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Geen Metaalnoten meer ontvangen? 
U	kunt	ons	te	allen	tijde	kosteloos	laten	weten	dat	
u	geen	Metaalnoten	meer	van	ons	wilt	ontvangen.	
Afmelden	kan	eenvoudig	via	info@bersselaar.com

Metaalnoten	verschijnt	twee	maal	per	jaar	en	wordt	
gratis verstuurd aan de relaties van Jos van den  
Bersselaar	Constructie	BV.	Alles	uit	deze	uitgave	mag	
worden	overgenomen	en	vermenigvuldigd,	als	de	
bron:	Metaalnoten,	informatiebulletin	van	Jos	van	
den	Bersselaar	Constructie	BV	vermeld	wordt.

C O L O F O N

Jos Schellekens		 40	jaar
Mark van Lier 	 25	jaar

Hoofd	calculatie	Chiel	van	de	Ven	gaat	met	pen-
sioen	en	is	op	dit	moment	druk	bezig	met	het	
inwerken	 van	 nieuweling	
Kees van Gestel,	 die	 we	
hier	 natuurlijk	 graag	 even	
aan	 u	 voorstellen.	 De	 57	
jaar	jonge	Kees	van	Gestel,	
die	op	11	 juni	bij	ons	 aan	
de	 slag	 ging,	 is	 getrouwd	
en	 heeft	 twee	 zoons	 die	
overigens	al	het	huis	uit	zijn.	Zo	is	er	voldoende	
tijd	is	voor	zijn	hobbies	badmintonnen	en	hard-
lopen.	 Fietsen	 doet	 Kees	 ook,	 maar	 dan	 wel	
naar	kantoor	aan	de	Brabantsehoek.	Dagelijks	
toch	meer	dan	30	kilometer.	Sportieve	man	dus.						
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Ziekteverzuim en de kosten ervan vormen 
een terugkerend punt van discussie in ie-
dere bedrijfstak. En hoewel wij er heel veel 
aan doen om het ziekteverzuim zo laag 
mogelijk te houden door onze mensen 
een zo gezond en veilig mogelijke werk-
omgeving te bieden, hebben wij toch te 
maken met een verzuim van zo’n 5%. Wat 
dat concreet, financieel betekent? Even 
een rekensommetje: een ziektedag kost 
gemiddeld 300 euro per dag in de metaal-
branche. Bij een verzuimpercentage van 
5% op een groep van 100 mensen zijn dat 
gemiddeld ruim 1000 ziektedagen per jaar. 
Dan hebben we het dus over een kosten-
post van, schrik niet, 300.000 euro! Heb je 
een personeelsbestand met een wat hoge-
re gemiddelde leeftijd zoals wij (complexe 
projecten vragen nu eenmaal om zeer 
ervaren vakmensen*) dan kan dat aantal 

ziektedagen oplopen naar 2500-3000 per 
jaar als er mensen uitvallen met langdurige 
of zelfs ongeneeslijke ziektes.  Daarachter 
schuilt veel leed, want mensen komen na 2 
jaar ziekte en loondoorbetaling in de WIA 
en moeten hun werkkring gaan verlaten. 
De wetgever dwingt ons bovendien tot 
allerlei re-integratiepogingen en er dient 
een uitgebreid dossier te worden gevormd 
alvorens de overgang naar UWV (ziek uit 
dienst!) kan plaatsvinden. Tegelijkertijd 
beperkt de nieuwe privacywet AVG ons zo-
danig dat je bijna geen privacygevoelige 
informatie mag vastleggen. Daarbij wordt 
trouwens niet gekeken wat de oorzaak van 
het verzuim is, en of dat wel of niet werk-
gerelateerd is. Simpel gezegd: ziek is ziek, 
ongeacht of dat komt door een ongeval 
met skiën of door een ongeval op de werk-
vloer. Dat voelt op zijn zachtst gezegd als 

oneerlijk. Enfin, wij doen er als onderne-
ming alles aan, dat zal u niet verbazen, om 
het verzuim zo laag mogelijk te houden. 
Zo hebben we de afgelopen maanden het 
verzuim grondig geanalyseerd en de spel-
regels rond verzuim, met name het korte, 
nog maar eens tegen het licht gehouden. 
Op 2 juli hebben we het opgestelde ver-
zuimprotocol gepresenteerd en ook de 
afspraken over veilig werken. In de hoop 
dat we het verzuim terug kunnen dringen. 
Ik wens ons (en u natuurlijk ook) een 
gezonde zomer toe!

Hans van den Bersselaar

*  Bovendien, en dat moeten we ook niet vergeten,  
is de bedrijfstrouw bij onze werknemers zeer groot, 
getuige de langdurige dienstverbanden die u op 
de achterzijde van de Metaalnoten veelvuldig 
tegenkomt.
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Van	Spijker	Infrabouw
 • Stalen leuningen Houthavenbruggen Amsterdam

HSM	Steelstructures • Stalen platforms en trappen 

Borssele Alpha Jacket TenneT

Comb.	Crommelijn • Staalwerken Ecotoren Delft

Mobilis	Infra • Stalen trapoverkluizingen en serres Station Heerlen  

Aann.mij	Van	der	Straaten • Aluminium constructies RWZI Breskens

Gemeente	Tilburg • Staalwerken pergola’s etc. VGL Stadspark

Nieuwe Projecten:

Brabantsehoek 2 • 5071 NM  Udenhout
Postbus 17 • 5070 AA  Udenhout
Telefoon 013-5117400 • Telefax 013-5117450
E-mail adres: info@bersselaar.com
Internet: www.bersselaar.com

Engineering leuningwerk  
t.b.v. Noorderbrug in Maastricht

Afbouw station Noord  
en Noorderpark in Amsterdam

Plaatsing loop/fietsbrug  
in plan ’Ruimte voor de rivier’
te Ooijen-Wansum

Onder de noemer ’Ruimte voor de rivier’ 
werkt Rijkswaterstaat sinds een jaar of 
tien op diverse plekken aan projecten om 
Nederland te beschermen tegen steeds 
vaker optredende hoogwaterstanden. 
Eén daarvan is de gebiedsontwikkeling 
Ooijen-Wanssum. Ruimtelijke kwaliteit 
vormt een belangrijk uitgangspunt bij de 
herinrichtingsmaatregelen, zodat er niet 
alleen bescherming wordt geboden te-
gen hoog water maar ook ruimte is voor, 
bijvoorbeeld, recreatie. Recent werd hier 
een door Van den Bersselaar gemaakte 
36 meter lange loop/fietsbrug geplaatst, 
ontworpen door het Belgische architec-
tenbureau Ney & Partners. 

De brug werd bij Van den Bersselaar  
in Udenhout geproduceerd en voorge-
monteerd. En vervolgens in zijn geheel 
met een speciale oplegger naar Wanssum 
vervoerd en ter plekke op de twee 
gereedstaande brughoofden geplaatst. 
De brug moet straks, als de rondweg 
om Wanssum gereed is, zorgen voor de 
fietsverbinding met Geijsteren. 

De komende weken is de combinatie 
Mooder Maas nog bezig met de aan-
sluiting op de bestaande routestructuur. 
Naar verwachting kan de brug in de 
tweede week van juli in gebruik worden 
genomen.

Bruggenbouwer

Zomervakantie
Om een beetje gezond te blijven, 
zijn we vanaf donderdag 19 juli tot 
en met maandag 13 augustus 2018 
gesloten vanwege de zomervakantie. 
Daarna gaan we, gebruind en wel, 
weer enthousiast voor u aan de slag! 

Deze	zomer		één	geslaagde:	Mel Selij	heeft	zijn	
BBL-2	opleiding	plaat-	en	constructiebankwerker	
afgerond	bij	de	Stichting	Vakopleiding	Metaal	te	
Tilburg.		De	overige	leerlingen	mogen	nog	een	
jaar	verder	voor	hun	BBL-3	of	BBL-4	diploma.

En morgen gezond weer op...

Geslaagd!

Jos Mark



Beter dan zelf aan het woord te zijn waarom mensen voor je kiezen, 
kun je een opdrachtgever laten vertellen over zijn ervaringen met 
je. Dat doen we dan ook graag in het geval van de Noorderbrug 
in Maastricht waar we in opdracht van Strukton het leuningwerk 
verzorgden. Waaronder ingewikkeld leuningwerk waarvoor we ook 
de 3D-modelling deden. Hoofduitvoerder Marc Tenfelde vertelt: 
“Van den Bersselaar heeft al het leuningwerk voor de Noorder-
brug verzorgd, over 4 keer de gehele lengte van de brug. In totaal 
gaat het dan om zo’n drie kilometer leuningwerk. Dat hebben ze 
gedaan inclusief de engineering op basis van de ruwe betonte-

keningen. Dat, die engineering dus, is niet iets wat je van elke 
staalboer kunt verwachten. Bovendien is Van den Bersselaar com-
municatief sterk: ze houden je op de hoogte van wat ze doen en 
koppelen dingen terug. Ook dat is eerder uitzondering dan regel. 
Bovendien weet je bij Van den Bersselaar altijd zeker dat je de bes-
te kwaliteit kunt verwachten. Alles is altijd keurig netjes in orde. Je 
krijgt bij Van den Bersselaar eigenlijk een soort ’geen gezeur’ ga-
rantie: ze doen het en ze doen het goed. Dat zorgt ervoor dat de 
samenwerking altijd heel prettig verloopt. Want het wekt natuurlijk 
geen verbazing dat we vaker met Van den Bersselaar werken.”  

Brabo’s in Mokum
Van een terugkerend hoofdpijndossier (welk groot infrastructureel 
project heeft daar geen last van?) nadert de Noord/Zuidlijn in Am-
sterdam na 15 (!) jaar zijn voltooiing. Op 22 juli is het zover en wordt 
de metrolijn die Amsterdam Noord verbindt met het Amsterdam 
’beneden het IJ’ geopend. En zal de hoofdpijn snel zijn weggetrok-
ken en plaats hebben gemaakt voor enthousiasme over het gemak 
om binnen enkele minuten vanuit Amsterdam Noord op het Cen-
traal Station te staan. 

Als Brabantse onderneming heeft ook Van den Bersselaar zijn 
steentje bijgedragen aan de lijn. Zo werd er meegewerkt aan de 
bouw van een aantal stations, waaronder station Noord en station 
Noorderpark. Voor het eerstgenoemde station leverde Van den 
Bersselaar zaken als leuningen, liftschachten, perronmeubilair en 
veiligheidsschermen. Voor het tweede station verzorgde Van den 
Bersselaar de complete afbouw met zaken als trappen, liftschach-
ten, leuningwerk en stalen roosters.    

Zonnebloemstroom
De gemeente Oss en de provincie Noord-Brabant hebben van 
de N329, een Weg van de Toekomst gemaakt. Zo zijn er tal van 
duurzame en innovatieve maatregelen in, op, of langs de weg, 
te vinden, die de weg toekomstbestendig moeten maken. Denk 
hierbij aan het gebruik van duurzame materialen, LED-verlichting 
en zonnepanelen. Een recent staaltje van dat laatste werd door Van 
den Bersselaar gerealiseerd in de vorm van een zonnebloempark, 
bestaande uit 44 stalen masten met zonnepanelen. De hierdoor 
opgewekte stroom wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. 
Van den Bersselaar was verantwoordelijk voor het gehele project, 
met inbegrip van het installatiewerk.    

’Geen gezeur’ garantie 

Duurzaamheid We hebben het er hier al eens vaker over gehad: de ouderwetse trouw aan het bedrijf. Ouderwets, omdat je 
het in de jobhopcultuur van vandaag de dag niet zo vaak meer tegenkomt dat mensen langer dan een paar jaar ergens werken. Bij 
Van den Bersselaar lijkt het eerder regel dan uitzondering te zijn. Wij zwaaien deze zomer een drietal mensen uit die decennialang 
gezichtsbepalend waren voor de onderneming. Om te beginnen projectleider Wim van den Bersselaar, neef van algemeen directeur 
Hans en oomzegger van oprichter Jos van den Bersselaar. Twee jaar geleden vierde Wim zijn veertigjarig jubileum bij Van den Bers-
selaar. Hij kwam in de zomer van ’76 als nummer 26 bij het bedrijf te werken en ging er niet meer weg. Tot dit moment. Twee jaar 
geleden vertelde hij: “Leuke aan de begintijd was dat ik zelf ging opmeten en schetsen en vervolgens ook nog wel hielp met zagen 
en monteren. Niks geen pure kantoorbaan dus. Dat contact met het werk ben ik blijven houden. Het is volgens mij ook zeer belang-
rijk, omdat je op het werk pas ziet of een bedachte oplossing ook daadwer-
kelijk de beste is en realiseerbaar. Niet voor niets leveren wij geen staal, 
maar oplossingen!” En zo is het maar net. Wie al afscheid heeft genomen, 
maar nog steeds een paar uur per dag bij Van den Bersselaar rondloopt 
is hoofd calculatie Chiel van de Ven. Chiel is officieel reeds pensionado, 
maar op het ogenblik nog druk bezig om nieuweling Kees van Gestel (zie: 
’Nieuw personeel’ op de achterzijde) de fijne kneepjes van het calculeren bij 
Van den Bersselaar bij te brengen. Chiel heeft het naar eigen zeggen altijd 
naar de zin gehad (“anders was ik wel weg geweest”), maar neemt ook met 
plezier afscheid van de Brabantsehoek. De derde medewerker die reeds 
afscheid heeft genomen na langdurig gewerkt te hebben bij Van den Bers-
selaar is Arna Poirters. Zij ging aan de slag bij de crediteurenadministratie 
in het jaar 2000 en heeft hier volgens eigen zeggen altijd met bijzonder veel 
plezier gewerkt. “Mijn werk was bijna mijn hobby. Fijn bedrijf met fijne col-
lega’s.” Ze blijft dan ook met veel plezier invallen als het nodig is.  Wim ArnaChiel

Aan de zuidoostrand van Amsterdam wordt op het ogenblik hard 
gewerkt aan de laatste loodjes van de Gaasperdammertunnel. 
Met zijn lengte van maar liefst drie kilometer, de langste landtun-
nel van Nederland. De tunnelbuizen liggen er, de komende twee 
jaar worden ze ingericht en getest. Op het dak van de tien rijstro-
ken brede tunnel wordt een stadspark gerealiseerd. 
Centraal hierin staat een reusachtige bank, opgebouwd uit 720 
gebogen staalstrippen van zo’n 6 meter lang en 8 cm breed, ge-
realiseerd door Van den Bersselaar. Bovendien realiseerde Van 
den Bersselaar op het tunneldak, in opdracht van het consortium 
IXAS, bestaand uit Heijmans, Ballast Nedam, het Amerikaanse 
Fluor en belegger 3i Infrastructure, drie dienstgebouwen van 
waaruit het verkeer in de tunnel wordt gemonitord. 
Opvallend aspect aan de dienstgebouwen aan het begin en het 
eind van de tunnel is de kapitale belettering GAASPERDAM-
MERTUNNEL in glas

Kapitaal


