
Nederland Europees 
kampioen, dat was de 
gedachte bij veel mede-
landers, toen we overtuigend van Italië en 
Frankrijk hadden gewonnen. Daarna met de 
reserveploeg nog even Roemenië oprollen 
en dan snel door naar de fi nale. Die stoute 
droom werd door de werkelijkheid inge-
haald. Helaas liepen de Russen over ons 
heen, waardoor onze vedetten vervroegd 
vakantie konden gaan vieren.
Ook in het bedrijfsleven gaat het af en toe 
anders dan vooraf gedacht. Het begint met 
dromen, dan organiseren en tijdens de 
uitvoering komen er dan gebeurtenissen 

tussendoor, waardoor het in werkelijkheid 
op een andere manier uitpakt.
Als we vandaag de dag om ons heen kijken, 
moeten we constateren dat er tal van fac-
toren zijn, die invloed hebben op de vooraf 
uitgedachte plannen. Mijns inziens komt 
het te vaak voor dat we dingen sneller willen 
doen, dan eigenlijk mogelijk is. 
Vergunningen, wijzigingen en ziekte zijn 
een aantal punten waar we dagelijks mee te 
maken hebben, toch hebben we daar niet 
altijd invloed op. Op dat moment dienen 
we snel te schakelen om zonder vertraging 
het eindproduct te leveren, zoals vooraf is 
afgesproken. Bijsturen naar links of naar 
rechts, dat is wat de opdrachtgever vraagt, 
maar we moeten er voor zorgen dat we wel 

zelf het stuur in handen blijven houden. In 
onze snel veranderende maatschappij con-
stateer ik dat er behoorlijk wat punten zijn, 
waarmee we elkaar gek maken. Alles moet 
snel starten, nog sneller af en tussendoor 
worden we opgehouden door tal van zaken 
die niet tijdig geregeld zijn. 
Laten we de komende weken, tijdens onze 
welverdiende vakantie, hier allemaal eens 
goed over na denken. Dan moeten we tot de 
conclusie komen dat we met een betere voor-
bereiding en tijdig organiseren in 2009 al voor 
de vakantie voldoende tot rust zijn gekomen, 
waardoor we nog meer kunnen genieten van 
de dagen die we daarna ‘vrij’ noemen.

Teun Stam
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Hergebruik 
van een compleet gebouw…van een compleet gebouw…

Schijf Restoric doet zijn uiterste best om zo-
veel mogelijk bouwmaterialen, zowel histo-
rische als huidige, nogmaals te gebruiken. 
Stichting DUWO in Delft heeft daar een nog 
ruimere kijk op. Studentenhuisvester DUWO 
is opdrachtgever van de omvorming van het 
oude faculteitsgebouw van Mijnbouwkunde 
tot 95 studentenappartementen  en circa 650 
vierkante meter verhuurbare bedrijfsunits.

In opdracht van Hillen & Roosen Onderhoud 
en Restauratie B.V. stript Schijf Houthandel 
& Sloopwerken bv het statige pand com-
pleet, uiteraard met behoud van historische 
details. Ook asbesthoudende materialen en 
de vervuilde grond in de kruipruimte worden 
door Schijf gesaneerd. Compleet strippen 
betekent het verwijderen en afvoeren van 
alle wandbekledingen, plafonds, vloerafwer-
kingen en akoestische voorzetwanden.
(lees verder op pag. 2) 
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Met deze kraanwagen is het mogelijk in grote 
binnensteden op een effi ciënte en vooral snelle 
wijze afhijswerkzaamheden uit te voeren. Cor is 
een joviale man, woonachtig in Vinkeveen, die 
zich als een vis in het water voelt bij de fi rma 
Schijf en al helemaal in de functie die hij nu al 
weer zo’n tien jaar bij dit bedrijf uitoefent. 

Solliciteren in twee minuten
Cor is indertijd bij Schijf komen werken via 
zijn broer Willem. Zelf zegt hij hierover: “Mijn 
broer verzorgde de planning voor de sloop-
werkzaamheden binnen Schijf. Op dat moment 
werkte ik in een soortgelijke functie en deed 
vooral transport van oude metalen. Nationaal 
en internationaal. Op een dag kwam ik op de 
werf van Schijf oud ijzer ophalen en toen werd 
ik ontboden bij de directie op kantoor.” Op dat 
moment werd hem deze baan aangeboden. 
Cor was tevreden met zijn toenmalige job, maar 
het aanbod klonk eigenlijk wel erg aanlokkelijk: 
gunstiger werktijden, want dicht in de buurt, 
goede (secundaire) arbeidsvoorwaarden, 
goede sfeer. Enkele weken later werd een en 
ander beklonken in een sollicitatiegesprek dat 
misschien nog geen twee minuten duurde.

Improviseren en paraat staan
Ondertussen is de functie van Cor uitgebreid 
met een belangrijk deel van de planning. Als 
geen ander weet hij hoeveel tijd een klus op 
een bepaalde plek hartje binnenstad kost. 
Samen met hoofd planning transport David de 
Koning zorgt hij voor een soepele workfl ow.
“Dit is wat het werk zo leuk maakt”, zegt hij 

trots. “Geen dag is hetzelfde, je moet kunnen 
improviseren en bereid zijn bij nacht en ontij 
paraat te staan. Kom je voor problemen te 
staan, dan moet je die vooral samen oplos-
sen. Vaak moet je het hoofd kunnen bieden 
aan boze reacties van mensen, die gehinderd 
worden wanneer wij de doorgang blokkeren. 

Door onze snelle en effi ciënte manier van 
werken beperken wij de overlast ook echt tot 
een minimum. En neemt een klus onverhoopt 
toch wat meer tijd in beslag, dan zorgen we in 
overleg met de verantwoordelijke gemeente-
lijke diensten voor een afdoende afsluiting en 
omleiding.”

Kruip-door-sluip-door routes
Cor kent de binnenstad van Amsterdam en 
Utrecht op zijn duimpje. Wat wil je, door de 
niet echt geringe omvang is het vaak vernuftig 
manoeuvreren met zo’n kraanwagen. Dan 
moet je alle kruip-door-sluip-door routes uit je 
hoofd weten. Cor is vaak al om 5.30 uur op weg 
om de verkeersdrukte voor te zijn. “Daar heb 
ik nooit een probleem mee gehad. Ik ben een 
echt ochtendmens”, vat hij bondig samen.
Schijf biedt hem de mogelijkheid om het werk 
naar eigen inzicht te in te delen. “Dat is wat 
voor mij het werk extra leuk maakt. Als je maar 
zorgt dat de klus geklaard wordt, dan heb je bij 
Schijf alle vrijheid om de manier waarop je het 
doet naar eigen inzicht in te vullen.”

Voor de verandering gaan we deze keer op werkbezoek in de Amsterdamse binnenstad bij 
Cor Kleinveld. Cor (49) is chauffeur/kraanmachinist op het ‘paradepaardje’ van Schijf: de 
autolaadkraan.

“Je moet 
kunnen 
improviseren 
en paraat 
staan”

“Als je maar zorgt dat je 
eventuele problemen samen oplost”eventuele problemen samen oplost”

>>  (vervolg van pag. 1) 

Op de zolders worden alle binnenwanden, 
bestaande uit metselwerk en stucgaas op 
latten, verwijderd, waarna de zolder stofvrij 
wordt opgeleverd. Schijf boort en zaagt in 
samenwerking met Atex, diverse vloer- en 
wandsparingen in muren, soms tot wel tach-
tig centimeter dik.
Vooruitlopend op het sloopwerk vond eerst 
een grondsanering plaats in de kruipruimte. 
De aanwezigheid van zogenaamd zwerfasbest 
in dit deel van de kruipruimte bemoeilijkte 
deze klus. Het schoonmaken gebeurde door 
middel van zuigtechniek met behulp van 
vacuüm units,  geschikt voor asbesthoudende 
grond. Diverse asbesthoudende toepassingen 
door het gehele gebouw werden gesaneerd, 
waaronder zeer veel cv-leidingen bekleed met 
asbesthoudende isolatie. De meeste van deze 
leidingen bevonden zich achter de knieschot-
ten op de zolders.

Kortom, alweer een spraakmakend werk 
waar de Schijf Groep haar specialisme kon 
tonen aan de opdrachtgever Hillen & Roosen 
Onderhoud & Renovatie en stichting DUWO. 
Met als uiteindelijk resultaat dat studenten 
vanaf het nieuwe studiejaar 2009 kunnen 
genieten van hun nieuwe ‘oude’ huisvesting. 

- Hydraulische hamer voor TB 145 5 tons kraan
- Deco unit tbv Grond saneringen 
- Aanhangwagens
- Renault Master t.b.v. sloopafdeling 3x
- Renault Master t.b.v. Atex
- Adembescherming met aanblaasunits

investeringen

GEBOREN:

-  Op 8 juni 2008: Chelsea, 
dochter van Marco van Gulik en Gaby

-  Op 9 juni 2008: Gerano, 
zoon van Michel de Best en Lilian Vega

personalia  van januari tot juli 2008

Sinds enkele jaren biedt Schijf een effi ciënte 
en vooral prijstechnisch interessante oplos-
sing om van grote hoogtes afhijswerkzaam-
heden uit te voeren. 
Om te kunnen voldoen aan de almaar toe-
nemende vraag heeft Schijf geïnvesteerd in 
een tweede autolaadkraan.

Dé tijd, geld en rug
besparende oplossing
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Door Schijfs zaag,- en boorbedrijf Atex zijn 
op deskundige wijze met de wandzaag de 
slooplijnen in de zestig centimeter dikke 
betonmuren gezaagd. Op deze zaag is een 
speciaal X-serie zaagblad geplaatst, om 
door de spoorstaven te kunnen zagen. Het 
speciale hiervan is, dat de diamantkorrels 
driedimensionaal op gelijke afstand van 
elkaar zijn gepositioneerd. Daardoor maak je 
altijd een gelijke zaagkarakteristiek. 

Daarna zijn de slopers met een 5-tons kraan 
het pand ingegaan om de betonsparingen 
uit te hakken. Om de geluidsoverlast en stof-
vorming te beperken wordt ook gewerkt met 
een vergruizer, die aan de kraan hangt. De 
vergruizer pakt delen tot veertig centimeter 
dikte. Het beton wordt gepeld met de prikker 
tot die dikte, zodat het restant kan worden 

vergruisd. Het stof dat ondanks de maatre-
gelen toch vrij komt, wordt door afzuiginstal-
laties met fi lters weggezogen, zodat de om-
geving bespaard blijft van stofoverlast. Met 
deze werkwijze wordt er in circa drie weken 
met klein materieel tweehonderd ton zwaar 
gewapend beton gesloopt. Al met al weer 
een ‘sterk staaltje’ sloopwerk van Schijf.

Schijf voor geen kluis te vangen!

Schijf Groep trekt eigen plan rond scholing van medewerkers 

Maatwerk cursus ‘Deskundig Sloper’ 
slaat goed aan
Sloopwerkzaamheden brengen grote risico’s 
met zich mee. Risico’s voor de eigen mensen van 
de Schijf Groep, maar ook risico’s voor de mensen 
in de omgeving van een sloopwerk. Daarnaast 
is Schijf een organisatie die er om bekend staat 
steeds naar andere wegen te zoeken om haar 
activiteiten nog vakkundiger uit te voeren. 
Scholing is daarbij een belangrijk aspect.

Nico Stam (o.a. verantwoordelijk voor deskun-
digheidsbevordering) vond geen geschikte 
opleiding voor de scholing van zijn mensen 
in de reguliere standaardcursussen die door 
allerlei opleiders worden aangeboden.  >>

Maatwerk cursus ‘Deskundig Sloper’ 

Wapening van betonconstructie bestaande uit 
rondijzer en spoorrails
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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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>> Hij kwam al vrij snel tot de conclusie dat 
er heel weinig aanbod is op het gebied van 
sloopcursussen en vrijwel niets dat aansloot 
op de scholingsbehoefte van zijn mensen. 
Uit de functioneringsgesprekken met verschil-
lende medewerkers bleek dat een groep slo-
pers graag een praktische sloopcursus wilden 
volgen en een praktijkdiploma wilden halen 
om hun vakkennis te borgen. Nico is hiermee 
aan de slag gegaan en ging op zoek naar een 
passende opleiding voor zijn jongens.

Analyse
Nico heeft eerst aan de hand van een duide-
lijke analyse op een rijtje gezet waar slopers 

die werkzaam zijn binnen de Schijf Groep 
aan moeten voldoen.  Nico: “Wat moeten zij 
kennen en kunnen? Met welke apparatuur 
en welk sloopmaterieel werken zij veel in de 
praktijk?  Hoe bedien je de apparatuur op een 
veilige manier? Hoe onderhoudt je het mate-
rieel?  Welke persoonlijke beschermingsmid-
delen (PBM) gebruik je?” Deze aspecten zijn 
door Nico eerst duidelijk op papier gezet.

Praktische opleiding
Vervolgens kwam hij tot de conclusie dat daar 
geen complete cursus voor op de plank lag 
bij een opleidingsinstituut. “Vandaar dat ik 
contact opnam met Best Opleidingen BV en 

hen verzocht om in nauwe samenwerking met 
de Schijf Groep een op de Schijf-situatie afge-
stemde cursus te ontwikkelen”, vertelt Nico. 
Samen met hoofddocent Henk Onderstal zijn 
de onderwerpen en voorwaarden bespro-
ken voor een op maat gemaakte cursus. 
Vervolgens is hier samen met praktijkdocent 
Richard Eijs een praktisch lesprogramma van 
gemaakt. Het resultaat was een 3-daagse 
cursus ‘Deskundig Sloper’ met een aantal 
korte theorieblokken, maar vooral veel 
praktijkonderdelen met de gereedschap-
pen en het materieel wat bij Schijf dagelijks 
gebruikt wordt. Daarbij werden onderwerpen 
als: wetgeving, duurzaam slopen, beperking 
van stof, slooptechnieken, asbestherkennen, 
PBM’s, onderhoud, controle, beheersing en 
faalkosten door de theorie- en praktijkdocen-
ten van Best Opleidingen gedoceerd.
De groep kreeg les op zaterdag 17 mei, 31 
mei en 14 Juni. Op de 2e  en 3e lesdag werden 
de aansluitende examens afgenomen. De 
opleiding is door negen medewerkers positief 
afgerond, zodat het vakmanschap binnen de 
Schijf Groep aantoonbaar is verbeterd. Kort 
na de cursus, op 27 juni j.l., vond een feeste-
lijke diploma uitreiking plaats in de kantine 
van Schijf, onder het genot van een hapje en 
een drankje.

BF-ONE.com

SPONSORING

In oktober 2005 is een vereniging opgericht 
die als doel heeft talentvolle Noord-Hollandse 
junioren de gelegenheid te geven zich te ont-
wikkelen tot wielrenners van boven gemiddeld 
niveau. 
Door gebrek aan voldoende fi nanciële midde-
len bij de eigen verenigingen is het voor jonge 
talentvolle wielrenners vaak onmogelijk om de 
juiste professionele ondersteuning te krijgen 
om zich maximaal te kunnen ontwikkelen.  
Om al deze talenten bij elkaar te brengen 
en bovenstaand doel te bereiken is er een 
vereniging in het leven geroepen, te weten; 
Sinnige bouw Wielerteam. 

De ontwikkeling van deze talentvolle wiel-
renners gebeurt onder professionele bege-
leiding van een gediplomeerd en enthousi-
ast technisch kader. Deze ploeg bestaat uit 
een mix van 1e en 2e jaars junioren. De 2e

jaars junioren kunnen direct voor resultaat 
op korte termijn zorgen. 
De bestuursleden van de vereniging hebben 
inmiddels een medisch en technisch bege-
leidingsteam opgericht dat in samenspraak 
met de renners een goed doordacht training- 
en wedstrijdprogramma zal opstellen om het 
maximale uit de individuele renner te halen. 
Momenteel bestaat de ploeg uit 10 renners 

voor het seizoen 2008. 
De Schijf Groep is één 
van de hoofdsponsoren 
geworden, mede door-
dat 1 van de renners 
(Danny Stam) werkzaam 
is bij Schijf en op deze 
manier ook sportief 
ondersteund wordt door 
zijn werkgever.

De verrichtingen van het 
Sinnige Bouw Wieler-
team zijn te volgen op 
www.sinnigebouw-
wielerteam.nl 

BF-ONE.com


