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Voorwoord
Geachte relatie,
In dit voorwoord willen wij als eerste
iedereen bedanken voor de aandacht
die wij hebben gekregen tijdens onze
relatiedagen ter ere van ons 50-jarige
jubileum. In één woord: hartverwarmend!

Van Voskuilen maakt kwaliteit
en veiligheid transparant
Van Voskuilen Woudenberg b.v. timmert sinds eind vorig jaar hard aan de
weg als het gaat om de digitalisatie en optimalisatie van informatieprocessen.
In het derde nummer van onze nieuwsbrief (uitgave, april 2014) heeft u onder
andere kunnen lezen dat wij de kwaliteits- en veiligheidsinspecties digitaal vastleggen op de inspectielocatie.

De visie van Van Voskuilen Woudenberg
b.v. is dat wij “zelfstandig blijven in een
sociaal sterk en innovatief bedrijf, gericht
op de infratechniek van kabels, leidingen
en de regeltechniek hieromtrent. “
In de nieuwsbrief zullen we verder ingaan
op de innovatieve ontwikkelingen die
gaande zijn binnen ons bedrijf op het
gebied van digitale informatiestromen
en ons KAM-WEB 1.1. Ook vertellen
we meer over onze nieuwe discipline
die perfect aansluit bij onze visie: het
engineeren, bouwen en plaatsen van
warmtestations.
Kortom, we hebben in deze nieuwsbrief
weer veel nieuwe zaken te melden waar
we met recht trots op zijn, en waar u als
relatie ook uw voordeel mee kunt doen.
Veel leesplezier gewenst!

Met vriendelijke groet,
Frans van Voskuilen

KAM-WEB 1.1 webportal
Met de komst van ‘KAM-WEB 1.1’ gaat
van Voskuilen nog een stap verder. Zo
worden alle veiligheids- en kwaliteitsregistraties nu centraal opgeslagen en getoond
in een bedrijfseigen webportal. Zo zijn de
inspectie en de eventueel geconstateerde
afwijking(en) direct zichtbaar op deze
webportal.
Werkwijze bij eenduidige
afwijkingen
KAM-medewerkers gebruiken deze
webportal, koppelen acties aan geconstateerde afwijkingen en wijzen een actiehouder aan. De actiehouder voert vervolgens
de actie uit en beschrijft wat hij gedaan
heeft, eventueel onderbouwd met documentatie. Ook dit geschiedt via het
KAM-WEB 1.1. De KAM-medewerker
beoordeelt vervolgens de gedane actie
en als de actie goed is uitgevoerd,
keurt hij deze actie goed en sluit hij het
afwijkingsdossier. Met deze opgedane
kennis bouwen wij een kennisdatabank
op en vervolgens is deze kennisdatabank
een uitermate effectief hulpmiddel bij
diverse interne overlegstructuren, zoals
een uitvoerdersvergadering en een
VGWM-kwartaaloverleg.

KAM-medewerker Wim Bennink
over KAM-WEB 1.1
“Met de komst van KAM-WEB 1.1 is direct
zichtbaar waar wij als organisatie staan
op het gebied van kwaliteit en veiligheid.
Zo moesten wij in het verleden nog fysiek
achter registraties aan en was voor de
operationele medewerker niet zichtbaar
wat er met zijn registratie werd gedaan.
Nu komt een registratie binnen op het
moment dat de medewerker wegrijdt van
de geïnspecteerde werkplek en krijgt hij
dezelfde dag nog terugkoppeling. Kortom,
hij ziet dus wat er met de registratie
gebeurd is”, aldus Wim Bennink.
Wat betekent KAM-WEB 1.1. voor
u als onze relatie?
Door middel van KAM-WEB 1.1. maken
wij voor u de kwaliteit en veiligheid
inzichtelijk binnen van Voskuilen. In de
toekomst betekent dit dat u van ons een
inlogaccount ontvangt. Met behulp van dit
account kunt u zelf onze registraties, het
afwijkingenproces en trends inzien op de
momenten dat het u uitkomt. Daarnaast
kunnen we het KAM-WEB 1.1. gebruiken
op tactisch en operationeel niveau,
waardoor we de onderwerpen kwaliteit
en veiligheid nog beter met elkaar kunnen
bespreken.

Van Voskuilen
Relatiedagen:
een terugblik
Met veel plezier kijken wij terug op
onze relatiedagen die op 3, 17 en 30
september georganiseerd zijn in
respectievelijk Apeldoorn, Harmelen en
Zoeterwoude. Wij werden blij verrast
door uw massale opkomst!
De relatiedagen stonden in het teken van
ons 50-jarig bestaan. Nadat wij onze
gasten welkom hadden geheten met een
drankje en verschillende hapjes, was het
woord aan Albèr van Ee. Hij gaf zijn blik
op de visie, missie en toekomst van
Van Voskuilen. Vervolgens gaf Frans van
Voskuilen op zijn bekende warme wijze aan
hoe wij deze 50 jaar samen met u hebben
beleefd. Ook sprak hij zijn vertrouwen uit
over de toekomst, waarbij samenwerking
en respect de sleutelwoorden zijn. Naast
serieuze woorden, was er gelukkig ook
genoeg ruimte voor een vrolijke noot.
Zo was er een cabaretvoorstelling waarin
onze organisatie op de hak werd genomen.
Aansluitend maakten onze relaties massaal
gebruik van de gelegenheid om nader
kennis te maken met onze dienstverlening
en het materieel dat we hadden uitgestald.
Daarnaast was er ook voldoende tijd om te
netwerken in deze gezellige ambiance,
waarbij de gasten konden genieten van een
uitgebreid à la card diner. Wij kijken dus met
ontzettend veel plezier terug op deze
geslaagde relatiedagen en willen al onze
relaties dan ook hartelijk bedanken voor de
aanwezigheid, alle attenties en hartverwarmende reacties! U heeft deze dagen voor
ons onvergetelijk gemaakt.

Bezoek ook eens onze websites voor meer
informatie over onze dienstverlening en
specifieke expertise: www.voskuilen.nl
en www.gasregeltechniek.nl.

CERTIFICATEN

Stadsverwarmingsstations
Vanaf het begin van dit jaar is van Voskuilen Woudenberg b.v. actief met het
realiseren van warmtestations. Deze stations bestaan o.a. uit regelstraten,
pompunits, warmtewisselaars en drukregelapparatuur die in primaire en
secundaire stadsverwarmingsnetten worden geplaatst voor het regelen van
de volumestroom, werkdruk en temperaturen.
Vele honderden stadsverwarmingsinstallaties voldoen niet meer aan de normen
van deze tijd op het gebied van veiligheid,
efficiëntie, capaciteit en bedrijfszekerheid,
waardoor het noodzakelijk is deze te vervangen. Van Voskuilen is in staat om u een
compleet maatwerkpakket aan te bieden op
het gebied van stadsverwarmingsstations:
van engineering tot aan de oplevering van
de installatie. Samen met de gebruikers

(musea, woningcoöperaties, ziekenhuizen
en warenhuizen) stelt van Voskuilen een
planning op, waarbij het uitgangspunt is om
de gehele ombouw te realiseren zonder dat
de gebruikers er al te veel hinder van hebben. Dat is soms nog een hele uitdaging,
maar onze medewerkers gaan dit soort
uitdagingen graag aan.

Op dit moment renoveren wij vooral oude
stadsverwarmingsstations uit de beginjaren
van het stadsverwarmingstijdperk voor Eneco
Warmte & Koude in Rotterdam. Sinds de start
in februari hebben we met een kleine groep
mensen, en tot grote tevredenheid van onze
opdrachtgever, al twaalf stadsverwarmingsstations gerenoveerd en de volgende renovaties
staan alweer op de planning om uitgevoerd
te worden. Om onze dienstverlening op het
gebied van stadsverwarmingsstations nog
verder uit te breiden, zijn we momenteel in
gesprek met diverse partijen. Het ziet ernaar
uit dat we op korte termijn nog meer mooie
opdrachten kunnen verwachten. Mooie
vooruitzichten voor een warme toekomst!
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