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Voorwoord
Geachte relatie,
Verandering is het onderwerp dat in
deze nieuwsbrief centraal staat.
De eerste belangrijke verandering bij
van Voskuilen Woudenberg b.v. heeft
al plaatsgevonden op 1 januari 2014.
Op deze datum is Egbert van Voskuilen
toegetreden tot de directie als facilitair
directeur. Ook is nu officieel vastgelegd dat Albèr van Ee optreedt als
plaatsvervangend algemeen directeur

Nog meer aandacht voor
kwaliteit en veiligheid
Kwaliteit en veiligheid zijn essentiële begrippen binnen de ondergrondse energieinfrastructuren. Binnen de waardeketen probeert men het kwaliteits- en veiligheidsniveau naar een hoger plan te tillen door gebruik te maken van gezamenlijk
overeengekomen KPI’s (key performance indicators), maar is dit reëel? Kwaliteit
en veiligheid zijn immers begrippen die niet direct tastbaar zijn en die vaak
achteraf worden bepaald. Daarnaast is ook de gecreëerde bedrijfscultuur van
invloed op de uiteindelijk geleverde kwaliteit en veiligheid. Een belangrijke vraag
is dus hoe je deze twee begrippen tastbaar maakt en ter plekke het niveau ervan
bepaalt. Met deze vragen als uitgangspunt heeft van Voskuilen de kwaliteit en
veiligheid nog meer gewaarborgd in het bedrijfsproces.

voor Frans van Voskuilen, indien dit
nodig is.
In deze nieuwsbrief leest u meer over
de splitsing van onze regio ZuidHolland. Het gevolg hiervan is o.a. dat
enkele van onze medewerkers doorgroeien naar andere functies binnen
het bedrijf.
Op het gebied van automatisering verwachten wij dit jaar ook grote stappen
te maken. De nadruk komt te liggen op
het creëren van een ‘digitale monteur’.
Tot slot melden wij u met gepaste trots
dat wij dit jaar ons 50-jarig jubileum
vieren! En ook de afgelopen 50 jaar
zijn veranderingen aan de orde van de
dag geweest. Al deze veranderingen
hebben ons gemaakt tot de deskundige infrastructurele partner die wij
vandaag de dag voor u zijn.

Met vriendelijke groet,

METEN EN REGISTREREN
Van Voskuilen heeft hulpmiddelen ontwikkeld om de kwaliteit en veiligheid nog beter
te meten en te registreren. Zo toetsen wij
de kwaliteit en de veiligheid onder het
uitvoerend personeel door middel van
werkplekinspecties. Door de digitalisering
is dit eenvoudig mogelijk. De directie, het
management en de uitvoering voeren deze
controles uit bij eigen medewerkers en
ingehuurd personeel. We toetsen het
uitvoerend personeel op diverse kwaliteitsen veiligheidsaspecten met behulp van een
digitale vragenlijst. De vragen kunnen
voorzien worden van extra informatie in
de vorm van foto’s en/of opmerkingen.
De digitale vragenlijst is beschikbaar op
mobiele telefoon, tablet, laptop of desktop
en is platformonafhankelijk, waardoor
werknemers deze lijst altijd kunnen
oproepen en invullen. Daarnaast worden
diverse kwaliteits- en veiligheidsaspecten
geregistreerd op eigen digitale bedrijfsformulieren, die ook beschikbaar zijn op elke
type device en platform.

Frans van Voskuilen

SNELLE MELDING VAN AFWIJKINGEN
Een bijkomend voordeel van de eigen
digitale bedrijfsformulieren is dat onze
medewerkers snel en actief kunnen
inspringen op afwijkingen. Het is van
belang dat het moment tussen constateren en melden zo kort mogelijk is en met
behulp van deze voorprogrammeerde
formulieren en een mobiele telefoon, tablet
of laptop kunnen onze medewerkers snel
en eenvoudig een melding indienen. Nadat
zij het formulier hebben ingevuld, wordt het
formulier met één druk op de knop naar de
juiste belanghebbende gestuurd.

KWALITEITS- EN VEILIGHEIDSBEWUSTZIJN VERGROTEN
Naast deze middelen wordt de geleverde
kwaliteit en veiligheid ook voor een groot
deel bepaald door de bedrijfscultuur. Het
continu verhogen van het bewustzijn
hiervoor bij al onze medewerkers is van
essentieel belang. Eén van de middelen die
wij hiervoor aanwenden, is de inzet van
kwaliteitscoaches. Deze coaches evalueren
op constructieve wijze het werken, met de
focus op bewustwording.

Gasregeltechniek
U kunt bij ons terecht voor het ontwerpen,
bouwen en installeren van gasregelstations.
Onze afdeling gasregeltechniek, onder de
bezielende leiding van Gerben van Voskuilen, profileert zich als een stabiele, transparante, betrouwbare en vooruitstrevende
partner. Kenmerkend voor deze afdeling is
een gezonde kijk op service en duurzaamheid en we spelen graag in op nieuwe
technische en maatschappelijk ontwikkelingen. Een recent voorbeeld van een
van onze innovatieve ontwikkelingen is het
eerste gasregelstation in een zogenaamde
peperbus voor de gemeente Amsterdam. In
samenwerking met de opdrachtgever heeft
van Voskuilen hiervoor een verdeelstation
op maat ontworpen en gebouwd, die in deze
aparte beperkte ruimte past.

Ook kunnen wij voor u op maat complete
dubbelstraats gasverdeelstations in een
aanhangwagen installeren voor tijdlijke
toepassingen, zoals stoppelklussen en
calamiteiten. Momenteel ontwerpen wij toepassingen voor particuliere ondernemers op
het gebied van verwerking en distributie van
biogas. Binnenkort lanceren wij de website
www.gasregeltechniek.nl.
Hier vindt u meer informatie over deze
specifieke expertise.
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Splitsing in zelfstandige regio’s
Een van de grootste veranderingen die dit jaar voor Van Voskuilen Woudenberg
b.v. op stapel staat, is het splitsen van de locatie in Zuid-Holland in twee aparte,
zelfstandige regio’s.
Het werk in de regio is sterk toegenomen.
Als onderneming hechten wij veel waarde
aan een heldere communicatiestructuur met
korte lijnen, zodat we snel bij u kunnen zijn
en snel kunnen handelen. Door de locatie
Zuid-Holland te splitsen in twee kleinere
regio’s blijft onze organisatie beter beheersbaar en blijft het ‘wij-gevoel’ meer intact
INVULLING TWEE NIEUWE REGIO’S
Grofweg vormt de rijksweg A4 de scheidingslijn tussen de twee gebieden. Er is een
locatie in Zoeterwoude en er komt in Alphen
aan den Rijn een nieuwe uitvalsbasis.
De organisatiestructuur is hetzelfde als bij
onze twee andere locaties in Harmelen en
Apeldoorn, bestaande uit een bedrijfsleider
en hoofduitvoerders met hun bijbehorende
uitvoerders en ploegen. De twee nieuwe
bedrijfsleiders komen uit eigen gelederen.
Geert-Jan de Kruif wordt de bedrijfsleider
in Zoeterwoude en Erwin Knijnenburg in
Alphen aan den Rijn, respectievelijk Bollenen Rijnstreek. Beide collega’s zijn al circa 30
jaar in dienst en hebben hun professionaliteit
binnen ons bedrijf ruim bewezen. Vanuit
hun vestiging willen zij u als klant optimaal
ontzorgen op het gebied van kwaliteit en veiligheid. We streven ernaar om de overgang
naar twee zelfstandige regio’s zo geruisloos
mogelijk te laten verlopen en we ronden de
implementatie af in december 2014.
OPVOLGER IN HARMELEN
Voor de locatie Harmelen is onze collega
Bert Pater benoemd als opvolger van
Herman Kluvers, met ingang van de bouwvak 2015. Bert is zeer sterk in het ontwikkelen van beleid, structuur en processen.
U kunt onze nieuwe bedrijfsleiders verwachten voor een kennismakingsgesprek,
want een prettige omgang met onze relaties
staat bij hen voorop.

Van links naar rechts (namen invullen)

50-jarig jubileum
2014 is voor van Voskuilen een jaar met een
gouden randje. We bestaan 50 jaar! Zonder uw
vertrouwen hadden we dit mooie jubileum niet
kunnen vieren dus daarom willen we graag samen
met u het glas heffen om dit jubileum te vieren.
U bent van harte welkom op:
• 3 september in Apeldoorn
• 17 september in Harmelen of
• 30 september in Zoeterwoude
Ontzorging en een prettige en betrouwbare
samenwerking met u blijven onze drijfveren.
Kortom, op naar de volgende 50 succesvolle
jaren!
van Voskuilen Woudenberg b.v.
Stationsweg West 10
3931 ES Woudenberg
Postbus 21
3930 EA Woudenberg
Telefoon 033 - 285 99 50
woudenberg@voskuilen.nl
www.voskuilen.nl

