
Van Voskuilen stimuleert ‘het leren’ niet 
alleen op uitvoerend vlak. Ook assistent-
uitvoerders worden, na het succesvol 
afronden van hun vooropleiding op  
mbo- of hbo-niveau, verder branche-
gericht geschoold bij de KIWA voor ‘gas’, 
‘energiekabels’ en ‘water’. Op deze manier 
bouwen zij de benodigde expertise op 
qua ondergrondse infrastructuur. Enkele 
medewerkers binnen onze organisatie 
hebben inmiddels opleidingen afgerond op 
het gebied van hogere veiligheidskunde, 
metaalbewerking (niveau 2), technische 
bedrijfskunde en hoger management 
(hbo-niveau). Vele medewerkers van 
Van Voskuilen zijn dus druk bezig geweest 
met opleidingen. Dit leidde ertoe dat de 
directie van Van Voskuilen op 17 februari jl. 
maar liefst 31 collega’s in het zonnetje kon 
zetten die hun felbegeerde diploma 
hebben gehaald. 

HOE BLIJVEN WIJ EEN GOEDE 
GESPREKSPARTNER VOOR U?
Omdat wij u als klant altijd kwaliteit willen
bieden en een goede, professionele 
gesprekspartner voor u willen blijven, 
hebben wij ons communicatietraject in 
kaart gebracht. Zodat duidelijk is met wie, 
op welke wijze en op welk niveau er met 
opdrachtgevers gesproken wordt. Om de 
verbinding met onze opdrachtgevers nog 
verder te verstevigen en te verbeteren, 
heeft van Voskuilen besloten om over te 
gaan tot een verdere ontwikkeling van 
leiderschap binnen onze organisatie. 
De ontwikkeling van het persoonlijke 
leiderschap heeft impact op de gehele 
organisatie. Het doel is dat er een meer 
flexibele structuur ontstaat, waarbij
eigen verantwoordelijkheid en een groot 
‘wij-gevoel’ centraal staan. Op deze 
manier willen wij onze medewerkers 
continu stimuleren en ontwikkelen, 
zodat zij in staat blijven om in te spelen 

Klaar voor de toekomst! 
De veranderende maatschappij en de vragen en wensen van onze opdrachtgevers 
zorgen ervoor dat onze organisatie in ontwikkeling blijft. Om naar wens te kunnen 
blijven functioneren, stimuleren en investeren wij graag in de ontwikkeling van 
onze medewerkers. Zij zijn immers het grootste en belangrijkste kapitaal binnen 
onze organisatie. Sinds 2011 hebben wij, in samenwerking met het Deltion 
College, al een eigen bedrijfsschool waar wij jongeren opleiden tot ‘monteur gas, 
water en warmte’. Het uitgangspunt hierbij is werkend leren: vier dagen werken 
in een praktijkomgeving en één dag per week plaatsnemen in de schoolbanken 
voor de theoretische lesstof. Het is gebleken dat dit concept erg succesvol is. 
Er is sprake van wederzijdse interesse, zowel voor het vak als voor elkaar.  

op veranderingen en ontwikkelingen in de 
markt. Als werkgever richten wij ons ook 
op duurzame inzetbaarheid, zodat onze 
medewerkers gezond en gemotiveerd 
kunnen blijven werken. Onze leidinggevende, 
managers en stafleden gaan het manage-
ment developmenttraject de komende 
twee jaar uitvoeren. Vanzelfsprekend 
blijven onze familiewaarden hierbij het 
uitgangspunt vormen van onze bedrijfscul-
tuur. 

UITBREIDING EXPERTISE 
DATATECHNIEK
Naast onze innovatieve kernactiviteiten op 
het gebied van infratechniek van kabels, 
leidingen en regeltechniek, heeft van 
Voskuilen ook stappen gemaakt om zich 
nog meer te specialiseren in datatechniek. 
In maart 2015 hebben wij nieuwe proces-
sen toegevoegd aan ons Certificaat van de 
Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven 
(CKB). Deze processen hebben betrek-
king op het leggen van glasvezelbuizen, 
het inblazen van glasvezelkabels en het 
afmonteren van de glasvezel vezels. De 
KIWA heeft deze processen beoordeeld 
en vervolgens goedgekeurd conform de 
vastgestelde normen. Met de uitbreiding 
van onze kennis en kunde op dit gebied, 
kunnen wij u een nog bredere en betere 
dienstverlening bieden. Dus mocht u 
ondersteuning kunnen gebruiken bij dit 
soort werkzaamheden, dan helpen wij u 
hier graag bij! Wij kunnen dit bijvoorbeeld 
combineren met het leggen van midden-
spanningskabels. Mocht u meer willen 
weten over deze specifieke dienstverlening, 
neem dan contact met ons op via
woudenberg@voskuilen.nl of via 
033 285 99 50. 
Op basis van al deze ontwikkelingen kunt u 
erop rekenen dat van Voskuilen ook in de 
toekomst een deskundige en goede partner 
voor u blijft!
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Voorwoord
Geachte relatie,

Wij vinden het belangrijk dat onze relaties er zeker 
van zijn dat zij ook in de toekomst kunnen rekenen 
op van Voskuilen Woudenberg b.v. Het thema dat 
dan ook centraal staat in deze nieuwsbrief, is: 
Klaar voor de toekomst!

Als eerste brengen wij graag een organisatie-
wijziging bij u onder de aandacht. Albèr van Ee 
is vanaf 1 februari jl. toegetreden tot de algemene 
directie, naast Frans van Voskuilen. Hierdoor is 
de functie van operationeel directeur vervallen, 
waardoor Jacco Bol doorstroomt naar de functie 
van operationeel manager. 

In deze nieuwsbrief kunt u ook meer lezen over 
het management developmenttraject waarmee 
we aan de slag gaan binnen onze organisatie. Dit 
traject richt zich met name op de van Voskuilen 
leiderschapsstijl, die ook wel omschreven wordt 
als `inspirerend operationeel leiderschap`. Het 
doel hierbij is onder andere om onze medewerkers 
te blijven motiveren en inspireren, zodat zij 
goed blijven presteren en zodat u kunt blijven 
vertrouwen op onze goed opgeleide medewerkers 
en servicegerichte dienstverlening. En om bij 
het onderwerp ‘goedopgeleide medewerkers’ 
te blijven, besteden we in deze nieuwsbrief ook 
aandacht aan de medewerkers die onlangs zijn 
geslaagd voor een opleiding. 

Verder treft u informatie aan over een nieuwe 
noodset voor gasregeltechniek. Deze noodset 
verhuren wij al aan enkele van onze relaties 
en wellicht is dit ook een product waar u in de 
toekomst graag gebruik van wilt maken. 

Tot slot stellen wij u op de hoogte van het feit dat 
wij aan het begin van dit jaar een nieuwe vestiging 
hebben betrokken in Alphen aan den Rijn. Sinds 
kort beschikken wij ook over een vestiging in 
Raamsdonkveer, waar we druk bezig zijn met 
het ontplooien van een nieuwe discipline: 
het engineeren, bouwen en plaatsen van 
warmtestations. Dus als u hulp nodig heeft bij 
het vervangen en aanpassen van bestaande 
warmtestations, dan hebben wij deze expertise 
ook voor u in huis. Kortom, ontwikkelingen 
genoeg. Veel leesplezier gewenst! 

Met vriendelijke groeten,
Frans van Voskuilen en Albèr van Ee
 



De klant en de klanttevredenheid van 
onze klanten staan centraal bij van 
Voskuilen. Hoewel wij tevreden zijn 
over de huidige waardering bij onze 
opdrachtgevers, hebben wij besloten 
om het proces van klanttevreden-
heidsmetingen nog verder uit te 
breiden. 

Juist omdat we zo veel waarde hechten 
aan klanttevredenheid vinden we het 
belangrijk om dit nog beter in kaart te 
brengen. 

De invloed van stads- of gebiedsregis-
seurs groeit tijdens de uitvoering van de 
projecten. Dus wij willen ook graag weten 
hoe zij onze dienstverlening waarderen. 
Daarnaast gaan wij de mening van de 
burgers proactief meewegen in onze 
klanttevredenheidsmetingen door burgers 
én gemeenten bij deze metingen te 
betrekken. 

HOE EN WAAROM?
Al onze operationele medewerkers zijn 
uitgerust met een tablet waarop o.a. een 
applicatie staat voor het meten van de 
klanttevredenheid. Dit betekent dat wij op 
locatie snel in staat zijn om te evalueren 
hoe projecten verlopen en, indien nodig, 
direct kunnen bijsturen. 

Van Voskuilen is van mening dat klant-
tevredenheidsmetingen een blijvende 
bijdrage leveren aan onze procesverbete-
ringen, waardoor wij u als opdrachtgever 
nog beter van dienst kunnen zijn. 
Dit is precies de reden waarom we 
hebben besloten om onze metingen te 
verdiepen en te verbreden. Het belang 
van onze klanten en van de samenleving 
is én blijft onze belangrijkste focus. 

Aan de slag met onze communicatie 
In het artikel ‘Klaar voor de toekomst!’ 
kwam al naar voren dat van Voskuilen 
druk bezig is met het gehele 
communicatietraject. 

Nu hebben wij niet alleen kritisch gekeken 
naar onze interne, maar ook naar onze 
externe communicatie. Hiervoor zijn wij op 
zoek gegaan naar mensen die ons begrijpen 
op communicatie- en marketingvlak, zodat 
wij onze externe communicatie naar een 
hoger niveau kunnen tillen. 

Na een uitgebreide selectie- en kennis-
makingsprocedure heeft het reclame-
bureau Zeker Zichtbaar de essentie voor 
ons weten te raken. Inmiddels hebben wij 
de kick-off gehad en gaan we gezamenlijk
aan de slag om creatief te communiceren, 
op basis van onze huidige herkenbaarheid. 
De eerste ideeën liggen al bij ons op tafel 
en u als klant ziet binnenkort ook het 
resultaat hiervan. Wij zijn blij met deze 
nieuwe ontwikkelingen en hopen op een 
langdurige samenwerking.  

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

De stations zijn zeer breed inzetbaar. Zo 
beschikken ze over een inlaatdruk variërend 
van 2,5 tot 16 bar en het is mogelijk om de 
druk variërend te reduceren tot een mini-
mum van 30 mbar. Wij leveren de stations 
met verschillende in- en uitlaataansluitingen, 
waardoor u zeker weet dat u bij het aan-
sluiten niet voor verrassingen komt te staan. 

HEEFT U INTERESSE IN DIT 
GASREGELSTATION? 
U kunt het mobiele station bij ons huren en 
zelf aangeven hoe lang u dit product wilt. 

Indien gewenst, helpen wij u bij het 
aansluiten en inbedrijfstellen van het 
station. Voor meer informatie hierover 
verwijzen wij u naar onze speciale website 
www.gasregeltechniek.nl. 

Ook het transport van mobiele 
gasregelstations regelen wij graag voor u. 
Dus heeft u behoefte aan meer informatie 
over dubbelstraats gasregelstations? 
Neem dan vandaag nog contact met ons op! 
Bel 033 286 66 85 of stuur een mail naar 
gasregeltechniek@voskuilen.nl. 

Mobiel dubbelstraats gasregelstations te huur  
Vanaf heden kunt u bij van Voskuilen Woudenberg b.v. gebruikmaken van een 
nieuwe service op het gebied van gasregelstations. Het bedrijfsonderdeel 
gasregeltechniek heeft namelijk een mobiel dubbelstraats gasregelstation 
ontwikkeld. Dit station kunt u inzetten bij calamiteiten of onderhoudswerk-
zaamheden, zodat u de leveringsonderbreking tot een minimum beperkt.
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