
WIJ, VAN VAN VOSKUILEN
...zien onze relaties als waardevol onderdeel van de Van 
Voskuilen-familie. Hier hoort ook bij dat je elkaar regelmatig op 
de hoogte brengt van wat je zoal bezighoudt. Dat is wat wij met 
deze volledig vernieuwde digitale nieuwsbrief op frequentere 
basis gaan doen. In deze editie staat centraal hoe wij door 
middel van onze transitie naar ‘Aannemer++’ toonaangevend 
willen blijven in een sterk veranderende markt. Én hoe uw 
waardering hier een grote rol in speelt! 

Samengesteld door ons, speciaal voor u.
Door mensen, voor mensen.
 
Veel leesplezier,
Frans van Voskuilen en Albèr van Ee

KLANTTEVREDENHEID 
Om naar aannemer++ te groeien komt u, als relatie, meer en 
meer centraal te staan. Uw tevredenheid is ons goud waard. 
Om dat proces te monitoren hebben we in april/mei een 
klanttevredenheidsonderzoek gedaan onder gemeenten en 
onze opdrachtgevers. We zijn al behoorlijk tevreden met hoe zij 
ons ervaren maar er is, zoals altijd, nog ruimte voor verbetering.

Enquêteresultaten
Bij het afnemen van de enquête is gekozen voor een gradatie 
tussen de 1 (zeer slecht) en 7 (zeer goed). De resultaten 

hebben we voor het gemak vertaald naar rapportcijfers. Het 
stemt ons tot grote tevredenheid dat de waardering van vrijwel 
alle enquêtevragen met een 7.9 ruim bovengemiddeld is. Zo 
kreeg ons personeel bijvoorbeeld een mooi compliment doordat 
zij gemiddeld met een 8.1 beoordeeld werden. Ook de kwaliteit 
van de geleverde diensten ligt met een 8 gemiddeld op een zeer 
acceptabel niveau. Natuurlijk streven we ernaar om dit cijfer 
minstens met een half punt te verhogen zodat we steeds dichter 
naar de maximale tevredenheid van onze opdrachtgevers 
groeien!

De tijdigheid van oplevering is met een 7.6 het laagste 
cijfer van de enquête en is, ondanks dat dit nog altijd ruim 
bovengemiddeld is, dus een punt van aandacht. Daartegenover 
staan dan weer de pro activiteit, het gedrag én de communicatie 
van onze medewerkers met gemiddelden van respectievelijk 
tweemaal een 8.4 en een 8.6!

“Als ik aan Van Voskuilen denk,  
dan denk ik; afspraak = afspraak”

Aannemer++
Uit deze enquêteresultaten is gebleken dat we het op het 
gebied van vakbekwaamheid, kwaliteit van de geleverde 
diensten en omgangsvormen van onze medewerkers op de 
goede weg zitten. Maar we willen niet alleen goed scoren 
naar de maatstaven voor aannemers in het algemeen. Nee, 
we streven ernaar om aannemer++ te worden. Dat wil zeggen 
dat we met de huidige waardering uiteraard erg blij zijn maar 
nog niet tevreden. Dit houdt voor toekomstige projecten 
een nóg strakkere organisatie en nóg meer zorg voor onze 
opdrachtgevers en eindgebruikers in. Zowel in engineering, 
werkvoorbereiding en uitvoering, als in oplevering en nazorg.

De Van Voskuilen Nieuwsbrief in een nieuw jasje!

NIEUWSBRIEF



KWALITEIT, VEILIGHEID EN MILIEU
Het is ons kwaliteitssysteem in een notendop: KVM. Oftewel 
de speerpunten ‘Kwaliteit’, ‘Veiligheid’ en ‘Milieu’. Binnen 
deze thema’s beschrijft het kwaliteitssysteem de manier van 
werken aan de hand van concrete afspraken om zodoende 
een zo hoog mogelijke kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid 
te realiseren. Voor de tevredenheid van u als onze relatie, 
het welzijn van onze medewerkers, eindgebruikers en de 
continuïteit van de wereld en het milieu in het algemeen. Onze 
werkzaamheden hebben een grote impact op onze omgeving. 
Hierin willen wij graag onze verantwoordelijkheid nemen. Dit 
heeft recent geleid tot het behalen van de tweede trede op de 
Veiligheidsprestatieladder!  

Kwaliteit
Uit de enquêteresultaten onder gemeenten en opdrachtgevers 
blijkt dat we qua kwaliteit van de geleverde diensten op de 
goede weg zitten. Ook onze medewerkers zijn bovengemiddeld 
beoordeeld. Met die waardering zijn we uiteraard erg blij! Met 
het oog op ons doel om naar aannemer++ te groeien mogen we 
echter nooit tevreden zijn. Dag in, dag uit streven we ernaar om 
nét dat extra stukje service en kwaliteit te leveren.

Veiligheid
Bij Van Voskuilen hebben we veiligheid voorop staan. We 
vinden het belangrijk dat iedereen veilig van huis gaat én ook 
weer veilig thuiskomt. Dit geldt voor onze medewerkers door 
hen onder andere van het juiste gereedschap en persoonlijke 
beschermingsmiddelen te voorzien. Maar ook voor de 
bewoners door een veilige leefomgeving te faciliteren voor deze 
eindgebruikers. Voor, tijdens en na de werkzaamheden.

Om als Van Voskuilen zijnde op een zo hoog mogelijk niveau 
te presteren is het in allereerste instantie noodzakelijk om de 
veiligheid en het welzijn van onze medewerkers te waarborgen. 
Zij zijn uiteindelijk degene die u onze producten en diensten 
leveren. Om de bewustwording van dit feit in alle geledingen van 
onze organisatie te stimuleren riepen we een ‘Klankbordgroep 
Veiligheid’ in het leven. 

Deze klankbordgroep bestaat uit afgevaardigden van monteurs, 
uitvoerders, managers en de directie. Zij zetten de grootste 
veiligheidsrisico’s op een rijtje en stelden een viertal regels ter 
preventie op:

We dragen ALTIJD de juiste PBM’s (Persoonlijke 
Beschermingsmiddelen), onder alle 
omstandigheden.

We denken vóóraf na over veiligheidsrisico’s.

We houden iedere dag een dagstart.

We praten met elkaar over veiligheid.

Ondanks onze inspanningen om de veiligheid te waarborgen 
is een incident helaas niet altijd te voorkomen. Een ongeluk zit 
immers in een klein hoekje. Voor het geval er toch een onveilige 
situatie ontstaat hebben we duidelijke afspraken gemaakt en 
deze vastgelegd in een Incidenten- en Calamiteitenplan. Hierin 
staat bijvoorbeeld wie er met wie contact opneemt en welke 
acties er van welke betrokkenen wordt verwacht. Zo worden alle 
belanghebbenden snel geïnformeerd en wordt escalatie van de 
situatie voorkomen.

Ál deze inspanningen en maatregelen hebben recent 
geleid tot het behalen van de tweede trede op de 
Veiligheidsprestatieladder!

Millieu
In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
(MVO: People, Planet, Profit) nemen we behalve voor het 
welzijn en de tevredenheid van de Van Voskuilen familie 
(People) ook onze verantwoordelijkheid op het gebied van 
milieu (Planet). Denk hierbij aan afvalscheiding, het reduceren 
van de CO2-voetafdruk van ons wagenpark en maatschappelijk 
verantwoord inkopen. Deze duurzame manier van werken heeft 
geresulteerd in verschillende certificaten. Waaronder de ‘MVO 
Prestatieladder, niveau 3’ en ‘CO2 Prestatieladder, niveau 3’.

*De mate waarin we voldoen aan de richtlijnen van ons KVM-
systeem wordt op regelmatige basis gemonitord doormiddel 

van zogeheten audits op locatie.

U ontvangt deze nieuwsbrief als medewerker van Van Voskuilen Woudenberg B.V.



SANEREN ZONDER NOODWATERLEIDING
Saneren zonder noodwaterleiding, wat houdt dit in? Simpel 
gezegd maak je een onderbreking in een leidingnetwerk. 
Hierdoor hoef je niet de volledige waterleiding droog te leggen 
maar zet je deze gefaseerd (sectie voor sectie) drukloos. 
Het voordeel is dat bewoners bij het saneren minder overlast 
ervaren doordat zij voor een kortere tijd zonder water komen 
te zitten. Dit gaat door middel van een zogeheten blazenset. 
Waarbij je aan beide kanten van de waterleiding een blaas 
(soort ballon met antischuurlaag voor grip) zet die de druk op 
de rest van de sectie intact houdt.

Na een geslaagde pilot in Hardenberg hebben we een 
blazenset aangeschaft waardoor we deze dienst nu 
onafhankelijk aan kunnen bieden. Het unieke van de pilot is 
dat deze werkwijze gecombineerd is met de techniek van LMI, 
maar dan toegepast op een drukloze waterleiding. Wij noemen 
deze innovatieve dienst ‘Dead Insertion’. Dankzij dergelijke 
technische ontwikkelingen én uitbreidingen in ons aanbod zijn 
we in staat onze klanten meer en meer op hun wenken 
te bedienen.

De pilot
Begin juni hebben we in opdracht van Vitens en in 
samenwerking met Dunea een succesvolle pilot van 300 meter 
gedraaid aan de Boerendijk te Hardenberg. Dit heeft geleid tot 
de volledige opdracht voor het 4 kilometer lange project en is 
inmiddels van start gegaan. De pilot nemen we als voorbeeld 
om te illustreren hoe deze innovatieve techniek met behulp van 
onze recent aangeschafte blazenset precies werkt.

Aanleiding
De boeren aan de Boerendijk hadden last van veel storingen. 
Omdat de boerderijen niet voor lange tijd zonder water kunnen 
komen te zitten was dit voor de netbeheerder een perfecte 
aanleiding om de pilot uit te laten voeren. Doordat de leidingen 
grotendeels onder de bomen liggen was er geen ruimte om ze 
te vervangen. Daarom is er besloten om een nieuwe 
PE-leiding sectie voor sectie in de bestaande AC-leiding 
te leggen. Stapsgewijs zien de repeterende 
werkzaamheden per sectie er als volgt uit:

Beide kanten van de te saneren sectie (circa 300 meter) 
worden blootgelegd. Zo wordt ook graafoverlast voorkomen.

Tool van de blazenset om de blazen mee te zetten en op te pompen.

Blazen worden aan beide kanten gezet en opgepompt 
waardoor de tussenliggende waterleiding geïsoleerd wordt. 
Tegelijk behoudt de rest van de leiding waterdruk.

Deel van de te saneren asbestcement-leiding wordt 
onderbroken.
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Nieuwe PE-leiding wordt met behulp van een graafmachine in 
huidige leiding gebracht.

Op de plek van de blazen wordt een zogenaamde lockjoint 
geplaatst. Doormiddel van een stalen schuif zijn de secties bij 
eventuele nieuwe storingen eenvoudig te isoleren zonder dat 
de waterdruk in de andere secties daaronder lijdt.

GASVERDEELSTATION DEVENTER
Naast de infrawerkzaamheden op het gebied van aardgas 
zijn we, zoals u weet, ook gespecialiseerd in het engineeren, 
bouwen, plaatsen en installeren van gas meet- en 
regelstations. Wij zijn in staat het volledige proces inclusief 
infrawerkzaamheden voor onze rekening te nemen. Kortom; 
totale ontzorging. Recent installeerden we een groot hogedruk 
gasverdeelstation. Dit keer in Deventer. Gezien de combinatie 
van kennis, samenwerking en techniek die bij een dergelijk 
project komt kijken, zijn we hier trots op!

NIEUWE PED CERTIFICERING
PED?! Dit staat voor de Europese richtlijn ‘Pressure 
Equipment Directive’ en heeft betrekking op de verschillende 
risicocategorieën voor het werken met drukapparatuur in de 
wereld van gasregeltechniek. In het kader van ons speerpunt 
‘Veiligheid’ is deze certificering van grote waarde. Zowel voor 
het borgen van de veiligheid van onze mensen, als die van 
onze opdrachtgevers en eindgebruikers!

Deze certificering houdt voor u als relatie in dat u erop kunt 
vertrouwen dat wij alles in het werk stellen om kwaliteit en 
veiligheid te garanderen. We zijn nu als bedrijf gekwalificeerd 
om de filterunits in eigen beheer te produceren. Om een korte 
doorlooptijd te kunnen bewerkstelligen zijn we erin geslaagd 
om typegoedkeuring te krijgen op onze fabricaten. Dit alles 
zodat we garantie kunnen geven op de harde delen in een 
installatie. Team Gasregeltechniek zorgt ervoor dat u jarenlang 
plezier hebt van onze producten.
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