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Vanuit het bestuur

Afscheid
Het gaat goed met de VMS!
Met pijn in mijn hart kondig ik dan ook mijn afscheid aan.
Door het aanvaarden van een andere functie geef ik eind
mei het stokje over aan een nieuwe voorzitter. We
hebben een geschikte kandidaat gevonden en deze
wordt in de Algemene Ledenvergadering van 29 mei 2018
voorgedragen.
Ik heb me drie jaar met veel plezier voor de VMS ingezet,
veel nieuwe contacten opgedaan en we hebben met
elkaar een aantal zaken van de grond gekregen.
We hebben weer een nieuw lid mogen verwelkomen: D.C.
Molendijk Bestratingen uit Spijkenisse. We stellen D.C.
Molendijk in deze Nieuwsbrief aan u voor.
De werkgroep Co2 heeft haar eerste initiatief online gezet.
U leest er alles over en we nodigen u uit: meld u aan als u
een depot beschikbaar wilt stellen.
Steeds meer gemeenten schrijven de Beoordelingsrichtlijn
(BRL) 9334 voor en er gaan meer bestratingsbedrijven de
certificatie voor de BRL 9334 behalen. In het verlengde
daarvan is de belangstelling voor het VMS
Branchecertificaat Straatmaker groot. Onlangs hebben
weer 3 kandidaten het branchecertificaat behaald. Ook is
er een derde locatie aan de examenlocaties toegevoegd:
SPG midden-Nederland in Bilthoven.
Met de VMS zijn wij aangesloten bij de
Aannemersfederatie Nederland (AFNL). Als lid van de VMS

kunt u gebruik maken van de diensten van de AFNL. In
deze Nieuwsbrief en ook op de aankomende ALV meer
informatie hier over.
De Algemene Ledenvergadering vindt plaats op 29 mei
2018 bij het Materiaalbureau van de gemeente
Amsterdam. Er is weer een leuk project uitgekozen om te
gaan bezichtigen, dus dat belooft een mooie middag te
worden. Binnenkort ontvangt u de uitnodiging voor de
ALV. Houd u er vast rekening mee dat we iets eerder dan
gebruikelijk beginnen, namelijk 14:00 uur.
De werkgroep onderwijs vordert gestaag met haar twee
nieuwe projecten: het ontwikkelen van een
branchecertificaat voor (bestratings)machinisten en het
ontwikkelen van de lesstof voor een module machinaal
straten voor de reguliere opleiding. Over niet al te lang
hopen wij u hier meer over te melden.
In januari 2019 willen wij weer met een VMS-plein op de
InfraTech staan. Zodra we een voorstel hebben ontvangen
van Rotterdam Ahoy met betrekking tot de indeling en
kosten van de stands, informeren wij u hierover.
We zijn met zijn allen met veel zaken bezig. Dat maakt de
VMS zo leuk! En daarom zal ik jullie gaan missen!
Joop Polfliet
Voorzitter VMS
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Bachelor Eind Project (BEP) Industrieel Ontwerpen:
Co2-reductie

VMS start informatieplatform uitwisseling
depots
De VMS is in het kader van duurzaam werken en het
verminderen van de Co2-uitstoot een initiatief gestart
om bedrijven, aannemers en gemeentes de mogelijkheid
te bieden van elkaars gebruik te maken. Organisaties
kunnen aangeven hoeveel ruimte op welke locatie tegen
welk tarief beschikbaar is. Er is ook mogelijkheid een of
meerdere foto’s van het beschikbare depot te plaatsen.
De VMS wil op deze manier een database opbouwen, waar
vragende partijen gebruik van kunnen maken. Indien
iemand gebruik wil maken van een depot, neemt diegene
contact op met de aanbiedende organisatie. De VMS
speelt hier verder geen rol in.

Als een depot beschikbaar gesteld wordt op dit platform,
dan geldt dat als initiatief voor de Co2 Prestatieladder. De
CO2- Prestatieladder is een meetinstrument om bedrijven
die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij het
uitvoeren van projecten. Het gaat daarbij met name om
energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van
materialen en duurzame energie.
Indien u gebruik wilt maken van de mogelijkheid uw depot
beschikbaar te stellen, kunt u hier uw gegevens in vullen.
Voor vragen kunt een mail sturen naar
co2initiatieven@modernstraatwerk.nl of contact
opnemen met Sylvia Ligthart M 0651 644 801.

De winnaar NK Bestraten is

Regio College van SPG Noord Holland
Op 2 en 3 maart jongstleden vonden de Nationale
Kampioenschappen Straatmaker plaats bij het Radius
College aan de Biesdonkweg 31 in Breda. Zie hier een
impressie.
Tien mbo-studenten van de opleiding Straatmaker van het
Regio College, ROC Ter AA, het Koning Willem 1 College,
Zadkine en ROC West-Brabant (Radius College) streden
deze dagen om het nationaal mbo-kampioenschap
Straatmaker 2018.
Voor de tweede keer op rij won het team van het regio
College van SPG Noord Hollend de titel Nederlands
Kampioen Straatmaker.
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Helpdesk AFNL

Maak er gebruik van
Tijdens de ALV op 29 mei aanstaande verzorgt de
Aannemersfederatie Nederland (AFNL) een presentatie
over wat de AFNL voor u als lid van de VMS kan
betekenen.
Doordat de VMS lid is van de AFNL kunt u gebruik maken
van de helpdesk van de AFNL.

De AFNL onderscheidt eerstelijns en tweedelijns advies.
Martin geeft hoofdzakelijk eerstelijns advies. Dat gebeurt
eigenlijk altijd telefonisch. Truus doet meer de tweedelijns
advies: dossierbehandeling en bedrijfsbezoeken.
Daarnaast beschikken Truus en Martin over een uitgebreid
netwerk van goede specialisten, zoals juristen,
verzekeringsdeskundigen, reïntegratiespecialisten, waar zij
op terug kunnen vallen als zij u zelf niet kunnen helpen.

Truus Remkes en Martin van Veen bemensen de helpdesk
van de Aannemersfederatie. Zij kunnen snel antwoord
geven op vragen en problemen. Bij Martin kunt u met
vragen terecht over arbeidsvoorwaarden, CAO en sociale
zekerheid, bij Truus over bouwrecht, fiscale zaken en het
Bouwbesluit.
De AFNL behartigt bovendien de gemeenschappelijke
belangen van het MKB richting politiek, zoals de MKBtoets en loondoorbetaling bij ziekte. Bij die
belangenbehartiging hoort ook informatieverstrekking aan
de leden van de aangesloten organisaties. Dat gebeurt via
het Ledenbulletin (dit bulletin staat hier op de website van
de VMS), de GAzet en BouwBelang.
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Nieuw lid

D.C. Molendijk BV Bestratingen
D.C.Molendijk is een aannemersbedrijf gespecialiseerd in
straat-, grond- en rioleringswerken, dat zich in de loop
der jaren heeft ontwikkeld tot een gerespecteerde
vernieuwende en vakkundige onderneming.

Molendijk onderscheidt zich door een zeer directe nononsense-aanpak, snelheid van werken, deskundige en
kostenbesparende inbreng in de ontwerp/calculatie
kwaliteit en zeker niet onbelangrijk: door een prettige
omgang gedurende het gehele traject.

Molendijk is werkzaam voor gemeentes en bedrijven van
klein tot groot. In de omgeving van Spijkenisse realiseert
Molendijk bestratingswerk voor uiteenlopende projecten.
De stratenmaker bij Molendijk in dienst is gecertificeerd
en heeft genoeg ervaring in huis voor elke klus.

VMS Branchecertificaat Straatmaker

Geslaagden
De volgende kandidaten feliciteren wij van harte met het
behaalde VMS Branchecertificaat Straatmaker:
Cor Kruijenaar
Rob van Dijk
Aannemings- en Wegenbouwbedrijf Verdam B.V.
Pieter Ligchaam
Ligchaam Bestratingen B.V.

Wie, wat, waar
In deze rubriek vindt u links naar interessante artikelen
of documenten.

De VMS
•
•
•
•

De missie en visie van de VMS vindt u hier.
Dit zijn de leden van de VMS!
Wilt u meer informatie over het lidmaatschap van de
VMS?
U kunt zich hier direct aanmelden als lid van de VMS.

VMS Nieuwsbrief
•
•

Aanmelden voor de Nieuwsbrief doet u via deze link.
PS. Wilt u de Nieuwsbrief doorsturen aan uw relaties
en collega’s?

BRL 9334 Straatwerk
•
•
•
•

De VMS brochure BRL 9334 leest u hier.
De BRL 9334 vindt u hier.
Dit zijn de certificaathouders BRL 9334 (SKG-IKOB)
tot nu toe.
Dit zijn de certificaathouders BRL 933 (KIWA) tot nu
toe

VMS Branchecertificaat Straatmaker
•
•
•
•

Informatie over het Branchecertificaat vindt u hier.
Aanmelden voor het VMS Branchecertificaat doet u
hier.
De VMS brochure Branchecertificaat Straatmaker
leest u hier.
Dit zijn de geslaagden tot nu toe.
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