g

Juli 2018

In deze editie:
•
•
•
•
•
•

Vanuit het bestuur: Wij wensen u een fijne vakantie!
ALV groot succes: Eerste VMS Branchecertificaat Bestratingsmachinist uitgereikt
De VMS groeit gestaag: We stellen acht nieuwe leden voor
Helpdesk AFNL: Maak er gebruik van!
VMS Branchecertificaat Straatmaker: Geslaagden
Wie, wat, waar?

Vanuit het bestuur

Wij wensen u een fijne vakantie!
Afgelopen mei heb ik de voorzittershamer over genomen
van Joop Polfliet. Ik stel me even kort voor.
Ik ben Leonard van der Velde (34 jaar), ben getrouwd en
heb vier kinderen.
Sinds 2004 werk ik met veel plezier bij de Gemeente
Rotterdam in verschillende functies. Ik heb een brede
technische ervaring in buitenruimteprojecten. Sinds 2011
werk ik bij Stadsbeheer. Eerst als beheerder van civiele
kunstwerken, op dit moment als Asset Manager. Ik ben
verantwoordelijk voor het strategische en technische
beleid voor de Rotterdamse wegen en openbare
verlichting.
Met mijn motto ‘samen vernieuwen en
ontwikkelen’ hoop ik met de Vereniging Modern
Straatwerk een zinvolle bijdrage te leveren aan een
duurzame toekomstbestendige bestratingsbranche.

We hebben maar liefs acht nieuwe leden mogen
verwelkomen: GPS-Buddy Nederland, Willemsen Infra,
Krinkels, Van Wijk Wegenbouw, Nederlandse
Inkoopcombinatie Wegenbouw (NiCW), A.W. Rijneveld
Infra, Stadswerk en Gebr.Oomen. In deze Nieuwsbrief
stellen we de nieuwe leden kort aan u voor.

En nu na krap anderhalve maand als voorzitter aan het
werk bij de VMS, staat de zomervakantie alweer voor de
deur. Tijd om even terug te kijken op een prima halfjaar.
De ALV van 29 mei was een succes en werd, ondanks de
hitte, druk bezocht. Tijdens de ALV werd het eerste VMS
Branchecertificaat Bestratingsmachinist uitgereikt. U leest
er meer over in deze Nieuwsbrief.
Tijdens de ALV heeft u kunnen horen van welke diensten u
als lid van de VMS gebruik kunt maken van de
Aannemersfederatie Nederland (AFNL). In deze
Nieuwsbrief vindt u alles nog eens kort op een rij.

Wij blijven ons inzetten om de Beoordelingsrichtlijn (BRL)
9334 uit te rollen. Steeds meer gemeenten schrijven de
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 9 kandidaten het branchecertificaat behaald,
waarvan ook de eerste gediplomeerde op onze nieuwe
examenlocatie in Bilthoven.
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In januari 2019 staan wij weer met een VMS-plein op de
InfraTech staan. Heeft u interesse, neem dan contact op
met ons (Sylvia Ligthart M 0651 644 801).

Rest mij nog om u, naast veel leesplezier, een heerlijke
vakantie toe te wensen!
Tot na de zomer!

Het jaar 2019 is ook ons jubileumjaar. Op 14 juni 2019
bestaat de VMS exact 25 jaar. Een jubileumcommissie is
bezig om een aantal leuke activiteiten te organiseren. Na
de zomer hoort u hier meer over!

Leonard van der Velde
Voorzitter VMS

ALV groot succes

Eerste VMS Branchecertificaat
Bestratingsmachinist uitgereikt
Op 29 mei werd de Algemene Ledenvergadering (ALV)
gehouden bij het Materiaalbureau van de Gemeente
Amsterdam. De ALV werd druk bezocht, ondanks het zeer
warme weer. Colberts vonden al snel hun weg naar
kapstok en stoel.
Na ontvangst werden de gasten met busjes naar het
project ‘Hergebruik gebakken klinkers’ op De Heining
gebracht. Dit is een project waar klinkers worden
hergebruikt. Op de Heining worden ze schoon gemaakt
en weer gepakketteerd voor hergebruik. Een mooi
duurzaam project.

Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam zette
uiteen waarom en hoe zij ervoor hebben gekozen de BRL
9334 voor te schrijven in de nieuwe raamcontracten voor
onderhoud.

Weer terug van het project startte de ALV in een zaal met
tropische temperatuur. Tijdens de ALV werd Leonard van
der Velde op voordracht van het bestuur gekozen tot
nieuwe voorzitter. Bij de rondvraag droeg Joop Polfliet de
voorzittershamer over aan zijn opvolger. Ook werd Karin
van Roode van Van Roode Infra welkom geheten als nieuw
bestuurslid.
Er waren drie sprekers. Jorrit Kalt van het

Walter Sweep (ICASS) en Bas Drijvers (gemeente
Eindhoven) vertelden over het samen ontwikkelde ICASS
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systeem, een applicatie die de communicatie tussen
gemeente en uitvoerende partijen bij projecten
ondersteunt. Aanleg en beheer van civiele infrastructurele
voorzieningen in de openbare ruimte is ronduit complex.
Tel daarbij de ontwikkelingen op het vlak van
duurzaamheid, digitalisering en de aantocht van nieuwe
wet- en regelgeving op en het is niet moeilijk om de
uitdaging te zien waar een gemeente voor staat. ICASS is
een systeem waar mee een gemeente overzicht en
controle op al deze onder- en bovengrondse
werkzaamheden kan behouden.
Truus Remkes en Martin van Veen van de AFNL gaven een
presentatie over wat de AFNL voor onze leden kan
betekenen. Elders in deze nieuwsbrief is een artikel aan dit
onderwerp besteed.

Op dit moment is er geen opleiding die aansluit op het
uitvoeren van straatwerk met een bestratingsmachine. De
VMS heeft een aantal uitgangspunten en eisen
geformuleerd waaraan de door de kandidaten af te leggen
vakbekwaamheidsproef moeten voldoen.
Mark heeft de vuurdoop van de bekwaamheidsproef met
verve doorstaan. Na de zomer verwachten we zover te
zijn, dat gegadigden zich hiervoor kunnen aanmelden.

Tijdens de ALV werd het eerste VMS Branchecertificaat
Bestratingsmachinist uitgereikt aan Mark van Herk van
Kraaijeveld’s Aannemingsbedrijf. Martin Vijn van SPG
Noord Holland reikte het certificaat uit. De vraag voor een
Branchecertificaat Bestratingsmachinist komt voort uit de
wens van enkele gecertificeerde bedrijven.

De VMS groeit gestaag

We stellen acht nieuwe leden voor
Afgelopen halfjaar kreeg de VMS er maar liefs acht
nieuwe leden bij: GPS-Buddy Nederland, Willemsen Infra,
Krinkels, Van Wijk Wegenbouw, Nederlands
Inkoopcombinatie Wegenbouw (NiCW), A.W. Rijneveld
Infra , Stadswerk en Gebr. Oomen. In onderstaand stukje
worden zij kort aan u voorgesteld.

GPS-Buddy Nederland
GPS-Buddy uit Almere is pionier op het gebied van
fleetmanagement systemen. GPS-Buddy is opgericht in
2003 door een tweetal gepassioneerde en gedreven
ondernemers en is inmiddels uitgegroeid tot een
internationaal opererende organisatie, actief in 22 landen.
GPS-Buddy heeft ruim 1600 bedrijven als klant. Ruim 70
medewerkers bouwen dagelijks aan het succes van GPSBuddy.
In 2006 heeft GPS-Buddy een Joint-venture gesloten met
GARMIN International Inc. Dit heeft geresulteerd in een
synergetische samenwerking tussen 2 ervaren spelers
waardoor koppeling tussen de beider systemen eenvoudig
te realiseren is.
In juni introduceerde GPS-Buddy twee magnetische asset
tracking systemen: de GPS-Buddy AT-L en de GPS-Buddy
AT-S. Deze systemen bieden een kostenefficiënte
oplossing voor het lokaliseren van bedrijfseigendommen
zonder stroomvoorziening.

Willemsen Infra
Willemsen Infra, gevestigd in Vleuten, is een allround
bedrijf op het gebied van infra. Willemsen Infra werkt met
enthousiasme aan diverse projecten in de grond-, weg- en
waterbouw. Willemsen Infra voert al enige jaren
calamiteitwerkzaamheden uit voor o.a. gemeente Rhenen
en gemeente Utrecht. Willemsen Infra herstelt,
onderhoudt en realiseert riolerings-, straat- en
saneringswerkzaamheden.
Hans Willemsen nam in het verleden de stap voor zichzelf
te beginnen als onderaannemer in bestratingswerken.
Door de jaren heen heeft het bedrijf zich langzaam maar
zeker doorontwikkeld tot hoofdaannemer voor zowel
straat- als rioleringswerk.
Door het ontwikkelen van innovaties is o.a. Wikrib
ontstaan. Wikrib is een applicatie voor het registreren en
digitaliseren van gegevens voor een transparante en realtime overdracht naar de opdrachtgever.
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Krinkels
Krinkels is een aannemer op het gebied van groen, infra,
water en sport. Duurzaam kwaliteitsbeheer en vakkundige
inrichting van de openbare ruimte in Nederland is de
kracht en specialiteit van Krinkels. Vanuit het
hoofdkantoor in Breda realiseert Krinkels met ruim 250
medewerkers een jaaromzet van ongeveer 69 miljoen
euro. Krinkels bestaat al meer dan 60 jaar, maar ziet
zichzelf nog steeds als een jong, dynamisch en
resultaatgericht bedrijf.
Krinkels werkt door heel Nederland. Naast het
hoofdkantoor heeft Krinkels vestigingen in Alkmaar,
Arnhem, Eindhoven, Heerlen, Hengelo, Nagele, Venlo,
Wateringen, Wouw en Zuidwolde. Door de landelijke
spreiding staat Krinkels altijd dicht bij haar klanten, wat
het mogelijk maakt zowel regionale als landelijke klanten
te bedienen. Opdrachtgevers zijn o.a. Rijkswaterstaat, NS,
Ministerie van Defensie, diverse waterschappen,
gemeenten, provincies, bedrijven en instellingen.

Van Wijk Wegenbouw
Van Wijk Wegenbouw B.V. is sinds 1992 uitgegroeid tot
een gerenommeerd bedrijf met aanzienlijke vakkennis op
het gebied van de aanleg van wegen, bermverharding,
bestrating, beschoeiing en riolering. Van Wijk Wegenbouw
werkt met goed (VCA**) gekwalificeerd personeel, waarbij
niets onmogelijk is. Door certificering wordt er zorg
gedragen dat er constant voldaan wordt aan de huidige
normen en eisen en dat er kan worden geanticipeerd op
toekomstige ontwikkelingen, waardoor kwaliteit
gewaarborgd blijft.

Nederlandse Inkoopcombinatie Wegenbouw (NiCW)
NiCW is een professionele en actieve inkoopcombinatie
voor middelgrote aannemers. Met kennis van zaken
maakt NiCW raamcontracten en begeleiden hun ervaren
professionals de inkoop van civieltechnische projecten.
Door krachten te bundelen, versterkt NiCW de
marktpositie van middelgrote aannemers. Dit gebeurt
onder meer door doelgerichte en efficiënte inkoop en het
onderling uitwisselen van kennis en kunde.

De corebusiness van NiCW is het afsluiten van
inkoopcontracten in de breedste zin van het woord. NiCW
heeft in de afgelopen 10 jaar een schat aan kennis en
ervaring opgebouwd. Dit biedt direct rendement aan de
leden, want NiCW heeft volledige contracten voor onder
meer de productgroepen betonbestrating, gebakken
bestrating, beton- en kunststofriolering en hout. Ook
algemene zaken zoals telefonie en brandstof worden
gezamenlijk ingekocht wat veel voordeel voor leden
oplevert.

A.W. Rijneveld Infra
AW Rijneveld Infra is gevestigd in Mijdrecht en Aalsmeer
en houdt zich bezig met onderhoudsgerelateerde
projecten op het gebied van grond-, weg- en waterbouw.
Dergelijke projecten vragen om vakkundige mensen en
een zeer flexibele organisatie.
AW Rijneveld Infra richt zich o.a. op OMOP-bestekken en
calamiteiten, asfaltreparatiewerkzaamheden en
rioolherstel, maar ook de grotere projecten op het gebied
van grond-, weg- en waterbouw behoren tot de
mogelijkheden.
AW Rijneveld Infra werkt voor verschillende gemeenten,
de luchthaven Schiphol, woningbouwcorporaties,
projectontwikkelaars, zowel voor onderhoudswerk als
voor de uitvoering van een totaalproject.

Stadswerk
Vereniging Stadswerk Nederland biedt aan alle
Nederlandse gemeenten een forum om kennis en ervaring
op een breed terrein uit te wisselen. De openbare ruimte,
de fysieke leefomgeving is een heel kostbaar bezit. Daar
gebeurt het, daar krijgt de cultuur van de samenleving
vorm en ontwikkelt een gemeente identiteit. Wat is er
nodig om onze fysieke leefomgeving goed te ontwerpen,
in te richten en te beheren? En hoe kan dit samen met
betrokken burgers? Vraagstukken waar alle gemeenten en
hun ketenpartners mee bezig zijn.
Stadswerk verbindt mensen en partijen. Dit netwerk vindt
elkaar op diverse bijeenkomsten: studiemiddagen,
4

Stadswerkcafés, excursies en symposia. Maar ook online
stimuleert Stadswerk ontmoeting: een website
met besloten deel voor leden. Op deze manier kunnen
Stadswerkers elkaar eenvoudig vinden, bijvoorbeeld op
regio, vakgebied of specifieke competenties.

Gebr. Oomen
Aannemingsbedrijf Gebr. Oomen is een aannemersbedrijf

in Sprundel op het gebied van grond-, weg- en waterbouw.
Gebr. Oomen levert totaaloplossingen op het gebied van
grondwerken, leidingwerk, verhardingen en kleinschalige
waterbouwkundige werken. Jarenlange kennis en ervaring
worden gecombineerd met vakmanschap en
vernieuwende technieken en materialen
Aannemingsbedrijf Gebr. Oomen werkt voor zowel
regionale als lokale overheden, projectontwikkelaars,
bouwbedrijven en het midden- en kleinbedrijf. Het
werkgebied van Gebr. Oomen strekt zich uit tot NoordBrabant, Limburg, Zeeland, Noord- en Zuid Holland.
Aannemingsbedrijf Gebr. Oomen is een onderdeel van
de Gebr. Oomen Groep.

Helpdesk AFNL

Maak er gebruik van
Truus Remkes en Martin van Veen gaven op de ALV een
presentatie over wat de AFNL voor de VMS-leden kan
betekenen. We zetten de verschillende diensten nog
even op een rijtje.
Martin van der Veen en Truus Remkes bemensen de
helpdesk van de Aannemersfederatie. Zij kunnen snel
antwoord geven op vragen en problemen. In het
algemeen kunt u bij Martin terecht met vragen over
arbeidsvoorwaarden, CAO en sociale zekerheid, bij Truus
over bouwrecht, fiscale zaken en het Bouwbesluit.
De ledenservice en dienstverlening van de AFNL bestaat
uit de volgende zaken:
- Collectieve belangenbehartiging
- Ledeninformatie
- Telefonische helpdesk
- Individueel advies - dossierbehandeling
- Website (Kennisb@nk en Informatiecentrum)

Collectieve belangenbehartiging
De AFNL maakt zich sterk voor collectieve
belangenbehartiging. De AFNL heeft
vertegenwoordigingen in de CAOonderhandelingsdelegatie, BTER-bestuur - werkgroepen,
bestuur Stichting Volandis, de Regieraad Bouw, VNO/NCW
- MKB Nederland en zet zich samen met de Stichting AFNL
NOA in voor de politieke lobby.

Ledeninformatie
Bij de belangenbehartiging hoort ook
informatieverstrekking aan de leden van de aangesloten
organisaties. Dat gebeurt via het Ledenbulletin, de GAzet
en BouwBelang. Hier vindt u allerlei informatie over CAOzaken, arbeidsvoorwaarden, sociale verzekeringen, fiscale
zaken, bedrijfsvoering en overige wet- en regelgeving.
Helpdesk en dossierbehandeling
De AFNL onderscheidt eerstelijns en tweedelijns advies.
Martin geeft hoofdzakelijk eerstelijns advies. Dat gebeurt
eigenlijk altijd telefonisch. U moet hierbij denken aan:
uitleg CAO-bepalingen, arbeidsrecht, ontslagzaken,
loontechnische zaken, sociale verzekeringen, wet
ketenaansprakelijkheid en bouwrecht.
Truus doet meer de tweedelijns advies: individueel advies
- dossierbehandeling en bedrijfsbezoeken. U kunt hierbij
denken aan een geschil met een werknemer over
toepassing van CAO-bepalingen, ontslagzaken, inlenen van
personeel/ozp-ers, arbeidsongeschiktheid, contracten en
uitvoering van meer- en minderwerk.

Website
Op de website staat een besloten gedeelte, de
kennisb@nk, alleen voor leden. U moet hier inloggen. Via
de AFNL kunt u hier inloggegevens voor krijgen. Op dit
besloten gedeelte staat informatie die voor uw
bedrijfsvoering van belang is bijvoorbeeld een model
aannemingsovereenkomst, verschillende modellen
bouwproces, een model arbeidsovereenkomst, een
loonkostenberekenaar (Excel) en een calculatie/offerteprogramma (Excel).
Via de website vindt u ook de link naar het AFNL innovatieen informatiecentrum (www.afnl-iic.nl). Hier staat
informatie over de CAO Bouw en Infra, bouwvakvakanties,
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lonen en loonkosten-nettoloon.

verzekeringsdeskundigen, reïntegratiespecialisten, waar zij
op terug kunnen vallen als zij u zelf niet kunnen helpen.

Daarnaast beschikken Truus en Martin over een uitgebreid
netwerk van goede specialisten, zoals juristen,

VMS Branchecertificaat Straatmaker

Geslaagden
De volgende kandidaten feliciteren wij van harte met het
behaalde VMS Branchecertificaat Straatmaker:
Jos Scholman Groen BV
Jasper Willem van den Ham
Krinkels BV
Marinus Willem Petrus Roozeboom
Johan Gerardus Machiel Geurts
Remon Wilhelmus van den Dam
Johannes Antonius Maria Oostvogels
Theodorus Johannes Antonius Lips

De Krom
Raymond Antonius Aloysius Martinus Deckers
Jurgen Johannes Antonius Theuns
AH Bestratingen
Marthijn Gerardus Pieter Groeneweg
De volgende kandidaat feliciteren wij van harte met het
behaalde VMS Branchecertificaat Bestratingsmachinist:
Kraaijeveld’s Aannemingsbedrijf
Mark van Herk

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 9334 (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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