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Schijf gaat cultureel

Bijna is er weer een be-
wogen jaar omgevlogen. 
Terugkijkend kunnen we 
constateren dat het een moeizaam jaar is ge-
weest. De economie wil maar niet op gang ko-
men. Vooral de bouw stagneert aan alle kanten. 
Toch hebben wij als onderneming geen afwach-
tende houding aangenomen, maar zijn vooral 
doorgegaan met innovatief denken en doen; de 
onderneming gereedmaken voor de toekomst!
Ook op het gebied van Maatschappelijk Verant-
woord en Duurzaam ondernemen zijn diverse 
stappen genomen. Zo hebben wij geïnvesteerd 
in led-verlichting, waardoor wij de CO2 uitstoot 
op stroomverbruik met bijna 50% gaan redu-
ceren. Tevens hebben we rollend materieel 
aangeschaft, dat bijdraagt aan de verminderde 
uitstoot van schadelijke stoffen.
Daarnaast hebben veel van onze medewerkers 
opleidingen gevolgd, waardoor zij nog multi-
functioneler inzetbaar zijn. Hierdoor genereren 
wij meer slagkracht om snel en vakkundig te 
kunnen opereren en kansen op de markt tijdig 
te kunnen signaleren en benutten. 

Wie de berichtgevingen in de media volgt weet dat asbest een alsmaar groter probleem 
voor de volksgezondheid en ons milieu wordt. Voor de Schijf Groep ligt de aanpak van dit 
probleem geheel in lijn met de filosofie die ons bedrijf hoog in het vaandel heeft staan: 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. 

Wij zijn er van overtuigd dat goede ondernemingsprestaties pas worden behaald als er 
een juiste balans is tussen milieu, sociale en economische prestaties.
Het saneren van asbest vergt ervaring, het juiste equipement en gecertificeerd personeel. 
De Schijf Groep staat garant voor al deze eigenschappen. 

Schijf Groep al bijna 20 jaar 
gecertificeerd asbest verwijderen

Ontwerp uw eigen tuin
met tekenjetuin®
Gemakkelijk, professioneel en 100% gratis!
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Met een tiental bedrijven in Nederland zijn we een traject 
ingegaan, om samen met de branche-vereniging VERAS en 
ISZW, deel te nemen aan het project Asbestverwijdering, 
veiliger werken door aandacht voor gedrag en cultuur, 
welke begin 2013 zal worden afgerond.
Verderop in de Schijfwijze vindt u nog een aantal 
onderwerpen uitgelicht. 

Al zijn we wel eens een beetje somber 
gesteld, er komt toch weer een nieuw jaar 
met nieuwe kansen en mogelijkheden. 
Ondernemen is wel eens wat moeilijker 
dan we zouden willen, maar als het 
wat te makkelijk gaat, is de spanning 
er ook weer gauw vanaf.

Rest mij om eenieder een spetterend nieuw 
jaar toe te wensen. Denk met het vuurwerk 
wel om de ogen, want die zullen we in de 
toekomst meer dan nodig hebben om de 
kansen op de markt tijdig te signaleren.

Teun Stam

Belangrijk nieuws:
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“Wij vinden werken binnen de keten belang-
rijk, zowel intern als extern”. Aldus Martin van 
den Berg Regiomanager West Nederland van 
NVT Onderhoudsgroep BV. Martin vervolgt 
zijn verhaal over het samenvoegen van de 
bedrijven Van Tour en NBK en hij omschrijft 
de filosofie achter het succes van de NVT On-
derhoudsgroep.

Samenvoegen
Van Tour een onderhoudend goede partner als 
het gaat om het verduurzamen, onderhouden 
en renoveren van gebouwen, woningen en 
andere objecten. Zij bieden te veel om op te 
noemen, of het nu gaat om een éénmalige on-
derhoudsbeurt van het schilderwerk, om een 
grootschalige interieur/exterieur renovatie, of 
om Resultaatgericht Vastgoedonderhoud voor 
meerdere jaren.
Zij denken met u mee, staan voor u klaar om 
gezamenlijk met hun ketenpartners van ad-
vies te dienen. Advies over complexstrategie, 
energetische maatregelen of gewoon een een-
voudige technische oplossing.
NBK is in Nederland een unieke specialist op 
het gebied van betonrenovatie, betonconserva-
tie en kunststofvloeren. Tevens hebben zij een 
brede visie op totaalonderhoud en renovaties. 
Zij helpen u het maximale uit de levensduur 
van het betonnen hart in uw object te halen. 
Kathodisch beschermen, externe wapening, in-
jecteren en spuitbeton. U kunt rekenen op een 
professionele aanpak waarin alle constructieve 
risico’s worden uitgesloten. 
NBK werkt samen in de eigen keten met Van 
Tour en NBK Isolatie- en straaltechniek, onder 
de vlag van de NVT Onderhoudsgroep. Door 
deze brede kennis zijn zij in staat om u écht 
te ontzorgen of van advies te dienen op het 
gebied van gebouwstrategie of onderhoud in 
de breedste zin. 
NBK denkt in mogelijkheden en oplossingen, 
met het credo “niets is onmogelijk” heeft NBK 
al menig technische innovatie doorgevoerd. 

Inborst
De inborst van NVT Onderhoudsgroep - zoals 
Martin dit mooi omschrijft – is solide en be-
trouwbaar. Wij selecteren zoveel als mogelijk 
zelf onze opdrachtgevers en gaan voor een 
langdurige relatie. 

Werken binnen de keten
De Schijf groep past precies binnen onze keten, 
vervolgt Martin. De passie voor deze formule 
spettert er van af als hij vertelt over de jaren-
lange relatie met Nico Stam, bedrijfsleider van 
de Schijf Groep, waarbij al menig moeilijke klus 
succesvol is uitgevoerd.

De opdracht voor het werk aan het wooncom-
plex Vereniging van eigenaars Prinses Annalaan 
2 – 408 te Leidschendam is door Verwey Vast-
goed, de heer Ruud Nortier, aan NBK uitgezet 
en bestaat uit het verwijderen van de zware 
betonnen borstwering, het saneren van be-
tonnen elementen, het plaatsen van nieuwe 
lichtgewicht balkonhekken en het aanbrengen 
van een zgn. opplus-systeem op de galerijen.
Simon Heikoop projectmanager van NVT On-
derhoudsgroep B.V. vervolgt: “de uitdaging 
bestond uit de moeilijkheid dat de RVS an-
kerpunten van de borstweringen vast waren 
gegoten met 2-componenten epoxyhars”.
Door middel van een proefopstelling werden de 
RVS ankerpunten, welke het betonnen element 
met de vloer verbinden, door Atex betonbo-
ringen - onderdeel van de Schijf Groep - met 
diamantboren totaal uitgeboord, zodat na enig 
hydraulisch krikwerk het element verwijderd 
kon worden. Deze uitgeboorde ankerpunten 
worden overigens na het verwijderen van het 
betonnen element door Schijf Sloopwerken - 
onderdeel van de Schijf Groep, gebruikt voor 
het plaatsen van de noodhekken door de on-
derhoudsmedewerkers van NBK.  
Na het uitboren van de ankerpunten werden 
twee gaten in het verticale vlak geboord en 
de hijsbanden bevestigd. Het zware betonnen 
element hing daarmee veilig in de kraan, zo-
dat voor iedereen (onderhoudsmedewerkers 
en omstanders) een veilige werkplek ontstond. 
Veiligheid voorop!

Na het verwijderen van de moeren en het hoek-
staal aan de onderzijde van de galerijvloer werd 
met de hydraulische krik lichte druk uitgeoe-

fend waardoor het element los kwam en elders 
kon worden opgeslagen. 
In de uitgeboorde gaten werden de stalen 
staanders van de noodhekken geschoven 
en met koppelingen op de juiste hoogte ge-
fixeerd aan de galerijvloer. Aansluitend wer-
den de horizontale steigerpijpen gekoppeld 
aan de staanders, zodat een stevig noodhek 
was samengesteld. Als doorvalbeveiliging is 
gekozen voor een oranje grofmazig net. Dit is 
veel opener en de bewoners houden zicht op 
de parkeerplaats. Tijdelijk is op vloerniveau 
een kantplank geplaatst welke in een latere 
fase wordt ingewisseld door een betonnen 
opsluitband voor het aanbrengen van het 
opplus-systeem. 

Door de ervaren vaklieden van zowel Atex be-
tonboringen als Schijf Sloopwerken heeft de 
keten zijn doel weer middels een inventieve 
en nuchtere werkwijze bereikt. 

Opdrachtgever aan het woord 

Eigenwijze nuchterheid
NVT Onderhoudsgroep is de ideale combinatie voor vastgoedonderhoud. Van dak tot vloer. 
Van constructie tot afwerking. Van isolatie tot installatie.



Albemarle is een Amerikaanse multinational 
met 4.100 werknemers verdeeld over 46 lo-
caties wereldwijd. De klanten van Albemarle 
zijn verdeeld over meer dan 100 landen. 

Albemarle Netherlands B.V. kent 3 business 
segmenten: polymers additives (bekend van 
vlamvertragers in de auto-industrie en huis-
houdelijke apparatuur) Catalysts (bekend 
van toevoegingen in brandstof om schoner 
en zuiniger te rijden) en Fine Chemicals 
(bijvoorbeeld ibuproven) 

Er op of eronder?
Aan het woord is de Project Supervisor van 
Engineering Services - Patrick van Schaik. 
“Op de locatie Amsterdam noord moest een 
aanpassing aan een machinefundatie worden 
uitgevoerd, hierdoor moesten er onder andere 
nieuwe heipalen worden aangebracht. 
Omwille van veiligheid en voortgang van het 
productieproces heeft Research and Develop-
ment in samenwerking met HSE, productie en 
maintenance afdelingen een plan ontwikkeld 
om op een ingenieuze manier onder in plaats 
van boven de grond de werkzaamheden te 
verrichten.” 

Patrick vervolgt; “de Schijf Groep is voor ons 
al jaren een trouwe relatie. Als er werkzaam-
heden uitgevoerd moeten worden waarbij ar-
beidsomstandigheden, een strakke planning en 
inventiviteit van groot belang zijn dan hoeven 
wij niet verder te zoeken”. Ook bij deze klus 
speelde veiligheid en een strakke planning in 
hoge mate mee. De Albemarle regelgeving is 
veel strenger dan de arbo richtlijnen. Aan de 
andere kant betekent uitlopen van de planning 
stagnatie van het productieproces.

Verzin een list
Ruud Keijzer en Peter Meijerink van de 
Schijf Groep maakten een goed doordacht 
plan. Er werd pal naast de machinefundatie 
een opening in de gewapende betonvloer 
gezaagd waardoor de vaklieden van de 
Schijf Groep - bestaande uit specialisten 
van Funderingsherstel Holland, Atex beton-
boringen en Schijf Sloopwerken – tijdens 
het productieproces - alle werkzaamheden 
onder de grond uit hebben kunnen voeren. 
Hierna hoefde het productieproces slechts 
een korte tijd onderbroken te worden om 
de betonvloer weer dicht te maken en de 
overige bovengrondse werkzaamheden af 
te ronden.

Compliment
Patrick besluit met een compliment waar we 
terecht trots op mogen zijn; “We zijn zeer te-
vreden over de flexibele aanpak van de Schijf 
groep en vooral de professionaliteit hoe zij 
omgaan met onvoorziene aspecten”. 

Opdrachtgever aan het woord 

Weloverwogen keuze    
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Restoric Pure is een duurzame ontwikkeling 
waarbij natuurlijke hulpbronnen en grond-
stoffen niet worden uitgeput. Restoric Pure 
zijn unieke meubels die zijn gemaakt van 
streng geselecteerde materialen met een 

unieke en authentieke waarde. De materia-
len die worden gebruikt voor de meubelstuk-
ken zijn altijd alleen gebruikte materialen 
en er worden in deze meubelstukken dus 
ook geen nieuwe materialen gebruikt. Voor 

de bevestigingsmaterialen is ook gekozen 
voor de meest duurzame producent die dit 
ook kan aantonen.

Restoric Pure meubels worden genummerd 
en afgeleverd met een duurzaamheid certifi-
caat zodat u aantoonbaar een authentiek en 
waardevol accessoire in huis heeft!

 Groene ontwikkelingen binnen de Schijf Groep

Restoric Pure    
De Schijf Groep is al jaren bezig met duurzaam ondernemen, Restoric hoort daar ook bij. 
Daarom hebben wij bij Restoric nu een hele speciale meubellijn ontwikkeld, namelijk 
Restoric Pure. 
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Ontwerp uw eigen tuin
met tekenjetuin®
Gemakkelijk, professioneel en 100% gratis!

GA DIRECT

VAN START OP

TEKENJETUIN.NL

Onlangs zijn wij geautoriseerd dealer ge-
worden van De Groene Paal, een heipaal 
die energie levert.
De combinatie van funderingsherstel of zelfs 
bij het realiseren van een onderverdieping 
creëert deze “heipaal” een unieke mogelijk-
heid als duurzame vervanger voor de cv ketel.

De warmtepomp onttrekt de energie via deze 
paal uit de grond en verbruikt alleen elek-
triciteit. Wilt u meer weten van de werking 
kijk dan op 

www.degroenepaal.nl

Schijf Groep staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Wij streven ook 
daarom voortdurend naar duurzame productontwikkeling en innovaties.

Schijf Restoric tekent samenwerking met 
tekenjetuin®: uniek online gratis teken-
programma voor particulieren 

Herkent u dit? Precies weten wát u wilt in de 
tuin, en waar alles moet staan. U ziet het he-
lemaal voor u... Maar wat is het lastig om het 
op papier te krijgen! 

Heeft u wel de ideeën maar geen idee hoe u ze 
in een professioneel ontwerp verwerkt? Met 
tekenjetuin® kunt u uw creativiteit voortaan de 
vrije loop laten! Met dit unieke online en gratis 

doe-het-zelf ontwerpprogramma zit ú aan de 
knoppen en maakt u probleemloos een pro-
fessioneel tuinontwerp. Uw ontwerp en zelfs 
een stuklijst zijn eenvoudig te downloaden 
met behulp van een inlogcode. 

Staan de Restoric meubels die u in gedachten 
heeft niet in de bibliotheek? Geen probleem – 
kom met uw tuinontwerp naar Restoric en onze 
meester-timmerman tekent hem zo voor u in.

U vindt tekenjetuin® op www.tekenjetuin.nl

Goed nieuws voor tuinliefhebbers! 
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Schijf Groep:  Schijf Houthandel en Sloopwerken bv, Schijf Transport bv, Schijf Restoric, Atex Betonboringen bv, Schijf Dienstverlening bv. 

Schijf Groep

C.T. Storkweg 21

1422 WB Uithoorn

Telefoon 0297-522144

Telefax 0297-567501

www.schijf.nl

• Renovatiesloop
• Totaalsloop
• Asbestverwijdering
• Boren en zagen met diamant
• Verhuur van afvalcontainers
• Verhuur van equipement en materieel
• Bodemsanering
• Bouwrijp maken
• Rioleringen
• Bestratingen
• Verzamelen van hout en vele andere 
 bouwmaterialen voor hergebruik
• Historische bouwmaterialen

Colofon

Schijfwijze is een periodieke uitgave 
van de Schijf Groep.
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Vormgeving:  Ontwerpbureau Kees Kanters,  
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Druk:  Drukkerij Koopmans,  
Zwanenburg

Wÿ wensen u fijne feestdagen en 
een succesvol nieuwjaar

40 jaar Schijf
Waar blijft de tijd?
Piet Schijf – rozenkweker verzamelde al jaren overal oud hout om zijn kassen warm te kunnen 
stoken. In 1972 maakte hij van de nood een deugd. Hij ging naar de Kamer van Koophandel en 
schreef zich in als Sloop en Handelsonderneming Schijf en maakte zijn beroep van het slopen van 
o.a. kassen. Het hout wat hierbij vrijkwam maakte hij netjes spijkervrij en verkocht het weer door.

Zo omstreeks 1974 kwam Teun Stam aanlo-
pen – op zoek naar werk buiten schooltijd. Zo 
omstreeks 1980 nam de schoonzoon van Piet 
Schijf, Hans de Wit het bedrijf over en vond 
Teun het tijd om elders meer ervaring in de 
aannemerij op te doen.
 
5 Jaar verder, omstreeks 1986, begonnen Teun 
en Hans samen een aannemerij en houthandel 
en als V.O.F. timmerden zij sterk aan de weg. 
Het bedrijf groeide en werd al snel VCA gecer-
tificeerd. De derde werkmaatschappij asbest-
verwijdering werd opgericht en als een van de 
eersten in Nederland werden zij gecertificeerd 
om asbest te verwijderen.

In 1993 verhuisden zij van de Boterdijk in de 
Kwakel naar de huidige locatie aan de C.T. 
Storkweg 21 te Uithoorn. Er werd nieuwbouw 
gepleegd en inmiddels met 12 man in dienst 
ontstonden er meer nieuwe bedrijven, o.a. 
Transport, Atex betonboringen en Funderings-
herstel Holland.

Inmiddels is de Schijf Groep uitgegroeid tot een 
onderneming met ruim 100 medewerkers en 
zijn zij NEN-EN-ISO 9001:2008 gecertificeerd. 

Uiteraard zijn alle werkmaatschappijen ook nog 
eens branchespecifiek gecertificeerd. 

Schijf bestaat 40 jaar en daarom geven wij 
100 superhandige 100-delige bitsets weg!

Wat moet u hiervoor doen?
Maak een foto van dit artikel in de Schijf-
wijze, post hem op uw facebook pagina en 
‘tag’ Schijf Restoric in de foto.  Als laatste 
moet u nog even de Schijf Restoric Face-
book pagina ‘liken’. 

Wij houden bij wie heeft meegedaan aan de 
actie en als de eerste 100 likers zijn bereikt 
krijgt u van ons een bericht en kunt u de 
bitset bij Schijf Restoric afhalen.

JUBILEA:
-  03-10-2012: Nico Stam 12,5 jaar in dienst
-  29-11-2012: Mario Verhoeven 12,5 jaar in dienst

GEBOORTE:
-  05-11-2012: Liliana  

Dochter van Andrzej en Agnieszka Kret

personalia  van juli 2012 tot december 2012
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