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GROEI & BLOEI!

Nieuwe ontwikkelingen ontstaan als 
je scherp blijft kijken naar de markt, naar 
je klanten, naar je machine, naar je eigen 
dagelijkse handelen en je afvraagt wat 
anders of beter kan. Dan ben je echt 
bezig met het verbeteren van prestaties 
en van jezelf. Dat is belangrijk, maar 
ook leuk! Dat je niet maar jaren blijft doen 
wat je altijd al deed, maar blijft innoveren.
Het geeft een kick: dingen gaan beter, 
makkelijker en geven zo meer plezier!

‘Achter de schermen’ wordt er bij ons ook 
voortdurend gewerkt aan verbeteringen.
Voorbeelden hiervan zijn de ‘Welkom bij 
Takkenkamp’ middagen voor onze nieuw-
komers, Train de trainer sessies, de 
Takkenkamp Vakopleiding, onze Technische 
Dienst 2.0, maar ook een aantal nieuwe 

isolatieproducten en technieken. 
Hierover meer verderop in deze Trots.

We verzetten zo met z’n allen heel veel werk 
en dat zal de komende maanden niet minder 
worden. We houden deze werkstroom zo 
mooi stabiel omdat we focus houden op 
kwaliteit en productiviteit en zo onze klanten 
meer dan tevreden stellen.

En als dat dan ook nog kan met leuk en af-
wisselend werk, waar jijzelf echt het verschil 
kan maken, dan zijn we er volgens mij.

Veel succes weer het komend kwartaal; 
maak er iets moois van!

Colofon
Trots! is een uitgave van 
Takkenkamp Groep en 
verschijnt vier keer per jaar.

Redactieadres
Takkenkamp Groep BV
Handelsweg 1
7021 BZ Zelhem
T 0314 - 622 134
marjon@takkenkamp.com

Lente in aantocht... ik kan er altijd weer naar uitkijken! Langere dagen, 
goede temperatuur, blaadjes aan de bomen. De tijd van nieuw leven (lees: 
nieuwe ontwikkelingen) omdat iedereen toch wat meer energie ervaart dan 
in de ‘donkere dagen’ van de winter. 

In
ho

ud

Rick
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Het Sieraad
Amsterdam 

>

Onze werkzaamheden:
   Reparatie van voegwerk
   Beton restauratie
   Vervangen kitwerk

Het Grand Hotel Amrâth Kurhaus Den Haag, vaak kortweg Kurhaus genoemd, is een groot hotel 
tussen het Gevers Deynootplein en de boulevard langs het strand van Scheveningen.

MONUMENT HET KURHAUS
DEN HAAG Mooi project

In opdracht en samenwerking met 
Palet Vastgoedonderhoud zijn we 
gestart met het groot onderhoud 
van het Kurhaus in Scheveningen.

In de periode van 1884 tot 1885 werd 
het Kurhaus gebouwd. Na een felle 
brand werd het tussen 1886 en 1887 
herbouwd. Rond 1970 was het gebouw 
zo in verval geraakt dat afbraak 
dreigde. De Haagse bevolking 
protesteerde hier fel tegen, waarna in 
1972 tot restauratie en verbouwing 
werd overgegaan. De verbouwing hield 
wel in dat de twee vleugels van het 
complex geheel gesloopt en daarna 
herbouwd moesten worden. In 1975 
kreeg het de monumentenstatus. Na 
de verbouwing werd het Kurhaus op 8 
mei 1979 heropend in aanwezigheid 
van prinses Beatrix. Sinds 24 oktober 
2014 behoort het Kurhaus tot de 
Amrâth Hotel Group. Sinds 20 januari 2003 is het gebouw een Rijksmonument. De restauratie begon 

in 2005, het werd weer in de oorspronkelijke staat hersteld en er werd boven 
de binnenplaats een glazen kap gebouwd. Vandaag de dag zijn het volwassenen-
onderwijs van het ROC en Toneelhuis Amsterdam er gehuisvest. Er is ook een 
café-restaurant, Edel.

In opdracht en samenwerking met ‘Rutges Vernieuwt’ zijn we volop bezig met de restauratie van het prachtige monument 
‘Het Sieraad’ in Amsterdam. Deze oude ambachtsschool heeft een geschiedenis welke mooi aansluit bij de ambachtelijke 
restauratie die nu gaande is. Het gebouw werd aan het begin van de jaren ‘20 gebouwd als de huisvesting voor de Vierde 
Ambachtsschool Ir. W. Maas Geesteranus in de stijl van de Amsterdamse School. 

Het is versierd met beeldhouwwerken van stadsbeeldhouwer Hildo Krop zoals de vier beelden op de gevel die symbool staan 
voor de vakken die hier werden onderwezen: scheepsbouw, elektriciteit, hout- en metaalbewerking.

MONUMENT HET SIERAAD
AMSTERDAM

Onze werkzaamheden:
   Reparatie van voegwerk
   Metselwerk
   Restauratie
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ZIERIKZEE

St. Barbara is een modern en warm ingericht verpleeghuis. Het is gelegen vlakbij station Ede-
Wageningen, in een groene omgeving en toch midden in de wijk. St. Barbara biedt de bewoners een 
veilige omgeving met veel oog voor privacy en bewegingsvrijheid. Heel belangrijk dat de bewoners er 
comfortabel kunnen wonen en daar werken wij graag aan mee!

WOONCOMPLEX
SINT BARBARA  IN EDE Mooi project

 < In Ede dragen we graag bij aan het 
wooncomfort in verplegingshuis St. Barbara

Onze werkzaamheden
   Spouwmuurisolatie Aminotherm
   Vloerisolatie PUR
   Zoldervloerisolatie Loftwol

Werkzaamheden
   Spouwmuurisolatie met Aminotherm
   Vloerisolatie met PUR
   Zoldervloerisolatie met Loftwol

HELLEVOETSLUIS

Werkzaamheden
   Bodemisolatie met Neopixels bodemparels
   Spouwmuurisolatie met Aminotherm schuim
   Dakisolatie aan met Kingspan Isoeasy 100mm RC 3.5

ZALTBOMMEL

Werkzaamheden
   Spouwmuurisolatie met Supafil, Neopixels      
   en Aminotherm
   Vloerisolatie met PUR Elastospray
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Spoorbuurt Nijmegen
In week 6 is de derde en laatste fase  
van het groot onderhoud bij de 
Spoorbuurt in Nijmegen begonnen. In 
totaal hebben wij de afgelopen 3 jaar 
499 woningen gerenoveerd. Wederom 
verzorgen wij hier het steigerwerk voor 
alle partners. Daarnaast voeren wij het 
onderhoud aan schoorstenen en 
tuinmuren uit. Takkenkamp Isolatie 
voert de spouwmuurisolatie uit. >

Op hemelsbreed twee kilometer van de Hollandse kust werken wij aan een grootschalige renovatie 
van 140 appartementen Waldeck in Den Haag. In opdracht van BAM Renovatieconcepten, plaatsen 
wij het steigerwerk bij de kopgevels; combinatie van Blitz en pijp-koppelingsteiger. Tevens voeren 
wij gevelonderhoud uit aan de langsgevel met behulp van een hoogwerker, dit bestaat uit 
gevelreiniging en voegwerkherstel. 

140 WONINGEN
BIJ DE HOLLANDSE KUST

Mooi project

499 woningen 
in 3 jaar tijd! >

De Ligt in Veldhoven
In Veldhoven zijn we vorige maand 
gestart met de renovatie van woon-
complex De Ligt in Veldhoven, in 
opdracht van Ballast Nedam Zuid.
Het complex heeft twee grote woon-
vleugels, de oostvleugel hebben we 
rondom in steigers gezet en aan de 
(lager) westvleugel gaan we met een 
rolsteiger en hoogwerkers werken.
 
Behalve het reinigen van de gevels, 
gaan we plaatselijk het voegwerk 
herstellen op die gevels. Het meren-
deel van onze tijd en energie stoppen 
we echter in het vervangen van de 
132 trespa panelen onder de ramen 
op de begane grond en eerste 
verdieping door gemetselde borst-
weringen, die uiteraard ook gevoegd 
moeten worden. De renovatie zal 
ongeveer 4 maanden duren. >
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Wie ben je? 
Ik ben Michel Hoen, 36 jaar en werk in 
totaal al 14 jaar als PUR isoleerder. Ik 
had geen ervaring als isoleerder en al 
helemaal niet gespecialiseerd in PUR, 
maar door het vak van collega’s te 
leren heb ik inmiddels een heel aantal 
jaar ervaring. 

Wat maakt je vak leuk? 
Lekker weg zijn. Altijd uitdaging. 
Iedere kruipruimte is anders, je weet 
natuurlijk niet wat je van te voren 
aantreft onder de vloer. Ik werk door 
het hele land en vind het heerlijk om 
veel op pad te zijn. Altijd op dezelfde 
plek zijn en hetzelfde doen is niets voor 
mij. Nu is iedere dag een verrassing. 

Wat moet je bezitten om een 
goede PUR isoleerder te zijn?
Het is wel belangrijk dat je niet echt 
bang bent. Als er nieuwe jongens het 
vak komen leren, kun je vaak meteen 
al zien of het iets voor ze is of niet. Ik 
denk dat het dus wel een beetje in je 
moet zitten. Maar als je niet bang bent 
aangelegd, geen claustrofobie hebt en 
zin hebt in uitdaging, dan denk ik dat 
je een hele goede PUR isoleerder 
kunt worden. 

Best een verborgen plek, die 
kruipruimte, kom je vreemde 
dingen tegen? 
Joh, van alles kom je tegen. Dode 
katten, ratten, muizen, allerlei andere 
dieren. Het gekke is dat je gewend 
raakt aan de kruipruimte en wat je 
daar aantreft. Omdat je (bijna) iedere 
dag onder de vloer zit, kijk je niet meer 
zo op van een beetje ongedierte in de 
kruipruimte. 

Waarom zou je mensen aanraden 
dit vak te leren? 
Het is gewoon echt heel mooi werk. 
Alles eromheen, de vrijheid, afwisseling 
en uitdaging maakt dat ik dit beroep 
echt wel zou aanraden. Het leuke is 
ook dat, wanneer het een beetje in je 
zit, je ook heel veel kunt leren. Op een 
gegeven moment word je echt 
specialist op dit gebied en dat is toch 
wel heel gaaf!

Voegers, restaurateurs, projectleiders, werkvoorbereiders, administratief medewerkers: een heel scala 
aan functies bij Takkenkamp. Allemaal werken we, in ons eigen beroep en eigen kracht, aan de 
verduurzaming van Nederland. Door isolatie, restauratie of gevelonderhoud. Omdat we zoveel 
bijzondere functies hebben, gaan we in dit interview wat dieper in op één van de functies. Met passie 
voor je vak aan de slag gaan vinden we heel belangrijk, maar waar komt die passie nou vandaan?  Deze 
keer vertelt Michel Hoen, al 14 jaar PUR isoleerder, over zijn werk bij Takkenkamp en de passie voor 
zijn vak. 

JIJ BIJ TAKKENKAMP
Interview

Wil jij je laten omscholen 
tot PUR isoleerder of heb 
je er vragen over? 

Neem dan contact op met
Irma Klein Bleumink (HR 
adviseur) via 
irma@takkenkamp.com of 
06 53 19 97 66

PUR isoleerder
Jij ook?
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       Onze technische man Bas is aan 
het werk met de eerste elektrische 
machines aangedreven door een 
bestelauto waardoor we aan uitstoot 
vermindering maar ook aan geluids-
overlast 
werken.
        We werken op de achtergrond aan 
een geheel nieuw en ‘groener’ isolatie-
product.
        Onze leveranciers vragen we 
zoveel als mogelijk lokaal te beleveren 
en we activeren hen om hun milieu-
belasting in kaart te brengen.
        Met alle bedrijfsleiders oriënteren 
we ons op circulariteit. Hoe gaat 
Takkenkamp aan dit onderwerp 
bijdragen in de toekomst?

Maar het kan nog veel simpeler!
        Met een goede planning van al 
onze 180 voertuigen en zoveel mogelijk 
carpoolen, rijden er meer mensen in 
minder vervoersmiddelen. Natuurlijk 
scheelt dat ook geld, daar hoeven we 
niet geheimzinnig over te doen, maar 
het scheelt ook heel veel milieu-
 onvriendelijke uitstoot!
       Printen; we doen het nog veel te 
vaak! Graag zouden we toe willen naar 
een ‘paperless office’, wat wil zeggen: 
een kantoor waar alles digitaal gebeurt 
en niets meer op papier wordt gedaan. 
Met ons werk, en daarbij de tekeningen 
en documenten, kan dat niet altijd. 
Laten we ons echter wel afvragen of de 
druk op de printerknop altijd nodig is. 

Er blijft dagelijks heel veel liggen bij de 
printer en de prullenbakken zitten 
overvol. Vraag jezelf eens af wat je 
gewoon kan doen als de printer een 
dag werd uitgezet. Wedden dat je een 
heel eind komt?
        We zijn op zoek naar een 
alternatief voor de plastic bekertjes. 
Jullie willen niet weten hoeveel we er 
daarvan dagelijks gebruiken!

En zo zijn we in grotere en 
kleinere gebaren dagelijks 
bezig onze voetstap in het 
milieu te verkleinen.

We zijn er uiteindelijk op de lange 
termijn allemaal bij gebaat dat we een 
gezonde en leefbare wereld achter-
laten. Voor onze kinderen en klein-
kinderen, maar ook de generaties 
daarna!

Draag jij dus ook je bijdrage door goed 
na te denken bij alles wat je doet en 
nalaat. Elke bijdrage is er één!

KERNWAARDE
UITGELICHT Kernwaarden 

Daarbij vergeten we echter niet wat we 
in ons eigen organisatieproces kunnen 
verbeteren op dit vlak. We zouden niet 
van passie en innovatie mogen 
spreken als we het binnen onze eigen 
muren niet zouden toepassen.

Maar wat doen we dan allemaal?
        We plaatsten ruim 400 zonne-

panelen op onze panden waardoor op 
deze plekken de energieopwekking 
voldoende is om onszelf te voorzien
        In de eigen nieuwe panden, en 
daar waar we moeten vervangen, 
brengen we LED verlichting aan.
        We sporen de eigenaren van de 
panden die we huren aan op energie-
besparende maatregelen.

        We investeren in nieuwe auto’s 
waarbij de uitstoot goed bekeken 
wordt en er op maat gereden wordt 
(auto niet te groot maar zeker ook niet 
te klein).
        We krijgen medio maart onze 
eerste hybride vrachtwagen opgeleverd 
waardoor we een echte verbetering 
realiseren op de uitstoot van CO2.

Groeien en bloeien! Wat doen wij voor het mileubehoud met onze groep?  Het is onze dagelijkse 
business: Nederland helpen met het verduurzamen van de bebouwde omgeving!
Via isolatie, restauratie en gevelonderhoud helpen we mee aan het nationale energievraagstuk: het 
verminderen van de vraag naar energie. Dat doen we met passie en innovatie: zoals de klant en 
opdrachtgever van ons gewend zijn.

Zorg voor het milieu en de omgeving

Wet natuurbescherming

Naast verduurzamingsmaatregelen, 
dienen we bijvoorbeeld ook te voldoen 
aan de Wet natuurbescherming 
(voorheen de Flora- en Faunawet). 
Hierbij is te denken aan het zorgvuldig 
omgaan met beschermde dier- en 
plantsoorten. Wij moeten rekening 
houden met de aanwezigheid van 
(beschermde) vogels en vleermuizen 
die zich genesteld hebben op de 
plaats waar wij moeten gaan werken. 
Zo mogen wij de nesten van de 
huismus niet verwijderen en/of 
verplaatsen. Ook de vleermuis mag 
niet gestoord en/of verjaagd worden. 
Om te proberen de vleermuis te laten 
nestelen op een andere plaats 
worden in de buurt van de werkzaam-
heden vleermuiskasten aangebracht, 
in de hoop dat zij zich daarin nestelen. 
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WIST JE DAT...

Je een bonus kunt 
krijgen voor het 

aandragen van nieuwe 
collega’s? Voor de 

voorwaarden kun je 
contact opnemen met 

Irma Klein Bleumink (HR 
adviseur). 

WAT DEED JE VANDAAG?  Slopen en 

bouwen. Eerst  alles slopen en daarna 

isoleren. Probeer altijd voor half 8 op de bouw 

te zijn. Rond de klok van 4 weer terug. 

Voornamelijk op projecten. Dakisolatie is 

minder vaak particulier, dus zijn we vaak wat 

langer op projecten. Vorige week in 

Oosterhout bij een project begonnen. 

Waarschijnlijk zit ik daar tot het eind van het 

jaar, maar toch: iedere zolder is anders. 

WAAR BEN JE TROTS OP IN JE 

WERK? Als wij weg zijn, dan zie je dat er 

iets gebeurd is.  

Bij ons zie je heel goed resultaat. 9 van de 10 

keer komen wij op een onafgewerkte zolder, 

en als wij weg zijn is het mooi, netjes en 

afgewerkt. Als we weggaan is de klant 

(bewoner) heel tevreden. 

EN IN JE PRIVÉ LEVEN? Op mijn 

dochtertje, over een maand wordt ze 2. 

WAAR VIND JE DAT WE ALS 

BEDRIJF TROTS OP MOGEN ZIJN?

Dat wij ervoor zorgen dat er bij huurders van 

woningcorporaties goed geïsoleerd wordt.

TOLGA DEMIR

32 JAAR
Bij Takkenkamp Isolatie sinds:  

2011. 

HOE KWAM JE BIJ  

TAKKENKAMP? 

Via een uitzendbureau, via via. 

Hiervoor werkte ik bij PostNL. MBO 

bank en verzekeringen gedaan, daarna 

HBO commerciële economie, maar 

studeren vond ik niks. Met mijn 

handen werken dat is wat ik wil, 

achter een bureau zitten is niks voor 

mij. 

WAT DEED JE VANDAAG?  
90% bestaat uit voegen en renovatie werk-zaamheden. Op dit moment op het project in Velp. Mijn dag begint meestal om 7.00 uur op de bouw, rond half 4 weer naar huis. 

WAAR BEN JE TROTS OP IN JE WERK? Als ik een gevel heb gevoegd, dat je aan het eind van de dag resultaat ziet van wat je hebt gedaan. Je ziet het gewoon 
veranderen. Je begint ergens aan, je stelt een doel en als dat dan gelukt is, ben je toch wel heel tevreden. Ik vind het zelf mooi dat je terug kan kijken op je werk, dat je iets moois gemaakt hebt. 

EN IN JE PRIVÉ LEVEN? Wat mij trots maakt is mijn gezin, twee zoontjes van 6 & 7. Er zit 15 maanden tussen. 

WAAR VIND JE DAT WE ALS BEDRIJF TROTS OP MOGEN ZIJN?Omdat ik Takkenkamp ook goed ken van 23 jaar geleden kan ik nu goed het verschil zien. Er zijn heel veel stappen gezet en 
Takkenkamp kan terugkijken op veel mooie dingen die ze gedaan hebben. 

SIMON LANGENHORST 37 JAAR
Bij Takkenkamp Gevelonderhoud sinds 
oktober 2018

HOE KWAM JE BIJ 
TAKKENKAMP? 
Ik zat hiervoor in de zonnepanelen, 
maar vroeger heb ik al bij Takkenkamp 
gewerkt.  In 1996 ben ik begonnen! 
Een tijdje geleden belde Arjen 
Posthumus, mijn neef, dat het druk 
was, en het aanbod om weer terug te 
komen. Dat leek me wel weer wat, dus 
zodoende ben ik weer voeger 
geworden. 

MEER WETEN 
OVER... 

Paspoort

In deze ‘Meer weten over...’ leren we 
onze collega’s iets beter kennen. Want 
met 250 medewerkers op de loonlijst is 
het helemaal niet gek dat je niet 
iedereen persoonlijk kent. Maar wat 
doet iemand als voeger bij Takken-
kamp Gevelonderhoud nu eigenlijk? 
En welke collega’s zitten er in het team 
van isoleerders van de vestiging Den 
Bosch? Je leest het in deze rubriek!

DEZE KEER

Simon Langenhorst
Takkenkamp Gevelonderhoud

Tolga Demir
Takkenkamp Isolatie
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Wat is het Takkenkamp fonds? 
We roepen het geregeld; als het ons 
goed gaat, mag een ander daarin 
meedelen! De afgelopen jaren hebben 
we dit op verschillende wijzen gedaan 
via sponsoring en giften aan goede 
doelen. De ene keer in de vorm van 
geld, de andere keer leverden we 
materiaal of ‘handen’. Deze lange rij 
aan activiteiten willen we graag een 
vaste vorm gaan geven die voor 
iedereen inzichtelijk, benaderbaar en 
duidelijk is. En vooral... dichtbij ons 
hart ligt. We hebben gekozen om een 
initiatief uit te werken dat letterlijk en 
figuurlijk dichtbij ons allemaal staat.

Wie of wat zou jij graag willen 
laten ondersteunen?
Wellicht doe je dat al in je vrije tijd en 
op eigen kracht, maar wil je graag wat 
extra ondersteuning. Daarom richtten 
we het Takkenkamp Fonds op. Een 
eigen fonds, bedoeld om lokale 
initiatieven en mensen te ondersteu-
nen, aangedragen door jullie. 

De ene keer door financiële hulp, de 
andere keer door mankracht of 
materiaal te leveren.

Hoe gaat dit nu in zijn werk?
Jaarlijks reserveren we als groep een 
bedrag op een rekening enkel bedoeld 
voor maatschappelijke ondersteuning.
Jij als medewerker van Takkenkamp 
Groep kan een aanvraag doen die 
voldoet aan de gestelde criteria.

Deze aanvragen worden elk kwartaal 
door de OR samen met Rick bekeken 
en in dit team wordt bepaald welk 
initiatief door ons ondersteund gaat 
worden. Deze lezen jullie natuurlijk 
terug in de Trots.

Waar moeten deze aanvragen 
aan voldoen?  >
 

TAKKENKAMP
NIEUWS 

KANTOOR AALSMEER
De relatief nieuwe vestiging in Aalsmeer is inmiddels 
helemaal geïnstalleerd. Midden in de Randstad kunnen we 
onze klanten bedienen met korte aanrijdtijden en daardoor 
duurzaam ondersteunen in de energiebesparing ambities.  
Ben je een keer in de buurt op een project en wil je een kop 
koffie of gebruikmaken van een flexplek? Dat kan, je bent van 
harte welkom! Adres: Meester Jac. Takkade 3 , Aalsmeer

Nieuws

fonds TAKKENKAMP SPORTKLEDING  BESTELLEN!
Vorig jaar introduceerden we onze eigen sportkledinglijn. 
Er was veel animo en inmiddels sporten een heel aantal 
collega’s in Takkenkamp sporttenue! Wil jij ook (of weer) 
een sportset bemachtigen? We gaan opnieuw bestellen. Je 
krijgt hierover nog een mailtje. 

SNEAK PEEK - NIEUW ISOLATIE PRODUCT
Bij Takkenkamp zijn we continue bezig met het innoveren 
van onze diensten en producten. Op dit moment werken we  
achter de schermen hard aan een nieuw isolatieproduct voor 
de spouw. We doen namelijk  mee met de Isolatie Uitdaging! 
Meer lezen over wat De Isolatie Uitdaging is? Kijk op 
www.isolatieuitdaging.nl

CIJFERS 2018
Het is alweer lang en breed 2019, maar een korte terugblik 
op 2018 in de vorm van cijfers hebben jullie nog te goed.  
2018 was een jaar waarin de omzet groeide naar 
42,4 miljoen. Dat deden we met z’n allen! Met hoeveel 
mensen? In totaal hadden we eind vorig jaar 248 FTE. 
Hiervan zijn 32 medewerkers nieuw ingestroomd!

Nieuws

Selectiecriteria
        Lokaal (binnen Nederlandse 
grenzen).
         Direct (zichtbare) impact (geen via 
via goed doel maar direct naar de 
ontvanger).
         Concreet bestedingsdoel (bijv. een 
rolstoel, aanpassingen in huis, 
boodschappenpakket, enz), geen (cash) 
geld, we betalen de rekening of leveren 
de dienst of producten.
         Maximum bedrag € 2.500 (incl. btw).
         Minimaal bedrag € 250  (incl. btw).
         Doel wordt aangedragen door een 
medewerker en schriftelijk gemotiveerd.
         Een doel wordt altijd eenmalig 
ondersteund.
         Ontvanger is bereid mee te werken 
aan (social) media uitingen n.a.v. de 
schenking. 

Uitsluitingscriteria
        Doelen zijn niet politiek en/of 
religieus.
         Doelen betreffen niet rechtstreeks 
(het gezin of de familie van) een 
medewerker.
         Geen grote organisatie zoals 
Unicef, Oxfam, enz.

Kunnen wij als groep 
een bijdrage leveren? 

Laat het ons weten via 
info@takkenkampgroep.nl
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In deze rubriek kijken we mee 
met de agenda van één van onze 
collega’s. Want wat doen ze nu 
eigenlijk van maandag t/m 
vrijdag op hun werk? En ook leuk: 
wat doen ze in hun vrije tijd? 
Deze keer kijken we in de 
agenda van Janieke. Dé vrouw op 
kantoor in Lunteren!

DE WEEK VAN
JANIEKE... 

Reportage

Janieke Selbach
Administratief medewerker 
bij van Milt sinds oktober 
2017

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG    ZONDAG

Nalopen en het corrigeren/aanvullen van de uren van afgelopen
week. Daarnaast controleer ik de reisuren van afgelopen week.

Op maandag wordt er verder altijd veel gebeld door onderaannemers voor uitleg 

en vragen over het onderaannemersportaal. 

Na het werk meteen door naar stal op mijn paard op te halen voor les 
in Elspeet. 

Aanmaken van nieuwe projecten en relaties en de verwerking van 
inkoopfacturen. 

Samen met mijn vriend eten en daarna weer door naar mijn paard om te trainen. 

Bezig geweest met het wagenpark. Nieuwe auto’s toegevoegd, 
tankpassen aangevraagd en gebruikersovereenkomsten
gemaakt voor de bestuurders. Verder nog debiteuren doorgenomen met Hugo/
Martijn. 
Vandaag een avondje op de bank series gekeken met mijn vriend. 

Dag je in Zelhem gewerkt om met Erika e.e.a. af te stemmen 
over de administratie. 

In de avond weer naar mijn paard om te trainen. 

Planning voor volgende week erin gezet. Documenten gecontroleerd/
geaccordeerd voor het portaal
Nog een stukje verkoopfacturatie afgerond. 

Vrijdagavond worden de boodschappen bezorgd door Albert Heijn. Daarna naar stal

paardrijden en daarna mijn paard wassen en klaarmaken voor de wedstrijd. 

Wedstrijd gereden en ‘s avonds sushi 

gegeten met mijn vriend. 

Met een vriendin gewinkeld in

Arnhem en daarna het huishouden 

gedaan. 

Daarnaast de verkoopfacturatie gedaan. 

Werkplek Lunteren

Met Tomas

Sushi!

Onderweg

Wedstrijd rijden



www.takkenkampgroep.nl


