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Achter mijn computer
gezeten om deze Ten
geleide te schrijven besef ik dat er weer bijna
een jaar is verstreken. Het gaat allemaal zo
vlug. In mijn jeugdjaren, dat is een paar jaartjes geleden, keek ik altijd uit naar het volgend jaar, dan mag ik brommer rijden, of nog
een paar jaar en dan kan ik mijn rijbewijs halen. In de wetenschap dat de tijd net zo snel
verstrijkt als in mijn jeugdjaren, neem ik in
tegenstelling tot vroeger nu meer de tijd om
terug te kijken op de afgelopen periode.
Het zijn niet alleen de grootgrutters die het
afgelopen jaar op de kleintjes moesten letten,

neen, eigenlijk alle bedrijven, dus ook onze
onderneming. Veel werk voor weinig, dat is
wat we het afgelopen jaar hebben kunnen
constateren. Daarom hebben wij onze organisatie nog eens extra doorgelicht teneinde na
te gaan wat er nog te verbeteren viel. Dat is
natuurlijk geen nieuws, want dit is de taak
van elke organisatie. Bewust hebben wij het
accent gelegd op kwaliteit en betrouwbaarheid. Dat wij hierin zijn geslaagd mag blijken
uit het behaalde ISO-certiﬁcaat en deels kunnen we zien dat de resultaten iets verbeteren.
Zeker na de wat natte zomervakantie heb ik
een gunstige kentering waargenomen in aanvragen, prijsvorming en opdrachten. Tijdens
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de stralende najaarsmaanden merkte je bij
iedereen een duidelijk beter humeur. Al deze
kleine elementen zorgen ervoor dat de economie weer een positieve impuls zal krijgen.
Na deze terugblik richt ik de blik naar voren.
Ik verwacht dat komend jaar de economische
opleving zal zorgdragen voor een minimale
groei van 10% binnen al onze bedrijfsonderdelen. Onze organisatie is er klaar voor. Daarom zie ik 2006 vol vertrouwen tegemoet.
Ik wens u allen prettige feestdagen en een
voorspoedig nieuw jaar.
Teun Stam

Brand Zijdelweg te Amstelveen

Schijf sterk
in reageren op calamiteiten
Op zondag 2 oktober werd Schijf benaderd
om assistentie te verlenen bij een grote
brand te Amstelveen, waarbij asbest was
vrijgekomen en enkele gevels op instorten
stonden en daardoor een gevaar opleverden voor de directe omgeving.
De brand vond plaats bij een groot
landbouwbedrijf, waarvan circa 5000 m2
opslagloodsen met inboedel van Endemol.
Deze inboedel ging geheel verloren.
Binnen twintig minuten waren de verantwoordelijke mensen van Schijf ter plaatse om de
situatie in te schatten en de nodige acties uit te
voeren. Door de geweldige inzet van het Schijfpersoneel, relaties zoals Martin Stam en de
ﬁrma Spelt, lukte het om binnen de kortste tijd
mensen en materieel ter plaatse te hebben.
Het besmette gebied werd veiliggesteld en
afgebakend, waarna de gevels die gevaar

opleverden werden omgehaald. Hierna werd
het terrein geschoond van asbesthoudende
materialen, met behulp van RPS, die constant
tijdens de werkzaamheden de vrijgave van
het terrein heeft verzorgd, zodat de bewoners
op een verantwoorde manier hun woning
weer konden betreden en de volgende dag
door konden gaan met de bietenoogst, die
op dat moment in volle gang was.

De daarop volgende week is Schijf druk
doende geweest met het verkleinen van het
besmette gebied, zodat de landbouwer voor
de volle honderd procent door kon gaan
met zijn werkzaamheden. Door het snelle
reageren, scherpe calculatie en het leveren
van vakwerk heeft Schijf de opdracht kunnen
verwerven om de brandschade in zijn geheel
op te ruimen.
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Teamwork op
Loosdrechtse plassen

St. Aloysiusschool
tegen de vlakte

Goedheiligman
deelt uit

Willem Kleinveld

Doener in hart en nieren
Bij Schijf kun je niet om Willem Kleinveld (44) heen. Zowel binnen als buiten, je komt hem altijd
weer tegen. Als hoofduitvoerder is hij verantwoordelijk voor de personeelsplanning en de uitvoering van het sloopwerk en dat betekent dat hij zowel op kantoor als onderweg aan het werk is.
Door de telefoon komt Willem bescheiden
over, maar als je hem spreekt dan blaakt hij
van zelfvertrouwen. Willem: “Ik vind mijn
werk zeer afwisselend. Je moet alles voor elkaar hebben en daarom moet je op kantoor
en op de werken het goed regelen. Steeds
opnieuw moet je de werkzaamheden nalopen. Ik voel me dan ook verantwoordelijk
voor het uiteindelijke resultaat, de kwaliteit
van het werk. Los van het vakmanschap is het
geheim eigenlijk een goede communicatie.
Als het dan eens één keer misgaat dan ligt
het eraan dat ik of het personeel niet “heeft
geluisterd.”
Begonnen als baggeraar
In 1990 kwam Willem in dienst bij Schijf. Daar
gaat een avontuurlijke periode aan vooraf.
Wij laten Willem aan het woord: “Als jongen
van zestien volgde ik verschillende baggeropleidingen en zelfs een schipperscursus en
in het kader van het leerlingenstelsel kon ik
als baggeraar aan de slag. Zo werkte ik onder
andere aan het Amsterdam-Rijnkanaal, aan
het strand in Oostvoorne en gedurende drie
jaar in en om Wilhelmshaven in Duitsland.
Dat was pas echt avontuurlijk. En toen in militaire dienst, uiteindelijk als dienstplichtig
korporaal was ik tankchauffeur.”

Van alles en nog wat
“Toen ik uit dienst kwam waren de marktomstandigheden veranderd. Het was toen heel
moeilijk om aan de slag te komen in de baggersector. Toen heb ik het roer omgegooid.
Ook al omdat ik inmiddels getrouwd was en
er kinderen kwamen. Ik heb toen van alles
gedaan. Van tuinonderhoud in Nijenrode,
gewerkt bij een loonbedrijf, tot het vervoeren
van autowrakken”, aldus Willem.
Bij Schijf
Toen werd het 1990. Willem stond met zijn
vrachtauto te wachten voor het rode verkeerslicht op de Spaklerweg in Amsterdam. Naast
hem stond Teun Stam eveneens te wachten.
Nu was Willem Teun weleens eerder tegengekomen. Via de geopende zijruiten riep Teun:
“Willem, zoek jij een andere baan?.” Een
afspraak was gauw gemaakt en onder het
genot van een of meerdere biertjes was de
zaak beklonken. Hij begon als chauffeur op
de vrachtauto, waarna gedurende een jaar
als werfbaas. Door zijn grote betrokkenheid
bij Schijf en de vele sloopwerkzaamheden is
hij al zeven jaar hoofduitvoerder en een spil
voor opdrachtgevers en collega’s. Plezier in
het werk en het bezit van veel tact verklaren
zijn succes.

“Los van het vakmanschap
is het geheim eigenlijk een
goede communicatie”
Buurtfeesten
“Door mijn inzet voor het werk heb ik maar
betrekkelijk weinig tijd voor andere zaken.
Toch moet je af en toe kunnen ontspannen.
Met mijn gezin woon ik in De Waver. Ik doe
wel eens wat aan ﬁetscross, maar mijn grootste hobby is de organisatie van buurtfeesten,
ik bedoel de zogenoemde stalfeesten. De insiders weten wel wat dat is”, zo eindigt een
geestdriftige Willem Kleinveld.

Bedrijfsuitje op de Loosdrechtse plassen

Sloopwerk op het water
In het weekend van 17 september was het dan zover. Een bedrijfsuitje voor een aantal
fanatieke watersporters onder ons. Iedereen weet dat er in deze moeilijke tijden goed op
het uitgavenpatroon moet worden gelet, daarom heeft onze partyorganisatie een geweldig
initiatief ontplooid. In overleg met Ron van ‘t Klooster van Bouwbedrijf van ‘t Klooster uit
Loosdrecht werd een dagtrip over de Loosdrechtse plassen geregeld.
Teambuilding
Tijdens de voorbereiding is er een aantal
dragline-schotten alsmede containers geplaatst op de pontons van het bouwbedrijf.
Natuurlijk mocht ook de tweeënhalf tons
minikraan, met sorteergrijper, niet ontbreken, die voor het nodige vertier zou kunnen
zorgen. Na deze voorbereiding in de vroege
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ochtend van 17 september werden omstreeks
8 uur de trossen losgegooid en koos schipper Ron van ‘t Klooster, met zijn sleper, het
ruime sop. Na een goed verlopen vaart wist
het team het eiland op de plassen te bereiken, waar snel en vakkundig alle equipement
aan land werd gebracht. Hier zou men de dag
doorbrengen met teambuilding, lunch en wederom teambuilding.
De opdracht luidde
het verwijderen en
afvoeren van de aanwezige opstal, een
vakantiehuisje van
circa 40 m2 in een
tijdsbestek van zes
uur. Het team wist
feilloos de opdracht
binnen de afgesproken tijd uit te voeren.

Weer een dagtrip?
Aan het einde van de dag was het eiland een
huis lichter en de pontons 10 ton zwaarder.
Nu aan de opdracht was voldaan, voldeed
schipper Ron aan zijn laatste verplichting,
door het team weer op tijd af te zetten op het
vaste land. Toen kon de balans worden opgemaakt en kwamen wij tot de conclusie dat
een dergelijk uitje voor herhaling vatbaar is.
Met de organisator, Bouwbedrijf van ‘t Klooster, werd afgesproken dat er op korte termijn
wederom een vergelijkbare dagtrip zal worden georganiseerd.

Sloop van
St. Aloysiusschool te Bovenkerk
en nog veel meer
Op een markante locatie aan het begin van de Legmeerdijk in Bovenkerk, gemeente Amstelveen, stond de voormalige St. Aloysiusschool. Bij de huidige generatie beter bekend als
LAKRO, een groothandel annex winkel in verlichting. Het gebouw is van omstreeks 1920.
Begin juni informeerde NHP Macobouw Projectontwikkeling of Schijf geïnteresseerd was in de
sloop van de voormalige school en of zij na bezichtiging bereid waren een offerte uit te brengen. In een later stadium kwamen daar nog
aanvragen bij van Bouwbedrijf Deurwaarder
om een prijs op te geven voor het uitvoeren
van een bodemsanering, bouwkundig grondwerk en de realisering van een bouwkuip door
middel van damwanden.
Hergebruik
Kort voor de vakantieperiode werd de opdracht verstrekt en na een relatief korte
voorbereidingsperiode werd na de vakantie
het werk gestart. De eerste fase bestond
uit het leegstrippen van het gebouw en het
uitslopen van nog bruikbaar vloer- en balkhout. Dit hout was van een uitzonderlijke
kwaliteit Amerikaans grenen en is inmiddels
door Schijf Restoric verwerkt tot geborsteld
vloerhout in gangbare lengtematen, kasten
op maat en tafels in iedere gewenste vorm.
Aansluitend aan de stripwerkzaamheden is
het casco van het gebouw, door middel van
een 45-tons rupskraan, gesorteerd gesloopt
en vervolgens afgevoerd.

zink verontreinigde grond die met de nodige
voorzieningen werd ontgraven en is afgevoerd
naar de eindverwerker. Aansluitend werd de
bouwkuip ontgraven, ongeveer 3500 m3 grond
moest hier verzet worden om de kuip te realiseren. Toen kon worden begonnen met het
aanleggen van de bouwwegen.
Betrouwbare partner
Ondanks een zeer korte voorbereidingstijd
en een krappe uitvoeringsperiode heeft Schijf
ook in dit complexe totaalproject zich doen

kennen als een betrouwbare partner die efﬁciënt en concurrerend haar werkzaamheden
verricht. Tevreden opdrachtgevers zijn daarvan het bewijs.

Bodemsanering en bouwkuip
Om het dijklichaam te beschermen tegen verzakken is in week 40 door onderaannemer
Van ‘t Hek begonnen met het aanbrengen van
een 60 meter lange stalen damwand. Daarna
werd onder het toeziend oog van een milieukundig begeleider aangevangen met de grondsanering. Het betrof hier circa 1200 m3 door
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Sinterklaasfeest weer een groot succes

Restoric sponsor van
Margriet Winter Fair

Van 18 tot en met 23 november werd in de
Utrechtse Jaarbeurs de jaarlijkse Margriet
Winter Fair gehouden. Voor dit evenement
heeft Restoric diverse meubelen, zoals
tafels en banken ter beschikking gesteld.
Al deze meubelen zijn vervaardigd van
sloophout. In groten getale maakten de
bezoekers er dankbaar gebruik van.

Zaterdag 26 november heeft Sinterklaas met
zijn gevolg weer een bezoek gebracht bij de
Schijfgroep in Uithoorn. De opkomst van de
medewerkers van Schijf en Atex was enorm. In
groten getale waren ze met kinderen en kleinkinderen naar Uithoorn gekomen.
De Sint had voor ieder kind een persoonlijk
woord, dat meestal bedeesd in ontvangst werd
genomen. Tussen de verhalen door werd er veel
gezongen en gedanst, zelfs door de ouderen.
In de pauzes en na aﬂoop kon een ieder zich
tegoed doen aan hapjes en drankjes, door de
catering uitstekend verzorgd. Nadat de Sint en
zijn gevolg van de pepernoten en de cadeautjes
waren afgeholpen, vertrok hij naar zijn volgende verplichtingen. In Uithoorn werd daarna nog
een uurtje gezellig nagepraat. Duidelijk bleek
dat het Sinterklaasfeest bij Schijf een niet meer
weg te denken traditie is geworden. Al met al
weer een groot succes.

Verhuur van equipement en
materieel voorziet in behoefte
Sinds een jaar verzorgt Schijf de verhuur
van equipement en materieel aan derden,
zoals aan collega-bedrijven en particulieren.
Na een jaar ervaring kan worden vastgesteld dat deze activiteit duidelijk voorziet
in een behoefte. Vele bestaande en nieuwe
relaties weten inmiddels de weg te vinden
naar de verhuurafdeling.

personalia

Schijf Groep

van juli tot december 2005

GEBOREN:
- Op 28 november 2005: Danique (3210 gram),
dochter van Peter Bluemink en Chantal Nijhuis.
- Op 2 december 2005: Mary-ann (4250 gram),
dochter van Raymond Maas en Inge de Groot

Wÿ wensen u
fÿne feestdagen en
een gelukkig nieuwjaar

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
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