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Voorwoord
Geachte relatie,

‘Door mensen, voor mensen’ is de nieuwe
slogan van Van Voskuilen Woudenberg B.V. Deze
slogan maakt onderdeel uit van onze vernieuwde
huisstijl, die u ‘wellicht ongemerkt’ onder ogen
gaat krijgen.
Wij hebben onze vernieuwde huisstijl voor het
eerst gepresenteerd tijdens onze geslaagde
personeelsbijeenkomst op 29 september en de
onderaannemersbijeenkomst op 30 september jl.
In deze nieuwsbrief blikken wij terug op deze
bijeenkomsten en de onderwerpen die de revue
gepasseerd hebben. Wat wij u wel alvast kunnen
verklappen, is dat zowel de vernieuwde huisstijl
als de insteek van de bijeenkomsten gebaseerd
zijn op de drie belangrijkste pijlers van onze
organisatie, namelijk: sterk, sociaal en

innovatief.
MVO, de veiligheidsladder en ketenintegratie zijn
momenteel belangrijke thema’s binnen Van
Voskuilen. Omdat dit ook belangrijke onderwerpen
zijn voor onze opdrachtgevers, zijn wij vanzelfsprekend bereid om hierin te investeren.
In de vorige nieuwsbrief is al aangegeven dat
Jacco Bol is doorgegroeid naar operationeel
manager en wij zijn er trots op u te kunnen melden
dat Corné Klopman de functie van manager
bedrijfsbureau gaat invullen. Daarnaast hebben
wij een nieuw hoofd KVM (kwaliteit, veiligheid en
milieu) aan ons kunnen verbinden, in de persoon
van Tineke Kleijn. Wij wensen allen succes toe
met deze nieuwe carrièrestap en het verder
ontwikkelen van de bovengenoemde thema’s.
Tot slot besteden wij in deze nieuwsbrief
aandacht aan het NO-Dig Event 2015 dat heeft
plaatsgevonden in Nijkerk. Hier konden onze
relaties en andere beursbezoekers kennismaken
met onze innovatieve dienstverlening op het
gebied van relinen en LMI (live main insertion).
Wij wensen u veel leesplezier!
Met vriendelijke groeten,
Frans van Voskuilen en Albèr van Ee

Goed voorbereid de toekomst in
Op 29 en 30 september jl. organiseerde Van Voskuilen Woudenberg B.V. twee
informatieve bijeenkomsten over het bedrijf ‘nu’ en ‘in de toekomst’ en de
veranderingen die hierbij komen kijken. Op 29 september was de bijeenkomst
voor de eigen medewerkers. Op 30 september was het woord aan onze onderaannemers en zzp’ers, waarbij wij met hen over de toekomst spraken. Op de
bijeenkomsten werden presentaties gegeven en nieuwe promotiefilmpjes
getoond. Daarnaast werd er gesproken over het belang van veiligheid en was
er ook een kennismarkt georganiseerd.
Tijdens de bijeenkomsten sprak Frans van
Voskuilen een hartelijk welkomstwoord uit
en hij zette het programma uiteen. Hij ging
in op de vraag waar Van Voskuilen op dit
moment staat op basis van drie belangrijke
vragen:
• Wie is Van Voskuilen eigenlijk?
• Hoe staan wij in de markt?
• Wat willen wij graag vertellen?

Deze vormen ook de basis van onze nieuwe
huisstijl. Naast een vernieuwd logo, treden
wij de toekomst ook tegemoet met een
nieuwe slogan:

Na de behandeling van deze vragen, en
voordat het woord werd gegeven aan Albèr
van Ee, werd onze nieuwe promotiefilm
vertoond. Omdat deze film op pakkende
wijze laat zien waar ons mooie bedrijf voor
staat, nemen we hem op in onze bedrijfspresentatie. U krijgt deze film dus ook zeker
te zien!

DE TOEKOMST
Door gedegen en breed marktonderzoek
wordt duidelijk hoe wij in de markt staan.
Goed luisteren, veel vragen stellen,
nieuwsgierig zijn en blijven binnen ons
vakgebied, dat blijft hierbij van groot belang.
De marktinformatie die we op basis daarvan
krijgen, biedt vervolgens weer de nodige
aanknopingspunten voor de aannemer
van de toekomst. De rol van Van Voskuilen
gaat in de toekomst ook steeds meer
opschuiven in de keten. Dit vraagt zowel
van ons als onze grote opdrachtgevers een
cultuurverandering.

Tijdens de bijeenkomsten kwamen
onderwerpen zoals kwaliteit, kostenbeheersing, marktverbreding, opleidingen,
ontwikkeltrajecten, veiligheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen
voorbij. Na alle presentaties en discussies
hadden de aanwezigen vervolgens ruim de
tijd om informatie en kennis met elkaar te
delen op de kennismarkt. Er stonden
bijvoorbeeld stands met informatie over
onze innovatieve technieken, LMI,
gasregeltechniek, de digitale monteur,
opleidingen en KVM (kwaliteit, veiligheid
en milieu). Ook een stand met informatie
over onze nieuwe huisstijl mocht natuurlijk
niet ontbreken.
MODERNISERING VAN ONZE
HUISSTIJL
Van Voskuilen wil een zelfstandig, sociaal
sterk en innovatief bedrijf blijven, waarbij zij
zich blijft richten op de infratechniek van
kabels en leidingen en de regeltechniek
die je hierop kunt toepassen. Op basis
hiervan hebben we vastgesteld dat
‘Sterk’, ‘Sociaal’ en ‘Innovatief’ de drie
belangrijkste pijlers zijn voor ons bedrijf.

DOOR MENSEN, VOOR MENSEN.
Omdat mensen binnen ons bedrijf altijd
centraal staan.

Van Voskuilen gaat het onderwerp ‘Veiligheid’
nog meer positioneren binnen de organisatie.
De bewustwording wordt doorontwikkeld
naar gewoonte en we beginnen met de
certificering volgens de “Veiligheidsladder”.
Daarnaast komt ook de klanttevredenheid
nog meer centraal te staan, om op basis
hiervan onze dienstverlening nog verder
te optimaliseren.
Wij zijn met zijn allen het visitekaartje van
ons bedrijf en ons werk. En hoewel er veel
gevraagd wordt, kunnen we samen ook
erg veel aan: één team, één taak! Vanuit
onze drie pijlers ‘Sterk’, ‘Sociaal’ en
‘Innovatief’ gaan we samen op weg naar
een mooie toekomst. Wij zien de toekomst
met groot vertrouwen tegemoet, u toch
ook?

Het NSTT No-Dig Event 2015:
Van Voskuilen Woudenberg B.V. was erbij!
Het NSTT No-Dig Event 2015 stond geheel in het teken van sleufloze vervangingstechnieken.
Als expert op het gebied van sleufloze technieken, was Van Voskuilen Woudenberg B.V.
deze keer ook vertegenwoordigd op de beursvloer. Het NSTT No-Dig Event 2015 was een
tweedaags evenement waarbij kennis opdoen, live demonstraties, nieuwe technieken zien en
natuurlijk netwerken met meer dan 1000 bestaande en nieuwe relaties centraal stond. Van
Voskuilen toonde hier haar innovatieve werkwijze op het gebied van sleufloze technieken,
namelijk: relinen middels de kous en de nieuwe Live Main Insertion techniek (LMI).
RELINEN
Door diverse pilots is het relinen een beproefde
vervangingsmethodiek geworden. Van Voskuilen
past deze techniek op projectbasis toe voor de
meeste netwerkbedrijven in heel Nederland, van
Maastricht tot Leeuwarden. De belangrijkste
sleutelwoorden hierbij zijn: klantvriendelijkheid,
beperkte bereikbaarheid, minimale omgevingsoverlast en milieuvriendelijkheid. Er zijn maar twee
werkputten nodig om de leiding te vervangen en
vervolgens kunnen we de werkzaamheden achter
elkaar uitvoeren, waardoor de overlast voor de
omgeving geminimaliseerd wordt.
Bij deze techniek voorzien wij de binnenzijde van
de grijs gietijzeren leidingen van een gasdichte,
geïmpregneerde, geweven kous. Deze kous
neemt de transportfunctie van de bestaande buis
over, die dan dienst doet als dragende buis.
De binnenzijde van de buis wordt eerst met
hogedruk water gereinigd en vervolgens
gegritstraald. Daarna wordt de kous onder
druk in de buis geperst, voorzien van twee
componenten lijm. De lijm hecht zich aan de
binnenzijde van de buis en wordt door middel
van een UV-lamp uitgehard. Nu is de binnenzijde
voorzien van een uitermate sterke, nieuwe laag.
De aansluitingen worden vervolgens door middel
van een robot van binnenuit open gefreesd.
Op deze wijze vervangt van Voskuilen dagelijks
trajecten tussen de 80 en 100 meter aan
gasleidingen.
LIVE MAIN INSERTION
Een tweede innovatieve sleufloze techniek voor
Nederland is Live Main Insertion (LMI), waarbij
een nieuwe kunststofleiding in de bestaande buis
wordt geschoven. Dit gebeurt onder gasdruk,
zodat de aangesloten percelen op het gas
aangesloten blijven. Deze techniek heeft in
Engeland al zo’n dertig jaar zijn waarde bewezen.
Door middel van deze techniek vervangen ze
daar jaarlijks een slordige 300 kilometer
gasleiding.

CERTIFICATEN

De voordelen van deze techniek zitten met name
in de kostenbesparing en minder overlast voor
de leefomgeving en het milieu.
Bij Live Main Insertion begint men met een
bypass en wordt de grijs gietijzeren leiding
onderbroken. Op de oude leiding wordt een
glandbox gemonteerd. Dit is een soort eindkap
met binnenin een gasdicht membraan. Met
behulp van een speciale kop, die op praktisch
iedere kraan te monteren is, wordt de nieuwe
leiding door het membraan in de bestaande
leiding geschoven.
De nieuwe leiding, opgerold op een speciale
haspelwagen, vult zich met gas. Na dit
inschuiven wordt de leiding losgekoppeld van
de haspel en gemonteerd op de bestaande
gietijzeren leiding. De nieuwe leiding wordt dan
gevoed uit het net en vervolgens kunnen de
woningen worden overgenomen. Hiervoor wordt
een speciale afdichting (insertion seal) in de
ruimte om de nieuwe leiding aangebracht,
om deze ruimte vervolgens af te dichten.
De te saneren woning wordt gasloos gezet,
de gietijzeren leiding geknipt en de dienstleiding
wordt overgezet op de kunststof leiding.
Op deze wijze worden zowel de hoofdleiding als
de dienstleidingen gesaneerd met een minimale
overlast voor de bewoners.
KIES VOOR DE JUISTE TECHNIEK!
Met deze twee nieuwe technieken en de
bestaande traditionele werkwijzen kunt u goede
keuzes maken wat betreft het vervangen van
grijs gietijzeren gasleidingen in Nederland. In de
voorbereiding van een project moet worden
vastgesteld wat de wensen en voorwaarden zijn
voor het desbetreffende project, om vervolgens
te bepalen welke techniek er het beste
toegepast kan worden. Als specialist op het
gebied van ontwerpen, aanleggen en
onderhouden van gas- en waternetten, helpt
Van Voskuilen u graag bij het maken van een
goede en oplossingsgerichte keuze.

Wat betekent Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen bij
Van Voskuilen Woudenberg B.V.?
• Nadenken over hoe we onze mensen
inzetten.
• Nadenken over hoe we met onze
omgeving omgaan.
• Nadenken over onze betrokkenheid
bij de samenleving.
WIJ ZIJN INNOVATIEF
Van Voskuilen is een maatschappelijk betrokken
onderneming en wij willen dit uitdragen door op
een duurzame wijze continu en preventief te
werken aan verbeteringen op het gebied van
milieu, maatschappelijke vraagstukken en
economisch belang. Dit willen wij onder andere
realiseren door trede 4 van de MVO-prestatieladder te bereiken en trede 5 van de CO2prestatieladder te behalen.
WIJ ZIJN SOCIAAL
Bij Van Voskuilen staat de mens centraal.
In overleg met onze stakeholders bespreken
wij sociale, economische en milieukwesties.
Vervolgens koppelen wij hier direct doelstellingen aan. Daarnaast vormt duurzame
inzetbaarheid van personeel een vast onderdeel
van de strategische personeelsplanning. Daar
waar het mogelijk is, betrekken wij in onze
bedrijfsvoering de lokale en sociale markten.
WIJ ZIJN STERK
Van Voskuilen is een zelfstandig familiebedrijf
met ruim 50 jaar ervaring in kabels en leidingen.
Samen met ruim 500 gepassioneerde mensen
werken wij dagelijks aan de netwerken van
energie-, data- en waterbedrijven, netbeheerders, gemeenten en overheden.
Een optimaal veiligheids- en kwaliteitsbewustzijn
van onze medewerkers is hierbij een vereiste.
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