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Bĳeenkomst onderaannemers
5 maart 2013

Gezien de vele ontwikkelingen in de markt
en de groeiende ketenintegratie(s) tussen
opdrachtgevers en -nemers, wordt
communicatie een steeds belangrĳker begrip.
Daarnaast wordt dit verder bekrachtigd door
de toenemende wet- en regelgeving en de
hierbĳ gestelde certificeringseisen om goed
te voldoen aan de behoefte van de klant.
De ondergrondse infra is dermate in beweging
dat wĳ allen een uitdagende periode tegemoet
gaan, ook gezien het schaarse aanbod van
vaktechnisch personeel. In deze roerige tĳden
grĳpen wĳ de gelegenheid aan om juist een
positief geluid te laten horen. Wĳ waarderen
het zeer dat wĳ voor en met u mogen werken!
Omdat goede communicatie bĳdraagt aan
een prettige samenwerking, presenteren
wĳ u met gepaste trots ons tweejaarlĳkse
nieuwsbulletin. In deze nieuwsbrief brengen

Op 5 maart jl. verzamelden alle gecontracteerde toeleveranciers van
Van Voskuilen Woudenberg b.v. zich bĳ de Gasterĳ De Klaveet in Achterveld
voor een informatieve bĳeenkomst. Door middel van deze bĳeenkomst wilde
van Voskuilen haar onderaannemers een duidelĳke boodschap meegeven voor
de toekomst. De vraag “Wat willen wĳ betekenen voor onze opdrachtgever
en wat kunnen wĳ gezamenlĳk bereiken?” stond hierbĳ centraal. Voor zo’n
220 aanwezigen benadrukte algemeen directeur Frans van Voskuilen in zĳn
welkomstwoord vooral de fijne samenwerking en de goede opkomst.

wĳ u graag op de hoogte van allerlei
ontwikkelingen binnen het vakgebied infra
en maakt u kennis met verschillende aspecten
van onze dienstverlening.
Wilt u graag samenwerken met een partner
die met u meedenkt en u veel werk uit handen
neemt? En bent u benieuwd hoe wĳ dit
voor u realiseren? Neem dan contact met
ons op of breng een digitaal bezoek aan
www.voskuilen.nl.
Met vriendelĳke groet,
Frans van Voskuilen

DE KLANT ZIET ALLES…
Operationeel directeur Albèr van Ee nam
de toehoorders mee in zĳn beschouwing
naar de toekomst en onze wĳzigende
wereld aan de hand van geluids- en
beeldfragmenten. Hĳ maakte de
toeleveranciers erop attent dat ook hun
medewerkers het visitekaartje zĳn van ons
bedrĳf. Vanuit de stelling “De klant ziet
alles” ging hĳ in op de effecten van ons
gedrag op de omgeving. Welke rol
spelen de verschillende media hierin
en hoe kunnen wĳ hier het beste mee
omgaan?
MATERIEEL EN GEREEDSCHAP
Een verantwoordelĳke omgang met en
keuring van materieel en gereedschap was
een onderwerp dat Egbert van Voskuilen
voor zĳn rekening nam als hoofd logistiek.
In de toekomst maakt van Voskuilen alle
toeleveranciers verantwoordelĳk voor de
registratie via een vaste contactpersoon.
Door middel van optimale controle blĳft
de certificering gewaarborgd.
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OPLEIDINGEN, AANWĲZINGENBELEID
EN LEGITIMATIE
Wat van Voskuilen doet aan opleidingen
en het aanwĳzingenbeleid voor zowel haar
eigen mensen als voor de toeleveranciers
werd toegelicht door Marco Zevenbergen,
hoofd P&O. Verderop in deze nieuwsbrief
vertellen we u graag meer over ons unieke
opleidingsbeleid. Ook ging Marco kort
in op het belang van legitimatie in de
vorm van ID-kaart, paspoort of verblĳfsvergunning.
WE STAAN VOOR KWALITEIT EN
VEILIGHEID
Jacco Bol, hoofd bedrĳfsbureau, diepte
het onderwerp kwaliteit en veiligheid
uit. Hĳ ging in op het feit dat de firma
van Voskuilen staat voor kwaliteit.
Vanuit het perspectief van klanten
werden enkele praktĳkvoorbeelden
getoond van werkzaamheden. Hieruit
kwamen de volgende aandachtspunten
naar voren: afzettingen, bereikbaarheid
en communicatie.
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Onveilige situaties worden met name
gecreëerd door: montagefouten, onveilig
werken, rommelige werkplekken en vallen.
Na dit te hebben vastgesteld is de
conclusie vooral ook: “Spreek elkaar aan
op onveilige situaties!” Daarnaast werd
bĳ de noodzaak van veiligheidskleding
en persoonlĳke beschermingsmiddelen
(PBM) stilgestaan, zowel voor de eigen
medewerkers als de toeleveranciers.
MAATSCHAPPELĲK VERANTWOORD
ONDERNEMEN
Verder vertelde Jacco Bol dat de termen
“people, planet en profit” een vooraanstaande rol gaan spelen in het kader
van maatschappelĳk verantwoord
ondernemen (MVO). Van Voskuilen is
MVO gecertificeerd volgens de
prestatieladder trede 3 en op het gebied
van milieu zĳn we gecertificeerd conform
de CO²-prestatieladder trede 3.
Ook van onze toeleveranciers verwachten
we dat zĳ verantwoord omgaan met onze
planeet. Wĳ sluiten hiervoor een overeenkomst met hen, zodat ook zĳ de nodige
verantwoorde stappen kunnen maken.
Denk hierbĳ aan maatregelen zoals
het opstellen van een CO²-footprint en
maatregelen om CO²-uitstoot te
reduceren.
ENKELE REACTIES
NA AFLOOP
“Zinvolle bijeenkomst
en door de goede
afwisseling tussen
tekst en beeld werd
het ook niet langdradig.”
“ We hebben nog geen idee wat er op
ons afkomt, vooral qua CO²-reductie.”
“ Fijn dat jullie ons helpen met het
CO²-verhaal.”

CERTIFICATEN
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Investeren in opleidingen
De ondergrondse infra is een unieke en onderscheidende marktomgeving.
Momenteel vindt er een duurzame stroomversnelling plaats in de vorm van
maatschappelĳk verantwoord ondernemen. Er is een groeiend tekort aan
vaktechnisch personeel en de ondergrondse infra is bĳ potentiële schoolverlaters
vaak een onbekend vakgebied. Werkzaamheden aan mediumvoerende kabels
en leidingen brengen risico’s met zich mee. En de wet- en regelgeving op het
gebied van kwaliteit en veiligheid wordt steeds uitgebreider.
Door al deze ontwikkelingen is goede
(bĳ)scholing een noodzaak om van meerwaarde te kunnen zĳn en blĳven. Van
Voskuilen investeert dan ook graag in haar
werknemers en toeleveranciers om op deze
manier te kunnen blĳven voldoen aan de
groeiende kwaliteits- en veiligheidseisen,
nu en in de toekomst.
OPLEIDINGEN OP MAAT
Vanwege het geringe opleidingsaanbod
heeft van Voskuilen in 2011 het initiatief
genomen om de opleiding Monteur Infra
Gas/Water zelf te faciliteren, in samenwerking met het Deltion College. In 2012
hebben we de opleiding Monteur Infra
Data/Elektra hieraan toegevoegd.
Sinds diverse jaren kunnen leerlingen deze
opleidingen ook volgen aan het ROC in
Leiden door onze samenwerking met
Alliander. De korte communicatielĳnen
tussen alle betrokken partĳen zorgen ervoor
dat er beter zicht is op de leerlingen en
hun leertraject. Dit resulteert in kortere en
effectievere leertrajecten. Daarnaast zien
we dat deze opleidingen in de smaak
vallen, want het aantal leerling-monteurs
is de afgelopen twee jaar fors gegroeid.

Digitale Klic
We leven in een tĳdperk waarin de
technologie zich blĳft doorontwikkelen
en waarbĳ alles
over lĳkt te gaan op
elektrische aansturing.
Ook in onze branche
zet de digitalisering
steeds verder door.
Wat te denken van
het raadplegen van
het kadaster via je smartphone
of tablet of het intekenen van
proefsleuven en cabletrackgegevens
via dezelfde service? Door al deze
ontwikkelingen lĳkt ‘de digitale
monteur’ te zĳn geboren.
Van Voskuilen begrĳpt deze
groeiende vraag naar digitalisering
en is volop in beweging.
Zo zĳn wĳ een pilot gestart op
de Veluwe, waarbĳ monteurs de
Klic-tekeningen raadplegen op
tablets. Hierdoor zĳn wĳ in staat de
betrokkenheid van onze monteurs
te vergroten en papierverbruik te
reduceren.
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