
Het zal niemand zijn ontgaan dat wij inmiddels zijn gestart met de voor-
genomen nieuwbouw van het bedrijf. Naar verwachting zal als eerste
de kantine worden opgeleverd in de bouwvakvakantie, zodat de ver-
huizing van het bestaande kantoor kan plaatsvinden. Als dat eenmaal
is gebeurd wordt nog tijdens de vakantie het oude kantoor gesloopt.
Direct daarna start de nieuwbouw van het kantoor. Dit zal in tegenstel-

ling tot de kantine een veel moeilijker opgave zijn. Door de ligging aan
de voorzijde zal er de nodige overlast worden veroorzaakt. Overigens
wordt er alles aan gedaan omdit zo veelmogelijk te beperken. Het stre-
ven is om alles in de kerstvakantie gereed te hebben. Tegen die tijd kan
iedereen bezit nemen van zijn nieuwe werkplek. Iedereen die nieuws-
gierig is naar de nieuwbouwplannen is welkom bij Cees Slaats.
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Nieuwbouw van start

Voor u ligt het eerste
nummer van Schijfwijze
dat met een frequentie
van tweemaal per jaar zal verschijnen. Wij
hopen met dit periodiek onze onderlinge band
te versterken en de redactie zal u niet alleen op
de hoogte houden van het reilen en zeilen van
ons bedrijf, maar ook informatie bieden inzake
projecten, activiteiten en niet te vergeten nieu-
we ontwikkelingen. Nu onze onderneming nog
steeds groeit en daarmee de uitbreiding van
onze activiteiten, wordt de behoefte aan infor-
matie steeds groter.

Tegelijkertijd bespeuren wij bij onze opdracht-
gevers eenzelfde behoefte naar informatie
over de Schijf Groep. Mocht u suggesties heb-
ben, dan kunt u altijd contact opnemen met
een van de redactieleden. Daarom willen wij
onze bedrijfstrots niet alleen voor onszelf hou-
den, maar onze kennis en ervaring uitdragen.
Schijfwijze zal dan ook worden verspreid
onder een aantal geselecteerde opdrachtge-
vers en geïnteresseerden. Zoals iedereen weet
zijn wij altijd druk bezig met innovatie en de
nodige vernieuwingen binnen het bedrijf, omu
nogmeer van dienst te kunnen zijn. Ook zullen
wij binnen niet al te lange tijd kunnen beschik-
ken over een mooie en bovenal efficiënte huis-
vesting, passend bij ons imago.

Ondertussen is hard gewerkt aan een trans-
parante organisatiestructuur. Dat was door
onze groei van de laatste tijd noodzakelijk.
Wij hebben gekozen voor een wat strakker en
duidelijker model. Intern en extern moet dit
vruchten afwerpen door een snellere commu-
nicatie. Niet alleen wijzelf maar ook de markt
vraagt erom. Toch mag een en ander niet ten
koste gaan van de inzet van onze medewer-
kers. Daarom blijven wij rekenen op het
enthousiasme vanonzemensen.Met z’n allen
vormen wij dit leuke bedrijf en uw kennis en
ervaring maken deel uit van het Schijf-imago.
Wij wensen u een fijne vakantie.

Teun Stam



Het begon allemaal ruim twintig jaar geleden.
Toen trad Gerrit als sloper in dienst bij Schijf.
De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat hij van
die twintig jaar er dertien elders doorbracht.
Zo was hij werkzaam in de autobanden voor
vrachtwagens en bij de Aalsmeerse bloemen-
veiling. Het bloed kroop echter waar het niet
gaan kon. Schijf en sloop bleven trekken. In
1996 was Gerrit terug en is inmiddels opge-
klommen tot voorman.

Veel vrijheid
“Ik geniet vooral van de grote vrijheid in het
bedrijf en wat ik erg belangrijk vind, je komt
overal. Dan weer hier, dan weer daar. Slopen is
en blijft een heerlijk vak. En je maakt veel ver-
anderingenmee.Vroeger ging het veelal hand-
matig, maar dat is inmiddels verleden tijd. Nu
is het zoveel mogelijk machinaal. De bedrijfs-
leiding heeft open oog voor deze ontwikke-
lingen. Je kunt zeggen dat als er machines of
apparatuur nodig zijn die er altijd komen. Er
wordt ofwel geïnvesteerd, ofwel ingehuurd.
Nieuwe methoden worden niet uit de weg
gegaan. Dat maakt het werk boeiend”, zo
begint Gerrit.

Veiligheid en nog veel meer
Gerrit vervolgt: “Los van die bouwkundige
kennis moet je als voorman veel aandacht be-
steden aan aspecten als veiligheid en milieu.
De eisen worden terecht steeds meer aange-
scherpt. Tot mijn taak op de werken behoort
ook het onderhouden van contact met bijvoor-
beeld de milieupolitie, buren, de goede ver-
standhouding met de omgeving. Daar reke-
ning meehouden. De nodige vergunningen
worden verzorgd door het kantoor. Maar als
die er eenmaal zijn, dan ben ik belast met de
correcte uitvoering. Denk maar eens aan het
afsluiten van straten.”

Leidinggeven
“Bij een behoorlijke sloopklus geef ik soms
wel leiding aan eenman of 15, 16. Nietsmag je
ontgaan. Tegelijkertijd moet je overal insprin-
gen. Zo ben ik nu bezig met het ontgraven van
een kelder.Maar van de ene op de andere keer
ben je bezigmet asbestverwijdering. Gelukkig
biedt Schijf allerlei opleidingsmogelijkheden.
Op diemanier ben ik in het bezit van het diplo-
ma voorman, van BHV (bedrijfshulp-
verlening) en van VCA (veiligheidscertificaat).
Het vele contact met opdrachtgevers in de
persoon van uitvoerders maakt het werk extra
afwisselend”, zegt Gerrit.

Inititiefnemer Schijfwijze
Gevraagd naar zijn hobby’s weet Gerrit maar
één antwoord: mijn werk, want dat blijft mij
bezighouden. Hij vindt Schijf een schitterend
bedrijf, dat maar blijft groeien. Hij heeft dan
ook alle begrip voor de wat strakkere organi-
satie. Duidelijkheid is gewoon nodig in een
uitbreidende onderneming. Over hobby’s ge-
sproken: Gerrit is één van de initiatiefnemers
voor Schijfwijze. Het is niet voor niets dat hij
deel uitmaakt van de redactie.

Voor Gerrit Methorst
is werk hobby
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personalia van 1 januari tot 15 juni 2003

Schijf vroeger... en nu

Dat wil niet zeggen dat slopen geen echt vak is. Dit werd goed duidelijk in het gesprek met
Gerrit Methorst, de voorman sloopwerken van Schijf. Gerrit beantwoordt helemaal aan het-
geen je je voorstelt van een sloper, groot en krachtig. Toch komt tot uiting dat slopen allang
geen zaak is van fysieke kracht. Het gaat om kennis van de bouw en de beheersing van
machines en apparatuur.

“... begrip voor de wat strakkere
organisatie”

“Duidelijkheid is gewoon nodig in
een uitgebreide onderneming”



Wij laten Eelco Schuur-
man aan het woord:
“Het begon allemaal in
1995. Als Cesar-thera-
peut, bewegingsspecia-
list, had ik ideeën ont-
wikkeld om het ziekte-
verzuim in zware beroe-
pen terug te dringen.

Onder het motto ‘voorkomen is beter dan
genezen’ leek het mij beter om theoretische
leslokaal-situaties te vermijden en instructie
te geven op de werken. Ja, door zelf mee te
werken meer inzicht te krijgen in de omstan-
digheden waaronder wordt gewerkt. Dat was
de start van Arbody, trainingen in houding en
beweging. Bij de Reinigings- en Havendienst
Utrecht (RHD) kreeg ik van de bedrijfsarts de
gelegenheid om een cursus te geven op de
werkplek. Het werd een succes. Nog steeds
worden de RHD-mensen door Arbody bege-

leid. Inmiddels werken wij landelijk met een
tiental therapeuten voor vele bedrijven. Eén
van die bedrijven is Schijf.”

Leuk bedrijf
“De contacten met Schijf dateren van 1997.
Ook bij dit bedrijf moet vaak onder moeilijke
omstandigheden zware arbeid worden ver-
richt. Alles draait erom het lichaam te sparen
en daardoor het ziekteverzuim terug te drin-
gen. Meestal bezoeken wij eens in de twee
weken een werk om ter plaatse instructie te
geven. Deze instructie wordt inmiddels ver-
zorgd door mijn collega Jeffrey Beijen, maar
dat wil niet zeggen dat ik er niet bij betrokken
ben. Zelf onderhoud ik het nodige contactmet
David de Koning. Het gaat erom de mensen
door onze adviezen te overtuigen hun hou-
ding en beweging te verbeteren. Wij doen dat
onder andere door gesprekken en door het
vastleggen van houdingen op foto’s.

Schijf staat zeer open voor onze aanpak en
daar komt nog bij dat het niet alleen een leuk,
maar ook een boeiend bedrijf is. De samen-
werking is goed en het resultaat is er dan ook
naar”, aldus Eelco.

Breed terrein
Alhoewel Arbody gespecialiseerd is in de beïn-
vloeding van het gedrag op motorisch gebied
wordt in de praktijk een breed terrein bestre-
ken. Bij Schijf treedt Arbody zelfstandig op,
maar zij kennenook samenwerkingsverbanden
met Arbo-diensten, opleidingsinstituten, scho-
lingsfondsen, brancheorganisaties en ga zo
maar door. Zij maken opdrachtgevers ook
attent op andere Arbo-taken, zoals veiligheids-
eisen, geluidshinder enz. Er wordt gewerkt op
basis vanvertrouwen. Immers, deArbody-bege-
leiding is een kwestie van lange adem. Iedere
werksituatie is weer anders en steeds opnieuw
vereisen houding en beweging de aandacht.

Voorkomen beter dan genezen

Vele van onze mensen hebben op verschil-
lende werken reeds kennisgemaakt met de
Cesar-therapeuten Eelco Schuurman en
Jeffrey Beijen. Toch kan het geen kwaad
eens aandacht te besteden aan hun nuttige
werk. Een goed functionerend lichaam is
immers niet alleen in het belang van het
bedrijf, maar ook van de medewerker.
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investeringen en ontwikkelingen

Voor het sloopwerk werd in de eerste helft
van dit jaar aangeschaft:
- 2x Takeuchi TB 108 minikraan 0,8 ton
- 1x Takeuchi TB 014 minikraan 1,5 ton
- 1x Takeuchi TB 145 rupskraan 5 ton
- 1x Bobcat 453
- 1x Bobcat 553
- 1x Hinowa HP 1000 motorkruiwagen
- 3x Renault Master dCI 90 bestelauto’s

Voor asbestverwijdering werd in dezelfde
periode geïnvesteerd en ontwikkeld:
- Iedere DTA (deskundig toezichthouder asbest-
sloop) op de bestelauto is uitgerust met: onder-
drukmeter, grote en kleine stofzuiger en speciale
kist met stofzuiger-artikelen en slangen-set voor
douche die in de toekomst is uit te breiden
zodat elke DTA beschikt over een eigen
demontabele douche.

- Eigen ontwikkeling en productie van speciale
douches die snel in gebruik zijn en eenvoudig
te transporteren.

- Speciaal voor een werk te Amsterdam
is geïnvesteerd in:
8 onderdrukmachines met een totaalcapaciteit
van 60.000 m3 per uur, 2 demontabele douches,
inclusief watermanagement en vuilwaterfilter/
pompblokken, 2 afvalsluizen met rollenbaan.

Voorkomen beter dan genezen



Schijf Minikamp

Grootse happening
Op 29 en 30 mei is bij de sportclub CSW te
Wilnis wederom het jaarlijkse minikamp voor
de jeugd van de vereniging gehouden, waar-
van Schijf de eer heeft om als hoofdsponsor
op te treden. De opening werd verricht met
het hijsen van de bekende Schijf-vlag door de
oudste en jongste deelnemer van het Schijf-
minikamp en Nico Stam namens de hoofd-
sponsor Schijf Houthandel & Sloopwerken bv.
Het deelnemersveld bestond uit 176 kinderen
in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar. Mede door de
schitterende weersomstandigheden werd het
een grootse happening.

Zowel ‘De Telegraaf’ als ‘Cobouw’ besteedden
prominente aandacht aan deze precisieklus in Amsterdam

SPONSORING

Schijf Groep

C.T. Storkweg 21
1422WB Uithoorn
Telefoon 0297-522144
Telefax 0297-567501
www.schijf.nl

• Renovatiesloop
• Totaalsloop
• Asbestverwijdering
• Boren en zagen met diamant
• Verhuur van afvalcontainers
• 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.

Redactie: Björn Goud, Gerrit Methorst,
Nico Stam

Eindredactie
en organisatie: Prijden Public Relations,

Kockengen
Vormgeving: Ontwerpbureau Kees Kanters,

Breda
Fotografie: Schijf Groep e.a.
Druk: Drukkerij De Groot, Goudriaan

Schijf haalt de kranten
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De Telegraaf van 12 juni 2003 Cobouw van 12 juni 2003

Sloopwerk, met name in Amsterdam, wordt
nogal eens bemoeilijkt door smalle straten
en krappe toegangen.Maar je bent sloper of
je bent het niet. Dus wist Schijf ook hiervoor
een creatieve oplossing te bedenken.

Schijf Groep: Schijf Houthandel en Sloopwerken bv
Schijf Transport bv
Atex Betonboringen bv


