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Na een lange winter, 
volgde een voorjaar 
waarin het met het 
weer sober was gesteld. 
Als je er over nadenkt is het weer van de afge-
lopen periode net de economie, somber met 
hier en daar een lichtpuntje. 
Het weer kunnen we niet beïnvloeden, de 
economie wel. Is het dan allemaal zo slecht 
gesteld in ons Nederland? Ik denk van niet, 
alleen worden we nu met beide benen op de 
grond gezet. De laatste 30 jaar is het misschien 
wel allemaal te makkelijk gegaan. Veel ver-

dienen en veel vrije tijd, het kon niet op. Als 
we dat allemaal onder ogen durven te zien en 
dan een extra stapje gaan lopen in plaats van 
zeuren over al die bezuinigingen die worden 
doorgevoerd, kunnen we een opleving op korte 
termijn verwachten.
Neemt niet weg dat ook wij de laatste maan-
den hebben moeten optimaliseren om de 
verminderde vraag uit de markt binnen de 
onderneming op te vangen. Door het inkrim-
pen en efficiënter inrichten pareren wij de eco-
nomische malaise en blijven wij onze klanten 
dezelfde hoge kwaliteit leveren.

Kijkend naar de toekomst ben ik niet zo som-
ber. Opletten, vooruitstrevend zijn en niet op 
je luie achterkant blijven zitten. Dan komt er 
zeker weer een periode dat we het ouderwets 
goed voor elkaar hebben.

Prettige vakantie.

Teun Stam

KENT U HET GEMAK VAN ONZE AFHIJSBAK? Slopen 
op grote hoogte, dure arbeiders die uren in de weer 
zijn met touw en hijsblok,of met een bouwlift,om de 
container te vullen. 
Schijf biedt al jaren een praktische oplossing voor dit 
probleem. Eén die tijd, geld en ook de rug spaart. De 
zogenaamde afhijsmethode! Steeds meer uitvoerders 
kiezen voor dit ARBO- vriendelijke en kostenbesparende 
systeem. 

Herkent u deze ergernissen van containers in de bin-
nensteden? Eerst een vergunning aanvragen, en dan nog 
maar hopen of de gewenste locatie op het gevraagde 
tijdstip vrij is? Wat te denken van de meestal niet geringe 
precario-kosten? Dankzij de afhijsmethode zijn ook die 
irritaties voorgoed de wereld uit! 

dÉ tijd, geld en rug besparende oplossing

WWW.AFHIJSBAK.NL
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Aan het woord Bert van de Pol, Hoofd Coördi-
natie, Verkenning en Innovatie BGA-Nederland
Aannemers Federatie Nederland Bouw & Infra.

Na 7 jaar voorbereiding is op 29 mei het start-
schot gegeven voor de opleiding sloper en all-
round sloper. 
Vanaf heden kunnen dus mensen een MBO di-
ploma gaan halen voor het vak sloper. Zoals jullie 
dagelijks ervaren is het vak van sloper de laatste 
jaren sterk veranderd, er wordt steeds meer een 
beroep gedaan op jullie, om mee te denken over 
de juiste manier van werken en het verwerken 
van het afval en de vrij gekomen materialen. 
Het mee kunnen denken in de beste oplossing 
en daar naar kunnen handelen is MBO niveau. 

De opleidingen zijn tot stand gekomen door me-
dewerking van mensen uit de Branche, het moet 
namelijk opleidingen zijn die precies aansluiten 
bij de werkzaamheden die door de werknemers 
worden uitgevoerd.
Nico Stam bedrijfsleider van Schijf Sloopwer-
ken is een van de personen die vakinhoudelijk 
een bijdrage heeft geleverd voor deze nieuwe 
opleidingen, samen met branchegenoten heeft 
hij mogen bepalen welke onderdelen er in de 
opleiding moeten zitten en hoe deze in de prak-
tijk getoetst moeten worden.
De opleidingen sloper en allround sloper zijn 
een waardevolle toevoeging voor de slopers-
branche omdat er vanaf nu gemeten kan worden 
wat iemand kan of wat iemand nog moet leren.

De opleidingen zijn er niet alleen maar voor 
mensen die pas beginnen als sloper maar ze-
ker ook voor mensen die al langer werkzaam 
zijn. Het kan een waardering zijn voor de men-

sen dat ze het vakmanschap kunnen bezegelen 
met een diploma. Hier spreken we dan niet over 
een opleiding waarvoor je in de schoolbanken 
moet gaan zitten, maar waar getoetst wordt 
in de praktijk wat voor vakman je dan precies 
bent. Kan je veel hoeft je weinig of niets bij te 
leren, kan je wat minder dan zal je wat meer 
moeten bijleren. Zo kan er voor iedereen een 
maatwerk  opleiding gemaakt worden om de 
slopersbranche te waarderen. Slopen is echt 
een vak en bij een vak hoort het behalen van 
een diploma.

De kennis van ons personeel 
is onze kracht

Stichting 
Vakopleidingen
Sloopbedrijf

Het Landelijk Asbestvolgsysteem is een web-applicatie waarmee opdracht-
gevers regie kunnen voeren op het volledige proces van asbestverwijde-
ring. Van inventarisatie tot en met de stort van het asbest. Het Landelijk 
Asbestvolgsysteem zorgt ervoor dat ketenpartners de juiste informatie 
hebben en volgt de wet- en regelgeving. Opdrachtgever, inventariseerder 
en verwijderaar registeren binnen LAVS alle gegevens van projecten
Schijf draait nu al een paar pilots en naar verwachting wordt dit systeem 
aan het eind van 2013 verplicht gesteld.

De nieuwe vrijgavenorm NEN2990.
Deze nieuwe norm is nog niet wettelijk van kracht, TNO doet nog verschillende 
onderzoeken aangaande de hoogrisico saneringen. Dit zijn saneringen van 
complexere niet hechtgebonden asbestsoorten waar Schijf zeer actief in is.
Belangrijke wijzigingen bij de vrijgavemeting van deze hoogrisico saneringen 
zijn onder andere:
-  Eindmetingen t.b.v. kruipruimtes worden aangescherpt.
-  De visuele inspectie wordt aangevuld met kleefmonsters in en buiten 

het containment.
-  De luchtmetingen gaan langer duren en de fi lters worden onderzocht 

met de nauwkeuriger SEM-analyse.
-  Voorheen was 10.000 vezels per m3 lucht goed voor een wettelijke vrij-

gave dit wordt verminderd naar 300 vezels per m3 lucht bij een hoogrisico 
sanering.

Schijf haalt al jaren 300 vezels of minder bij een luchtmeting met SEM. 
Wij zijn er dus klaar voor!
 

Landelijk Asbest Volgsysteem 

Schijf is er klaar voor!

Het opleiden van onze medewerkers met gerichte praktijkopleidingen is van oudsher al de 
gewoonste zaak van de wereld. Bij gebrek aan bestaande opleidingen hebben een aantal 
partijen zich ingezet om tot een erkende opleiding te komen, Vakopleiding Sloper!



Nadat Edwin Dasselaar van de firma Dasco in 
december 2012 groen licht kreeg om het pand te 
mogen slopen gaf hij de opdracht aan De Schijf 
Groep. De asbestdeskundigen van Schijf hebben 
eerst een controle uitgevoerd op de reeds in 
2010 geïnventariseerde asbestbronnen. 
De voornaamste asbestbronnen bestonden uit 
asbestplaten in zuurkasten, asbest in schachten, 
en gevelbeplating met asbest kit rondom het ge-
hele pand en tegen de dakopbouw. Na de brand 
op de tweede verdieping in 2009 was er ooit 
al een deel van de asbestbronnen gesaneerd.
Bij binnenkomst in het pand troffen medewer-
kers van Schijf onvoorstelbare hoeveelheden 
rotzooi aan van “bewoners” die er de afgelopen 
jaren gebivakkeerd hadden. Tientallen matras-
sen, meubels, fietsen enz. enz. , bij elkaar zo’n 
350 m3 afval! Om de asbestbronnen binnen 
goed te kunnen bereiken moest het pand  ge-
heel worden leeggeruimd. 
Om de veiligheid van onze medewerkers en de 
omgeving te kunnen garanderen  is in overleg 
met de arbeidsinspectie een herinventarisatie 
uitgevoerd. Nadat gebleken was dat alle bron-
nen nog intact waren is uiteindelijk begonnen 
met de leegsloop.
Met 2 bobcats, en 2 kranen zijn in 3 weken tijd 
vele containers “inboedel” afgevoerd en kon er 
begonnen worden met het saneren van de asbest-
bronnen binnen en vervolgens de buitengevel.

Inmiddels is onze voorman Rob van Bunschoten 
een echte BN-er geworden, in de eerste fase 
van de werkzaamheden hebben vele media bij 
hem aangeklopt en gevraagd om zijn verhaal 
te doen, hieruit bleek dat het pand vele ma-
len onderwerp van discussie is geweest, door 
de winkeliers en bewoners in de omgeving en 
zelfs bij de Dordrechtse politiek. Nadat alle as-
bestsaneringen hadden plaatsgevonden is er 
gestart met de totaalsloop. Ruim 5000 ton puin 
is door de mobiele puinbreker fijn gemaakt tot 
een herbruikbare granulaat welke elders weer 
toegepast zal worden bij diverse infraprojecten.
Inmiddels is de sloop afgerond en het terrein 
overgedragen aan de opdrachtgever die het 
gaat gebruiken voor uitbreiding van het naast-
gelegen winkelcentrum.
Weer een klus waarbij Schijf de specialisaties 
asbestsanering en stofarme leeg- en totaalsloop 
samen wist te brengen tot een eindresultaat 
waarbij alle partijen dik tevreden zijn. 

“Laboratorium eindelijk gesloopt”
Dit stond in diverse media toen Schijf begin dit jaar was gestart met de sloop van een voormalig 
laboratorium aan de Planetenlaan te Dordrecht. Dit pand had in jaren leegstand al heel veel 
meegemaakt, plaatselijke politieke discussies, bezetting door krakers, een brand op de tweede 
verdieping, ontruimingen en straatbewoners die er  ’s avonds kwamen voor hun “nachtrust”.
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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
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JUBILEA:
• Bert Fokker 12,5 jaar in dienst per 16-4-2013
• Ewoud Stam 12,5 jaar in dienst per 15-7-2013

GEBOORTE:
08-04-2013 Elisa Maria Catherina 
dochter van Caesar Klijn en Maribel Madera 

personalia  van december 2012 tot juli 2013

VEILIG IN ELKE VEZEL

De Veilig in elke Vezel campagne is een initiatief van VERAS en VVTB ter bevordering van de veilige verwijdering van asbest in Nederland.
Deze campagne is mede tot stand gekomen dankzij subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

WWW.VEZELVEILIGHEID.NL

VEILIGHEID 
IS ONS VAK

Fotografi e: D
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De afgelopen 4 jaar heeft de VERAS (Vereniging 
voor Aannemers in de Sloop) dé belangenver-
eniging voor sloopaannemers in Nederland met 
Teun Stam als bestuurslid ook zichtbaar voor de 
branche veel voor elkaar gekregen, we noemen 
enkele high lights.

Demolition Award
In 2009 is Schijf als enige Nederlandse on-
derneming genomineerd voor een Demolition 
Award van the European Demolition Associa-
tion (EDA) Dit betrof het onderdeel stofbeheer-
sing. Schijf heeft al jaren ervoor aan de basis 
gestaan voor ontwikkeling van experimentele 
stofafzuiging en verneveling.
In 2010 was het weer raak, dit keer was Schijf 
genomineerd voor het werken in kleine binnen-
stedelijke gebieden (kleine ruimtes). Dit speci-
alisme komt voort uit jarenlange ervaring en de 
wil om hoge kwaliteit te leveren.
Om de kwaliteit van werken in kleine ruimtes 
verder kracht bij te zetten heeft Schijf als eer-
ste in de wereld een elektrische kruiwagen in 
gebruik genomen.

Arbocatalogus
Door sociale partners in de sloopsector FNV, 
CNV, Het Zwarte Korps en VERAS  is een arbo-
catalogus voor de sloopsector samengesteld. 
Teun Stam was actief als voorzitter van de com-

missie. In deze catalogus staan de door hen ge-
maakte afspraken over de wijze waarop binnen 
deze branche invulling kan worden gegeven aan 
de door de overheid gestelde doelvoorschriften 
om gezond en veilig te kunnen werken

Vezelveiligheid
Van groot maatschappelijk belang, en waar 
Schijf al jaren voor vecht  is imagoverbetering 
van de asbestverwijderaars. Vanaf het eerste 
moment is Schijf betrokken geweest bij de vei-
lig in elke vezel campagne, welke een initiatief 
is van VERAS en VVTB, ter bevordering van de 
veilige verwijdering van asbest in Nederland. 
Deze campagne is mede tot stand gekomen 
dankzij subsidie van het Ministerie van Soci-
ale Zaken en Werkgelegenheid. Kijk voor meer 
informatie op www.vezelveiligheid.nl 

Stofbeperking
Vorige maand ondertekende een aantal grote 
bouwondernemers een convenant, met daarin 
genoemd het voornemen meer maatregelen te 
gaan nemen om stof op de bouwplaats te gaan 
beperken. Schijf heeft dat in een veel eerder sta-
dium al onderkend en is niet voor niets al in 2009 
genomineerd voor een internationale Demolition 
Award op het gebied van stofbeheersing!

Restauratiesloop
Onder het motto “Restaureren is bouwen aan 
de toekomst met behoud van het verleden”  
werkt Schijf nu ook samen met enkele branche-
genoten om te komen tot een gecertifi ceerde 
specialisatie en verdere professionalisering van 
sloopactiviteiten. Wij onderkennen dat behoud 
van ons nationaal erfgoed van groot belang is.

Duurzaamheid
Ook op het gebied van duurzaamheid is Schijf 
altijd al toonaangevend geweest. De basis van 
de onderneming is het direct hergebruik van 
vrijkomende materialen, welke al vanaf de 
tachtiger jaren op breed gebied binnen de 
onderneming wordt toegepast.

Schijf al jaren op weg naar de toekomst
Regeren is vooruitzien. Terugkijkend op de 
laatste 10 jaar binnen onze onderneming kun-
nen we gerust stellen dat Schijf op diverse 
vlakken een vooruitziende blik heeft gehad, 
en op meerdere punten zelfs voorloper is 
geweest.


