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Met Schijf op snelheid

Schijf gaat cultureel

De grote vakantie staat 
weer voor de deur. Als 
we een jaar terug kij-
ken, lijkt het wel of de hele wereld op de kop 
is gaan staan. Komt dat allemaal door de 
kredietcrisis? 
Persoonlijk ben ik van mening dat iedereen 
met de neus op de feiten is gedrukt. Het kon 
de laatste jaren allemaal niet op. Bomen 
groeiden tot in de hemel, iedereen was druk 
en we deden allemaal alsof we veel te verte-
ren hadden. Verteren lukte ook wel, maar nu 
moeten we concluderen dat er heel veel on-
echt was. Een huis kopen, investeren in auto’s 
en andere luxe artikelen, meerdere keren per 

jaar op vakantie, een weekeindje weg en dan 
nog eens lekker uit eten en vooraf een terrasje 
pikken natuurlijk! Het kon niet op. Dan blijkt 
plotseling dat we boven onze stand hebben 
geleefd. Dat we elkaar gek hebben gemaakt, 
niet voor elkaar onder wilden doen. 
Betalen met de creditkaart en te veel geld 
lenen, dat is veel mensen en organisa-
ties op gaan breken. Met als resultaat dat 
grote groepen niet kunnen voldoen aan de 
verplichtingen, die ze zijn aangegaan. We 
roepen allemaal dat het komt door de cri-
sis, echter het is er wel één die we met z’n 
allen over ons af hebben geroepen! Hoe nu 
verder? Auto’s weg en verder met paard en 
wagen? Huis weg en wonen in een hunebed? 
Terug naar een zesdaagse werkweek? Alle-

maal opties die misschien bij zullen dragen, 
maar ik ben van mening dat het allemaal wel 
los zal lopen. 
Laten we allemaal tijdens de vakantieperio-
de eens relativeren hoe het eenvoudiger kan. 
Een tandje erbij, schouders er onder en weer 
vertrouwen hebben in de toekomst. Dan ben 
ik er van overtuigd dat we na een wat min-
dere periode, over een paar jaar op moeten 
gaan passen dat we niet weer dezelfde fou-
ten maken. Doe gewoon en blijf jezelf. Als je 
daar in gelooft en je blijft de handen uit de 
mouwen steken, dan komt het allemaal weer 
gauw genoeg goed.

Prettige vakantie. 
Teun Stam 



Hans is in 2004 na een ‘in-between-jobs’ pe-
riode bij de fi rma Schijf komen werken. Zijn 
carrière ligt voor het grootste deel in de bouw, 
waar hij laatstelijk de functie van assistent 
bedrijfsleider vervulde. Voordat hij bij Schijf 
in dienst kwam, werd hij - op projectbasis - in-
geschakeld om te helpen de toenmalige ach-
terstand in het offertetraject weg te werken. 
Door de kwaliteit die hij leverde, besloot de 
directie van Schijf om hem een vaste aanstel-
ling als calculator/administratieve ondersteu-
ner asbestsanering aan te bieden. “Inmiddels 
is mijn functie volledig uitgegroeid tot die van 
KAM-coördinator”, vertelt Hans.

Wat doet een KAM-coördinator precies?
“KAM staat voor kwaliteit, arbeidsomstandig-
heden en milieu”, legt Hans uit. “Mijn hoofd-
taak is dan ook het opzetten, beheersen en 
verbeteren van een systeem daarvoor. Dit zorgt 
er o.a. voor dat Schijf adequaat kan reageren op 
calamiteiten en dat onze bedrijfshulpverlening 
goed is georganiseerd. Dit controleer ik steeds 
en als dat nodig is voeren we verbeteringen 
door.” De coördinator vertelt dat hij veel bezig is 
met het opvolgen van wettelijke veranderingen, 

het uitvoeren van risico inventarisaties en het 
voorstellen van verbeteringen aan de directie, 
naar aanleiding van eventuele klachten of voort-
schrijdend inzicht. “Dus eigenlijk ben ik tegelij-
kertijd initiator, stimulator, controleur en coördi-
nator van alle KAM-onderdelen”, lacht Hans.  

Verbeteringen en veranderingen
Hans mag zich dus een autoriteit noemen op 
het gebied van regelgeving en -naleving met 
betrekking tot veiligheid en gezondheid op 
de werkvloer. Hij zorgt voor het doorvoeren 
en handhaven van verbeteringen (vaak op 
basis van wettelijke veranderingen). Voor het 
verkrijgen (en behouden) van de diverse kwa-
liteitscertifi caten, worden bedrijven frequent 
doorgelicht. Audits zijn daarbij aan de orde 
van de dag. Hans zorgt ervoor dat alles aan 
de gestelde eisen voldoet, of gaat voldoen.

Vrije tijd
“Ik woon aan de jachthaven in Vinkeveen”, 
zegt Hans. Het zal dan ook niemand verbazen 
dat zeilen zijn hobby is. Vanuit zijn achtertuin 
kiest hij regelmatig met zijn zeilbootje het 
‘ruime sop’ van de Vinkeveense plassen.

Als meervoudig gecertifi ceerd bedrijf heeft Schijf veiligheid en een gezonde werkomgeving 
voor haar medewerkers hoog in het vaandel staan. Sinds 2004 is Hans Westerbeek (56) de 
verantwoordelijke KAM-coördinator die een spreekwoordelijk oogje in het zeil houdt, wat 
betreft deze veiligheid en gezonde werkomgeving.
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Het zal niemand zijn ontgaan dat er de laatste 
jaren veel aandacht wordt geschonken aan 
milieuaspecten en werkomstandigheden op 
de werkvloer. In 2007/2008 is er door de Ar-
beidsinspectie een landelijk onderzoek uit-
gevoerd, naar de werkomstandigheden bij 
sloopprojecten. Uit het onderzoek kwam naar 
voren dat op veel locaties onvoldoende maat-
regelen waren getroffen om veilig te kunnen 
werken. Op een groot deel van de bezochte lo-
caties zijn boetes uitgedeeld en werden er ook 
projecten stilgelegd. 

Rapportage
De inspectie heeft een volledige rapportage 
van het onderzoek opgesteld en overhandigd 
aan de brancheorganisatie VERAS (vereni-
ging aannemers van sloopwerken). Vanuit 

het branchebureau is nu een commissie ac-
tief, die op korte termijn een arbocatalogus 
zal opstellen. Daarin worden ook de voor-
waarden opgenomen, waaraan een werkplek 
tijdens sloopwerkzaamheden moet voldoen. 
Schijf heeft al jaren geleden gesignaleerd 
dat veel bedrijven het niet zo nauw nemen 
met de arbo-omstandigheden. Daardoor lo-
pen opdrachtgevers een groot risico, zonder 
dat ze zich daarvan bewust zijn. Momenteel 
worden er boetes uitgedeeld van N 4.500 per 
werknemer, als deze op locatie zonder de 
juiste middelen aan het werk is. Niet alleen 
de sloper kan een boete ontvangen, maar ook 
andere partijen die op locatie aan het werk 
zijn, zoals de timmerman, loodgieter enzo-
voorts. Hierdoor kan een boete dus al gauw 
in de tienduizenden euro’s gaan lopen.

De juiste beheersmaatregelen
Al geruime tijd schenken we bij Schijf inten-
sief aandacht aan bijvoorbeeld stofbeheer-
sende maatregelen op de werkplek. Met de 
juiste beheersmaatregelen worden niet al-
leen de werkomstandigheden van onze me-
dewerkers verbeterd, maar nemen we ook 
het risico van claims bij onze opdrachtgevers 
grotendeels weg. Dat dit leidt tot een iets 
grotere kostenpost mag duidelijk zijn. Toch 
vallen de kosten van nu in het niet bij de ri-
sico’s van later. Als de geschiedenis van as-
best zich laat herhalen, dan zou dit op (korte) 
termijn kunnen leiden tot grote claims, met 
alle gevolgen van dien.

Risico’s beperken
We nemen overlast weg op de werkplek, 
maar automatisch ook voor de omgeving. 
Hierdoor nemen klachten van omwonenden 
af, wat weer resulteert in kostenbesparingen, 
omdat het oplossen van klachten ook geld 
kost! Schijf staat er dan ook voor in - zowel 
nu als in de toekomst - dat onze werkzaamhe-
den zó plaatsvinden, dat we de risico’s voor 
onze werknemers en opdrachtgevers tot het 
minimale beperken.

Met deze leus is de campagne gestart door stichting Arbouw. Deze campagne vestigt niet al-
leen de aandacht op de risico’s die werken in een kwartsstof omgeving met zich meebrengt, 
maar biedt ook oplossingen die de blootstelling aan kwartsstof beperken.

Het  KAM-zorgsysteem is gebaseerd op 
(internationale) normen en richtlijnen. 
Schijf is in het bezit van de volgende 
certifi caten:
•  ISO 9001:2000 (kwaliteitsbeleid);
•  VCA** (Veiligheids Checklist Aan-

nemers), tweesters (meer dan 35 
werknemers in dienst);

• SC-530 (asbestverwijdering);
•  BRL-7000/7001 

(water)bodemsanering;
• SVMS-007 (sloopwerk).

Een veilige en gezonde werkomgeving
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Smits Vastgoedzorg, gevestigd aan de Thur-
ledeweg 20 te Rotterdam, voert het meren-
deel van haar projecten uit op basis van 
prestatieafspraken en resultaatverplichtin-
gen, waarbij Smits Vastgoedzorg wordt af-
gerekend op de kwaliteit van het werk en de 
geleverde service.
Een van die prestatieafspraken die Smits Vast-
goedzorg heeft gemaakt met Staedion (de op-

drachtgevende woningcorporatie) is het ‘stof-
arm’ slopen t.b.v. renovatie van keukens, bad-
kamers en toiletten.
Smits Vastgoedzorg heeft in Schijf een be-
trouwbare partner gevonden die een jaren-
lange ervaring heeft opgebouwd in het stof-
arm slopen.

Voorman Rob Bunschoten is steeds al vroeg in 
de weer om woningen te voorzien van secun-
daire stofbeperkende maatregelen in de vorm 
van ruimte-afzuiging met ‘absoluut’ fi lterboxen. 
“Samen met mijn medewerkers gebruik ik ge-
reedschap voorzien van primaire stofbeperken-
de voorzieningen zoals bikhamers, sleuvenza-
gen en komschuurmachines. Alles is voorzien 
van bronafzuiging”, vertelt hij. 

Het resultaat mag er zonder meer zijn, de term 
‘stofarm’ wordt hier ruimschoots overschreden 
en de naam ‘stofvrij’ zou zeker niet misstaan 
op dit project. Ook de opdrachtgever en be-
woners zijn uitermate tevreden over de wijze 
waarop Schijf de werkzaamheden uitvoert.  

Stofarm presteren in Den Haag
Sinds enige weken is Schijf bezig met sloopwerk, boorwerk - met behulp van diamant-
gereedschap - en asbestverwijdering. We werken in opdracht van Smits Vastgoedzorg aan 
een project rond de Gooilaan in Den Haag.  

foto: Ton Borsboom

Schijf heeft veel materieel getest, verfi jnd en 
ontwikkeld, in het kader van de stofbeheer-
sende maatregelen. Dit is gebeurd in samen-
spraak met de leveranciers van apparatuur 
op sloopgebied. Zo is in overleg met Dehaco 
‘de Pico’ geboren. Dit is een apparaat dat we 
plaatsen in het werkgebied. Zodra de Pico 
aan staat, nevelt het apparaat maximaal 3 li-
ter water per uur de ruimte in. Deze nevel in 
de lucht zorgt er voor dat het stof neerslaat. 

Dankzij deze techniek kunnen de werknemers 
van Schijf nagenoeg zonder adembescher-
ming werken en blijft de overlast voor de om-
geving tot een minimum beperkt. Doordat de 
uitstoot van de nevel minimaal is, ontstaat er 
ook geen overlast van vocht in de bewoonde 
situaties. Wij zijn er dan ook trots op dat wij 
als eerste in Nederland ‘de Pico’ in ontvangst 
hebben genomen om er mee aan de slag te 
gaan. 

Op dit moment zijn we aan het testen met 
hakhamers die zijn uitgerust met een sproei-
installatie op de kop. Dit zal nog geperfec-
tioneerd worden, maar over niet al 
te lange tijd zullen we ook deze 
uitvinding volop gaan 
gebruiken.

Stofbeheersende maatregelen op de werkplek

Op dit moment zijn we aan het testen met Op dit moment zijn we aan het testen met 
hakhamers die zijn uitgerust met een sproei-
installatie op de kop. Dit zal nog geperfec-
tioneerd worden, maar over niet al 
te lange tijd zullen we ook deze 
uitvinding volop gaan 
gebruiken.

John Hogenes van Dehaco overhandigt de eerste ‘Pico’ 

aan Teun Stam van de Schijf Groep
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Schijf Groep:  Schijf Houthandel en Sloopwerken bv, Schijf Transport bv, Schijf Restoric, Atex Betonboringen, 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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Brax Racing
Al sinds 2008 wordt het Brax Racing team onder-
steund door Schijf. Sinds begin 2009 heeft het 
team de beschikking over een Saker Sportscar 
GT. Daarmee komen ze uit in de Dutch Super-
car Challenge. 
Milko Tas en Bob Herber besturen de Saker. De 
races duren ongeveer een uur. Halverwege de 
wedstrijd is er een verplichte pitstop, waarbij 
de coureurs wisselen. 

Het gaat niet onverdienstelijk… het gaat zelfs 
onze stoutste verwachten te boven! Want het 
team heeft de leiding in de tussenstand van 
het kampioenschap. Zowel in Engeland, Zand-
voort als België zijn ze op het podium geëin-
digd. Daarmee pakken ze kostbare punten 
voor de eindtitel in deze competitie. 
Maar het blijft spannend, want de concurren-
tie volgt op korte achterstand. De strijd is re-
gelmatig op zondag rond de middag te zien op 
SBS6. Voor meer informatie kunt u terecht op 
de site  www.braxracing.nl 

Sponsoring

-  Daf portaalarmvrachtauto
-  Bedrijfsbus
-  3 x onderdrukmachines t.b.v. de asbest
-  2 x douchesluis t.b.v. de asbest
-  Divers hakgereedschap met stofafzuiging
-  Divers hakgereedschap met sproeiinstallatie

t.b.v. stofbeheersing
- Sproeiinstallatie ‘Pico’ t.b.v. stofbeheersing

Geboorte:
03-06-2009  Carolina Patrycja Wilk, 

dochter van Dariusz Wilk

15-02-2009   Nikodem Szkoluda, 
zoon van Dariusz Szkoluda

Investeringen Personalia
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