficiencyslagen te maken. Ik 
begrijp dat de inzet van ICT-middelen voor een aantal 
collega’s spannend is en nieuw kan zijn. Vraag waar 
nodig om extra uitleg aan je collega of leidinggevende. 
We moeten er samen voor zorgen dat iedereen binnen 
onze organisatie leert werken met intranet, appjes en 
tablets. Er is geen weg terug, dit nieuwe werken wordt 
de standaard!

Waar ik erg enthousiast over ben, is de opzet van 
Jong Siers. Een aantal jonge collega’s heeft zich 
dit jaar gemeld met de vraag of ze jaarlijks diverse 
activiteiten mogen organiseren met de jeugd van 
Siers. We hebben meer dan 100 jonge collega’s (onder 
de 31 jaar) in ons personeelsbestand. Dat had ik niet 
verwacht! Persoonlijke ontwikkeling, elkaar leren 
kennen en een gevoel krijgen bij de eigenschappen 
van een familiebedrijf staan voorop. Tijdens de 
eerste bijeenkomst, een soort collegetour, mocht 
ik de hoofdgast zijn. Een erg leuke, verfrissende en 
inspirerende middag. Jeugd is de toekomst en ik kan 
melden dat jeugd en talent aanwezig zijn binnen Siers.

Al met al is het belangrijk om er gezamenlijk iedere 
dag vol voor te gaan. Als we elkaar helpen om nieuwe 
werkmethodieken te leren snappen en gebruiken, dan 
hebben we als Siers, met het aanwezige jeugdige talent 
in combinatie met het trouwe ervaren talent van vele 
collega’s, alle ingrediënten in huis om klaar te zijn voor 
de toekomst!

Ik wens jullie allemaal een hele fijne zomervakantie, 
met hopelijk mooi weer. Geniet met familie en vrienden 
en rust lekker uit. Bedankt voor jullie inzet in de eerste 
helft van dit jaar. Laten we er samen ook in de tweede 
helft van dit jaar vol voor gaan! 

Zo Doo’w ’t @Siers!

VOORWOORD
Nu deze zomerbats weer bij jullie op de mat valt is het voor mij altijd een mooi 
moment het eerste deel van het jaar te evalueren en een doorkijkje te geven naar 
de tweede helft van 2017.

Peter Siers
Algemeen Directeur

Altijd bereikbaar voor vragen of opmerkingen via: 
p.siers@siersgroep.nl / 0541 - 572215
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project n18 
Onderdeel van de  
nieuwe twenteroute

Na een voorbereidingstijd van 40(!) jaar en duizenden overleggen is het dan eindelijk zover. Er wordt 
een nieuw stuk autoweg gelegd tussen Groenlo en Enschede. Dit nieuwe stuk autoweg, de N18, is een 
van de onderdelen van de nieuwe Twenteroute. 

De nieuwe weg gaat de leefbaarheid in Eibergen, Haaksbergen en 
Usselo vergroten, is veiliger dan de huidige weg en zorgt ervoor 
dat Achterhoekers en Twentenaren sneller van A naar B komen. 
Dit maakt de regio interessanter om in te wonen, te werken en 
te ondernemen. Bouw en onderhoud van de nieuwe Twenteroute 
worden uitgevoerd onder leiding van Noaber18. Noaber18 is 
een samentrekking van ‘noaber’ en N18. Noaberschap is het 
geheel van de gezamenlijke noabers (buren) in een kleine sociale 
gemeenschap. Noaber18 is een combinatie van VolkerInfra, PPP en 
DIF. 

Van het totale tracé van 45 km heeft Siers ongeveer de helft in 
opdracht gekregen voor het verleggen van alle ondergrondse infra. 
Onze collega Mart van Oijen is de projectleider vanuit Siers, die de 
werkzaamheden van A tot Z, samen met het projectteam, in goede 
banen heeft geleid. 

Mart begon zijn avontuur bij Siers op 20 juni 2016 en is ervan 
overtuigd dat werken in projectteams medewerkers motiveert als 
er teamgevoel heerst en de communicatie goed en duidelijk is. Ook 
Henk Beverdam, combi coördinator van het project, werkzaam bij 
Enexis, geeft aan dat een goede communicatie erg belangrijk is. 
“Zodra een knelpunt voorzien wordt, moet tijdig ingegrepen worden. 
Zo voorkom je onnodige discussies achteraf. Siers beheerst dit 
proces goed.” Mart geeft bovendien aan dat je een nette discussie 
zeker niet uit de weg moet gaan. “Dat schept juist duidelijkheid en 
helderheid van zaken.”

Ondanks de krappe planning en de vorstverlet die om de hoek 
kwam kijken, is de deadline door Siers keer op keer gehaald, 
doordat de overall planning per (deel)project werd uitgewerkt 
tot een detailplanning, die weer verder gedetailleerd werd tot op 
dagniveau. Dit was voor veel collega’s een grote omschakeling. 
Alle werkafspraken werden eerst schriftelijk vastgelegd, voordat 
er ook nog maar één schop in de grond werd gezet. Dit vereiste 
wel een geheel andere zienswijze door alle medewerkers die 
betrokken waren bij het project. Mart geeft aan: “Harder werken 
heeft geen zin, maar efficiënter wel. Waar nodig schalen wij op 
en af met onderaannemers. Dit is niet altijd even prettig voor de 

onderaannemers, maar wel de enige manier om financieel in control 
te kunnen blijven. Op de top hadden wij buiten bijvoorbeeld 23 
man aan het werk, terwijl een dag later de personele bezetting 
weer teruggeschroefd kon zijn naar 6 man. Dit op- en afschalen 
is gedurende de gehele looptijd van het project toegepast. 
Een uitgewerkte detailplanning op dagniveau, die tijdens de 
uitvoering dagelijks wordt gevolgd en gemonitord door de 
projectverantwoordelijken, is hierbij zeer essentieel.” 

Voor Siers startte het project bij het knooppunt Boekelosestraat in 
Enschede, achter de Grolsch fabriek, en liep door tot het knooppunt 
Needseweg in Haaksbergen. Op het tussenliggende tracé zijn 29 
belangrijke knooppunten projectmatig stuk voor stuk afgewerkt, 
waarbij er telkens moest worden geanticipeerd op veranderingen 
in het (3D) ontwerp of omdat nutstracés nog niet vrij waren van 
obstakels. 

Belangrijk was dat deze knelpunten waren opgelost voordat wij 
in uitvoering zouden gaan op het geplande knooppunt. Uiteraard 
moest ook continu de opleverdatum in de gaten gehouden 
worden. Op meerdere knooppunten bleek dat wat Noaber18 de 
nutsbedrijven had voorgespiegeld, uitvoeringstechnisch niet 
haalbaar zou zijn. Dit betekende voor de nutsbedrijven dat er een 
totaal nieuw ontwerp gemaakt diende te worden, maar dit mocht 
geen gevolgen hebben voor de einddatum waarop het (deel)project 
zou worden opgeleverd door de nutsbedrijven. Henk Beverdam 
vertelt over een van deze knelpunten: “Op het tracé moesten 
veel meer bypasses gemaakt worden dan vooraf door Noaber18 
voorzien waren. Voordat we aan een van die bypasses konden 
beginnen zou Noaber18 het kippenhok van een van de omwonenden 
laten verwijderen. Deze zat vol met asbest, dus dit was een klus 
voor specialisten. Bij aanvang van onze werkzaamheden hier was 
het kippenhok echter nog niet verwijderd en moesten we een 
oplossing bedenken om de voortgang erin te houden. Uiteindelijk 
is het kippenhok volledig geseald en zijn we er middels meerdere 
persingen onderdoor gegaan.”

Mart geeft hierover aan: “Dit is een van de vele veranderingen 
waarop Siers snel geanticipeerd heeft. We kregen de opdracht om in 
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drie weken tijd voor de diverse betrokken nutsbedrijven een totaal 
nieuw ontwerp te maken, inclusief materiaalforcast, begrotingen 
en boorplannen. Het was de bedoeling dat we binnen die drie 
weken tijd weer in uitvoering konden gaan. Dat hebben we binnen 
ons projectteam vlot opgepakt, waardoor wij de deadlines konden 
blijven halen.”

Henk Beverdam vond de samenwerking met Siers, ondanks de 
hectische aanvang van het project, erg prettig. “Ik had goed contact 
met Mart en met Taryn. Ze hielden mij volledig op de hoogte van 
de stand van zaken gedurende het project. We hadden regelmatig 
werkoverleg en ik werd tijdig op de hoogte gesteld van afwijkingen.” 
Bij aanvang van het project was een collega van Henk door NoNed 
aangesteld als coördinator. Hij had echter zoveel andere projecten 
lopen, dat hij dit grote project er niet bij kon doen. Henk is toen 
door zijn afdelingsmanager benaderd met de vraag of hij de 
coördinatie over wilde nemen. “In het begin vond Noaber18 dat 
Siers op enkele fasen binnen het project teveel beren op de weg 
zag, maar al heel snel zagen de betrokkenen dat Siers realistisch 
was en geen uitspraken deed die niet reëel of onhaalbaar waren.”

Taryn Schomakers, onze collega die eerder in de Bats heeft gestaan 
met haar kookkunsten, is erg te spreken over het proces. “Voor mij 
is het een enorm leerzaam traject geweest. In de beginfase was 
ik betrokken bij de engineering. Normaal gesproken houdt het 
daarna op voor mij, maar bij dit project ben ik gevraagd tevens 
als werkvoorbereider en assistent uitvoerder op de projectlocatie 
dienst te doen. Hierdoor zag ik ook eens het resultaat van dat 
wat we in de engineering hebben uitgedacht.” Ze geeft verder 

aan dat het vooral een leertraject was vanwege de belangen van 
de verschillende partijen die bij dit project betrokken waren. De 
grootste uitdagingen waren in het begin vooral het wegwijs worden 
in deze wereld van Siers en het ad hoc reageren op afwijkingen. 
“Collega’s spraken ons weleens aan met de vraag of we het project 
wel onder controle hadden. We waren van zoveel verschillende 
partijen afhankelijk en moesten regelmatig van de planning 
afwijken, dat het leek of we de zaakjes niet op orde hadden. We 
waren echter continu bij met de administratie en wisten tot in detail 
wat er speelde. Meerwerk werd tijdig en schriftelijk doorgegeven, we 
waren kritisch op alle gegevens die binnenkwamen en namen niets 
voor lief aan. Ik heb hier echt geleerd eigenaarschap te tonen!” Toch 
vindt ze het prima om na afronding van het project weer ‘gewoon’ 
op de afdeling engineering te werken. “Ik heb nu in de praktijk 
ervaren wat de knelpunten kunnen zijn in de uitvoering en kan dat 
meenemen in de engineering.” 

Een van de voormannen op dit project, Harry Nijenhuis, heeft deze 
manier van werken als zeer prettig ervaren. “Uiteraard is het niet 
altijd leuk om onderaannemers te moeten vertellen dat ze even 
niet meer nodig zijn, maar vanaf het begin is hier duidelijkheid 
over geweest en zo loop je elkaar nooit in de weg, omdat er niet 
voldoende werk is voor iedereen.” Hij vindt het jammer dat er niet 
meteen eenzelfde soort project achteraan komt.

Al met al een project om met een tevreden gevoel op terug te kijken. 
Alle betrokkenen zijn het met elkaar eens dat deze ‘nieuwe‘ manier 
van werken erg prettig is en voor herhaling vatbaar.

Harry Nijenhuis: 
(voorman) 

“Ik heb deze nieuwe 
manier van werken als 
zeer prettig ervaren! 
Jammer dat er niet 
eenzelfde soort project 
achteraan komt.”

Henk Beverdam: 
(combi coördinator) 

“Zodra een 
knelpunt 
voorzien 
wordt, 

moet tijdig 
ingegrepen 
worden. Zo 
voorkom 
je dat de 

mensen stil 
komen te 
staan. ” 

Mart van Oijen: 
(projectleider)

“Ons projectteam 
heeft telkens snel 
geanticipeerd op 
veranderingen, waardoor 
wij de deadlines konden 
blijven halen.”
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aan de bats

Wanneer ben je begonnen met werken bij Siers?
Iets meer dan 30 jaar geleden, 19 maart 1987.

Hoe ben je bij Siers terecht gekomen?
Via Bennie Willemsen, die toen bij Siers werkte. Ik kan me mijn 
eerste werkdag bij Siers nog goed herinneren. Ik ging samen met 
Wim Hunting naar Dodewaard, een sleuf graven in de klei. Ik was 
‘s avonds kapot, mijn vriendin moest me aan de haren de trap op 
sleuren. Maar na een paar dagen was ik het gewend. Daarna ging 
ik al snel alleen met een grondwerker op pad, voornamelijk in het 
Nijmeegse.  

Je werkt samen in de ploeg. Gaat dat altijd goed?
Ik heb veelal in kleine teams gewerkt en dat bevalt prima. Voor het 
verwisselen van de meters ga ik voornamelijk alleen op pad, maar 
je hebt veel contact met mensen omdat je overal binnenkomt. 
Kreeg vanmorgen nog een heerlijk ijsje van een bewoonster. 
Aan gastvrijheid geen gebrek en aan koffie ook niet. Maar het is 
natuurlijk ook hoe je zelf binnen stapt.

Hoe ziet je privé situatie eruit?
Heel gelukkig! Ik ben nu zo’n 12,5 jaar getrouwd met mijn Duitse 
vrouw Ariane. Samen hebben we 2 zoons van 28 en 22 jaar, die 
beiden thuis wonen. Zoon Patrick is net als ik de “bouw” ingegaan, 
als vloerenlegger. Mijn andere zoon, Yannick, is mijn vrouw achterna 
gegaan de verpleging in. 

Welke werkzaamheden liggen je het beste?
Elektrawerkzaamheden liggen me het beste. Ik ben combimonteur, 
dus doe er ook gas en water bij. De MS-werkzaamheden heb ik 
uiteindelijk laten varen.

Welke opleidingen/cursussen heb je gevolgd?
Eerst de MAVO, daarna MTS elektrotechniek en ben toen 
bij installatiebedrijf Kremer in ’s-Heerenberg begonnen, 
waar ik een jaar heb gewerkt. Bij Siers heb ik de ATMI 
(Middenspanningsopleiding) gevolgd en diverse andere 
werkgerelateerde cursussen, waaronder die van buizenlegger.

R i c h a r d  v a n  H a r e n

De Bats is hem aangereikt 
door Jan Buiting. Richard 
kent de gebroeders Buiting 
al lange tijd, hij is in 1987 
tegelijk met Paul begonnen 
en ze wonen bij elkaar in de 
buurt.

Wat heb ik toch altijd een mooie tijd gehad met Paul Buiting. 
Altijd lachen en schik. We zijn zelfs een keer teruggegaan 
naar bewoners om excuses aan te bieden, omdat we daar zo 
de slappe lach hadden gehad. De bewoners hadden wel in de 
gaten dat wij een vrolijk stel waren.“
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Wat is het mooiste project dat je voor Siers hebt 
mogen uitvoeren?
Dat was in Borculo, toen we van het bovengrondse naar het 
ondergrondse net gingen. Daar hebben we het project van A tot Z 
uitgevoerd, dat vind ik mooi, de hele keten. Eerst graven, aanleg in 
de straat en daarna nog alle woningen voorbij om ze aan te sluiten 
op het nieuwe net. 

Zitten er ook minpunten aan je werkzaamheden?
Nee, eigenlijk niet. Ik ga al bijna 30 jaar fluitend naar mijn werk, de 
buren kunnen dit beamen.

Ik heb niets te klagen, alles is goed geregeld. Het loon is in al die 
tijd nog nooit een dag te laat geweest. Complimenten!

Is het er beter op geworden in de loop der jaren, 
volgens jou?
Jazeker, het werk is in de loop der jaren lichter geworden, dus beter 
voor je rug en lichaam. In de begintijd waren we nog veel met de 
hand aan het graven, al snel kwamen de kleine minigravers, dit was 
een flinke efficiencyslag. Nu ik gedetacheerd ben aan Enexis voor 
het verwisselen van meters, staat de bats veelal in de bus. Tenzij er 
afsluitingen zijn, dan moet er wel gegraven worden.

Ik moet wel wennen aan het digitale tijdperk, dat is niet helemaal 
mijn ding. Vroeger kon je nog met een fles Jägermeister (om warm 
te blijven) een nacht voor het postkantoor bivakkeren om kaartjes 
voor de Stones te bemachtigen, tegenwoordig moet dat allemaal via 
de computer en daar heb ik te weinig kaas van gegeten.

Wat doe je zoals buiten werktijd?
In mijn vrije tijd voetbal ik bij VIOD, in het 11e team. Het laagste wat 
er is, maar ik doe het mooi nog wel op mijn leeftijd. Verder zit ik 
al vanaf mijn 10e bij de schutterij. We organiseren samen met een 
groep vrijwilligers de lentefeesten in het dorp. Ook mag ik graag 
carnaval vieren, tijdens deze dolle dagen verzorg ik met mijn broer 
ook altijd een optreden.

Daarnaast ben ik groot fan van de Rolling Stones, in oktober ga ik 
weer een concert van ze bezoeken. Zelf heb ik een tatoeage op mijn 
borst, zover gaat mijn liefde voor de Stones. Maar dat is niet mijn 
enige liefde, ik ben ook trouwe supporter van Feyenoord. We gaan 2 
keer per jaar met vrienden naar een wedstrijd kijken in Rotterdam. 
We nemen dan ‘s ochtends de eerste trein, lekker biljarten in het 
café en dan ‘s middags naar de wedstrijd. Hartstikke mooi dat ze dit 
jaar landskampioen zijn geworden, daar hebben we wel een feestje 
om gevierd.  

Denk je dat de Bats ooit overbodig zal zijn?
Nee, die wordt nooit overbodig. 

Aan wie wil je de Bats doorgeven?
Ik wil de Bats graag doorgeven aan André Roodakker.

Zelf heb ik een tatoeage op mijn 
borst, zover gaat mijn liefde voor 
de Stones.“

Net als die grap die Paul Buiting met me uithaalde in de 
bus toen we op de snelweg reden. Ik hoorde de hele tijd 
een getik, ging al langzamer rijden en zette uiteindelijk de 
bus aan de kant. Toen de bus stilstond was het getik weg en 
ben ik een rondje om de auto gaan lopen. Kwam ik erachter 
dat Paul met zijn klomp tegen de zijkant had getikt. En toen 
ging het lachen weer heen. Mooie tijden die ik niet snel zal 
vergeten.

“
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werkbezoek in ridderkerk

Het stond al langer op de planning. Op uitnodiging van Johan van 
der Werff heb ik op 24 maart onze vestiging in Ridderkerk bezocht. 
De medewerkers in Ridderkerk heb ik wel vaker gesproken via 
telefoon of mail maar de meesten nog niet eerder “in levenden 
lijve” ontmoet. Een aantal waren voor mij nog bekend van de Ziggo-
projecten in Waddinxveen. Bij binnenkomst liep ik meteen een oude 
bekende tegen het lijf, Adriaan Keijzer en daarna werd ik hartelijk 
ontvangen door Johan. Na een rondleiding door de vestiging en een 
voorstelrondje, kwam er gebak en koffie op tafel. Adriaan vierde zijn 
verjaardag.

Daarna heb ik met Johan het project Cornelisland in Ridderkerk 
bezocht. In verband met de aanleg van een nieuwe weg wordt 
de bestaande betonnen waterleiding vervangen door een stalen 
waterleiding met een diameter van 1,40 meter. Een hele klus waar 
veel bij komt kijken qua timing en planning. Het van oorsprong 
Oldenzaalse bedrijf Koop is belast met de bronbemaling. Een 
grote installatie zorgt niet alleen voor het lozen maar ook voor het 

zuiveren van het opgepompte water zodat dit geen schade oplevert 
voor de omgeving. 

Terug aan de Nikkelstraat was het tijd voor de middagpauze. De 
plaatselijke cafetaria bracht een warme hap. Ook voor mij was er 
besteld, kwam dat even goed uit, heerlijk! 

Na de middag zijn we op stap geweest naar een saneringsproject 
in een wijk in Dordrecht. Een project van een heel ander kaliber 
dan in de ochtend maar zeker de moeite waard. Hier spelen andere 
aspecten een grote rol, b.v. de afstemming van de werkzaamheden 
met de bewoners.

Om een uurtje of drie voor de files weer terug richting het oosten. 
Het was een leerzame en gezellige dag en interessant om buiten te 
gaan kijken welke mooie projecten er door Siers worden gerealiseerd. 

J u d i t h  R i e t m a n

Veel collega’s in Ridderkerk heb ik weleens 
telefonisch gesproken of via de mail, maar ik heb 
ze nog nooit in “levenden lijve” ontmoet.“

Judith Rietman

Vanuit haar functie heeft Judith veel contact met onze collega’s in het westen van het land. Begin dit 
jaar heeft ze de gezichten bij hun stemmen eindelijk eens gezien.
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jubilea

Kyara Pensiero
Stefano & Chantal Pensiero

Amy (Joanne) Stegeman
Rick Stegeman & Karin Lorkeers 

Lauren de Graaf 
Stephan & Larissa de Graaf 

Thijs Pannekoek
Dennis & Stecey Pannekoek 
Mika de Vries
Marc & Richelle de Vries

Fleur van Oijen
Mart van Oijen & Sylvia Mars

Fleur Lois Lebang Post
Jeroen & Angelia Post 

GEBOORTES

Lammert Visser

Lammert was op 7 
december 2016 12,5 jaar 
in dienst bij Siers. Dit is 
bij hem op het werk in 
Zwolle gevierd onder het 
genot van gehaktballen.

Tonny Klein Gunnewiek

Ons Tonny was dit jaar 
12,5 jaar bij ons in dienst. 
Dit werd op de afdeling 
gevierd met een heerlijke 
slagroomtaart.

Gé Nijenhuis

“Bij deze wil ik 
de directie en 
collega’s hartelijk 
bedanken voor 
de gezellige 
middag, bloemen 
en cadeaus die ik 
mocht ontvangen 
voor mijn 40-jarig 
jubileum.”

Afscheid 
Erwin Bonke

In mei heeft de 
Technische Dienst 
afscheid genomen van 
Erwin Bonke. Creatief 
als zij zijn, hebben 
zijn collega’s een 
prachtig kunstwerk 
in elkaar gelast. Een 
mooi aandenken aan 
zijn tijd bij Siers.
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halve marathon oldenzaal 
(voorheen huttenkloasloop)

In 2016 is de naam Huttenkloasloop 
aangepast naar Halve Marathon Oldenzaal. 
Dit betekent echter niet dat je alleen nog 
maar een halve marathon kan lopen. Voor 
de bedrijvenloop is het er juist beter op 
geworden. Naast de 5 en 10 km bedrijvenloop, 
kun je je nu namelijk ook inschrijven voor de 
halve marathon bedrijvenloop.

Natuurlijk gaat Siers ook dit jaar weer 
strijden voor de eerste plaats!

Wil je je inschrijven voor de 5 km, 10 km 
of de halve marathon bedrijvenloop van 
Siers? Stuur dan een e-mail met je naam 
en de afstand die je wilt lopen naar: 
communicatie@siersgroep.nl. 

Kijk voor meer informatie (o.a. over duurlopen ter voorbereiding) 
op: www.halvemarathonoldenzaal.nl.  

De inschrijving sluit op 1 september 2017.
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Het industrieterrein van Oldenzaal heeft er weer een opgeknapt 

pand bij. Met de verbouwing van het nieuwe pand aan de 

Schelmaatstraat heeft Siers er een nieuwe locatie bijgekregen.

Siers Telecom is inmiddels verhuisd naar deze nieuwe locatie. Alle 

werkplekken zijn operationeel en de interne verbouwingen met 

betrekking tot de kantoorruimtes zijn afgerond. Op dit moment is 

men bezig om de buitenkant van het pand een Siers uitstraling te 

geven, onder andere door het aanbrengen van nieuwe beplating 

tegen de gevels. Daarnaast worden de voorbereidingen getroffen 

om het huidige magazijn van Siers Telecom ook naar deze locatie 

te verhuizen. Het industrieterrein van Oldenzaal kleurt steeds 

geler.

uit het jasje gegroeid

Oude situatie

Nieuwe lichtreclame
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3. certificaten
Siers is sinds de oprichting in 1964 in ontwikkeling. 
Ieder jaar worden er nieuwe certificaten behaald 
of wordt er hergecertificeerd. Niet alleen als 
bedrijf blijven we in ontwikkeling, ook onze 
medewerkers blijven opleidingen volgen zolang ze 
in dienst zijn bij Siers. 

De afdeling KAM draagt ieder jaar zorg voor een 
goede bewaking van de certificaten. In 2015 zijn ze 
gestart met het motto “Van Siers moet naar Siers 
doet”. In 2016 is Siers gehercertificeerd voor de ISO 
9001 (versie 2015), CKB, ISO 14001 (versie 2015), de 
CO2-prestatieladder (versie 3.0) en de VCA**. Een 
prestatie waar we als Siers trots op zijn. 

Nieuwe certificaten, volgens de laatst geldende 
normen, met goed gevolg afgelegd. En dat als één 
van de eerste aannemers in Nederland. 

In het afgelopen jaar is de KAM afdeling hier erg 
druk mee geweest, maar dit had niet gerealiseerd 
kunnen worden zonder de inbreng en hulp van alle 
medewerkers. Deze goede samenwerking wordt 
doorgezet in ons gedragsveranderingsprogramma 
“Zo Doo’w ‘t!”. Hiermee willen we onder meer 
bereiken dat wij niet voor het certifaat werken, 
maar dat we het gedachtegoed achter het 
certificaat voor Siers laten werken.

Ook vanuit onze nieuwe vestiging aan de Schelmaatstraat 

willen we iedereen snel van dienst kunnen zijn. Dit vereist een 

snelle internetverbinding d.m.v. de aanleg van glasvezel. Om de 

glasvezelkabel naar de overkant van de straat te krijgen, hebben 

onze collega’s een gestuurde boring uitgevoerd. Een secuur werkje, 

zeker gezien de risico’s die erbij kwamen kijken.

Niet alleen het naastliggende tankstation was hier een uitdaging, 

er lopen ook andere kabels en leidingen onder de weg door. 

Ons professionele team had dit van tevoren goed uitgedacht. 

Binnen een half uur was de buis onder de weg door geboord en 

kon de glasvezelkabel door de buis teruggetrokken worden. De 

voorbereidingen inpandig waren al afgerond, dus het nieuwe pand 

was snel voorzien van glasvezel. 

Gestuurde boring

Gerestylde kantine
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wielertocht 2017
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Toch mooi dat ik in 
deze week 300 km 
geschaatst heb en 
op dinsdag mijn 
missie voltooid had!

Wie doet mij dat na?

“
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afzien op de weissensee

Na een paar dagen vrij te hebben geschaatst en het parcours te 
hebben verkend, was het eindelijk zover dat de getrainde uren 
vruchten zouden moeten afwerpen. Op 30 Januari kwam het bericht 
binnen dat de tocht ook op het grote meer zou worden geschaatst, 
iets wat in 8 jaar tijd niet gebeurd was en dus een droom voor velen. 
Een ronde was nu 25 km tot de Dolomitenblick en zelfs onder de brug 
was het dicht. We moesten dus 8 rondjes rijden om aan de 200 km 
van de Elfstedentocht te komen. Beter kon het niet.

Op dinsdag 31 Januari om 7.00 uur was het startschot en kon de 
tocht beginnen, uitgezwaaid door mijn vrouw en dochter Iris. De 
omstandigheden werden in de loop van de dag steeds slechter. De 
windkracht nam toe en de temperatuur kwam boven het vriespunt. 
Dit maakte het ijs op sommige plekken papperig en er zaten al grote 
barsten in. 

Nadat ik er 150 km op had zitten zakte de moed mij in de schoenen 
en wilde ik opgeven. Het was zo loodzwaar en die harde wind...voor 
mijn gevoel kwam ik geen meter vooruit! Tijdens mijn ‘pitstop’ kreeg 
ik een peptalk van mijn vrouw en onze dochter en kon ik er weer 
tegenaan. Uiteindelijk ben ik superblij dat de missie is geslaagd en ik 
de rit heb uitgereden. 

Op 3 februari was er wederom een alternatieve Elfstedentocht. Nu 
was het grote meer helemaal dicht en er was een rondje gemaakt 
van 16,7 km. Dit is voor je naasten natuurlijk veel leuker om te 
zien, want ze zien je vaker langskomen. Het ijs was die dag helaas 
een groot waterballet en het zat vol barsten. Deze keer konden we 
wederom om 7.00 uur starten en opnieuw waren mijn vrouw, dochter 
en deze keer ook schoonzoon aanwezig om mij aan te moedigen. 

Bij voorbaat had ik al aangegeven dat ik de 200 km niet zou halen, 
omdat ik nog moe was van de dinsdag. Na 100 km op het waterballet 
geschaatst te hebben, ben ik gestopt en was het mooi geweest. Dit 
had niets meer met schaatsen te maken. Om 16.00 uur werd de tocht 
dan ook stilgelegd door de organisatie. 
 
Toch mooi dat ik in deze week 300 km geschaatst heb en op dinsdag 
mijn missie voltooid had. Wie doet mij dat na?
 
Moe, maar voldaan zijn we teruggekeerd naar Hulsen. 

A l b e r t- J a n  H u t t e r d

De Alternatieve Elfstedentocht Weissensee (AEW) organiseert al sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw Alternatieve 
Elfstedentochten. Sinds 1989 is de Weissensee in Oostenrijk de vaste locatie. De AEW is een organisatie die bestaat uit 
vrijwilligers. Zij organiseren de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee, een schitterend 12 kilometer lang bergmeer in 
Oostenrijk. Naast de wedstrijd over 200 kilometer is het evenement in de loop der jaren uitgebreid met toertochten en andere 
wedstrijden. Jaarlijks trekken duizenden voornamelijk Nederlandse schaatsliefhebbers naar de Weissensee om te genieten 
van schaatsen en de Oostenrijkse gezelligheid.

Albert-Jan Hutterd

De tocht

Zijn broer Jo heeft hem aangestoken met het schaatsvirus. Hij was al vaker naar de Weissensee 
geweest en vond dat Albert-Jan dit ook eens moest beleven. Op 27 januari 2017 was het dan eindelijk 
zover en reisde Albert-Jan af naar de Weissensee. Hieronder kun je lezen hoe hij dit heeft ervaren.
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henk van ‘t oever
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Inmiddels werkt Henk alweer ruim 12,5 jaar bij Siers in de functie van 
voorman fitter. Ondanks de lange werkdagen, want de klussen waar 
hij voor wordt ingezet zijn meestal richting het Westen. Stilzitten is 
niets voor Henk, dus in zijn vrije tijd is hij ook nog “hobbyboer”. In de 
loop der jaren heeft de familie van ’t Oever steeds meer dieren om 
zich heen verzameld, waaronder honden, geiten, kippen en schapen. 
Hier is ook de hobby ontstaan. 

De familie van ’t Oever is begonnen met 10/11 schapen, inmiddels zijn 
het er ruim 30. De periode waarin de lammetjes worden geboren is 
hun favoriet. Henk neemt zelfs 1 week vakantie op om de bevallingen 
van de schapen te begeleiden. Daarnaast is dit een mooie week om 
te klussen rondom huis, want “op de boerderij” is er altijd werk.

De schapen dragen gemiddeld 5 maanden minus 5 dagen. De laatste 
week van september laat Henk de ram de schapen dekken, zodat 
hij redelijk nauwkeurig kan bepalen welke week hij thuis moet zijn 
voor het lammeren. Gemiddeld krijgt ieder schaap 2 lammetjes, dus 
een drukke “bevallingsweek” voor de familie. In de schuur hangen 
camera’s, die een paar keer per nacht worden gecheckt. “Je moet 
er wel bij zijn, want er kan van alles misgaan” zegt Henk. Normaal 
gesproken kunnen de schapen het hele jaar buiten blijven. Vlak voor 
het lammeren is het beter om schapen naar de stal te halen. 

Wanneer de schapen onrustig worden en beginnen te krabben met 
de voorpoten geeft dit aan dat de geboorte op komst is. Elk lammetje 
zit apart in een vruchtblaas. De meeste lammeren worden in de 
kopligging geboren. Een stuitligging komt ook geregeld voor, dit is te 
herkennen aan omgedraaide hoefjes. Het lam moet dan sneller naar 
buiten worden getrokken, omdat de navelstreng eerder kan afbreken.
 
Na de geboorte krijgen de lammetjes moedermelk, ook wel “biest” 
genoemd. Die melk is anders van samenstelling dan de latere melk. 
Het eiwitgehalte is hoger en er zitten antilichamen in die het lam 

nodig heeft. Als de ooi weigert om het lam te verzorgen, probeert 
Henk door het klemzetten van de ooi het lam te laten drinken. 

De schapen worden goed verzorgd, er is genoeg ruimte in de stallen 
en hokken. De lammetjes die extra warmte nodig hebben liggen 
lekker onder de lamp. Naast het normale voer (gras, hooi) worden 
ze regelmatig verwend met de wortels van witlof. Om deze te snijden 
heeft Henk zelf een machine gemaakt. In het dorp kent iedereen 
elkaar, dus de wortels krijgt hij weer van een plaatselijke witlofteler, 
die zijn prima geschikt voor veevoer.

Op het moment van ons bezoek zijn er al tientallen lammetjes 
geboren. Op een enkeling na is dit allemaal goed verlopen. 

Elke twee jaar worden er nieuwe rammen gekocht, anders krijg je 
inteelt en heb je meer kans op complicaties. De meeste rammen 
zijn geslachtsrijp wanneer ze vijf tot acht maanden jong zijn. De 
groepsgrootte voor een jonge ram is maximaal dertig ooien, dan 
mogen de rammen bij Henk niet klagen, ze hebben met 2 rammen 30 
ooien. Of is dat in dit geval negatief?!
 
Natuurlijk kunnen niet alle lammeren en schapen bij de familie 
van ’t Oever blijven, ondanks dat er genoeg ruimte is. De schapen/
lammetjes worden verkocht aan een veehandelaar. Vraag en aanbod 
bepalen de prijs, dit is mede afhankelijk van de Turkse feesten. 
Gemiddeld brengt een schaap +/- € 95,-. op. Registratie is verplicht, 
elk schaap heeft een Uniek Bedrijfsnummer (UBN). Ook bij één 
hobbymatig gehouden schaap of geitje is registratie verplicht. 
De hobby brengt dus ook nog een administratief proces met zich 
mee, maar het is goed dat het zo geregeld wordt, er kan dan niet 
“gerommeld” worden bij de verkoop. 

Omdat Henk een hobby uitvoert die in de lente op zijn mooist is, gaan we dit jaar al tijdig op pad voor 
het interview. Henk woont samen met zijn vrouw en 2 kinderen in hun zelfgebouwde dijkwoning in 
Grafhorst. Vader en zoon zijn op werkgebied “concurrenten” van elkaar, zijn zoon is als uitvoerder 
Telecom werkzaam bij van Gelder. 

de hobby van
Henk van ‘ t  Oever
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Zo vader, zo zoon
Leerl ingen mee naar  het  werk

Je was een rots in de branding  
en koerste recht door zee.  

Je trotseerde storm en golven  
alleen..... je had de wind niet mee.

IN MEMORIAM

Hidde Wensing

Vanuit onze school Christelijk College Schaersvoorde, 
gingen we één dag meelopen in het bedrijfsleven. Om mee 
te kijken wat voor beroep je later misschien wilt worden. 

Op 7 februari 2017 heb ik bij Siers meegekeken bij de 
werkvoorbereiding, engineering, calculatie en de tekenaars.
Ik heb voor Siers gekozen, omdat het mij leuk leek om bij 
dit bedrijf te kijken en omdat mijn vader (Frank Wensing) 
hier werkt. 

Ik werd begeleid door Peter Pols, samen hebben wij gekeken 
in de werkplaats en bij de verschillende afdelingen. Bij 
de tekenaars heb ik gekeken bij Els Seldam, naar hoe alle 
tekeningen eruit zien voordat er geboord wordt voor nieuwe 
leidingen. Bij de calculatie liet Tom Kranenberg mij zien hoe 
er wordt gerekend en hoeveel ploegen en machines kosten.
Ik vond het een leuke dag en heb veel geleerd over de 
calculatie, tekeningen en werkvoorbereiding en wat er 
gebeurt bij Siers.

Hierbij willen wij iedereen bedanken 
voor de getoonde belangstelling 
en het medeleven voor en na het 
overlijden van Elly.
Wij zijn dankbaar dat mama / Elly met 
zoveel plezier bij Siers heeft gewerkt.

Jan, Sabine, Linda en Pawel, Niek en 
Annemijn, Bas en Jenneke en Koen

Elly Oltwater - Pipers

IN MEMORIAM
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Wanneer:  
zaterdag 2 september 2017

Tijd:  
de koffie staat klaar vanaf 08.15 uur 

Waar:  
kantine hoofdkantoor Siers (Schuttersveldstraat 22) 

Kosten:  
€ 25,00 p.p.

Aanmelden via:
Benno Benneker (06-51864106 / b.benneker@planet.nl)
Albert Jaspers (06-38247125 / albertjaspers@home.nl)

MOTORTOERTOCHT 2017

zaterdag 2 september
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nieuwbouw huuskes
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Huuskes
Huuskes is als producent en leverancier van versproducten continu op zoek naar nieuwe, duurzame 
oplossingen voor opslag en transport. Zij hebben hiermee niet alleen aandacht voor lekker eten, ook 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoort al jaren bij het bedrijf. Dat is een van de redenen 
voor de realisatie van het nieuwe transportcentrum op het industrie- en havengebied in Enschede.

Op 1 november 2016 is Huuskes gestart met de bouw van het nieuwe 
transportcentrum in Enschede.

Voor de vaste huisinstallateur van Huuskes was dit project te 
omvangrijk en Huuskes wilde niet volledig van hem afhankelijk zijn. 
Hij werkt regelmatig met Siers samen en heeft ons aangedragen 
als collega-installateur, waarna we met nog een andere partij een 
aanbieding mochten maken. Uiteindelijk heeft Huuskes voor ons 
gekozen. Naast installatietechnische werkzaamheden, die Siers 
samen met de huisinstallateur uitvoert, zijn wij ook verantwoordelijk 
voor de aardingen en de bliksembeveiliging.

De eerste heipaal werd op 3 februari in de grond geslagen, op 24 
april werd de vlag in de top gehangen. Als het eerste deel gereed is, 
wordt er nog een deel bijgebouwd met ongeveer dezelfde grootte. De 
verwachte einddatum van het project is nog niet bekend.
 
Erik Brendel bezoekt, als uitvoerder, regelmatig de werkplek, waar 
momenteel alleen nog onze collega Gerrit Kattenpoel Oude Heerink 
bezig is. Siers is hier zo’n 3 maanden geleden gestart, maar is in dit 

stadium nog volledig afhankelijk van de planning van de aannemer. 
Begin juli starten de grote installatietechnische werkzaamheden en 
zal Gerrit ondersteund worden door meerdere collega’s. 

Voor de nieuwbouw van Huuskes wordt er, door het toepassen van 
duurzame energietechnieken, naar gestreefd om de CO2-uitstoot van 
het gebouw te reduceren met 25% of meer, ten opzichte
van een referentiesituatie zonder duurzame energieopwekking.

Aan deze reductie wordt voor een belangrijk deel bijgedragen door 
het installeren van 1.075 m2 PV-panelen (met een piekvermogen 
van minimaal 170 W/m2) op het dak van de productie. Siers heeft, 
naast de installatietechnische werkzaamheden op deze locatie, ook 
opdracht gekregen voor levering van deze PV-panelen. 

Een deel van het gebouw zal tevens worden voorzien van domotica 
oplossingen van Gira, waardoor o.a. screens en verlichting 
centraal kunnen worden aangestuurd. Ook deze zullen door Siers 
geïnstalleerd worden. Al met al een mooie klus voor Siers.

Erik Brendel: 
(uitvoerder) 

“In een gesprek 
met Huuskes 
kwamen ze 

erachter dat wij 
ook PV-panelen 

kunnen 
leveren. Toch 

grappig dat het 
zo kan lopen.” 
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culinaire collega’s
Deze keer een recept van onze teamleider P&O
Linda Bruning

1. Procureur/schouderkarbonade 
gaar koken in water met wat 
zout/peper, 1 schijfje gember en 
azijn. 

3. Doe een flinke scheut 
zonnebloemolie in de wok.

2. Zodra het vlees gaar is, botten 
van de karbonade verwijderen 
en vlees in repen snijden.

4. Grof gehakte ui, klein 
gesneden knoflook en overige 
gember toevoegen als de olie 
heet is.

INGREDIËNTEN

BEREIDINGSWIJZE

Lekker met rijst of bami! Eet smakelijk!

Volgende keer jouw recept op deze pagina? Stuur je suggestie naar: communicatie@siersgroep.nl

5. Peper, zout, sambal, suiker, 
tomatenpuree en azijn 
toevoegen.

7. Vervolgens naar smaak suiker 
/ gembersiroop en evt. nog wat 
ketjap toevoegen.

6. Het vlees en de ketjap 
meebakken, naar smaak water 
toevoegen.

8. Als laatste de paprika en 
peultjes toevoegen en even 
kort wokken.

BABI KETJAP

•	 250 gram schouderkarbonade of procureur
•	 1 ui
•	 zonnebloemolie
•	 behoorlijk veel peper
•	 mespunt zout
•	 2 eetlepels suiker
•	 ½ eetlepel sambal
•	 2 schijfjes verse gember, zonder schil
•	 2 teentjes knoflook
•	 1 eetlepel tomatenpuree 
•	 3 eetlepels gembersiroop
•	 scheutje azijn 
•	 5 eetlepels ketjap manis (zoet, ABC ketjap)
•	 water
•	 1 paprika
•	 peultjes
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WAS 
PASSIERT

IN DEUTSCHLAND

De Bats - zomer 201730



Siers zit naast 
Emsflower, een 
Nederlands 
bedrijf dat perk- 
en potplanten 
produceert.

grensverleggend
Op bezoek in Duitsland

Jaren geleden is Gé Nijenhuis al gestart met pionieren in Duitsland. 
Sindsdien hebben we onder de regie van onze Duitse partner 
Heming een aantal mooie projecten in Duitsland gerealiseerd, net 
over de grens van Overijssel en Gelderland. Vanaf medio 2015 zijn, 
in goed overleg, de rollen omgedraaid en hebben wij als Siers het 
hoofdaannemerschap (GU = General Unternehmer) opgepakt met 
Heming als onderaannemer voor de montage. Het eerste project 
in 2015 was de plaats Senden (5.000 aansluitingen) in de buurt van 
Münster. Daarna hebben we de kleine plaatsen eromheen verglaasd. 
Dit werd allemaal aangestuurd door Henk Lubbers en Erik Prinsen 
vanuit de projectlocatie in Senden.

Omdat de werkstroom bleef doorlopen hebben we vorig jaar 
een GmbH opgericht. Op dit moment is de aanleg van glasvezel 
“booming” in Duitsland. Het netwerk voor communicatiedoeleinden 
blijft hier sterk achter bij de ontwikkelingen elders in Europa. Daarom 
wil de regering dit de komende jaren upgraden of nieuw aanleggen in 
geheel Duitsland. Dit jaar verwachten we zo’n 10.000 aansluitingen te 
realiseren. Voor volgend jaar is ons gevraagd of we kunnen opschalen 
naar 15.000 of meer aansluitingen. Om de aansluitingen voor dit jaar 
te kunnen realiseren groeien we naar 18 tot 20 ploegen. Hier zal het 
niet bij blijven, ook het montageteam en uitvoerend personeel zullen 
uitgebreid worden. “Hier wordt ook druk aan gewerkt”, geeft Ivo aan. 

Sinds april heeft Robert Blanke zijn intrede weer gedaan in Duitsland. 
In de jaren ’90, toen we met Siers actief waren in Duitsland, was 
Robert er ook werkzaam. Hij is dus weer terug op het “oude nest” 
en het bevalt hem erg goed. Het team bestaat verder nog, naast 
de al genoemde personen, uit Nima Bagherpour (SiGeKo), Rik ten 
Brink (ass. Bauleiter), Henri Lambers (Bauleiter) en Christoph Roß 
(administrateur). De engineering en revisie worden verzorgd door ons 
zusterbedrijf Siers Infraconsult.

Op dit moment werken we voornamelijk voor Deutsche Glasfaser. Het 
commerciële team, Gé Nijenhuis en Peter Telgenkamp, is drukdoende 

om het aantal opdrachtgevers te vergroten om voor de komende 
jaren een stabiele basis in Duitsland te creëren. De eerste stappen 
zijn gezet, er zijn een aantal pilot projecten uitgevoerd voor Deutsche 
Telecom en de geluiden zijn positief. Ook hebben we opdracht voor 
het proefproject “Fiber to the Landlord”. Het gaat hier om de aanleg 
van glasvezel in het buitengebied, waarbij de bewoners het graafwerk 
zelf verzorgen en intensief begeleid worden door de gemeente 
Senden.

We zijn één Europa, toch is het een heel ander land op het gebied 
van arbeid, fiscale regels en administratieve rompslomp. Wat zijn 
de verschillen en overeenkomsten tussen werken in Nederland en 
Duitsland? Zo maar een greep uit de verschillen:

•	 Het complete pakket, zoals wij met Siers aanbieden, is voor 
Duitse begrippen bijzonder. Design & Construct kennen ze daar 
helemaal niet. Voor elk vakgebied wordt een apart bedrijf/
bureau ingeschakeld. 

•	 De kosten voor graafwerkzaamheden zijn maal factor 2 of 3. Dit 
komt doordat er onder de tegels altijd een laag puin ligt of we 
moeten in asfalt leggen waardoor we moeten zagen. Oplevering 
in “eigenlijke” staat luistert nauw in Duitsland. In Nederland 
betalen we gemeentelijke belastingen, in Duitsland moeten 
de inwoners bij de aankoop van een huis direct het complete 
bedrag betalen, dit kan oplopen tot € 15.000,-. Daardoor voelen 
ze zich meer verantwoordelijk voor de ruimte om het huis. 

•	 Burgemeesters in Duitsland worden gekozen. In Senden was 
de Burgemeester de aanjager voor de aanleg van glasvezel 
“Smart City Senden”. De politiek bemoeit zich heel sterk met de 
gemeenschap. 

•	 Het is in Duitsland verplicht om een SiGeKo medewerker 
(Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator) in dienst te 
hebben. 

•	 Het is vanzelfsprekend dat je Duits spreekt. 

We zijn één Europa, toch is Duitsland een heel ander 
land op het gebied van arbeid, fiscale regels en 
administratieve rompslomp.“

Om alvast in de vakantiestemming te komen zijn we voor deze zomerbats naar Duitsland afgereisd. Het 
Duitsland team, onder leiding van Ivo Giesselink, is sinds juni 2016 in Emsbüren gevestigd. Siers heeft daar een 
kantoorruimte gehuurd bij Emsflower. 
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Maandagmorgen;  
teamoverleg bij Siers

Mooi weer tijdens het 
kabeltrekken in Enschede

Zoek het tracé...

Eerste bijeenkomst   
van Jong Siers

Werkplekbezoek met Ted! Met vrienden naar 
The Best of Armin Only

Kopje koffie tijdens het 
overleggen bij de klant
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#deweekvan
danny freriksen
Assistent uitvoerder bij Siers

Kopje koffie tijdens het 
overleggen bij de klant

Veel studenten en starters vragen zich terecht af hoe de 
beroepspraktijk er nu werkelijk uitziet. Wat kun je allemaal 
doen met een bepaald diploma op zak? En waar houden jonge 
vakgenoten zich zoal mee bezig? Om antwoord te geven op die 
vragen hebben we een nieuw item in de Bats  “#deweekvan”. In dit 
item delen verschillende collega’s hun week in beelden.  

Jouw week in beeld? Meld je aan via communicatie@siersgroep.nl.

Werkplekinspectie met  
André van Enexis

Examen BEI & VIAG in 
Hoogeveen met Unal

Werkplek aan het schouwen

De werkweek zit er weer op!

Ted aan het lijntje  
houden 
(opnemen productie)
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op pad met...

07.45 uur
De dag van Peter start op kantoor. Hij begint met een kopje koffie 
en kletst even met zijn collega’s. Als teamleider zorgt Peter voor de 
werkverdeling, hij bewaakt de voortgang en is continu bezig met 
de planning. Bij het verdelen en het maken van de planning houdt 
hij natuurlijk wel rekening met de specialismen van zijn team. Ook 
controleert hij de uren en wordt verlof bij hem aangevraagd. Verder 
zorgt hij ervoor dat de dagelijkse zaken op rolletjes lopen. Er hangt 
een goede sfeer binnen het team en niet te vergeten, er staat 
voldoende lekkers, een snoepwinkel is er niets bij. 

08.00 uur
Peter start met het controleren van de uren voor zijn afdeling. 
Wanneer deze akkoord zijn, worden ze doorgestuurd en kunnen ze 
verwerkt worden. Daarna gaat hij met Rob Heesink (specialist op het 
gebied van boringen) om tafel en wordt er een boring besproken. Ze 
sparren over hoe ze het zullen gaan aanpakken. Peter vindt het mooi 
om zijn advies te kunnen geven bij de verschillende projecten en 
samen tot een goed eindresultaat te komen.

09.00 uur
Door de toenemende drukte op de afdeling staat er een 
sollicitatiegesprek gepland. Samen met Hans Onstein van de afdeling 
P&O leidt hij dit gesprek. Eerst nogmaals het CV van de kandidaat 
doornemen en dan het gesprek in.

10.30 uur
Overleg met collega’s Taryn Schomakers en Nol Hertsenberg 
over het project Reidmarroute. Dit betreft een project in de natte 
infrastructuur, waarbij een sloot wordt uitgebreid tot een vaarroute 
voor elektrische boten. Er zijn wat knelpunten die moeten worden 
besproken. Vitens heeft daar een waterleiding liggen die verlegd 
moet worden. Naast het technische knelpunt wil Vitens ook weten 
hoe de kosten worden vergoed. 

11.30 uur
Tussen de afspraken door moeten er nog wat opdrachtgevers gebeld 
worden over de stand van zaken van verschillende projecten. De 
contacten met opdrachtgevers over projecten genereren vaak ook 
weer nieuwe projecten. Als je geregeld met je opdrachtgevers spreekt, 
bouw je een mooi contact op en weet je wat je aan elkaar hebt.  

Tijdens ons gesprek vraag ik Peter waar hij het meest van geleerd 
heeft. Peter geeft aan dat het meewerken aan het project Leiding 
over Noord erg leerzaam was: “Ondanks dat we hier liever niet aan 
herinnerd willen worden qua eindresultaat, was het wel een speciaal 
en groot project. Dit soort projecten zijn er niet vaak, dus het was erg 
bijzonder om hier in mijn geboortestad aan mee te werken. Dat maak 
je maar weinig mee!”

Peter Pols

Dit keer nemen we 
een kijkje in de 
keuken van onze 
collega Peter Pols.

Peter, afkomstig uit Rotterdam, heeft voordat hij bij Siers startte 8 
jaar bij diverse opdrachtgevers (Liander, Stedin en Nuon) gewerkt. In 
zijn begintijd in de functie van engineer, daarna als projectmanager. 
Sinds 2011 werkt hij bij Siers, als teamleider van de afdeling 
engineering.

Tegenwoordig is Peter woonachtig in Hardenberg, samen met zijn 
vriendin Marloes en zoon Tijn (2 jaar). Op dit moment wordt de vrije 
tijd van Peter voornamelijk besteed aan het droomhuis wat hij aan 
het bouwen is. Hier is hij niet alleen projectleider, maar steekt hij 
zelf ook de handen uit de mouwen. Zijn sportieve talenten zijn op 
zaterdag te bewonderen op het voetbalveld van Hardenberg.

Het leukste van techneut zijn? 

Het begeleiden van complexe projecten in nauw contact 
met de opdrachtgever, een afwisselende job. “
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13.00 uur
Mijn uitstapje met Peter begon met jaloerse blikken van collega’s. 
Strak blauwe lucht, 30 graden, kortom technisch weer! We 
vertrekken richting de projectlocatie van De Wolden. Gé Nijenhuis 
heeft Peter gevraagd mee te denken over het op orde krijgen van 
het elektranet op vakantiepark Westerbergen in Echten, waar Gé 
een plan heeft gemaakt voor de aanleg van glasvezel. Peter heeft  
een ontwerp en kostenplaatje voor het elektra gedeelte gemaakt. 
Eerst gaan we dit op de projectlocatie in De Wolden doornemen en 
met de onderaannemer bespreken of alles kostentechnisch volgens 
de opgestelde begroting te realiseren is. In de auto wordt Peter 
gebeld door Enexis voor een werkvoorbereidingsklus. Het gaat om 3 
gestuurde boringen. Er wordt nog wat gediscussieerd over de duur 
van het project. “Wij helpen graag mee het probleem op te lossen.  
Valkuil is wel dat we er voor moeten zorgen dat we geen eigenaar 
van het probleem worden”. Peter geeft aan dat hij op technisch 
vlak snel linken kan leggen over hoe de situatie in elkaar zit en 
hoe lijnen lopen. “Daarnaast blijf ik met mijn “boerenverstand” 
redeneren.”

14.00 uur
Peter en Gé bespreken het project met de onderaannemer. De 
onderaannemer heeft zelf al op het vakantiepark gekeken, dit praat 
wel makkelijk. Ze willen het park aanpassen naar de tijd van nu. Er 
ligt bijvoorbeeld nog coax uit 1988, dat voldoet niet meer aan de 
huidige eisen. Daarnaast hebben de eigenaren gevraagd wat het 
kost om het elektranet klaar te maken voor de toekomst. Er zijn op 
dit moment nog geen problemen mee, maar het is wel verouderd. 
En als de sleuf toch open ligt voor de glasvezel, is het misschien 
efficiënter om dat meteen op te pakken.

15.30 uur
We vertrekken richting Echten. Een afspraak met 30 graden op 
een vakantiepark geeft toch wel een beetje een vakantiegevoel. 
Het is een mooi en keurig verzorgd park, met vertier voor jong en 
oud, in een mooie omgeving (www.westerbergen.nl). We hebben 
een afspraak met de directie om de verschillende scenario’s en 
bijbehorende kosten toe te lichten. De heren hebben ook nog een 
aantal vragen die deskundig door Peter en Gé kunnen worden 
beantwoord. Nu de heren van alle informatie zijn voorzien gaan 
ze er goed over nadenken en nemen ze de investeringen nog eens 
onder de loep. 

17.00 uur
Vanuit Drenthe rijden we weer terug richting Hardenberg/
Oldenzaal.

Peter, bedankt voor je enthousiasme en de leerzame dag!

Lieke van Deurzen
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Begin dit jaar is Jong Siers opgericht. In een kort promotiefilmpje, 
waarin twee jonge medewerkers onderweg zijn naar de top, is Jong 
Siers aangekondigd. In het filmpje is te zien hoe ze elkaar helpen 
met hun persoonlijke route naar de top, die natuurlijk hier en daar 
verschillend is. Ze willen hiermee leeftijdsgenoten inspireren om 
gezamenlijk na te denken over persoonlijke doelstellingen, waarmee 
ze kunnen werken aan persoonlijke groei. Initiatiefnemers Matthijs 
Polstra en Taryn Schomakers, vinden het belangrijk dat iedere 
jonge medewerker hier de kans voor krijgt. Zij willen met Jong Siers 
een platform creëren waarbinnen dit mogelijk is. “Binnen Jong 
Siers willen we in een informele, positieve en motiverende setting 
onderwerpen behandelen waardoor jonge medewerkers meer leren 
over het bedrijf, maar ook over zichzelf en de rest van de sector.” 
Jong Siers is bedoeld voor iedereen werkzaam binnen Siers met een 
leeftijd tot en met 30 jaar, ongeacht functie, opleidingsniveau of type 
dienstverband.

Afgelopen donderdag 8 juni was het zover, de kick-off van Jong 
Siers! Deze eerste bijeenkomst was volledig gericht op de ‘Siers 
identiteit’. Tijdens de bijeenkomst, geïnspireerd door het programma 
College Tour van Twan Huys, heeft Peter Siers zeer openhartig 
verteld over zijn loopbaan en visie binnen en over het bedrijf. 
Peter Siers vertelde onder andere over hoe hij wegwijs is geworden 
in de wereld van Siers, zijn hoogte- en dieptepunten van 23 jaar 
algemeen directeurschap, wat het belang is van jonge mensen voor 
de organisatie en hoe hij de toekomst voor zich ziet. Net zoals bij 
College Tour, hebben de medewerkers vragen gesteld aan Peter Siers. 
Dit leidde tot een boeiend verhaal, waar iedereen aandachtig naar 
heeft geluisterd.

Na afloop van College Tour was er onder het genot van een drankje, 
ingeschonken door het voltallige directieteam tijd voor een informeel 
gesprek. Medewerkers en directie kwamen in contact met elkaar, wat 
leidde tot interessante gesprekken en inzichten.

De bijeenkomst werd gehouden in de bar van het nieuwe pand aan 
de Schelmaatstraat in Oldenzaal. Matthijs en Taryn zijn tevreden 
over de eerste bijeenkomst. “Natuurlijk ging er het één en ander mis, 
bijvoorbeeld bij het versturen van de uitnodiging en het klaarmaken 
van de ruimte vlak voor aanvang van de bijeenkomst, maar Jong 
Siers is dan ook bedoeld om van te leren!”, stelt Taryn. Deze punten 
worden uiteraard meegenomen naar de volgende bijeenkomsten. 
We zijn zeer tevreden met de opkomst. Van de ruim 100 jonge 
medewerkers was ongeveer de helft aanwezig. 

Op dit moment ligt de organisatie nog bij een tweekoppige 
commissie, maar de intentie is om dit uit te breiden naar vier 
personen. Na de eerste bijeenkomst hebben zich al voldoende 
mensen aangemeld. Taryn: “We zijn heel blij met deze betrokkenheid 
en hopen dat iedereen die ideeën heeft over Jong Siers, zich bij ons 
meldt. Alle suggesties zijn welkom!” 

Het jaardoel voor 2017 is om jonge medewerkers een beter idee 
te geven van waar de Siers organisatie voor staat en wat we als 
bedrijf nou eigenlijk allemaal ondernemen. Daarnaast heeft 
Jong Siers als doel, het dialoog tussen de jonge medewerkers te 
openen voor onderwerpen als persoonlijke groei, ontwikkeling en 
toekomstplannen. Hiervoor organiseert Jong Siers dit jaar nog twee 
bijeenkomsten. Vanaf volgend jaar zullen er elk jaar in ieder geval 
vier bijeenkomsten worden georganiseerd. 

De volgende bijeenkomst, die na de bouwvak zal plaatsvinden, zal 
gericht zijn op het thema “ontwikkeling”. Hierbij gaan we gezamenlijk 
diverse vakgebieden van Siers leren en ontdekken.

OPRICHTING

Matthijs Polstra

“De volgende 
bijeenkomst, 

die na de 
bouwvak zal 

plaatsvinden, 
zal gericht zijn 
op het thema 
ontwikkeling.“
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jong siers

Ongeacht de functie 
waarin iemand werk-
zaam is.

Iedere collega tot en 
met 30 jaar is welkom!

Het type dienstverband 
dat iemand heeft is niet 
belangrijk.

Opleidingsniveau is 
niet van belang. 

Taryn Schomakers

“We zijn heel 
blij met deze 
betrokkenheid 
en hopen dat 
iedereen die 
ideeën heeft over 
Jong Siers, jong 
en oud, zich bij 
ons meldt. Alle 
suggesties zijn 
welkom!”
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Siers Installatietechniek heeft opdracht gekregen om als 
hoofdaannemer de lichtmasten te plaatsen en aan te sluiten. De 
lichtopbrengst van de armaturen en de lichtgelijkmatigheid hebben 
direct invloed op de zichtbaarheid van de voetbal en dus op het 
resultaat van het spel. 

De lichtmasten konden nog net geplaatst worden voordat de oude 
grasmat verwijderd werd. Het bedrijf OVI, dat de masten plaatste, kon 
zo nog gemakkelijk met de voertuigen bij de plaats van bestemming 
komen, zonder de grasmat te beschadigen. Siers kon vervolgens 
de aftakkingen maken van de elektrakabels naar de lichtmasten 
en de aansluiting van de masten op deze elektrakabels. Deze 
werkzaamheden vonden gelijktijdig plaats met de aanleg van de 
nieuwe kunstgrasmat.    

De LED armaturen zullen over een aantal weken geplaatst worden, 
zodat de nieuwe lichtmasten nog voor het nieuwe voetbalseizoen in 
gebruik genomen kunnen worden. 

Het mooie aan deze LED verlichting is dat er verschillende 
lichtniveaus voorgeprogrammeerd kunnen worden. Erg handig, 
want zo kunnen ze bijvoorbeeld kiezen voor trainingslichtniveau of 
wedstrijdlichtniveau. Deze vorm van lichtmanagement bespaart niet 
alleen op de energiekosten van de voetbalclub, het verlengt ook de 
levensduur van de voetbalveldverlichting.

Collega Rick Lempsink is verantwoordelijk voor de aftakkingen van de 
elektrakabels en Marc Ruiter verzorgde de aansluiting van de masten 
op de elektriciteit. 

Om nog betere prestaties te kunnen leveren is voetbalvereniging FC Berghuizen in Oldenzaal bezig 
met een grote opknapbeurt van het trainingsveld. Het kunstgras wordt hier vervangen en de vier 
bestaande lichtmasten worden verplaatst en uitgebreid met een tweetal lichtmasten met LED 
verlichting.

in the spotlights
LED verlichting FC Berghuizen
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WINNAAR
KERSTPUZZEL
ERIK ROUWHORST
Tijdens de kerstperiode is weer volop 
gepuzzeld door jullie. Om uit al deze 
(juiste) inzendingen een selectie te 
maken, hebben we een lootje getrokken. 
De winnaar van de kerstpuzzel is Erik 
Rouwhorst. 

De trotse winnaar heeft zijn presentje 
inmiddels in ontvangst mogen nemen.

OPLOSSING ZOMERPUZZEL
De overgebleven letters vormen de volgende zin:

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

.. .... ...... .............. ..... ........
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Zomerpuzzel
E M M E R T J E L A B D N A R T S B
S I R A S S I M M O C Z W E M M E N
C W K J T E Z O N N E B R A N D Z G
H W I E L E R T O C H T I E R N N D
E E F G N I R E S I L A T I G I D C
P N U N R P V I A V N E J Z D S A A
J I E I E Z R E A C A F E I O M D L
E L L R M K O O I A S K E N P M E H
V E S E E I W M C L L L A I I P E I
E E N H N I N A E E I T N N S A N R
R N I C N K L I L R S G I A T S R A
H A E A A A D U K I B S H R M I T T
U P U T A E E N M I T O I E G R E A
I E W E R K V O O R B E R E I D E R
Z N B D E T M R A W O E I R R D A G
I N O T D W A T E R N F E T E U G E
N O U M N U I T V O E R D E R L P O
G Z W E O E T Z O N N E S T E E K S

ADMINISTRATIE
BEDRIJFSLEIDER
BIKINI
CAMPING
COMMISSARIS
DETACHERING
DIGITALISERING
EIKENPROCESSIERUPS
EMMERTJE

FORMULIEREN
HASPEL
IJS
INSMEREN
KWALITEIT
LEIDING
MATERIAAL
NIEUWBOUW
ONDERAANNEMER

SCHEPJE
SLEUF
STRANDBAL
TRAINEE
UITVOERDER
VAKANTIE
VEILIGHEID
VERHUIZING
WARMTE

WATER
WERKVOORBEREIDER
WIELERTOCHT
ZOMER
ZOMERBORREL
ZONNEBRAND
ZONNEPANEEL
ZONNESTEEK
ZWEMMEN
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Schuttersveldstraat 22
Postbus 307
7570 AH Oldenzaal

info@siersgroep.nl
www.siersgroep.nl

+ 31 (0)541 572200

@siersgroepfacebook.com/siersgroep


