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Terugblikkend op 2004
constateer ik dat wij een
niet zo’n makkelijk jaar
achter de rug hebben.
Dagelijks kunnen wij uit de media vernemen,
dat om een onderneming gezond te houden,
het nodig is om echt wat harder te lopen dan
voorheen. Naar mijn mening doen wij het
helemaal niet zo slecht, maar het moet allemaal een tandje hoger. Natuurlijk weet ik dat
wij niet het enige bedrijf zijn dat last heeft van
een stagnerende economie. Toch blijf ik optimistisch gestemd over de toekomst van de

Schijf Groep. De deelname van Spelt Beheer
B.V. in het aandelenkapitaal van de Schijf
Groep is stellig een stimulans. Deze strategische keuze maakt het mogelijk om onze
onderneming nog sterker te kunnen profileren en daardoor onze opdrachtgevers te verzekeren van een nog uitgebreider know-how.
Het afgelopen halfjaar heeft een aantal verschuivingen plaatsgevonden in enkele leidinggevende functies, waardoor het bedrijf
sterker is geworden. Ik ben ervan overtuigd
dat dit zijn neerslag zal vinden in een nog grotere flexibiliteit en een nog betere dienstverlening. Immers, wij zijn afhankelijk van het vertrouwen van onze opdrachtgevers. Met deze

december 2004

maatregelen en met de steun van alle medewerkers zullen wij daar in 2005 in slagen.
Verheugend is dat onze milieuvergunning is
uitgebreid en de provincie de nieuwe vergunning voor de komende tien jaar heeft verstrekt. Op deze manier kunnen de activiteiten
op het terrein en de accommodatie aan de
Storkweg worden gehandhaafd.
Iedereen wil ik bedanken, zowel de medewerkers als de relaties, voor de inzet en het vertrouwen die zij het afgelopen jaar hebben
betoond in de Schijf Groep en wens allen fijne
kerstdagen en een goed begin.
Teun Stam

Persbericht

Zicht op de werf vanuit het kantoor

Voortgang nieuwbouw werf
Nu het nieuwe kantoor en de restyling van de houtloods met showroom gereed zijn is het tijd
om het terrein aan te pakken. Om al het materieel overdekt te kunnen stallen wordt een grote
open loods geplaatst. Deze loods is afkomstig uit een totaalsloop die het afgelopen jaar werd
uitgevoerd. De loods is vakkundig gedemonteerd, voor hergebruik geschikt gemaakt en ligt
thans opgeslagen. Een bouwvergunning is inmiddels verleend. Als de bouw hiervan gereed is,
dan is de definitieve terreinindeling daarmee gerealiseerd. Het terrein zal dan overzichtelijk en
praktisch zijn ingericht

Tot november 2003 namen T. Stam Holding
en J.H.M. de Wit Holding, ieder voor 50%,
deel in het aandelenkapitaal van de Schijf
Groep te Uithoorn. In november 2003 werd
met J.H.M. de Wit Holding overeenstemming bereikt inzake de overname van hun
belang door T. Stam Holding.
Het voormalige belang van J.H.M. de Wit in
de Schijf Groep is thans overgenomen door
Spelt Beheer B.V. te Nieuwveen.
De werkmaatschappijen van de Schijf Groep
zijn gespecialiseerd in onder andere sloopwerken, asbestverwijdering, boren en zagen
met diamant, verhuur van afvalcontainers en
equipement en materieel, rioleringen, bestratingen en de handel in hout en historische bouwmaterialen.
De werkmaatschappijen van Spelt Beheer
zijn actief op het gebied van grond- en
straatwerk, afvalverwerking, milieuzorg en
de verhuur van machines
Ondanks dat er geen sprake is van een fusie
of overname zijn de werkzaamheden van
beide ondernemingen aanvullend en dus
van strategisch belang.
De directievoering van de Schijf Groep blijft
ongewijzigd en de werknemers zijn inmiddels ingelicht.
Uithoorn, november 2004
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Bedrijfsleider
Wout Moen...

Megaklus
te Uithoorn

Geslaagd
sinterklaasfeest

Gebruikte historische bouwmaterialen
onder nieuwe leiding
Met het vertrek vorig jaar van Hans de Wit ontstond een vacature bij de afdeling gebruikte
en historische bouwmaterialen. Sinds 1 september vorig jaar werd hierin voorzien door Wout
Moen (50) als bedrijfsleider van deze afdeling. Nu hij meer dan een jaar de scepter zwaait is
dit voor de redactie aanleiding voor een gesprek.
Wout steekt van wal: “Ik heb eigenlijk altijd al
in de handel gezeten. Na tien jaar te hebben
gewerkt voor een bedrijf in de verhuur van tijdelijke huisvesting begon ik in 2000 voor
eigen rekening met de verhuur van kantoorunits. Op het moment dat de markt een beetje
tegenzat kwam ik in contact met Teun Stam
van de Schijf Groep. Hij was op zoek naar een
bedrijfsleider. Dat trok me wel aan, werken bij
een dynamisch bedrijf en vooral zelfstandig
kunnen opereren. Wij werden het gauw eens.”
En zo kwam Wout bij Schijf werken.
Aanpassingen
“Om allerlei redenen was de afdeling aan
enige aanpassingen toe. Dat heb je natuurlijk
altijd als je als nieuwe man binnenkomt.
Inmiddels zijn wij zover dat die grotendeels
zijn doorgevoerd. Dat betekent niet dat er
nog wel het een en ander moet gebeuren,
maar wij zijn op de goede weg. Naast onze
oude en vertrouwde klanten weten ook nieuwe klanten de weg naar ons bedrijf te vinden.
Klantenbinding is voor mij en mijn medewerkers een punt van grote aandacht. Er werd een
behoorlijke kantoorruimte en een gezellige
koffiecorner ten behoeve van onze klanten
gerealiseerd. Dat is gewoon nodig als je de
mensen netjes wilt ontvangen. Tegelijkertijd
hebben wij een showroom ingericht en het
terrein overzichtelijker gemaakt. De eerlijkheid
gebiedt dat wij daar nog steeds mee bezig zijn.
Het betreft het schiften van de voorraden,
zowel binnen als buiten”, vervolgt Wout. De
redactie kan niet anders dan constateren dat
het zowel binnen als buiten veel overzichtelijker is geworden en… dat alle artikelen (en dat
zijn er nogal wat) duidelijk van prijzen zijn voorzien. Opvallend is de uitbreiding van het assortiment. Wij vragen Wout om nadere uitleg.
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Productontwikkeling
Wout: “Van oudsher zijn wij bekend als handelaar van vloerenhout, van historische bouwmaterialen zoals sanitair, deuren, schouwen,
hekken, glas-in-lood, kachels, gietijzeren
radiatoren, te veel om op te noemen, veelal
afkomstig van de sloop. Wij hebben dat nu
uitgebreid met tuinhout in grote verscheidenheid en onze ‘nieuwe’ producten. Je moet dan
denken aan tafels, banken, sidetables, kozijnen, buitenvloeren, ja zelfs een barmeubel
ten behoeve van een zogenaamde beertender. Allemaal binnen en buiten te gebruiken,
gemaakt van oud sloophout of nieuw hout en
qua vorm, afmetingen en afwerking geheel
volgens de wensen van de klant. Daarin zijn
wij uniek. Vergeet niet dat wij beschikken
over de ideeën, de materialen, het gereedschap en de kennis.
Het grote succes van deze originele producten
heeft de aandacht getrokken van verschillende
woonbladen, zoals VT Wonen, Home & Garden,
101 woonideeën etc. Door deelname aan diverse woonbeurzen groeit onze naamsbekendheid. Op dit ogenblik is de verwerking van
oude houten steigerdelen de grote mode. Je
kunt rustig spreken over een hype. Door al
die zaken kan ik mijn creativiteit, natuurlijk in
samenspraak met mijn mensen, kwijt. Het
geeft je het zekere gevoel om een bijdrage te
leveren aan de groei van het bedrijf.”
Verhuur van rekwisieten
“Natuurlijk staat de handel in gebruikte en
historische bouwmaterialen centraal, maar de
voorraden moeten steeds kritisch worden
beoordeeld en in evenwicht zijn met de wensen van de markt. Zo is uit de wereld van film,
tv en fotostudio’s nogal wat vraag naar rekwisieten. Aan die groeiende vraag voldoen wij

“Het geeft je het zekere gevoel
om een bijdrage te leveren aan
de groei van het bedrijf ”
graag. Wij zijn dan ook gespecialiseerd in de
verhuur van de benodigde spullen”, eindigt
de voortvarende bedrijfsleider Wout.

In opdracht van Aannemersbedrijf Onrust uit
Zaandam is de Schijf Groep in maart 2003
gestart met een grootschalige asbestsanering
van woningen in de wijk Legmeer te Uithoorn.
Door Schijf werden alle kozijnen en puien
verwijderd.
Doordat er in de oude kozijnen asbesthoudende panelen waren gemonteerd zijn deze in
hun geheel weggenomen. Tevens zijn er aan
de achterzijde van de woningen een asbesthoudende afwerking onder de ramen en aan
de voorzijde een plafond bij de ingang verwijderd. De klus was alleen maar mogelijk door
het goede samenspel van Onrust en Schijf en
natuurlijk de strakke organisatie. Dat alles
naar ieders tevredenheid is verlopen kwam
tot uiting op de receptie die na afloop van de
werkzaamheden werd gehouden in de wijk
Legmeer. Alle partijen en de bewoners waren
hierbij aanwezig. Duidelijk werd hier bevestigd
dat de inzet op de werkvloer, de goede sfeer en
de uitmuntende organisatie waarin de werkzaamheden werden uitgevoerd de juiste ingrediënten zijn voor het slagen van een megaklus.

Asbestklus geklaard

Aandacht in de pers
voor receptie ter
gelegenheid van
de oplevering.

Verhuur van equipement en materieel van start
Na een grondige voorbereiding start Schijf
per januari volgend jaar met de verhuur van
‘equipement en materieel’ aan professionals en particulieren. Deze nieuwe activiteit,
zeg nieuwe afdeling, beantwoordt aan de
wensen van veel van onze klanten.
In de loop der jaren en tot de dag van vandaag
heeft Schijf doorlopend geïnvesteerd in
modern en adequaat materiaal en materieel.
In sommige gevallen zijn deze investeringen
gerelateerd aan specifieke werkzaamheden.
Dat betekent dat hoogwaardige en specialistische equipement niet dagelijks wordt gebruikt en werkeloos belandt in het magazijn.
En dat is zonde.
Zo kwam Schijf op het idee om de op zichzelf
verantwoorde aankopen ook beschikbaar te
stellen aan de relaties. Veel klanten willen

zelf werkzaamheden uitvoeren, doch beschikken niet over het juiste gereedschap.
Gezien de aard van het bedrijf en de grote
verscheidenheid aan materiaal en materieel
is Schijf ervan overtuigd te voorzien in een
grote behoefte en altijd tegen de meest
scherpe prijs te kunnen verhuren.
Vanzelfsprekend kan de klant rekenen op
een deskundig gebruiksadvies en instructie.
Dat hoort er ook bij.
Het verhuurprogramma begint bij eenvoudig
handgereedschap, steigermateriaal tot en
met aanhangwagens. Voor nadere informatie over het volledige programma en huurprijzen bel:

investeringen en ontwikkelingen

Stofafzuigsysteem
Voor het gebruik in kleine ruimten werd een
handzaam stofafzuigsysteem aangeschaft.
Het systeem heeft een speciaal ontwikkelde
stofzak, die het stof opvangt en de lucht doorlaat. Weer een stapje in de richting van nog
milieuvriendelijker en doelmatiger werken.

David de Koning, hoofd afdeling verhuur
‘equipement en materieel’,
telefoon 0297-522144
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Geslaagd
Sinterklaasfeest
Tot grote vreugde heeft Sinterklaas en zijn pieten wederom een bezoek gebracht aan de
Schijf-vestiging. In groten getale waren op zaterdag 27 november de werknemers van Schijf
en Atex naar Uithoorn gekomen. Onder luid gezang werd de goedheiligman en zijn gevolg
om 15.00 uur binnen gehaald.
Voor ieder kind had de Sint een persoonlijk
woordje, dat veelal bedeesd in ontvangst
werd genomen. Duidelijk was dat het afgelopen jaar alle kinderen lief waren geweest
en dat bleek wel uit de cadeautjes die werden
uitgedeeld... Tussen de verhalen door werd er
veel gezongen en gedanst. Zelfs de aanwezige ouderen deden daar spontaan aan mee.
Tijdens de pauzes deed iedereen zich tegoed

aan de hapjes en drankjes, die door de catering waren verzorgd. Nadat de Sint van alle
cadeautjes en pepernoten was afgeholpen,
vertrok hij met zijn gevolg onder luide zang.
Na afloop van dit eervolle bezoek is er in de
kantine nog gezellig nagepraat waarbij iedereen het er over eens was, dat deze happening
zeker een jaarlijks evenement moet blijven. Al
met al een geslaagd feest voor groot en klein.

personalia

van 15 juni tot 1 december 2004

GEBOREN:
op 23 september 2004
Michael Bram Maas
Zoon van Raymond Maas en Inge de Groot
Broertje van Lisa, Amy & Jeremy

Schijf Groep
C.T. Storkweg 21
1422 WB Uithoorn
Telefoon 0297-522144
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

Colofon
Schijfwijze is een periodieke uitgave
van de Schijf Groep.

Fijne feestdagen
en een gelukkig nieuwjaar.
Schijf Groep: Schijf Houthandel en Sloopwerken bv Schijf Transport bv Atex Betonboringen bv
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