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In mijn voorwoord waag ik mij zelden 
aan politieke uitspraken of geef ik mijn 
mening over zaken die het kabinet voor 
ons als ondernemer regelt. Maar nu het 
kabinetsbeleid ons zo hard dreigt te 
raken, maak ik een uitzondering. Want 
dit kabinet is meer bezig met reageren 
dan met regeren en dat heeft voor ons 
grote gevolgen.  

Waar gaat het om? 

Met stijgende verbazing volgde ik de 
afgelopen maanden de discussie die 
zich in de media afspeelt rondom de 
stikstofproblematiek en de PFAS-crisis. 
Beide ‘crisissen’ –want daar begint het 
serieus op te lijken- hebben niets met 
elkaar te maken. Maar zij hebben wel 
gemeen dat ze dusdanig uit de hand 
lopen dat wij als toeleverancier van de 
bouw- en infrasector hiervan schade gaan 
ondervinden. Hoeveel? Dat is nog lastig 

in te schatten. Maar de vertragingen die 
nu al bij grondwerk en het niet of later 
afgeven van vergunningen (nog maar een 
kwart, volgens recente cijfers) ontstaan, 
gaan gegarandeerd ook voor ons bedrijf 
gevolgen hebben.

Hoe is het mogelijk dat ons landbestuur 
niet in staat is om een overwegend 
juridisch probleem (stikstof) en een veel te 
laag gestelde PFAS-waarde aan te pakken? 
Door bureaucratie en stroperigheid dreigt 
een nieuwe (bouw)crisis die het komend 
jaar banen gaat kosten. Het kan toch niet 
waar zijn dat we straks die zelf-opgeleide 
jonge mensen, waar veel tijd en geld in 
is gestoken, weer moeten laten gaan? 
En dan maar hopen op betere tijden en 
hopen dat ze onze branche niet voorgoed 
verlaten hebben.

Ik wens de beleidsmakers in Den Haag veel 
wijsheid toe. Dat ze onder de kerstboom 

zittend daar nog eens goed over 
nadenken. Natuurlijk weten we allemaal 
dat we met veel mensen, dieren en auto’s 
in een heel klein landje zitten. Dan moet 
je voorzichtig zijn met je omgeving. Maar 
maatregelen die zo abrupt en ondoordacht 
doorgevoerd worden en daarmee een 
nieuwe bouwcrisis veroorzaken zijn 
onnodig en onverantwoord.

In deze editie van Metaalnoten kunt u van 
alles lezen over hoe wij ons bedrijf klaar 
hebben gemaakt voor de toekomst. En 
we blijven er in geloven dat die toekomst 
een zonnige is voor die bedrijven die staan 
voor kwaliteit en vakmanschap.

Ik wens u allen fijne feestdagen en een 
verstandig 2020!

Hans van den Bersselaar

V O O R W O O R D

Liftschachten van 12 en 8,5 meter in 
zijn geheel vervoeren en plaatsen: 
Risky Business.

Het nieuwe station in Heerlen met een 
menselijke maat en Romeinse roots.

‘Young Talent Factory’ op bezoek  
bij de Weert Groep.

Kerstsluiting
Op maandag 23 december 2019 gaan bij ons de overalls, de computers, en de 
machines uit en de kerstverlichting aan. Tot en met vrijdag 3 januari 2018 zijn wij 
gesloten vanwege de kerstvakantie. Op maandag 6 januari gaan we weer met 
veel verstand en vakmanschap voor u aan de slag! 

Andere tijden
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2019 was ook een jaar van afscheid nemen.  
In januari was dat van onze monteur Wil 
van Dijk en in juni van zijn vader Eduard  
die de allereerste medewerker van oprichter 
Jos van den Bersselaar was. Ook van Jos’ echt-
genote Corry en hun dochter Ingrid moesten 
we helaas afgelopen jaar afscheid nemen.  
Wij denken in dankbaarheid aan hen terug.

IngridCorry

EduardWil

Zoals gebruikelijk stellen we ook dit maal weer een aantal nieuwe medewerkers aan u 
voor. Om te beginnen Arjen den Bliek (33), werkzaam op de staalafdeling. Arjen is samen- 
wonend met zijn vriendin en heeft een dochter van twee. Die laatste zorgt er voor dat hij 
nauwelijks meer toekomt aan zijn Kawasaki Streetfighter. Ook nieuw zijn Job Ketelaars en 
Bram Goewie, allebei leerling op de staalafdeling waar ze bij John en Ronald de fijne kneep-
jes van het vak leren. Ze zijn allebei 17 en zitten bij elkaar in de klas. Job chilt in het weekend 
graag met vrienden, terwijl Bram houdt van mountainbiken en ijshockey. Ook nieuw op de 
administratie is Yvonne van Suntenmaartensdijk (wat een mooie naam!). Yvonne is 44, 
getrouwd, en moeder van drie kinderen van respectievelijk 18, 16 en 6 jaar oud. Ze is dus ’s 
avonds blij dat ze zit, als ze tenminste niet met vriendinnen afspreekt.  Als laatste stellen wij 
u graag voor aan Jasper van de Ven, die 2 december in dienst trad bij de TD van Van den 
Bersselaar en dus nog maar efkes bezig is aan de Brabantsehoek. Jasper is 24 en woont 
nog thuis, dus heeft-ie nog alle tijd voor leuke dingen zoals waterpolo en buitensport-
activiteiten bij Out and Active, en iets serieuzere dingen zoals de vrijwillige brandweer.  

JasperYvonneBramJobArjen

Young Bersselaar Club
Hoe zorg je er voor dat jong talent zich bindt aan jouw bedrijf? 
Onder het motto binden, boeien en verbinden, bedachten Koen 
van Balkom en Vincent Arnold van Van den Bersselaar de Young 
Bersselaar Club. Zeg maar de Torro Rosso van het Formule 1 Team 
van Red Bull. Op hun initiatief werd vrijdag 15 november een uit-
stapje gemaakt naar leverancier Weert Groep. Een grote groep ge-
interesseerde constructiebankwerkers, monteurs, lassers, machine 
operators, 3D tekenaars, projectleiders en stagiaires kregen uitleg 
van Frank Meyers en Kelly Beljaars over onder andere de functie  
van zinkuitloopgaten, het belang van ontluchtingsgaten en de  
(financiële) impact van spoedjes op een poedercoatproces.  
De middag werd natuurlijk afgesloten met een lekkere pot bier  
en een dito hap. Voor herhaling vatbaar! 

Young Bersselaar Club op bezoek bij de Weert Groep. 

Romeinse roots
Het nieuwe station in Heerlen is er eentje om trots op te zijn. Al 
was het maar omdat de bouw deel uitmaakte van een veel groter 
plan; namelijk de realisatie van Heerlen Maankwartier. Een nieuw 
stadsdeel dat is bedacht en ontworpen door de Heerlense kunste-
naar Michel Huisman. De kunstenaar die met het plan kwam uit on-
vrede met de voorgestelde plannen, stelde de menselijke maat, de  
beleving, centraal. Terwijl er ook duidelijke verwijzingen naar de Ro-
meinse roots van Heerlen zichtbaar zijn: “Kijk naar die Romeinse bo-
gen, de ronde vormen, de hoge herenhuizen. Het wordt een soort 
citadel, met straatjes en pleintjes over het station. Het heeft iets  
Zuid-Europees, heel anders dan Hoog Catharijne. Hier willen  
mensen wonen en vertoeven, of gewoon van noord naar zuid over 
het station lopen.” Dat op zich is al een mooi compliment.       
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Geen Metaalnoten meer 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.



Nieuwe Projecten:

Bruggenbouwen

Houdoe Sjef

Houdoe Franci
Op 23 augustus was het volop feest op Landgoed Bos en Duin in 
Udenhout, want op die datum vierden Peter Verstijnen en Johan 
van Vugt hun 25-jarig jubileum bij Van den Bersselaar. Terwijl Wil  
Schapendonk en Franci van de Ven hun, schrik niet, 40-jarig  
jubileum luister bijzetten. Voor Franci was het tevens haar afscheid van 
Van den Bersselaar, omdat ze gaat genieten van haar welverdiende  
vroegpensioen. Houdoe Franci!  

In de prijzen

Voortdurende verbeteringen
Het gebeurt niet vaak dat een liftschacht 
met voorgemonteerd glas en al op trans-
port gaat, maar soms kun je niet anders. 
Het ging hierbij om een liftschacht voor 
een ondergrondse parkeergarage aan de 
Garenmarkt in Leiden, waarbij op twintig 
meter diepte te weinig ruimte was om het 
glas ter plekke te monteren. Dus werd er-
voor gekozen om het geheel in Udenhout 
te monteren en vervolgens te transporte-
ren. Projectleider Walter van Erp van Van 
den Bersselaar: “We hebben gekozen voor 
speciaal transport met goede luchtvering, 
waarbij de liftschachten van 12 en 8,5 meter 
lengte op speciale rubbers en extra stevi-

ge onderbalken werden gelegd, om torsie 
te voorkomen. Het is allemaal goed geko-
men en wij zijn weer een ervaring rijker.” 

Risky business

Teambouwen
Na afloop van de Grand Prix van Brazilië stond naast winnaar Max Verstap-
pen een vrouw op het podium, druipend van de champagne. Haar naam: 
Hannah Schmitz. Haar functie: racestrateeg en verantwoordelijk voor de te 
volgen tactiek tijdens de wedstrijd. Teambaas Horner van Redbull schoof 
haar persoonlijk naar voren, om duidelijk te maken dat het winnen van een  
Formule 1 race echt teamwork is. Ook voor ons is elke klus weer een teampres-
tatie, daarom doen we veel aan teambuilding. Waarbij we tijdens een weekend 
het nuttige met het aangename verenigen. Zo ook afgelopen oktober toen we 
met een man of 40 richting Duitsland gingen voor een bezoek aan een stalen 
roosterfabrikant en vervolgens de Warsteiner brouwerij aandeden. Op zaterdag 
werd nog een bezoek gebracht aan een oude mijn en op zondag ging het team, 
moe en met kleine rode oogjes, weer op huis aan. 

In de nacht van vrijdag 25 op zaterdag 26 oktober werd de nieuwe fietsbrug die station 
Driebergen-Zeist met de Utrechtse Heuvelrug verbindt, op zijn plek gelegd. De dertig me-
ter lange brug werd gebouwd in Udenhout, geconserveerd in Waspik en vervolgens naar 
Driebergen-Zeist vervoerd. Waar onder andere Van den Bersselaar monteur Bas van Hulten 
klaarstond om de montageklus te klaren. “Eigenlijk een tamelijk makkelijke opdracht, om-
dat de voorbereidingen zo goed waren gedaan. We hebben ‘m geplaatst in zo’n anderhalf 
uur en dat is toch snel voor zo’n enorme, dertig meter lange, brug” Van den Bersselaar 
leverde een forse bijdrage aan de complete vernieuwing van het station en het omrin-
gende gebied in de vorm van trappen, liftschachten, abri’s voor de bussen en een nieuwe 
perronoverkapping. En, zoals gezegd, een fietsbrug. Als alles volgens planning verloopt, 
zitten de werkzaamheden er voor ons, na iets meer dan drie jaar hier bezig te zijn geweest, 
half februari op. 

Van den Bersselaar 2.0

Bij Van den Bersselaar zijn we voortdurend bezig met het verbeteren van onze bedrijfsprocessen, zodat we u nog beter van dienst kunnen 
zijn. Het afgelopen jaar hebben we daar een flinke slag in gemaakt met de oprichting van een nieuw bedrijfsbureau. Centralisatie van alle 
mensen die betrokken zijn met de aansturing van het bedrijfs- en productieproces. Zo wordt er beter gecommuniceerd en sneller gescha-
keld, met als doel efficiënter werken en eventuele verspillingen eruit te halen. Belangrijk onderdeel van de efficiëntieslag wordt gevormd 
door het nieuwe zelf ontwikkelde ERP/MRP systeem, een afkorting die staat voor Enterprise Resource Planning/Material Requirements Plan-
ning. Mark van Lier en Erik van der Loo die hier, samen met programmeur Piet Rullens, actief mee bezig zijn, vertellen enthousiast dat het 
in maart 2019 geïmplementeerde systeem al een flinke efficiëntieverbetering heeft voortgebracht. De basis van het systeem is onze oude 
vertrouwde ISAH-database, maar gedrieën hebben ze er een echt Van den Bersselaar ERP van gemaakt; exclusief toegespitst op de eigen 
bedrijfsvoering. “We zijn continue bezig met de verbetering van het systeem dat op dit moment nog gericht is op verbetering van interne 
processen. De volgende stap is dat er een directe koppeling plaatsvindt met toeleveranciers, zodat onze materiaalbehoefte automatisch 
wordt aangevuld, zonder inkoopbonnen en dergelijke”. Ook in de aansturing van het productieproces is er dit jaar een flinke verbeterslag 
gemaakt. De traditionele productiechef is vervangen door twee productiecoördinatoren die zelf blijven meewerken: Ronald van Beurden en 
John van de Ven. Wat merken deze twee voormannen van de nieuwe productieplanning en -sturing? John van de Ven: “Voor ons is het even 
wennen, want wij moeten het productieproces nu meer dan voorheen aansturen. Wat we vooral merken is dat we nooit meer misgrijpen, 
omdat de werkvoorbereiding grondiger is gedaan. Dat geeft ook veel meer rust op de werkvloer en zorgt ook voor enthousiasme bij de 
andere collega’s”.       

Vraag wie, wanneer, wie tegen wie heeft gescoord met voetbal en of het die dag stralend weer was of juist 
miezerde, en monteur Sjef Vorstenbosch weet het. Eventueel nog met vermelding van degene die de assist 
gaf. Want Sjef staat bij Van den Bersselaar bekend als de voetbalkenner bij uitstek. Een wandelende data-
base wat betreft voetbalfeiten en tevens fanatiek Ajax-fan. Sjef gaat op 1 januari 2020 met pensioen, dus 
zullen we de vaak pittige discussies over voetbal tijdens de VrijdagMiddagBorrel (de voorbeschouwingen) en 
maandagochtend (de nabeschouwingen) moeten gaan missen. Sjef is een bijzondere man die op jonge leef-
tijd al een tijdje bij ons heeft gewerkt, daarna naar een montagebedrijf ging dat voor ons werkte en uiteinde-
lijk in 2009 weer terugkwam op het oude nest. Van waaruit hij overigens graag uitvloog over de wereld. Want 
voor onze klant Marel Stork deed Sjef montageklussen in uiteenlopende landen als Duitsland, Frankrijk, 
Engeland, Ierland, Noord-Ierland, Italië, Saudi-Arabië, Taiwan, Senegal en Japan. Als ‘man van de wereld’ is 
het trouwens niet gedaan met het reizen van Sjef, want op 6 januari vertrekt hij alweer naar Vietnam. Juist ja: 
opnieuw voor Marel Stork. Wij wensen hem veel plezier en zijn hem dankbaar voor zijn waardevolle bijdrage 
aan ons mooie bedrijf. Hopelijk ga je goed genieten van je pensioen Sjef. Houdoe! 

Een tevreden klant is voor ons het belang-
rijkste, maar soms is het ook leuk wan-
neer de waardering uit een heel andere 
hoek komt. Zo werd recent ‘ons’ project, 
het eindstation van de Erasmuslijn in Den 
Haag, voorgedragen voor de ECCS Euro-
pean Steel Award. Wij waren hierbij ver-
antwoordelijk voor de complete overkap-
ping, inclusief de afbouw, dus de trappen, 
leuningen, glas en liftschacht. We waren al 
heel trots op dit project, maar met het be-
halen van een zogenaamde Award of Merit 
zijn we natuurlijk helemaal blij. 

Op diverse plekken in deze Metaalnoten besteden we aandacht aan de realisatie van Van 
den Bersselaar 2.0, om het even populair te zeggen. Daarbij speelt Stijn van den Bers-
selaar een coördinerende rol. Hij richt zich daarbij voornamelijk op “verbinden” zoals hij 
het zelf omschrijft. Stijn: “ik vraag mij dagelijks af hoe ik het werk van collega’s makkelijker 
en daarmee leuker kan maken. Door samen met de betreffende collega’s de informatie- en 
communicatiestromen en processen op elkaar af te stemmen ontstaat er een sterke keten 
van schakels. Frustraties, fouten en verspillingen worden geëlimineerd. Afspraken maken 
en nakomen is hierin de sleutel. We willen geen strak gedocumenteerde processen, maar 
wel duidelijke kaders. Dit houdt ons flexibel en werkt vele malen prettiger.”

Een ander punt waar volgens Stijn een flinke slag is gemaakt, zijn verbeteringen op de 
werkvloer. Veel punten zijn geïnventariseerd en doorgevoerd. Er is onder andere flink ge-
investeerd in nieuwe kranen, machines en gereedschap. Maar ook hier zijn er processen 
aangepast om meer structuur en minder verspillingen te realiseren. 

Volgens Stijn stopt het daar niet bij. Stijn: “Van den Bersselaar 2.0 gaat nog veel verder. De 
mensen in de fabriek denken actief mee en komen met goede suggesties. Samen gaan we 
komend jaar nóg slimmer werken!”

Dura Vermeer Infra • renovatie Hekelbrug Den Bosch

Comb. De Lingense Alliantie • Geluidsscherm Geldermalsen

Comb. IXAS • Corten-stalen ‘vogeltjes’wand tunnel A2

Gemeente Amsterdam • Staalwerken Opstelterreinen Metro

Dimco bv • Leuningwerken op stuwen Nederrijn&Lek Driel

BAM Infra bv • Leuningen en randelementen Ecoducten A35

Heijmans Infra bv • Staalwerken Wilhelminasluis Zaandam

G. van de Ven • Trappen & ladders pompstation Bergsche Maas

GMB Civiel • Bordessen & trappen pompstation Roosendaal


