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Met het Dijkmonitoring en
Conditionering (DMC) Systeem
houden bewoners langs de
IJsseldijk droge voeten.

‘We zijn goed in staat samen op te trekken’
’Wil je weer een column maken?’, was het verzoek.
Vanzelfsprekend doe ik dat maar al te graag. Maar
waar ga je in de kersteditie over schrijven? Een
terugblik op het afgelopen jaar? Harde cijfers en
productieresultaten? Het programma FiT voor Telecom
waarin we vooral FiT willen zijn voor de toekomst?
De deadline kwam in zicht en het werd tijd woorden
aan papier toe te vertrouwen. En dan gebeurt er iets
vreselijks. Het is donderdag 13 november. Twee van
onze medewerkers overlijden op dezelfde dag. Rien
Dijkhof (55 jaar) overlijdt na een kort ziekbed en
Duncan Renjaan (29 jaar) verongelukt op de A73 op
weg naar een klus. Grote verslagenheid! Bij dergelijke
aangrijpende gebeurtenissen gebeurt er iets bijzonders
met mensen. Ineens is de kameraadschap zichtbaar,
tonen mensen hun kwetsbare kant, bieden een
schouder en helpen daar waar mogelijk. Ieder vanuit
zijn eigen competenties en rol. Alles staat in het teken
van de nabestaanden en de naaste collega’s. Het
werk wordt overgenomen zodat de klant én de klant

van de klant geen hinder ondervinden in de operatie.
We zijn gefocust en oprecht. Wat er is gebeurd, is
verschrikkelijk. Maar het maakt ook iets duidelijk.
We zijn met elkaar heel goed in staat om samen op
te trekken en de juiste dingen te doen. Het zou mooi
zijn als we dit kunnen meenemen in ons werk en de
dagelijkse omgang met elkaar. We hebben dit jaar hard
gewerkt aan de telecominfrastructuur in Nederland en
België. Met ons werk hebben we heel wat mensen en
bedrijven met elkaar verbonden. Gebruik de komende
dagen vooral voor de verbinding
met elkaar, thuis, het gezin, de
familie en vrienden, en in het
nieuwe jaar weer met collega’s
en klanten.
Fijne feestdagen,
Wido van de Mast
Algemeen directeur
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Project Boerenwetering

‘Hé Amsterdam, ze zeggen dat je bent veranderd…’ Een popgroep
uit de hoofdstad zong het decennia geleden al. De woorden zijn nog
steeds actueel. Want wat niemand tot voor kort voor mogelijk hield,
wordt toch werkelijkheid: auto’s onder de Amsterdamse grachten.
Onder de Boerenwetering komt bijvoorbeeld één van de geplande
parkeergarages. Maar voordat de bouw van start kan, verleggen onze
collega’s van Infratechniek Noordwest eerst de nodige kabels.

‘Aan de Amsterdamse
grachten’
De torens van het Rijksmuseum
houden vanaf het eind van de
Hobbemakade de bedrijvigheid
nauwlettend in de gaten. Hopen
zand, stapels stenen, een ploeg
gemotiveerde mannen in de
geul. Met gebolde biceps en hun
hakken stevig in het zand van de
opengewerkte stoep begeleiden
ze de zware ‘900-kabel’ die met
een lier door de geul getrokken
wordt. ‘Eén van de 22 kabels’,
weet afdelingsmanager Corné van
Klaveren. ‘Straks ligt alles netjes
onder de stoep.’

Pak dikke kabels
De oorspronkelijke telefoon- en
internetverbindingen lopen onder
de gracht door. Maar de nieuwe
kabels volgen een ander traject.
Corné: ‘Voor de bouw van de
parkeergarage gaat er straks een
aantal damwanden diep de grond
in. Totdat de garage klaar is, is
het dus niet verstandig kabels
door de gracht te leggen. En een
tijdelijke brug voor de kabels
was vanwege de overlast voor de
plaatselijke roeivereniging en de
hoge extra kosten ook geen optie.’
Corné en zijn mannen bedachten
daarom een ander tracé: over de
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brug van de Albert Cuypstraat.
‘Normaal leggen we kabels altijd
op zestig centimeter diep, maar
onder de stoep van de brug is de
ruimte beperkt’, toont engineer
Mladen Babi. ‘En ook de bijna
haakse bocht de brug op, maakt
het lastig. Een pak van 22 dikke
kabels leg je niet zomaar even in
een hoek van negentig graden.
Maar met de geul van ongeveer
een meter breed past het allemaal
precies!’ Door de ‘omleiding’,
zijn sommige kabels een stuk
langer dan de oorspronkelijke.
In totaal ligt er straks bijna acht
kilometer kabel. De langste zijn
ruim vierhonderd meter. Het
liefst leggen de collega’s ze in één
keer in de grond, maar vanwege
de verschillende stadsdelen aan
weerszijden van de gracht, gaat
dat niet. ‘Op de Ruysdaelkade
verderop wordt ook al gegraven’,
wijst Corné. ‘Dat betekent dat we
hier nog even moeten wachten.
Tot die tijd liggen de kabels
voor een deel boven de grond.
Beveiliging is dus geen overbodige
luxe!’

‘Indikken’
Vanaf de centrale lopen nu nog 68

kabels naar de overkant. Waarom
blijven er straks maar 22 over?
‘Dat noemen we ‘indikken’’,
doceert Corné. ‘De capaciteit van
de kabels wordt nu niet volledig
benut. Door slim herverdelen en
samenvoegen kunnen we volstaan
met 22 kabels. Dat bespaart de
opdrachtgever veel kosten.’
Voordat de mannen buiten aan de
slag gaan, is er achter de schermen
al enorm veel werk verzet. Kabels
en kasten in kaart brengen,
bepalen welke kabels vervallen,
registreren van de wijzigingen,
alle nieuwe koppelingen en lassen
invoeren… een tijdrovend proces.
Mladen weet daar alles van: ‘Ik
heb al honderden uren in het

Aan de Boerenwetering in Amsterdam
verleggen collega’s van Infratechniek
Noordwest de kabels voor de bouw van
een parkeergarage.

project zitten. Zie je die labels
aan de dikke blauwe kabels? Zo
weet iedereen altijd exact met
welke kabel hij te maken heeft.
Maar dat is niet alles. Ook alle
negenhonderd kabeltjes in die
blauwe mantels zijn gelabeld.
22 maal negenhonderd draadjes
die stuk voor stuk aan het juiste
draadje van het oorspronkelijke
net gelast moeten worden.
Dat kost veel uitzoekwerk en
registratie!’

Vergane zegels
De goede voorbereidingen maken
het werk voor de mannen buiten
een stuk eenvoudiger. Toch blijft
het een flinke klus. Direct achter

de brug ligt het oorspronkelijke
net bijvoorbeeld op twee
meter diepte. In een put met de
oppervlakte van een ‘postzegel’
ontmantelen de mannen van
Infratechniek Noordwest de oude
loden doorvoerbuis. Ingesloten
tussen de trambaan, een drukke
straat, een hoogspanningsmast
van de tram en het water. Corné:
‘De kabels liggen hier al jaren en
alle zegels zijn vergaan. Voordat
we kunnen gaan lassen, moeten
we dus eerst testen wat de juiste
kabels zijn.’ Om verstoringen
te beperken, lassen de mannen
alleen ’s nachts. Nadeel is wel
dat ze in de nachtelijke uren geen
aggregaat kunnen gebruiken. Bij

een project pal naast huizen, cafés
en bedrijven is het voorkomen van
overlast en het betrekken van de
omgeving van groot belang. ‘Alle
omwonenden weten wat er gaat
gebeuren en hebben ons directe
telefoonnummer voor eventuele
vragen of klachten. Dat contact is
ook voor ons waardevol. Eén van
de omwonenden voorziet ons
’s nachts bijvoorbeeld van stroom.’
De collega’s lassen één ‘900-er’
per nacht. Samen met het testen
en de kabelovername zijn ze dus
wel een paar weken zoet. Maar
Corné verzekert: ‘Voor de kerst
zijn we klaar en is alles weer bij het
oude!’
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Profiel Tom Poelhekken
Een wetenschapper in hart en nieren met een voorliefde voor Afrikaans avontuur. Zijn hart gaat sneller
kloppen van snorrende apparatuur, bewegende deeltjes en signalen over draadjes. Zijn grootste passie:
samen met zijn gezin dwars door Afrika in een four-wheel drive. ‘Relativerend en louterend’, noemt
Poelhekken het. De doctor in de deeltjesfysica kwam bij KPN als geroepen tijdens de opkomst van internet.
Hij groeide via een strategische naar een operationele rol, leerde bij BASE in België alles over mobiele
netwerken en kreeg eerder in Nederland ook IT onder de knie. Kennis die hem aan het roer van NetCo goed
van pas komt. Is met zijn team betrokken bij de uitrol van technologieën als 4G, interactieve TV en VDSL.
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Interview Tom Poelhekken

‘Koper is springlevend’
Hij vindt het een eer om ‘de club’ te mogen leiden. Tom Poelhekken, Senior Executive Vice President van
KPN NetCo: het knooppunt van infrastructuur en IT voor zowel de vaste als mobiele netwerken. De geboren
techneut heeft een heldere visie op de toekomst. Over nieuwe ontwikkelingen en technologieën, koper versus
glas en de samenwerking met VolkerWessels Telecom.

Welke stippen liggen er voor NetCo aan de horizon?
‘Meer connectiviteit en bandbreedte voor onze
klanten. Mensen willen vanaf elk device overal bij
kunnen. Een excellente dienstverlening tegen de
laagst mogelijke kosten. Dat betekent: netwerken
aan elkaar knopen en ons core netwerk versimpelen
en geschikt maken voor hoge bandbreedtes. Zo min
mogelijk storingen, daar gaat het om. Dat vraagt om
een goede voorbereiding en scherpte op details.’
Hoe draagt het Clean & Robuust-programma van KPN
daaraan bij?
‘Boren, slijpen, hakken, drinken, eten,
verpakkingsmateriaal laten slingeren… Al deze
activiteiten in onze technische ruimtes vergroten
het risico op een storing. We
hebben daarom ongeveer 170
van onze locaties opgeruimd
en schoongemaakt. Nu breekt
de moeilijkste fase aan: het
opgeruimd houden. Iedereen die
in onze technische gebouwen moet zijn, van eigen
mensen tot aannemers, committeert zich dan ook
aan de Clean & Robuust-regels. Met cameratoezicht,
gele en rode kaarten en inspectie proberen we alle
locaties veilig en schoon te houden.’

5G, VDSL, vectoring… Welke ‘wereldveranderende’
technologieën staan ons nog te wachten?
Virtualisatie van netwerken. Het staat nog in de
kinderschoenen maar let op mijn woorden: we maken
ons op voor een revolutie! 5G lijkt nog wel even
te gaan duren. Maar 4G zit nog lang niet aan het
plafond. We zenden nu uit op 800 MHz. De volgende
stap is 1800 MHz. Bij die frequentie halen we nóg
hogere snelheden. Toch haalt het mobiele netwerk
het voorlopig nog niet bij het vaste net. En dan heb ik
het niet alleen over glasvezel. In Nederland hebben
we de unieke situatie dat er naar vrijwel iedere klant
een telefoonkabel met twee paar koperaders loopt.
Aanleg van glasvezel is vrij arbeidsintensief. Door
gebruik te maken van die koperkabeltjes, kunnen we
toch in korte tijd breedband
uitrollen. Met vectoring, een
techniek die de ruis in een
koperkabel compenseert,
bieden we in 2015 ongeveer
de helft van onze klanten meer
dan 200 Mb/s. En met pair bonding, het aansluiten
van beide paar kabeltjes, bereiken we via VDSL al
snelheden van 100 Mb/s. Koper is dankzij nieuwe
technologieën nog altijd springlevend!’

‘Ze zoeken altijd een

manier hoe het wél kan’

Wat is er al gebeurd aan de connectiviteit en
bandbreedte?
‘We hebben al veel geïnvesteerd in ons platform
voor interactieve televisie en de verglazing van ons
netwerk. Daarnaast was KPN de eerste die in heel
Nederland 4G heeft uitgerold. We beschikken nu
over het best dekkende mobiele netwerk. We zijn
daarmee voorbereid op de toekomst waarin vaste
en mobiele netwerken naar elkaar toegroeien. De
komende jaren is het zaak dit nog verder uit te
breiden en te versimpelen. Uiteindelijk scheelt
dat knooppunten, apparatuur en dus de kans op
verstoringen.’

Wat is de rol van VolkerWessels Telecom in deze
uitrol en hoe verloopt de samenwerking?
‘Vectoring werkt het best als de lengte van de
koperkabel niet te lang is. De buitenring tot op
straatniveau is daarom op veel plekken van glas.
Het laatste stuk vanaf de straatkasten is van koper.
VolkerWessels Telecom plaatst voor ons straatkasten
en apparatuur. Het contact is erg prettig. We hebben
hele open gesprekken over wat wel kan en wat
niet. Ook bij ambitieuze plannen komen ze in goed
overleg steeds wéér met een oplossing. Ze zoeken
altijd een manier hoe het wél kan.’

NAJAAR 2014
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Floattechniek overbrugt
5 kilometer water
Wat doe je als het niet mogelijk is om voor de aanleg van glasvezel kilometers water te overbruggen met een
bovengrondse oplossing? ‘Dan leggen we de glasvezelkabels gewoon onder water’, aldus Pascal van den
Hoogen, manager Glasteam bij Infratechniek Zuidoost. Toch is dat helemaal niet zo ‘gewoon’. Een dergelijke
klus is erg complex en nog niet eerder uitgevoerd in Nederland.

De opdracht van het energiebedrijf was helder:
trek een glasvezel- en hoogspanningsverbinding
van Middelharnis naar Geervliet. Hiervoor moet
echter wel het Haringvliet worden overgestoken.
Een voormalige zeearm van 5 kilometer breed
en 35 meter diep, die enkele kilometers verder
uitmondt in de Noordzee. Het water is te diep voor
hoogspanningsmasten en de oversteek is te ver voor
de reguliere methode die de kabels door de buizen
blaast. Samen met zusterbedrijf Visser & Smit Hanab,
ontwikkelden onze engineers een slimme aanpak om
het project te voltooien, ieder met inbreng van eigen
expertise.

Floaten
Het overbruggen van zo’n uitzonderlijke afstand
brengt meerdere uitdagingen met zich mee. Vier
gestuurde boringen (redundant) van 2,5 kilometer
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– het maximale bereik van de boormachines – aan
beide kanten onder de bodem van het Haringvliet,
vormden de basis voor de oversteek. In iedere boring
is een buis van 45 cm doorsnee aangebracht, met
daarin een bundel van drie keer 150kV stroomkabels
en drie PE-buizen voor de glasvezelkabels. Pascal:
‘Na het boren moesten we de buizen in het midden
met elkaar verbinden. Dat deden we op een ponton,
die midden op het Haringvliet dreef. Op het ponton
werden de stroomkabels aan elkaar gelast om ze
vervolgens in het Haringvliet te laten afzinken. Voor
glasvezelkabels is een extra las niet gewenst, zeker
niet als die diep onder de bodem liggen. Daarom
werden de glasvezelkabels vanaf het ponton in
het midden in de buis gebracht. Het begin en het
eind van de haspel elk 2,5 kilometer de andere
kant op.’ Om de kabeluiteinden weer op de kades
te krijgen is gebruik gemaakt van ‘floaten’; een

Floattechniek onder water

PE-buis
sonic head

‘Floaten is een speciale
blaastechniek op basis
van wateraandrijving’

glasvezelkabel

PE-buis

Ponton
Water

Kade

Bodem
2500 m

0m

speciale blaastechniek op basis van wateraandrijving
in plaats van lucht, waarmee grotere afstanden
kunnen worden overbrugd. Met floaten pompen
we water in de PE-buis en maken we slim gebruik
van reguleerbare waterdruk en een zogenoemde
‘sonic head’. Zo werd de 25 kilometer glasvezelkabel
als het ware door de buis gestuwd. ‘En dat is echt
vakwerk.’

WAVE
Deze bijzondere werkwijze had als gevolg dat
het team enkele weken op een drijvend eiland
werkte. Pascal: ‘Dat vraagt om een tot in de puntjes
verzorgde voorbereiding, die alleen al drie maanden
in beslag nam. De omstandigheden spelen hierbij een
belangrijke rol, maar zijn ook een onzekere factor. De
wind gaat soms enorm tekeer op het Haringvliet, en
de stroming van het water is sterk.’ Om de veiligheid
van de medewerkers te garanderen, is op basis

2500 m

van ons veiligheidsprogramma WAVE een speciaal
Veiligheid- & Gezondheidsplan met een uitgewerkte
risicomatrix opgesteld. Er is gedacht aan speciale
reddingsvesten, offshore-kleding, werkinstructies
op dagniveau, en op maat gemaakte trainingen. Zelfs
een keet met kooiconstructie om in te schuilen bij
slecht weer ontbrak niet.

Bijsturen
De oplevering aan de klant vond begin december
plaats. Pascal vat het werk samen: ‘Je probeert het
werk zo goed mogelijk voor te bereiden, maar omdat
je op de beperkte oppervlakte van een ponton werkt,
heeft alles wat je doet enorm veel effect op wat
anderen kunnen doen. Zo ben je dus continu aan het
bijsturen op de planning. Daardoor was het als klus
niet alleen technisch uitdagend, maar ook in het
projectmanagement erg arbeidsintensief.’

De super jet (01) en sonic
head (02) stuwen de
glasvezelkabels door de buis.
01 | De super jet

02 | De sonic head

NAJAAR 2014
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Smallcells zijn meestal gemonteerd aan lantaarnpalen en gevels en ondersteunen het 4G-netwerk.

Smallcells
Het nieuwe buzzwoord bij Netwerk Solutions: smallcells. Maar wat
zijn smallcells eigenlijk? En waar dienen ze voor? Welkom in de wereld
van mobiele opstelpunten en extra netwerkcapaciteit.

01

02

Smallcells op drukke plekken
Op plekken waar veel mensen samenkomen, zoals
stations, stadscentra en evenementencomplexen,
is extra netwerkcapaciteit nodig. Om er voor te
zorgen dat iedereen op deze drukke locaties kan
blijven appen, bellen en video’s streamen met
een 4G-netwerk, zetten mobiele operators
smallcells in. Smallcells zijn kleine mobiele
opstelpunten, vaak gemonteerd aan
lantaarnpalen of gevels, die 4G-netwerken
ondersteunen. Deze kleine cellen hebben een
bereik van enkele honderden meters. Hiermee
kan een operator de snelheid en capaciteit van
het mobiele netwerk heel gericht verbeteren.
VolkerWessels Telecom helpt op verschillende
locaties met de uitrol hiervan.

Meer capaciteit en betere dekking
Plekken waar de capaciteit van het mobiele netwerk onvoldoende
is, noemen we hotspots. Deze hotspots ontstaan doordat gebruikers
steeds meer data verwerken. Smallscells bieden ondersteuning
aan macrocellen en verbeteren de capaciteit en dekking van
4G-netwerken. Met de nieuwe 4G-netwerken worden op dit moment
al downloadsnelheden van 30 Mbps gehaald. Op korte termijn gaat
dit naar 100 Mbps. De opvolger van 4G, 4G-advance, staat ook al aan
de horizon en belooft downloadsnelheden van 200 Mbps. Technisch
gezien kunnen deze netwerken makkelijk concurreren met wifinetwerken.

Het principe is simpel: zonder
smallcells is de capaciteit van het
4G-netwerk op drukke locaties
beperkt. Mét smallcells kunnen
meer gebruikers genieten van
een grotere netwerkcapaciteit.
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Innovatie smallcells

MACROCELL
SMALLCELL

SMALLCELL

bij hotspot

in stadscentrum

4G

downloadsnelheden
nemen toe...

4G
4G +
4G Advance
30 MB p/s

100 MB p/s

200 MB p/s
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MVO

‘We zien dat het de mensen
zelfvertrouwen geeft’

Bart aan het werk met zijn labelmachine.

Een concrete
bijdrage aan de
maatschappij
Het is een vrolijke bedoening in het arbeidscentrum
van Dichterbij op Industrieterrein Loopkant-Liessent
in Uden. Het centrum biedt werk aan mensen met
een verstandelijke beperking. De sfeer is uitgelaten
tijdens de koffiepauze om 10 uur. Sinterklaas is in het
land. Niemand gelooft meer, maar overal liggen nepcadeautjes en worden verlanglijstjes doorgenomen.
Bianca wil de nieuwe cd van Sieneke. Rien houdt meer
van carnaval. Om kwart over 10 gaat iedereen weer aan
het werk. Zo ook Bart van den Berg.
Bart is 24 en werkt al zo’n zes jaar onder begeleiding bij
Dichterbij. Elke ochtend smeert hij zijn boterhammen en
fietst hij zelfstandig naar zijn werk. Het werk is divers:
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van het inpakken van foldertasjes en het afwegen van
clipjes in een zakje, tot het stickeren van dopjes en het
labelen van merkbanden. Alles in opdracht van bedrijven
op het industrieterrein, zo ook van VolkerWessels
Telecom. Vooral het werken met machines vindt Bart
leuk, dat maakt het labelen van de merkbanden een
van zijn favoriete taken. Geroutineerd laat hij zien hoe
hij de blauwe plastic banden van codes voorziet. Eerst
stelt hij de machine in voor de juiste codering en daarna
gaat hij aan de slag om de order netjes af te werken.
In z’n eentje werken vindt Bart minder leuk. Hij houdt
van de gezelligheid op het arbeidscentrum. Zodra alle
merkbanden van een nummertje zijn voorzien, zoekt hij
zijn collega’s even op. En dan vliegen de grapjes al snel
over tafel. ‘Ik heb altijd muziek op staan als ik alleen
werk. Het liefst luister ik naar Top40-muziek. Maar
meezingen mag ik niet van mijn collega’s, heel gek!’,
grapt Bart. Om vier uur fietst Bart weer naar huis. Dan zit
de dag er op. Lekker op de bank tv-kijken. ‘GTST is mijn
favoriete programma, dat mis ik nooit.’

Een volwaardige plaats
José van Wijk werkt als begeleider op het
arbeidscentrum van Dichterbij. De organisatie
streeft naar een samenleving waarin mensen met
een verstandelijke beperking een volwaardige
plaats hebben. ‘Dat betekent ook dat we ze werk
aanbieden waarbij er nauw contact is met het echte
bedrijfsleven’, legt José uit. ‘We zien dat het de mensen
zelfvertrouwen geeft. Ze leveren concreet een bijdrage
aan de maatschappij. Soms is het lastig om voldoende
werk aan te bieden, geeft José aan, en vraagt het wat
meer creativiteit van de begeleiding. Maar op dit
moment is er genoeg te doen in het arbeidscentrum.
‘We zijn altijd op zoek naar nieuw werk. Daarbij moeten
we bedrijven vaak wel uitleggen dat het er hier wat
anders aan toe gaat dan ze misschien gewend zijn.
We werken zonder probleem met deadlines, maar die
moeten wel realistisch zijn.’
Vrijdag is broodjesdag. Dan neemt niemand
boterhammen mee, maar worden er belegde broodjes
besteld. ‘We gaan aan tafel jongens!’, roept José. Dat
laten Bart en collega’s zich geen tweede keer zeggen.
Dus clipjes en zakjes aan de kant, en tijd voor lunch.

The Big Belgian Bake-off

Van meergranen tot pistolets. Er gaat niets boven de geur van
versgebakken brood. Daar weten ze in België alles van. Supermarktketen
Lidl introduceert ‘bake-off’ in ongeveer 150 filialen. Vers afgebakken
brood op de winkelvloer. De ovens voor dit concept hebben een hoog
vermogen. Dat vergt dus nogal wat van het elektriciteitsnet in de
winkels. Daarom vergroot VolkerWessels Telecom | Belgium samen met
hoofdaannemer Vansant de stroomtoevoer van de eerste dertig filialen.

‘The big Belgian
bake-off’
Terwijl de winkels gewoon doordraaien, wordt er achter de schermen
hard gewerkt om alles gereed te krijgen voor de bake-off. Eén
van de onderdelen is het plaatsen van een hoogspanningsstation.
Opdrachtgever Vansant plaatst deze cabines. Ze staan aan de rand van
de parkeerterreinen aan de openbare weg en worden aangesloten op het
Belgische stroomnet. ‘Onze rol? Wij doen waar we goed in zijn’, schetst
project accountmanager René van Heeswijk. ‘Kabels leggen vanaf het
hoogspanningsstation naar de winkels.’

Auto’s en boodschappenwagens
De techniek is niet de grootste uitdaging voor de Belgische collega’s. Ze
leggen twee buizen met trekputten waarin vervolgens de kabels komen.
Dagelijkse kost voor de mannen. Afhankelijk van de lokale situatie kiezen
ze voor een open ontgraving of een gestuurde boring. ‘Die afweging is
vooral een kwestie van ervaring’, weet René. ‘Risico’s, eventuele overlast
voor de omgeving, de kosten; op basis van al die factoren maak je een
keuze. Het meeste leggen we in open sleuf, maar we doen ook een aantal
horizontaal gestuurde boringen.’ Tijdens de werkzaamheden blijven de
winkels van Lidl gewoon open. Mensen rijden af en aan en lopen met
boodschappenwagentjes over het parkeerterrein. ‘Het is dus vooral zaak
om zo min mogelijk overlast voor de omgeving te veroorzaken en zo veel
mogelijk parkeerplaatsen bereikbaar te houden. Dat is ook de afspraak
met de mensen van Lidl. En dat gaat goed. Bij elke oplevering zijn ze van
de partij en over de eerste dertig projecten zijn ze tevreden.’

Onder de streep
Een andere uitdaging was de planning: dertig winkels in drie maanden.
‘We doen ongeveer één vestiging per week dus soms werken we met
drie ploegen tegelijk. De planning is heilig, maar goed werk leveren
ook. Kwaliteit staat bij ons altijd voorop. Soms werken we daarom liever
een halve dag langer door. Onder de streep moet je dan misschien iets
inleveren, maar je houdt er wel een tevreden opdrachtgever aan over. En
daar gaat het uiteindelijk om!’

NAJAAR 2014

13

Droge voeten
aan de IJssel
DMC

Waterschap Vallei & Veluwe
noemt het DMC een ‘slimme
drainagebuis’. Sensoren in een
horizontale drainagebuis in
de dijk meten waterspanning
en temperatuur. Door de
wateroverdruk af te voeren wordt
voorkomen dat waterstromen
onder de dijk uitspoeling van zand
vooroorzaken (piping), waardoor
de dijk kan instorten.

14

In de IJsseldijk nabij Veessen is ons Dijkmonitoring
en Conditionering (DMC) Systeem aangebracht.
Mevrouw Bloem, die net achter de dijk woont, houdt
nu bij hoog water droge voeten.

piping

Droge voeten

100m

HWBP

Het DMC-systeem is over een lengte
van 100 meter dijk geïnstalleerd. De
installatie is voor de start van het
hoogwaterseizoen op 1 november
operationeel opgeleverd.

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) dat de
dijkversterkingen in Nederland coördineert doet landelijk
onderzoek naar hoe piping het beste verholpen kan worden. De
proefinstallatie van het DMC in Veessen maakt daar deel van uit.

NAJAAR 2014
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Innovatie apps

Werken anno 2015:
apps tot in de geul
Apps zijn voor velen van ons privé al niet meer weg te denken. We sturen even een appje naar huis als we later
zijn, checken het weer via de buienradar-app en maken geld over via de bankieren-app. Maar je werk doen
met apps? Gaat dat niet te ver? Met de komst van tablets en smartphones, waarmee we ons werk tot in de
geul kunnen doen, is dat eigenlijk een hele logische stap. Apps helpen ons werk makkelijker te maken. Minder
gedoe met papieren en formulieren. En met een snelle 4G-verbinding ben je in een mum van tijd klaar!

‘Ook de bouwsector kan niet
meer om digitalisering heen’,
vertelt Rolf de Haan, betrokken
bij het ontwikkelen van apps
binnen VolkerWessels Telecom.
‘In onze rol als uitvoerder hebben
we een sterke controlefunctie
en krijgen we te maken met veel
verschillende formulieren. Daarom
bouwen we op dit moment aan een
app om die formulieren digitaal te
maken. Alle relevante gegevens
kan je dan via een app op je
smartphone of tablet invullen.
Zelfs een situatiefoto voeg je
eenvoudig toe. Dat bespaart
straks de helft aan tijd.’
Binnen VolkerWessels zijn
er verschillende initiatieven
gestart voor het ontwikkelen

van apps. Deze zijn nu of binnen
afzienbare tijd beschikbaar voor
medewerkers. De belangrijkste
zetten we hier voor je op een rijtje:

WAVE & Check!
Met de WAVE- en Check!-app
is het overtikken, scannen of
kopiëren van formulieren verleden
tijd. (Veiligheids)inspecties loop je
eenvoudig stap voor stap door met
je smartphone of tablet en foto’s
voeg je automatisch toe. Beide
apps werken op dezelfde manier,
maar bevatten verschillende
soorten formulieren. De WAVEapp gebruik je voor formulieren
rondom veiligheid, zoals
incidentmeldingen. De Check!app is voor verschillende soorten
checklists, zoals voor projecten,

Snel en eenvoudig formulieren rondom veiligheid
verwerken doe je met de WAVE-app. De Check!app is voor het gebruiken van verschillende
checklistst. Download deze en/of de VolkerLink
app met de onderstaande QR-codes.

WAVE-app
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Check!-app

VolkerLink-app

inspecties of POP-controles.

VolkerLink
In het kader van ‘weten wat de
ander heeft’ is de VolkerLinkapp ontwikkeld. Met deze
app kun je zien welke andere
werkmaatschappijen van
VolkerWessels actief zijn binnen
specifieke gemeenten, provincies
en waterschappen. Ook zie je wie
de stakeholders zijn binnen deze
decentrale overheidsorganen. De
app heeft zelfs een functie om
ervaringen met elkaar te delen.
Telkens als je ergens op bezoek
geweest bent, over gesproken
hebt of een kans ziet, kun je dat
invullen bij de desbetreffende
overheidsinstelling.

Uitgelicht

Serious Gaming
In een wereld waar nieuwe
technologieën zorgen voor snelle
veranderingen passen ook nieuwe
vormen van leren met behulp van
technologie. Serious Gaming is
zo’n vorm. Serious Gaming zijn
spellen met een serieus doel. Ze
zijn bedoeld om ook echt wat van
te leren, gedragsveranderingen
teweeg te brengen, of
samenwerking te versterken. Ook
binnen VolkerWessels Telecom
kijken we naar toepassingen
op dit gebied. En die lijken er
in overvloed te zijn. Leendert

Hakvoort, procesmanager bij
FttH: ‘We werken op dit moment
aan een spel om de risico’s van
ons werk beter onder de aandacht
te brengen. Met behulp van de
Oculus (een digitale 3D-bril, red.)
krijg je bijvoorbeeld gevaarlijke
situaties voorgeschoteld en kun

je door gericht naar één punt te
kijken aangeven waar het gevaar
zich bevindt. Hoe meer gevaren
je ontdekt, hoe beter je scoort!
Door technologische vooruitgang
kunnen we niet alleen ons werk
makkelijker maken, maar kunnen
we ook slimmer van elkaar leren.’

‘Ook de bouwsector
kan niet meer om
digitalisering heen’

In de rubriek ‘Uitgelicht’ wordt in elke editie een
bedrijfsonderdeel van VolkerWessels in de schijnwerpers gezet.

Volker InfraDesign
Van schets tot detailontwerp, Volker InfraDesign
houdt zich bezig met het hele traject. Het bedrijf
is het multidisciplinaire ontwerpbureau binnen
het VolkerWessels concern en wordt ingezet ter
voorbereiding op grote bouwtrajecten van Volker Infra.
Dit consortium bestaat uit de bedrijven KWS, Van Hattum en Blankenvoort, Vialis en VolkerRail.
Het werkgebied van de ontwerpers en engineers van Volker InfraDesign is enorm gevarieerd. Het bedrijf
levert een bijdrage aan verschillende projecten op het gebied van ontwerpmanagement , systeem- en
wegontwerp, geotechniek, materiaaltechnologie en maritieme operaties. Zo zijn ze betrokken geweest
bij de ontwikkeling van wegen, tunnels, sluizen, funderingen, bouwputten, bekistingen en zelfs
kunstwerken. Daarnaast coördineren ze de ontwerpen in combinatiewerken en treden ze op als adviseur
bij schadegevallen.
Volker InfraDesign vindt vooruitgang binnen de bouw- en infrasector erg belangrijk. Innovatie en
nieuwe technologieën staan daarom voorop bij hun manier van werken. Denk bijvoorbeeld aan virtueel
bouwen en het gebruik van 3D-modellen. Alles is er op gericht om tijdens de eigenlijke bouw niet of
nauwelijks tegen verrassingen aan te lopen – zeker als het gaat om veiligheidsrisico’s. Maar ook tijdens
het ontwerpproces zelf wordt er gekeken of er mogelijkheden zijn om verbeteringen door te voeren en
faalkosten te reduceren.

NAJAAR 2014
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Achter het nieuws

Achter het
nieuws
‘Aannemers lappen nog altijd in het hele land
massaal de regels aan hun laars bij graafwerkzaamheden’, schreef Metro in september. En ‘een
kwart van alle uitval van gas wordt veroorzaakt
door een graafschade.’ Het lijkt alsof graafschades
te pas en te onpas de omgeving verstoren. Al met
al wordt in deze krant geen positief beeld van de
branche geschetst. Maar is dat wel terecht?
De grond in Nederland ligt vol met kabels en
leidingen. Dagelijks vinden overal in het land
werkzaamheden plaats om zo’n 400.000 kilometer
aan kabelinfrastructuur te beheren of aan te leggen.
Norrie Aben, projectmanager bij FttH: ‘Eerlijk gezegd
herken ik onze manier van werken totaal niet in het
krantenartikel. Veiligheid staat juist voorop. Samen
met branchegenoten bedenken we initiatieven en
hebben we een convenant getekend om graafschades te
voorkomen. Helemaal voorkomen kun je graafschades
nooit. Maar de manier waarop je er mee omgaat maakt
wel degelijk verschil.’

Nul-Schade-Kampioenschap
Bij de aanleg van glasvezel in Culemborg zijn de
collega’s van FttH het afgelopen jaar op een wel
heel bijzondere manier met het voorkomen van
graafschades aan de slag gegaan.
En met zeer positief resultaat.
Geïnspireerd door het WK Voetbal
bedachten VWT-projectleiders het
Nul-Schade-Kampioenschap. Deze
aanpak helpt om de uitwisseling
van informatie tussen alle
betrokken partijen te verbeteren en zorgt voor meer
openheid en betrokkenheid. Tijdens de weekstart op
maandag schuift iedereen, van onderaannemer tot
opdrachtgever, aan om het speelveld van die week
door te nemen. Zo worden mogelijke knelpunten en
uitzonderingen in het graafwerk preventief vastgesteld.
Tijdens de graafwerkzaamheden gelden duidelijke
spelregels. Een graafschade aan een stroomkabel
telt als een ‘tegendoelpunt’. Net als in een echte

‘Helemaal

wedstrijd wordt deze goed geanalyseerd om herhaling
tegen te gaan. Norrie: ‘Deze sportieve aanpak bevalt
erg goed. Niet alleen zijn er minder graafschades,
ook de verbeterde onderlinge communicatie heeft
een positieve uitwerking op het project. Bij nieuwe
projecten zal het kampioenschap dan ook zeker weer
van start gaan.’

Samenwerking UT en Reggefiber
Ook Reggefiber ziet het als taak het aantal
graafincidenten te verminderen en zorgvuldig
graven en aanleggen te bevorderen. Daarvoor zocht
het bedrijf uit Rijssen de samenwerking op met de
Universiteit Twente en ontwikkelde het ZoARGprogramma (ZoARG staat voor Zorgvuldige Aanleg
en Reductie Graafschade – en mag ‘op z’n Twents’
worden uitgesproken, red.). VolkerWessels Telecom
is partner van het programma, dat
innovatie met opleiding combineert.
De komende twee jaar werken we
samen met een master-student van
de UT aan de doorontwikkeling
van geavanceerde graaftechniek.
Bert Nijboer, algemeen directeur
bij Reggefiber: ‘Het enthousiasme voor het tegengaan
van graafschades is zowel vanuit de wetenschap als
vanuit de bedrijfspraktijk groot en dit vormt een
goede combinatie. Wij zijn er dan ook trots op dat
VolkerWessels Telecom zich heeft aangesloten bij
het programma en kijken vol vertrouwen uit naar de
resultaten.’

voorkomen kun je

graafschades nooit’
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In de rubriek ‘Achter het nieuws’ neemt Bouwstof
een nieuwsbericht uit de media onder de loep en
toetst deze aan de dagelijkse praktijk van ons werk.

Kort nieuws

Foto: Frits van der Vlis

Mag het licht aan?

Mijlpaal SAA
900” kabel = zwaarste koperkabel voor KPN

De voorbereidende werkzaamheden en
voorverleggingen rond de Gaasperdammertunnel
zijn afgerond. Daarmee is weer een belangrijke
mijlpaal bereikt in de weguitbreiding A1/A6 van
Schiphol via Amsterdam naar Almere, beter bekend
als SAA. De daadwerkelijke bouw van de drie
kilometer lange landtunnel gaat in 2015 van start
en duurt tot en met 2020. Zusterbedrijf Visser &
Smit Hanab voerde in opdracht van Rijkswaterstaat
de boringen en het maaiveldbestek voor de
nutsvoorzieningen en telecomkabels uit, terwijl
VolkerWessels Telecom in opdracht van KPN de
benodigde kabelwerkzaamheden op zich nam. Op
een locatie in het traject zijn daarvoor zelfs 21 stuks
op maat gemaakte 900” kabels onder de geplande
tunnelbak doorgelegd.

VolkerWessels Telecom zorgde dit jaar op twee
bijzondere plaatsen voor licht in de duisternis. Op 1
november bood de Stichting Stralend Middelpunt
Nederland de stad Amersfoort nieuwe LED-verlichting
aan voor de Onze Lieve Vrouwe-toren die precies op
het geografische middelpunt van Nederland staat.
Met de nieuwe verlichting is de toren een prachtig
lichtbaken geworden voor de regio. VolkerWessels
Telecom leverde een bescheiden bijdrage om de
verlichte kroon mogelijk te maken. En dit jaar is
de Gerbrandytoren in IJsselstein voor de 17e keer
omgetoverd tot de Grootste Kerstboom ter Wereld.
Net als voorgaande jaren hing VolkerWessels Telecom
de 120 lampen in de ‘boom’ die tot en met 6 januari
2015 zullen schitteren.

ONZE LIEVE
VROUWE
TOREN
Foto: Rob Acket

Mobiele mast voor kleine evenementen

Collega’s van Netwerk Solutions hebben een nieuwe mast ontwikkeld
– een zogenoemde COW of Cell On Wheels – waarmee ook kleinere
openluchtevenementen van extra netwerkcapaciteit kunnen worden voorzien.
Vanwege de hoge kosten voor zwaar transport en mobiele kranen werd tot op heden
alleen geïnvesteerd in tijdelijke opstelpunten voor de grotere festivals en bijzondere
evenementen. Met onze COW hebben we nu een goede en betaalbare oplossing
voor kleinere events of calamiteiten.
Er zijn in de markt veel verschillende mobiele systemen te verkrijgen. Ieder ontwerp
heeft zijn tekortkomingen en voldoet vaak niet aan de Europese regels voor
sterkteberekeningen. Het prototype van onze COW heeft inmiddels het stadium
van proefdraaien bereikt en voldoet wel aan alle vereisten. Zo is deze mobiele mast
geschikt voor meerdere typen antenneconfiguraties, voldoet hij aan de maximale
hoogte van 25 meter en neemt maar twee parkeerplaatsen in. Daarnaast is de mast
snel (binnen vier uur) inzetbaar op een locatie in Nederland en voorzien van tijdelijke
spanning door middel van een aggregaat. En, niet onbelangrijk, de mast is bestand
tegen vandalen door gebruik van gladde kokerprofielen en op hoogte geplaatste tuien.

25m

maximale hoogte

4uur

maximale tijd voor opzetten

2 parkeerplaatsen
aan ruimte nodig

NAJAAR 2014

19

Collega in beeld

Met passen en meten
Jaarlijks maakt collega Ralph Cox makkelijk vijftig ‘zakelijke kilometers’. Te voet, welteverstaan. Met zijn
loopwiel in de hand meet de Sittardse werkvoorbereider nauwkeurig het aantal meters grond op voor de
aanleg van (ondergrondse) glasvezelaansluitingen. Bouwstof wandelt een ochtend met Ralph mee. ‘Als ik mijn
vooropnames goed doe, kunnen de uitvoerders en monteurs straks moeiteloos aan de slag.’

De dag van Ralph begint op een bedrijventerrein
in het Zuid-Limburgse Elsloo. Pal naast een
gigantisch fabrieksterrein. Onder ons liggen
kilometerslange glasvezelverbindingen. Ralph laat een
bodemplattegrondje van het gebied zien. De talrijke
lijntjes verraden hier een rijke onderwereld. Het lijkt
wel een metrokaart van een wereldstad. Het bedrijf
waar onze werkvoorbereider vandaag op bezoek
gaat, heeft een extra glasvezelverbinding nodig. De
vooropname voor het graafwerk heeft Ralph eerder al
gedaan met zijn loopwiel. Lachend: ‘Ik noem het wel
een loopwiel, maar hoe zo’n ding officieel heet, weet
volgens mij niemand.’

Winst in de uitvoering
‘We blazen de nieuwe glasvezel in één van de bestaande
reservebuisjes. De grond hoeft niet nog een keer open’,
schat Ralph de situatie op voorhand in. Vanochtend
checkt hij alleen de meterkast en de serverruimte om
te kijken hoe de nieuwe verbinding straks het beste
kan worden geïnstalleerd. Break-outs, mediumboxen,
Y-koppelingen, connectoren, switches; vakman Ralph
kent de materie als zijn broekzak. Ondertussen maakt de
werkvoorbereider foto’s van alle kabels en kastjes. ‘Die
verwerk ik op kantoor in mijn rapport voor de monteurs.
Als ze de verbinding hier straks aanleggen, zien ze
precies hoe en waar alles kan worden aangesloten.
Dat scheelt ontzettend veel kostbare tijd in de
uitvoering. Pure winst!’ Ralph klapt zijn volgeschreven
aantekeningenmap dicht en bergt zijn fototoestel op.
Een relatief eenvoudige klus vandaag. Maar het kan
ook enorm complex zijn. Zeker als er gegraven moet
worden. ‘Je kunt natuurlijk niet zomaar een schep in de
grond zetten. Ik meet met mijn wiel eerst het totaal te
graven tracé op. Ook noteer ik van elke soort bestrating
het aantal meters en bekijk ik waar we kunnen boren of
persen. Enkele dagen voor de uitvoering start, maak ik
een KLIC-melding en informeer ik indien noodzakelijk de
partijen die bij de werkzaamheden betrokken zijn. Heel
wat schakels om rekening mee te houden.’

20

Puzzelen met kabels
Dan volgt nog ‘het inpandige tracé’ bij de klant. ‘Dat
is een puzzel op zich. Zeker als we bijvoorbeeld kabels
leggen in grote magazijnen. Je moet zoveel factoren
meenemen in het rapport: de veiligheidsvoorschriften,
nooduitgangen, roldeuren, bestaande leidingen in
muren, brandwerende doorvoeringen, rondrijdende
heftrucks... Het is nooit hetzelfde en juist dat
maakt het voor mij zo interessant. De ene keer sta
je in de stevige vrieskou het te graven tracé op te
nemen, de andere keer inventariseer je op kantoor
de werkzaamheden die ‘de jongens buiten’ gaan
uitvoeren.’ De ogen van Ralph lichten op wanneer
hij over zijn job vertelt. ‘Het geeft mij ontzettend
veel voldoening om het graaf- en installatiewerk
tot in detail voor te bereiden.’ Als voormalig
installatiemonteur bij KPN weet Ralph dan ook
precies waar hij op moet letten. ‘Ik heb zelf tien
jaar lang bekabeling getrokken en netwerken
geïnstalleerd. Je kijkt daardoor met andere ogen naar
een werkomgeving. Uit ervaring weet ik al snel waar de
knelpunten zitten en hoe je die kunt aanpakken. Dat
is informatie waar de klant en onze monteurs veel aan
hebben. Uiteindelijk doe je het allemaal voor hen.’

Fluitend naar kantoor
Van Elsloo rijden we naar het kantoor van
Infratechniek in Sittard om de zojuist gemaakte
foto’s en aantekeningen te verwerken in het
vooropnamerapport. Ralph wordt hartelijk begroet
door zijn collega’s Raymond, Theo en Ger. ‘Vooruit,
we zullen Nederlands praten en niet plat Limburgs’,
grapt hij. De joviale lachsalvo’s tekenen de
gemoedelijke en ontspannen werksfeer. ‘Ik werk hier
nu zo’n 6,5 jaar met veel plezier. Ik ga – echt waar –
dagelijks fluitend naar mijn werk. Het teamgevoel is
sterk. We zijn afhankelijk van elkaar. Of de monteurs
buiten hun werk goed kunnen uitvoeren, hangt af van
wat wij hier voorbereiden. Dat besef voelen we hier
allemaal.’

Ralph checkt de meterkast
en de serverruimte voor de
installatie van de nieuwe
verbinding.

‘De joviale lachsalvo’s
tekenen de gemoedelijke en
ontspannen werksfeer.’
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Het Kwartet

In de flow met Workforce
Hoeveel vakantiedagen heb ik nog? Wat is het verzuim in mijn team? Welke declaraties zijn
goedgekeurd? Als het aan ‘Team Workforce’ ligt, worden dit soort vragen straks in ‘één digitale
oogopslag’ beantwoord. Onze collega’s introduceerden het nieuwe HR-managementsysteem in
stilte. De eerste serieuze testcase, de salarisverwerking, verliep vlekkeloos. Niemand vond per
abuis het salaris van zijn directeur op zijn rekening. Het nieuwe systeem wordt nu gefaseerd in
thema’s verder uitgerold. Wat kunnen wij straks van Workforce verwachten?

Cindy Bouwmeester
Cindy

01

Projectleider Workforce
‘Inzicht en overzicht. Dat is het grote voordeel van Workforce.
Adresgegevens, verzuim, verlof, declaraties, opleidingen
en functioneringsverslagen: het is straks allemaal online
inzichtelijk. ’Er verdwijnen ook steeds meer losse formulieren.
Voor ons als HR-professionals betekent Workforce een
efficiencyslag in ons werk. Ook het management profiteert.
Zij hebben direct inzicht in parameters als verlof en verzuim en
kunnen daar ook op sturen. Naast het inrichten van de nieuwe
functionaliteiten en processen was ook de conversie van de sterk
verouderde personeelsdatabase naar het nieuwe systeem een
intensieve operatie. Maar het resultaat mag er zijn. Workforce
is veel duidelijker, overzichtelijker en gebruikersvriendelijker.
Een logische verandering die het voor iedereen makkelijker
maakt. Tegelijkertijd zijn we realistisch. Je kunt nooit alle 1.700
collega’s tevreden stellen. Elke implementatie vergt gewenning.
We hopen dat collega’s daar begrip voor hebben. Maar wees
open en eerlijk als je ergens tegenaan loopt en laat het ons
weten.’

Kwartet
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Supervisor personeelsadministratie
‘Zeker voor een innovatief bedrijf liepen we met ons oude
softwarepakket echt achter de feiten aan. De mutatie van data is
vrijwel vlekkeloos verlopen. Dat is inderdaad vrij zeldzaam voor
een ICT-traject. Een teamprestatie waar we met recht trots op
zijn. We zijn dan ook niet over één nacht ijs gegaan. Je legt alle
processen langs een meetlat. Is het nice to know of need to know?
Hoe doen we het nu? Wat willen we? Kan dat met het nieuwe
systeem? Dat vergde de nodige hersengymnastiek. Uiteraard
hebben we ook de organisatie geraadpleegd. Wat werkt voor
jullie? Wat heeft meerwaarde? Je zoekt de grenzen op, maar
kunt niet overal ‘ja’ op zeggen. Sommige collega’s verlangen de
overtreffende trap. Maar Workforce blijft een personeelssysteem
en is bijvoorbeeld geen operationeel of urenregistratiesysteem.
Dan praat je over hele andere pakketten.’

Ruben

Ruben Stavast

Kwartet

Kevin van der Meer
Kevin

03

Supervisor salarisadministratie
‘Het was wel even slikken toen ik hier voor het eerst in het
oude systeem inlogde. Bij mijn vorige werkgever had ik net een
conversie achter de rug. Hier stapte ik echt weer even terug in de
tijd. Workforce is daarentegen een pakket met mogelijkheden
die horen bij de tijd waarin we leven. Voor ons was pay-day
D-day. De eerste salarisverwerking via het nieuwe systeem
verliep gelukkig geruisloos. Er heeft in elk geval niemand gebeld
dat zijn loonstrook niet in orde was. En als het verschil op bijna
1.700 collega’s slechts een paar cent is, is dat natuurlijk wel even
een triomfmoment. Uiteindelijk heeft Workforce alleen maar
voordelen. Denk aan digitale verlofaanvragen en een veel beter
inzicht in je personeelsdossier en declaraties. Die declaraties zijn
wel een aandachtspunt voor onze afdeling. Collega’s declareren
nu digitaal, maar de bijbehorende bonnetjes ontvangen we nog
per post. Het is fiscaal nog lastig, maar uiteindelijk wil je ook dat
digitaliseren.’

Kwartet

04

Administratief specialist
‘Wat is verouderd? Wat moet weg? Wat kan anders? We hebben
het oude systeem heel kritisch en grondig opgeschoond.
Verbetering was heel wenselijk. Toen ik 10 jaar geleden van
KPN overkwam, was dit systeem eigenlijk al achterhaald. De
systeemkennis die ik heb opgebouwd, kwam in dit traject wel
goed van pas. Mijn rol? Alle bestanden vullen en zorgen dat alle
data en content op de juiste plek zijn te vinden. Daarnaast ben
ik medeverantwoordelijk voor het beheer van Workforce. Maar
laten we er eerst maar eens voor zorgen dat het nieuwe systeem
volledig is uitgerold. We weten waar we het voor doen. Als na de
HR-professionals en het management straks ook alle collega’s
hun inloggegevens ontvangen, hebben we met Workforce een
mooi totaalpakket waarin we alles kunnen doen.’

Ingrid

Ingrid den Besten

Kwartet
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Fiber to the... Infratechniek

Fiber to the… Infratechniek
De cijfers duizelen. 9.250 woningen, 218 distributiepunten en 41.856 lassen. In Emmen-Zuid sluit FttH
verschillende wijken op de toekomst aan. Monteurs Rick Nijman en Leo Kardijk nemen de helft van al het
werk voor hun rekening. Waar onze collega’s van Infratechniek Noordoost bij uitstek getraind zijn als
allrounders, ontfermen ze zich nu voor FttH over het specialistische werk. Het vergde vanzelfsprekend enige
aanpassingen, maar nu ze op stoom zijn, zijn Rick en Leo niet te stoppen. Wekelijks zijn ze samen goed voor
een kleine 1.000 lassen. Collega’s van Infratechniek die voor FttH het veld ingaan. Wat zijn de voordelen en
uitdagingen van deze nieuwe samenwerking?

Rick Nijman en Leo Kardijk
Monteurs Infratechniek Noordoost
‘Nieuwe kabels, andere distributiepunten (DP’s); voor
ons als monteurs was deze klus een nieuwe ervaring.
In de nieuwe DP’s in de straat lassen we 48 klantvezels
aan de voedingskabel. Die voedingskabel telt 96 vezels,
omdat elke woning één vezel voor internet en één voor
televisie krijgt. We meten alle vezels door en checken
bij alle woningen of er ook daadwerkelijk licht uitkomt.
Als monteurs zijn we beter geworden en hebben
ervaring opgedaan voor toekomstige opdrachten.
En als Infratechniek hebben we bewezen dat we
ook op prijs kunnen concurreren. Eigenlijk zijn we
onderaannemer, maar als collega’s ervaar je dat niet zo.
Het klikt bijzonder goed en smaakt zeker naar meer!’

Henk van der Wal
Projectleider FttH
‘Dezelfde kostprijs, dezelfde tijd en minimaal dezelfde
kwaliteit als (andere) onderaannemers. Dat waren

de voorwaarden. Natuurlijk is dat even wennen.
Bij Infratechniek zijn ze kortcyclisch werk gewend.
Bij ons is het volume en meters maken. Maar het is
gelukt. Binnen het budget, kwalitatief goed en heel
netjes. Sterker nog: onze gemotiveerde collega’s
werken inmiddels zelfs sneller dan andere aannemers.
De jongens van Infratechniek verdienen dan ook
een groot compliment. Bovendien werkt het uiterst
prettig. Als collega’s zoek je elkaar gemakkelijker op.
En met onze eigen mensen, bussen en clubkleuren zijn
we als VolkerWessels Telecom bovendien opeens heel
zichtbaar in de wijk. Dat geeft een ontzettend trots
wij-gevoel.’

Mark Beunk
Manager Nieuwbouw Reggefiber, Infratechniek
Noordoost
‘Monteurs van Infratechniek zijn echte generalisten.
Het werk voor FttH is aanzienlijk specialistischer.
Daarnaast werken ze met andere kabels en apparatuur
en zijn onze organisatiekosten hoger dan die van
onderaannemers van FttH. Maar we zijn erin geslaagd
om ‘die rugzak’ van de organisatie af te zetten en
marktconform te presteren. Met dank aan ons
ijzersterke koppel. Ook voor onze uitstraling naar
(de klanten van) Reggefiber is het goed dat we
als VolkerWessels Telecom met eigen personeel
werken. We hebben als team een hele mooie
prestatie neergezet. Dit project bewijst
maar weer eens hoe belangrijk het is om
mensen de kans te geven om nieuwe
dingen te doen. Dan krijgen ze de
gelegenheid om boven zichzelf uit
te stijgen.’
Rick Nijman
Leo Kardijk
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7 vragen aan...

Bouwstof legt collega’s 25 vragen voor met de vraag er zeven uit te kiezen
en te beantwoorden. Welke vragen kies je? Deze keer is de keuze aan:

Fred van de Pasch
Geboren in
Utrecht
Geboren
29 januari 1969
Woonplaats
Utrecht
Burgerlijke staat Getrouwd, twee kinderen
Functie	Administratief medewerker
Infratechniek Noordwest
In dienst sinds
1 december 2008

01 | Wat is de mooiste plek op aarde?
‘Het klinkt gek. Het is wellicht niet de mooiste plek
op aarde, maar ik zit graag in mijn duivenhok.
Ik ben postduivenhouder en doe in de
zomermaanden mee aan wedvluchten. De duiven
hebben dagelijkse training en verzorging nodig. Dat
is mijn uitlaatklep, mijn moment van ontspanning.’
02 | Wat zou je heel graag willen durven?
‘Parachutespringen lijkt me fantastisch. Maar dan
wel aan een parachute uit de Tweede Wereldoorlog
uit een oud vliegtuig. Een moderne parachute heeft
teveel kleuren en tierlantijntjes. Ik denk alleen niet
dat het er ooit van komt. Ik durf niet eens van de
salontafel af te springen.’
03 | Wie is voor jou een echte held(in)?
‘Eigenlijk heb ik geen helden. Als ik toch iemand
moet kiezen? Dan mijn vrouw. Ik heb heel veel
waardering voor haar. Zij is iemand waar mijn
kinderen en ik altijd op terug kunnen vallen.’
04 | Waaraan geef je het meeste geld uit?
‘Mijn kinderen. Zij mogen niets tekortkomen. Maar
ik leer hen wel dat geld niet vanzelfsprekend is. Als
mijn dochter en zoon straks 15 zijn, vind ik dat ze
een bijbaantje moeten nemen. Zo hoop ik dat zij de
waarde van geld leren kennen. Zelf geef ik er niet

veel om. Als ik geld uitgeef, is het aan de duiven. Of
soms een biertje.’
05 | Welke beslissing zou je als eerste nemen als je
een dag de baas was?
‘Ik zou ons aannemerspersoneel ook een
eindejaarsgeschenk geven. Inzet moet beloond
worden. Iedereen werkt er tenslotte hard voor.’
06 | Wat is of was de grootste uitdaging binnen
jouw loopbaan?
‘Om na vier jaar terug te keren bij VolkerWessels
Telecom. Door een reorganisatie in 2004
werd ik boventallig. Ik liet mij omscholen tot
verwarmingsmonteur. Ik had net mijn diploma op zak
toen VolkerWessels Telecom weer op zoek was naar
personeel. Nooit geweten dat ik zo geliefd was, want
ik mocht terugkomen. Misschien hebben ze daar wel
spijt van. Sindsdien is er weer veel herrie in Houten.’
07 | Wat zijn de kenmerken en eigenschappen van
de ‘ideale collega’?
‘Eerlijk, open, positief kritisch en vooral veel humor.
Klaar staan voor elkaar, elkaar durven aanspreken
en niet zeuren als er een keer langer gewerkt moet
worden. Dat is voor mij de ideale collega.’
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Social media

667 VOLGERS

206 VOLGERS

463 VOLGERS

1411 VOLGERS

VolkerWessels Telecom
actief op social media
Volgen, retweeten en delen…

Doe mee!

Weten wat anderen doen, een vraag in de groep
gooien, een interessant artikel delen: social media
zorgen voor meer verbondenheid en inspiratie. Wist
je dat VolkerWessels Telecom op diverse social media
actief is? Op Twitter, Facebook en LinkedIn plaatsen
wij regelmatig interessante bedrijfsupdates en delen
wij het laatste nieuws uit de branche met je. Niet
alleen handig voor al onze medewerkers, maar ook
voor relaties! Ook ontdekken steeds meer collega’s
de voordelen van Yammer, een afgeschermd online
bedrijfsnetwerk. Zo kan je met Yammer een vraag
stellen aan collega’s, of melding maken van een mooi
project.

Realiseer je dat alles wat je plaatst op social media
voor lange tijd zichtbaar is. Bedenk dus dat dit niet
alleen gevolgen kan hebben voor jou, maar ook voor
het bedrijf. Wees je bewust van je rol als medewerker
en ambassadeur van VolkerWessels Telecom. Wij
waarderen jouw online bijdrage aan ons bedrijf, maar
gebruik je gezonde verstand. Zo simpel is het! Wil je
nog eens nalezen wat je wel en beter niet kunt melden,
of hoe je vervelende ervaringen op social media kunt
voorkomen? Download dan de ‘richtlijnen social media’
op Kompas of stuur een e-mail naar communicatie@
vwtelecom.com. En volg ons natuurlijk!
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De Telekommer

In 2014 heeft het bestuur van De Telekommer niet
stil gezeten. Zo konden leden met fikse korting
genieten van Broadwaysensatie Jersey Boys in
het Beatrix Theater Utrecht, meefeesten met de
Toppers in Concert in de Amsterdam Arena of gratis
een avondje bowlen op diverse locaties in het land.
Daarnaast biedt de voordeelwinkel op de website
van De Telekommer vele kortingen en acties,
exclusief voor leden.
De agenda voor 2015 staat weer vol met leuke
activiteiten. Wat kun je verwachten? Een greep uit
het aanbod: filmavondjes met collega’s, bezoek aan

voetbalwedstrijden, naar concerten en musicals met
korting, stedentrips voor het hele gezin en er staat een
vierdaagse ledenreis naar ‘een stad in Europa’ op de
planning. Benieuwd naar de activiteiten van volgend
jaar? Deze kun je terugvinden op www.detelekommer.nl
of stuur een e-mail naar info@detelekommer.nl.
Afgelopen jaar is Johan Kanters, accountmanager
bij Infratechniek Zuidwest, toegetreden tot het
bestuur van De Telekommer. We zijn nog op zoek naar
bestuursleden van FttH, Services
en Netwerk Solutions die ons team
willen komen versterken. Heb je
interesse? Neem dan contact op
Ghasem Khafei.

‘ Wij horen regelmatig geluiden
uit de organisatie waaruit blijkt
dat goed in gesprek zijn met elkaar heel erg belangrijk
is. Er komen nog te vaak issues voor die makkelijk
voorkomen hadden kunnen als meer tijd was besteed
aan zorgvuldig praten en luisteren. Daarom staan wij
ook achter de beweging die is ingezet. ‘

Terugblik GeOR op training ‘Bouwen aan
vertrouwen’
Afgelopen jaar zijn de FiT-gesprekken
geïntroduceerd binnen VolkerWessels Telecom.
Hiervoor hebben alle leidinggevenden een training
gevolgd in gesprekstechnieken. Vanwege de
betrokkenheid bij het onderwerp werden ook alle
leden van de GeOR uitgenodigd om deel te nemen
aan de training.
Jeroen Kars, plaatsvervangend voorzitter van de
GeOR, kijkt positief op de tweedaagse cursus terug:

De leden van de GeOR merkten dat de deelnemers
het belang inzagen van ‘in gesprek zijn’ en serieus met
het onderwerp aan de slag gingen. Wel wijzen ze op
het belang van een ondersteunende training. Jeroen
geeft aan: ‘In het oefenen van de gesprekken zag je
dat mensen snel geneigd zijn het probleem direct te
willen oplossen. Door het stellen van een open vraag
wordt de ander meer uitgedaagd om na te denken over
een situatie. Hierdoor voel je je meer betrokken bij je
werk en beter gewaardeerd.’ De GeOR hoopt dat de
ontspannen en open sfeer tijdens de training straks ook
terugkeert in de FiT-gesprekken met medewerkers.
Directie en GeOR blijven met elkaar in gesprek over de
voortgang.
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www.vwtelecom.nl

VolkerWessels Telecom Personeelsmagazine

KENNISMAKEN

INFORMEREN

VERBINDEN

DELEN

Veiligheidswaarden

Veiligheidsregels

Kernwaarde:
Veiligheid | We werken veilig of we
werken niet

1

2

3

Waarden:
Consequent | Veiligheid is onderdeel
van alles wat wij doen
Verantwoordelijk | Ik ben
verantwoordelijk voor mijn eigen
veiligheid en die van anderen

Gebruik de voorgeschreven persoonlijke
beschermingsmiddelen (PBM’s)

4

Zorg voor veilige afzetting bij de werkplek

5

Zorg voor een opgeruimde werkplek

6
AAN

Leerbereid | Ik wil leren van
ongevallen en bijna-ongevallen

UIT

Open | Ik spreek anderen aan op
onveilig gedrag en veiligheid

Gebruik de juiste (goedgekeurde)
arbeidsmiddelen en gereedschappen

7

Actie | Ik stop onveilig werk;
zo nodig leg ik het werk stil

Doe een LMRA
(Laatste Minuut Risico Analyse)

8

Zorg dat de apparatuur in de omgeving
in de juiste operationele stand staat

9

Respect | Ik accepteer dat ik
aangesproken word op veiligheid
Eerlijk | Ik meld alle ongevallen
en bijna-ongevallen

Bij werkzaamheden op hoogte
materiaal/materieel goed zekeren

Niet werken of rijden onder invloed
van alcohol en/of drugs

Niet roken buiten de daarvoor
bestemde gebieden

Het Blauwe Boekje

@vwtelecom

© UNETO-VNI, sEpTEmbEr 2013

zijn, kun je deze in de VGM-richtlijnen
nalezen. Het boekje is in nauwe
samenwerking met Arbo-specialisten
www.uneto‑vni.nl
van installatiebedrijven tot stand
gekomen en vervangt grotendeels
de bestaande VGM-instructies op
de KAM-pagina van Kompas. Heb je
vragen over onderwerpen in het Blauwe
Boekje? Neem dan contact op met je
leidinggevende of KAM-specialist.

Het Blauwe Boekje

Veilig, gezond en milieubewust werken
is een overtuiging. Bij VolkerWessels
Telecom is het onderdeel van ons
vakmanschap. Het betekent dat je de
risico’s van je werk kent en weet hoe
ermee om te gaan. Om dit vakmanschap
te ondersteunen kun je het Blauwe
Boekje als naslagwerk gebruiken. En
daar waar aanvullende richtlijnen nodig

Volker Wessels Telecom
Modemweg 33
3821 BS AMERSFOORT
088 ‑ 186 00 13
info@vwtelecom.com
www.volkerwesselstelecom.com

/vwtelecom

/volkerwessels telecom

Het
Blauwe
Boekje
Veilig, Gezond en Milieuverantwoord werken
in de installatietechniek

