Schijfwijze is een periodieke uitgave van de Schijf Groep

Het nieuwe jaar staat
al weer voor de deur.
2014 is bijna om en
als we terug kijken kunnen we constateren
dat de neergaande spiraal van de economie
is doorbroken. De crisis is al jaren voorbij, we
moeten gewoon genoegen nemen met minder.
Veel ondernemingen hebben het niet gered
en zijn ten onder gegaan. Dat is triest, maar
wel de realiteit op het moment dat vraag en
aanbod op elkaar wordt afgestemd.

Binnen de Schijf Groep hebben we de laatste
jaren ook best wel wat maatregelen moeten
nemen. Met het investeren in kennis en het
multifunctioneel opleiden van onze medewerkers zijn we gereed voor de toekomst.
De prognoses geven aan dat de bouw de komende jaren één van de grootste aanjagers
van de economie zal zijn. Dat betekent dat we
weer lekker gaan knallen en dat niet alleen in
oudejaars nacht.

Dec 2014

De eerste contouren van het herstel worden de
laatste maanden steeds beter zichtbaar. Veel
projecten die in de kast stonden worden eruit
gehaald en in uitvoering gebracht. Het vertrouwen groeit weer en dat is waar het omdraait.
Laat maar komen, die inhaalslag welke voor
de deur staat. Wij bij Schijf zijn er helemaal
klaar voor.
Fijne feestdagen en een proost
op een gezond 2015.
Teun Stam

ontwikkelingen

Schijf Groep
&
In de vorige Schijfwijze hebben we u geïnformeerd over onze samenwerking met FACTOR85.
In navolging van het TNO-rapport “Onderzoek naar de blootstelling aan asbest tijdens
saneringswerkzaamheden” (TNO projectnummer 051.02999/01.08, 28 November 2013)
hebben wij inmiddels over een periode van ruim 13 maanden intensief getest met de best
beschikbare bronmaatregelen die op de markt verkrijgbaar zijn.
De Schijf Groep heeft op verschillende locaties
meer dan 50 metingen uit laten voeren na toepassing van diverse saneringsmethoden. De
metingen zijn m.b.v. pas– en stationairmetingen
uitgevoerd. Uit deze metingsresultaten wordt
duidelijk dat FACTOR85 meer reduceert dan alle
andere beschikbare bronmaatregelen.
De Schijf Groep is met het gebruik van FACTOR85 tijdens hoog risico saneringen al helemaal klaar voor de nieuwe en strengere asbestnorm, die in 2015 definitief wordt ingevoerd!
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In de krochten
van Rotterdam

Rommelzolder
bij Ons’ Lieve Heer

Op de Keizersgracht
bivakkeren in een tentje

Project Heemraadssingel te Rotterdam
De Schijf Groep en Brefu Funderingstechnieken
(www.brefu.nl) werken al jarenlang samen. Het
afgelopen jaar hebben we gezamenlijk al 23
projecten funderingherstel in combinatie met
de bouw van een kelder gerealiseerd.
Eén van deze projecten aan de de Heemraadssingel 307 & 311 te Rotterdam waar Brefu Funderingstechnieken opdracht voor kreeg is op
dit moment in de afrondende fase. Het betreft
funderingherstel en de bouw van een kelder
onder beide panden tegelijk. De Schijf Groep
is verantwoordelijk voor het sloopwerk, ontgraven en plaatsen van damwanden.
Brefu Funderingstechnieken b.v. is al meer dan
25 jaar de specialist in funderingsherstel, funderingstechnieken en grondmechanica.
Een persoonlijke aanpak, kwaliteit en maatwerkoplossingen staan centraal in ons beleid.
Wij zijn expert in het leveren van complete
trajecten van funderingsherstel. We denken
altijd mee over oplossingen die aansluiten op
de persoonlijke situatie en wensen van onze
opdrachtgevers. Een duidelijke en secure kostenopstelling is onderdeel van onze transparante communicatie.
Doordat wij beschikken over eigen moderne
apparatuur zijn wij in staat om kwalitatief hoogstaand werk uit te voeren. Ook in beperkte ruimten en onder moeilijke werkomstandigheden.
Heiwerk in binnenstedelijk gebied, inpandig
heiwerk en funderingsherstel in of in de nabijheid van monumenten of gevoelige apparatuur,
vindt plaats door 100% trillingsvrij te werken.

Schijf BMX tracks
wereldkampioenschapbaan UCI BMX in Ahoy!
Afgelopen juli stond de Schijf Groep weer voor een grote uitdaging,
binnen 4 dagen een BMX wereldkampioenschapbaan opbouwen!
Op vrijdagmorgen 18 Juli gingen de deuren van het sportpaleis Ahoy
in Rotterdam open en kon er begonnen worden met de opbouw. Dag
en nacht hebben de mannen van het Schijf BMX tracks team gewerkt
om de baan op maandag 21 juli “race-ready” te kunnen opleveren.
Schijf BMX tracks heeft al veel ervaring met het aanleggen van de beste
BMX banen, nationaal en internationaal, echter was dit wel een heel
bijzondere opdracht en nog nooit eerder uitgevoerd binnen zo’n kort
tijdsbestek!
Van 23 t/m 27 juli werd het WK gehouden in Ahoy op deze baan, het
was een groot succes en we hebben veel positieve reacties ontvangen
over kwaliteit en snelheid van de baan!
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Museum
Ons’ Lieve Heer op Solder
Precies een jaar geleden schreven wij in de Schijfwijze over het oudste
een meest bijzondere museum van Amsterdam, namelijk Ons’ Lieve
Heer op Solder. Deze schuilkerk uit 1662 gelegen in het Wallengebied
is tegenwoordig voornamelijk in gebruik als museum, maar de zolder
wordt soms nog steeds als kerk gebruikt.
Projectleider Jefta Kooistra van Bouwbedrijf van Schaik uit Breukelen, en
projectmanager Ruud Keizer van de Schijf Groep vertellen;
Op dit moment is de eerste fase van het project afgerond en zijn wij
begonnen met de tweede fase. Het oude pand is door de Schijf Groep
gesloopt en aansluitend is er een kelder gebouwd. Er zijn inmiddels 2
kelders gebouwd die op dit moment met elkaar verbonden worden.
De Schijf Groep is bij beide kelders verantwoordelijk geweest voor het
zetten van de damwand en het grondwerk wat bij dit project op heel
speciale wijze is uitgevoerd, namelijk niet door middel van ontgraven
maar door de grond af te zuigen. Voor de damwand moest er tevens een
speciale staalconstructie gemaakt en geplaatst worden.
Inmiddels is het project voor Schijf bijna afgerond en zal voor het eind
van het jaar de stalen damwand weer uit de grond gehaald worden en
zullen de 2 kelders definitief met elkaar verbonden zijn!

Nationale Business Succes Award 2014

De Schijf Groep is aan het automatiseren

In de voorgaande editie hebben
we al aangekondigd dat de Schijf
Groep is verkozen tot winnaar van
de aannemersbranche.
Inmiddels komt het einde van het
jaar in zicht en zullen van de 250
genomineerde bedrijven er slechts
10 doorgaan naar de finale. Wij hopen natuurlijk tenminste bij deze
laatste 10 bedrijven te eindigen, als
dat lukt hebben wij uw steun nodig.
Om in de finale te komen zal er
gestemd moeten worden door
het publiek waarna de beste 5
doorgaan naar de laatste ronde,
en waar er door een onafhankelijke jury een bedrijf tot winnaar
verkozen zal worden.

Dat de Schijf Groep altijd met de toekomst bezig is zal voor velen inmiddels wel bekend zijn. Daarom zijn wij
2 jaar geleden op zoek gegaan naar
een geschikte partner om te gaan
automatiseren. Na een langdurige
selectieprocedure zijn wij uiteindelijk uitgekomen bij Bouwinfosys uit
Tilburg.
Onze werkvoorbereiders, planners,
boekhouders, uitvoerders, calculator en projectleiders werken inmiddels al geruime tijd met het nieuwe
systeem.

Houd dus de tv in de gaten, elke
zondag om 13:00 uur wordt de
Succesfactor uitgezonden op
RTL7, hier worden de finalisten
bekend gemaakt aan het eind
van het jaar en zal ook duidelijk
gemaakt worden hoe er gestemd
kan worden!
Wij willen iedereen alvast bedanken voor het stemmen en het vertrouwen in onze firma.

Het doel was om een systeem te
implementeren waar alle gegevens
voor iedereen inzichtelijk zijn, meer
te digitaliseren om overzichtelijker
en efficiënter te kunnen werken.
Dit levert uiteindelijk voor onze
klanten een beter gestructureerd
werkproces op wat weer leidt tot
besparingen en terugbrengen van
faalkosten.
Aankomende jaren zal de Schijf
Groep zich nog verder ontwikkelen
om mee te gaan met de tijd en sneller en efficiënter te kunnen werken
zonder de huidige ‘papierwinkel’
die hierbij komt kijken.
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Keizersgracht Amsterdam
Afgelopen oktober heeft de Schijf Groep weer
een heel speciaal project in opdracht gekregen
van Stichting Stadsherstel Amsterdam. Dit betrof een zolder op de Keizersgracht.
Op de historische dakkap was asbest aangetroffen en hierdoor moest de hele kap worden
verwijderd.
Om te beginnen werd er door onze onderaannemer Hollandia Steigerverhuur B.V. een ‘tweede’
dakconstructie geconstrueerd, deze dakconstructie werd gemaakt van folie en steigerpijpen. Op
deze manier kon het tweede dak dienen als containment waarin de asbesthoudende Amosiet beplating op het huidige dak gesaneerd kon worden.

In dit containment werd de benodigde 20 pascal onderdruk gemakkelijk behaald en kon er
gestart worden met het behandelen van de
beplating. Dit behandelen werd gedaan met
FACTOR85 om de emissie tijdens het saneren sterk te kunnen verminderen. Dit levert
uiteindelijk ook weer voordelen op met de
eindschoonmaak en de vrijgave.
Na 2 weken te hebben gesaneerd in de hoogste
risicoklasse kon het dak vrijgegeven worden.
De Schijf Groep heeft het herstel van het bestaande dak ook in het pakket aangenomen,
onze timmerlieden kunnen met het gebruik van
de ‘tweede’ dakconstructie hun werkzaamheden
veilig en beschermd voor de winter uitvoeren.

Investeringen

2x Panelen douches
1x Afvalsluis

personalia

van juli tot december 2014

1x Takeuchi TB108
1x Takeuchi TB216

Schijf Groep

Geboren:

Jubilea:

• Jaylinn op 30-10-2014
dochter van Sabrina Stam en Rutger van Gerven

• Cock van den Helder
per 01-10-2014 12,5 jaar in dienst

C.T. Storkweg 21

Pensioen:

Nieuw in dienst:
• Gerard van der Brug (DTA)

Telefoon 0297-522144

• Ton Nieuwhoff per 27-12-2014 met pensioen

1422 WB Uithoorn
Telefax 0297-567501

www.schijf.nl
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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
• Calamiteitendienst
Colofon
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