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NA GEDANE ARBEID
Na gedane arbeid…is het goed te rusten. Wie kent de uitspraak niet?
Als je elke dag (of bijna elke dag ;-)) met passie werkt, kost je werk je minder energie en levert
zelfs energie op. We delen bij Takkenkamp allemaal de passie voor ons werk; vaak lever je dan
samen meer voor de klant dan hij had verwacht. Die klantwens overtreffen is onze dagelijkse
ambitie en heeft ons ook afgelopen jaar succes gebracht!
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Met enthousiaste en beleefde collega’s

2.

Met vakwerk en slimme oplossingen

3.

Met innovatieve producten en werkwijzen

4.

Met meedenken in plaats van alleen maar uitvoeren

5.

En nog op zoveel andere manieren.

Eigenlijk gewoon met JOU!

Maar (hoe) rust jij uit?
Daar zijn we benieuwd naar, want iedereen doet dat op zijn eigen manier. De ene rust uit door
actief zijn sport of hobby op te pakken, de ander door echt uit te rusten op de bank. Wij vroegen
het een aantal collega’s.
Daarnaast een brok energie in al die mooie projecten van de afgelopen maanden en een
terugblik naar afgelopen jaar.

Collega’s aan het woord
24
Wat doe jij om bij te komen
in de kerstvakantie?
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VOORWOORD
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Colofon
Trots! is een uitgave van Takkenkamp Groep en verschijnt
vier keer per jaar. De inhoud is met trots, veel plezier

Ik dank je voor weer een jaar inzet en plezier en hoop nog lang samen met je te mogen werken.
Nu is het tijd voor een welverdiende vakantie.

en aandacht samengesteld. Hieraan kunnen helaas geen
rechten worden ontleend.
Redactieadres
Takkenkamp Groep BV
Handelsweg 1 | 7021 BZ Zelhem

Hele fijne feestdagen en maak er een prachtig 2020 van!

Rick

Rick Takkenkamp
Directeur

T 0314 - 622 134
E info@takkenkampgroep.nl
W www.takkenkampgroep.nl
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TERUGBLIK - VOORUITBLIK
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Aan het eind van dit bewogen en innovatieve jaar is het een mooi moment om terug
te kijken op 2019. Wat hebben we bereikt? Wat zijn mooie ontwikkelingen en welke
onderwerpen zullen in 2020 veel op de voorgrond zijn? In een kort overzicht laten
we dat graag aan je zien!

TAKKENKAMP VAKOPLEIDING
In 2019 zijn de eerste serieuze stappen voor de
vakopleiding gezet. Met de vakopleiding gaan
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we onze eigen collega’s doorontwikkelen,
nieuwe collega’s opleiden en samen werken
aan continue verbeteren.
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BINNENDAK ISOLATIE
DIDAM

MOOI PROJECT

Voor bouwbedrijf H.J. Klomps verzorgen wij het isoleren van de daken van 77 woningen aan de binnenzijde d.m.v. PIR-platen. Gezien de grote diversiteit aan woningen is bijna elke woning anders en
vragen wij behoorlijk veel creativiteit van onze monteurs. Dit project maakt deel uit van Plavei fase 4,
naast de 77 woningen isoleren wij ook de spouwmuren en de vloeren van nog eens 21 woningen in
Didam. Deze bewoners zitten er voor de jaarwisseling lekker warm bij!<

Deze is
voor jou,
beste Hans

Foto: Jelmer Orre (links) en Hans Vrielink (rechts)
Project: Spoorbuurt Nijmegen
Werkzaamheden: Spouwmuurisolatie Aminotherm
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ONZE WERKZAAMHEDEN
Dakisolatie d.m.v. PIR-platen
Spouwmuurisolatie

Sinds de zomervakantie werk ik eindelijk met een vaste collega, namelijk
Hans. We hebben dezelfde humor en
kunnen goed lachen met elkaar. Daarom werkt het gemakkelijk en snel.
Zowel Hans als ik nemen geen blad
voor de mond en dat werkt prima. Ik
ben blij dat ik van Hans heb geleerd dat
er spouwfazanten in de spouw kunnen
zitten en dat je moet uitkijken voor
houtduiven, want als je niet oplet
vreten ze zo je geïmpregneerde schutting op. Ik ben TROTS op zo’n collega
als jou, Hans!
		
Jelmer Orre
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SUPAFIL TIMBERFRAME
APELDOORN

MOOI PROJECT

Oud Politiebure

au anno 1928

In het, meer dan 100 jaar, oude politiebureau van Apeldoorn
hebben we Supafil Timberframe toegepast. De originele
vraag was gespoten isolatie (PUR), maar bij de opname was
het advies om Timberframe aan te brengen. Dit werd
enthousiast ontvangen door City Appartments.
In het pand CentrePoint bevinden zich verschillende
bedrijven waaronder Timing uitzendbureau. De zolder wordt
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verbouwd, een onderdeel hiervan is de isolatie. Zodra de
verbouwing klaar is zullen verschillende kantoren zich hier
vestigen.
In totaal hebben we 400 m2 ingeblazen met ruim 2000 kg wol
en dit in 3 dagen! Een flinke uitdaging, de mannen hebben
hard gewerkt, maar het is gelukt!<

Supafil Timberframe isolatie in
oud Politiebureau Apeldoorn.
december 2019 I 9

COLUMN DOOR ROBBERT MELLENDIJK - KAM COÖRDINATOR

TAKKENKAMP
NIEUWS

NIEUWS

WAT DOE JIJ ERAAN?

VEILIG WERKEN

FD Gazellen award 2019
Takkenkamp Groep sleept dit jaar opnieuw de prestigieuze ondernemersprijs FD Gazellen Award in de wacht. Voor de 2e keer op rij zijn onze
inspanningen bekroond! De beste willen zijn, voorop willen lopen en een
positief resultaat boeken: dát zit ons in de genen. Wij zijn daarmee één
van de snelst groeiende bedrijven in Nederland in de categorie groot.

Renovatief.com
De nieuwe site is online! Renovatief is een ketensamenwerking tussen
Wessels Vakbouwers, Takkenkamp Gevelonderhoud en VM Geveltechniek. Daarnaast werkt Renovatief samen met vaste leveranciers en
fabrikanten van zonnepanelen, kozijnen, prefab daksystemen, liften en
centrale antennesystemen. Meer weten? Lees verder op pagina 24.

Samenwerking Centraal Beheer
Goed nieuws! Na een lang traject achter de schermen is begin december
2019 de samenwerking met Centraal Beheer live gegaan. Centraal
Beheer heeft Takkenkamp Isolatie uitgekozen als partner. Voor ons
betekent dit meer leads en opdrachten, voor de klant betekent dit dat ze
een korting krijgen van 10% wanneer ze aangesloten zijn bij Centraal
Beheer.

Jaarcijfers
2019 was een bijzonder en goed jaar voor de Takkenkamp Groep.
Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt hebben we samen veel mooie
projecten gerealiseerd! Dit heeft geresulteerd in een omzetstijging van
18% ten opzichte van vorig jaar! Een fantastische resultaat waar we met
zijn allen TROTS op mogen zijn!

Airofill Innovative Wall Insulation
De afgelopen maanden hebben we grote stappen gemaakt in de ontwikkeling van Airofill
Innovative Wall Insulation. We hebben de 1e stap gezet om van handmatig naar volledig
geautomatiseerd te produceren op een kleinschalige basis.
Na proefopstellingen op lab niveau zijn we opgeschaald naar meters grote proefmuren
waarbij Airofill machinaal wordt aangebracht zoals later ook in de praktijk gaat gebeuren.
De proefmuren worden voorzien van diverse sensoren om zo het gedrag van Airofill in de
spouwmuur te meten.
We gaan ervan uit dat we in januari – februari 2020 de eerste testwoningen uitvoeren, met als
doel om in 2020 op te schalen naar c.a. 50 testwoningen om zo techniek en toepassingen
verder uit te ontwikkelen.
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Afvalscheiding: wat doen wij en wat
kan jij doen?

Natuurbescherming is en blijft een hot
item. Het was bijna niet te missen,
duizenden boeren en bouwvakkers die
massaal richting Den Haag afreisden om te
protesteren tegen het huidige stikstof- en
PFAS beleid (kleine, on-afbreekbare, plastic
deeltjes). Dit zijn complexe vraagstukken
waar geen makkelijke oplossing voor het
grijpen ligt.
Binnen Takkenkamp Groep zijn we achter
de schermen veel bezig om onze CO2
voetafdruk en stikstofuitstoot zo veel
mogelijk te beperken. Zo is er bijvoorbeeld
een nieuwe vrachtwagen aangeschaft met
een elektrische laadkraan. Daarnaast ook
een hybride hoogwerker om de uitstoot
zoveel mogelijk te beperken en te verminderen ten opzichte van apparaten die
geheel afhankelijk zijn van fossiele
brandstoffen.

Afvalscheiding

Jij kan zelf ook een snelle én makkelijke
bijdrage leveren aan het zorgen voor het
milieu. Namelijk; afvalscheiding! Het komt
op de bouw steeds vaker voor dat er

verschillende afvalcontainers geplaatst
worden voor bijvoorbeeld plastic, karton,
puin, bouwafval, chemisch afval etc. Door
dagelijks goed op te letten dat je je afval in
de juiste afvalcontainer gooit, draag je
vanzelf bij aan recycling van afval.
Door recycling kan het materiaal in het
afval opnieuw gebruikt worden als grondstof voor nieuwe producten. Hierdoor
hoeven er minder grondstoffen nieuw
gemaakt te worden, waardoor al veel
milieubelasting bespaard wordt.
Het is erg belangrijk om je afval in de goede
container te gooien. Het sorteren van een,
met ander afval vervuilde, container is een
erg tijdrovende klus en hiermee kan niet
gegarandeerd worden dat al het afval
hergebruikt kan worden.

EHBO-, blusmiddelen en helmen:
let jij op de verloopdatum?

Het einde van het jaar is een goed moment
om nog een keer extra te bekijken of de
EHBO- en blusmaterialen in de bus en je
persoonlijke PBMs nog in goede staat zijn
én of nog deze gekeurd/houdbaar zijn.

Hieronder zie je waar je de vervaldata
kan vinden:

• EHBO-dozen: Sticker op de doos
• Oogspoelflessen: Onderzijde en/of sticker
• (Spray)-brandblussers: Onderzijde en/of
sticker
• Helmen: Binnenzijde van de rand
Is de vervaldatum van één of meer van de
bovenstaande middelen verlopen, meld dit
dan direct bij je leidinggevende om een
nieuwe te krijgen. Zorg ervoor dat je
regelmatig checkt of de middelen nog
houdbaar zijn. Hiermee weet je zeker dat je
spullen goed in orde zijn en daar ook op kan
vertrouwen!

LET OP!
• Een helm is maximaal 5 jaar houdbaar!
• Als het rode rondje achterop de helm
wit is, moet de helm vervangen worden!
Dit betekent dat de helm teveel in de zon
is geweest en daardoor de stevigheid
verloren is gegaan. Leg je helm daarom
altijd op een donkere plek.
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INTERVIEW

DE HELPENDE HANDEN
EN HOOFDEN > DE TD.
Als je zegt Bas Mulleman en Sjoerd Wassink, dan
heb je het over de Technische Dienst (ook wel TD in
het kort) van Takkenkamp Groep. Niet alleen van
Zelhem, niet alleen van Isolatie, maar van alle
divisies en alle vestigingen. Dat is een hele kluif!

Met ons allen maken we dagelijks gebruik van een groot aantal
machines die allemaal in onderhoud zijn bij deze twee mannen.
Niet alleen het onderhoud, maar ook de revisies, reparaties en
storingen komen bij hen terecht. Dat betekent werken in de hal
in Zelhem, maar ook op de werkplaatsen door het hele land en
op locatie.

Deze is
voor jou,
beste Johnny

Foto: Rudi Nijrolder (links) en Johnny Duvigneau (rechts)
Project: Eempolis Amersfoort
Werkzaamheden: Constructief gevelherstel
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Johnny en ik werken nog niet zo lang
samen. In de korte tijd dat we samen
werken zijn we al goed op elkaar
ingespeeld. De een helpt de ander om
wat hij minder kan, dat maakt ons
zo’n goed team. Wat ik erg waardeer
aan Johnny is zijn eerlijkheid. Hij voelt
aan wanneer ik met mijn armen niet
meer kan met sloopwerk. Dan neemt
hij het over. Andersom net zo. Johnny
doet zijn werk met volle overtuiging
en daar ben ik TROTS op!
		

Rudi Nijrolder

Als ik de ochtend van het interview de hal in Zelhem binnenloop,
die zij nu nog delen met de mannen van PREFAB Raamdorpel,
staan de mannen gebogen over een kapotte wolmachine. Deze
is met een storing aangemeld en wordt vakkundig door beide
mannen uit elkaar gehaald om vervolgens gerepareerd te worden.
Bas en Sjoerd bouwen naast alle bovenstaande werkzaamheden namelijk ook zelf machines. Al met al hebben de heren een
hele afwisselende maar ook drukke en chaotische baan. Voortdurend moeten zij het overzicht bewaren tussen wat er allemaal
moet en wat voor de Groep de grootste prioriteit heeft.
”Dat is soms lastig uit te leggen aan een collega”, vertelt Bas.

”Voor hem is de storing aan zijn machine het
grootste probleem van de dag, dat snappen
wij, maar wij weten op dat moment dat er
wellicht elders een nog groter probleem is en
dan is het aan ons de juiste keuze te maken.
Daarbij moet je dan wel eens iemand
teleurstellen voor het algemeen belang.”

Foto: Bas Mulleman (links) en Sjoerd Wassink (rechts)

”Maar”, zegt Sjoerd, ”We doen het niet helemaal alleen; althans
dat zou niet hoeven. Met een aantal handelingen kunnen we het
aantal storingen en afroepen samen verlagen.”

Hoe jij daar een bijdrage aan kan leveren?
Storingen voorkomen

• Gebruik de juiste brandstof! Bij veel machines is dat 98 5!
En geen 98 10!
• Maak je machine aan het eind van de dag schoon. Dus niet
afkoppelen en wegwezen, want uiteindelijk kost het meer tijd
als je met een storing komt te zitten.
• Gebruik de machine zoals hij bedoeld is. Weet je dat niet:
vraag!

Je hebt een storing

• Heb je de vloeistoffen gecheckt? Hoor je iets klotsen? Kan ook
de olie zijn. Geen idee hoe je dat doet? Vraag! Hulp vragen is
zoveel slimmer dan maar wat doen.
• Is de machine zo schoon mogelijk voor je hem inlevert? Het
scheelt een heleboel tijd als de TD ook daadwerkelijk kan repareren i.p.v. eerst een uur schoon te maken.
• Gebruik het reparatieformulier dat vanaf midden december
aanwezig is op alle vestigingen om goed aan te geven wat er
scheelt aan je machine.

Als we ons allemaal inzetten voor deze handelingen, dan
wordt de lijst voor de TD een stuk korter en kan jouw
machine bij aanmelden ook sneller opgepakt worden. Jij
blij, zij blij, wij blij! We rekenen op jullie medewerking!
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AMBT
DOETINCHEM

MOOI PROJECT

In februari van dit jaar zijn wij vanuit Takkenkamp gevelonderhoud gestart met de volledige restauratie van het voormalige gemeentehuis Ambt-Doetinchem aan de Varsseveldseweg. Het monumentale
pand heeft in al die jaren veel verschillende gebruiksdoelen gehad. De laatste negen jaar zat
kerkgenootschap ‘Leef!’ in het pand. Medio februari 2020 start zorgorganisatie Pluryn hier een
moeder- en kindhuis.
Ambt-Doetinc

hem anno 1981

Historie

Het Ambt heeft een energielabel A

Nieuwe invulling

Monument

Het pand is gebouwd in 1861 als
gemeentehuis van Ambt-Doetinchem,
de toenmalige zelfstandige gemeente
naast Stad Doetinchem. In 1920 gingen
beide gemeenten samen verder.

Het Moeder- en kindhuis van Pluryn
gaat bestaan uit meerdere onderdelen.
In totaal worden er 19 appartementen
gecreëerd, ieder met een eigen badkamer en keukenblok, daarnaast zijn er
2 grote centrale keukens en centrale
huiskamers waar onder begeleiding
kan worden gekookt.

Werkzaamheden

Om het pand klaar te maken voor de
toekomst is er ontzettend veel werk
verricht. De bestaande verdiepingsvloer
en de vloeren op de begane grond zijn
verwijderd om ruimte te maken voor
een volledige staalconstructie welke
onder de oorspronkelijke sporen kap is
geplaatst. Ook zijn alle asbesthoudende materialen eruit gehaald.

Onze werkzaamheden:
• Vervangen snijvoegwerk
• Steigerwerk
• Complete afbouw binnen
• Nieuw dak en ramen
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Aan de binnenkant is er een volledig
nieuwe verdiepingsvloer en zolder
geplaatst. Deze zijn extra geïsoleerd
met estrich platen ivm goede geluid en
brandwerend eigenschappen. Naast
het compleet vernieuwen van alle
elektra zijn er ook zorg specifieke
installaties geïnstalleerd. Denk aan een
intercom, zuster oproepsysteem en
deurstand signalering.

Monumentaal isolatieglas
Spouwmuurisolatie
Vloerisolatie
Dakisolatie
93 zonnepanelen

Omdat het een gemeentelijk monument betreft is er met zorg gekeken
naar het behoud van zoveel mogelijk
originele elementen.

Ambt-Doetinchem

anno 1935

De gevels zijn
volledig hersteld en
opnieuw gevoegd.
De oorspronkelijke
sporenkap is
gehandhaafd
gebleven.
Bestaande houten kozijnen zijn behouden en voorzien van monumentaal
isolatieglas. Ook zit binnen nog de oude
kluis waar vroeger alle waardevolle
spullen werden bewaard.<

Rick Evers
Projectleider Gevelonderhoud
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INTERVIEW

FUNCTIONEEL BEHEER
WAT IS HET (NIET) ?
Joachim Villiger vertelt over zijn functie als Functioneel Beheerder.

Joachim Villiger
Functioneel Beheerder
E-mailadres
joachim@takkenkamp-isolatie.nl

Wat doet een functioneel beheerder eigenlijk?
Een veel gestelde vraag! Een functioneel beheerder is iemand
die binnen een organisatie verantwoordelijk is voor het optimaal
functioneren van één of meer informatiesystemen.
In die zin vormt functioneel beheer de verbinding tussen ICT en
de bedrijfsvoering. Weten wat er speelt binnen de organisatie.

“Ik heb de ambitie om bestaande processen
verder te standaardiseren, optimaliseren en
nieuwe (werk) processen in te richten.”

Wat is jou functie / takenpakket?
Als Functioneel Beheerder ben ik
o.a. verantwoordelijk voor het
beheer en de inrichting van verschillende ”Exact” applicaties en ik
bewaak de functionaliteiten. Ik heb
de ambitie om bestaande processen verder te standaardiseren,
optimaliseren en nieuwe (werk)
processen in te richten.
Gebruikers (alle medewerkers van
de Groep) ondersteunen en trainen
in het gebruik van de applicatie.
Rollen en rechten beheren van
gebruikers.
Documentatie opzetten en bijhouden. Hierbij valt te denken aan
inrichtingsdocumentatie, gebruikershandleidingen, werkinstructies
etc.
Gesprekspartner bij het aanpassen
van de bestaande systeeminrichting en het toevoegen van nieuwe
functionaliteit. Ik hou me b.v. nu
bezig om de implementatie van het
Werkbonnen (Exact Survey) app
project in goede banen te leiden.
Dus je bent ICT’er?
Nee, ik doe net iets anders. Een
ICT’er programmeert en bouwt
systemen, maar ik ben meer bezig
met de gebruikerskant. ICT is bij
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ons Damecon. Ik ben een schakel
tussen de ICT-afdeling en de
werknemers.
Met welke werkzaamheden krijg je
te maken?
Het zijn zeer uiteenlopende werkzaamheden, hierbij een kleine
opsomming:
•Probleem wat gemeld wordt: Een
aangemaakt project in AEC komt
niet voor in Synergy.
•Rollen toevoegen/verwijderen bij
medewerkers, aanvragen van een
(nieuwe) mailbox. Contact met
Damecon.
•Synergy opschonen van data.
Proces logs bekijken en oplossen
van fouten.
•Inname/uitgifte hardware formullieren verwerken van medewerkers
•Stroomlijnen van aangemelde
incidenten bij Exact.
•Allerlei vragen behandelen van
medewerkers over de uren app.

en hoe dit ontstaan is, zodat er
misschien vervolgacties op genomen kunnen worden om dit in het
vervolg te kunnen voorkomen.
Ook krijg ik meldingen van medewerkers waarbij outlook vast loopt.
Meldingen zoals printje wordt niet
afgedrukt of op de verkeerde
printer.
Op welke manier kunnen medewerkers het beste bij je terecht?
Het liefste per mail en dan zou het
meest mooie zijn als er een goede
onderbouwing is van het vraagstuk
(inclusief schermafdruk)!
Dat helpt mij om snel inzichtelijk te
krijgen wat het probleem zou
kunnen zijn en hier een analyse op
te kunnen doen. <

Krijg je ook echte ICT vragen die
niet voor jou bedoeld zijn?
Ja soms, maar dan verwijs ik de
medewerker door naar Damecon.
Wanneer er een grootschalige
storing optreedt, wil ik zelf in de
lead zijn om dit aan te melden bij
Damecon, dan weet ik wat er speelt

“Ik ben een schakel
tussen de ICT-afdeling
en de werknemers.”
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GEVELREINIGING
ZUTPHEN

MOOI PROJECT

In de wijk de Leesten in Zutphen hebben wij 9 woningen gereinigd in de Henriette Polaklaan en Marge
Klompélaan. De woningen zijn gereinigd door middel van hoge druk en heet water, daarna zijn ze
gehydrofobeerd met een watergedragen product. Het metselwerk heeft hiermee een waterafstotende
laag gekregen, zo zijn de gevels beschermd tegen vochtdoorslag en beter beschermd tegen (groene)
aanslag waardoor de gevels langer schoon blijven. Water van buitenaf wordt niet doorgelaten maar
waterdamp van binnen uit wel. Hierdoor blijft het metselwerk ademen. In de wijk zijn voornamelijk
gele en witte stenen waarbij we een mooi resultaat hebben behaald.<

Onze werkzaamheden:
• Gevelreiniging
• Hydrofoberen
• Complete afbouw binnen
• Hoogwerker

R.K. PAROCHIEKERK
H.H. MARTELAREN VAN GORCUM
TE AMSTERDAM

MOOI PROJECT

Deze roomskatholieke kerk, een
rijksmonument, is in 1927 in gebruik
genomen en ontworpen door A.J.
Krophopller. De kerk maakt deel uit van
het Linnaeushof in Amsterdam Watergraafsmeer, nabij de Middenweg. Dit
stedenbouwkundig ensemble van
woningen, voorzieningen, een schoolgebouw en de kerk met pastorie is als
een ‘Gesamtkunstwerk’ door Kropholler
ontworpen in opdracht van een groep
Roomskatholieke initiatiefnemers.
Na bijna 80 jaar functioneert de buurt vrijwel nog
als in oorsprong. Een deel van de woningen is in
particulier eigendom, een deel is als sociale
woningbouw in beheer bij een woningbouwvereniging. De kerk is Rijksmonument, de buurt is
gemeentelijk monument. Het hoofdvolume van de
kerk kan worden beschouwd als een driebeukige
kruiskerk met vieringtoren en twee torens in de
voorgevel.
De kerk is vrijwel volledig opgetrokken uit metselwerk, de centrale ruimte wordt bekroond door een
open kapconstructie van oregonpine, waarbij de
houtverbindingen versterkt worden door stalen
schoenen, trekstangen en spandraden die nadrukkelijk het beeld bepalen. De kloeke hoofdvorm, de
plasticiteit, het ontbreken van ornamenten en de
‘natuurlijk’ te noemen toepassing van voorhanden
bouwmaterialen geven de kerk een welhaast
functionalistisch en noord-europees te duiden
voorkomen.

Begin 2020 starten wij met het voeg en
metselwerk herstel aan deze toren en
galmgaten!

18 I Takkenkamp Groep
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RESTAURATIE BRUG
KASTEEL MAARSBERGEN
Wij zijn in oktober gestart met de restauratie van de toegangsbrug van Kasteel Landgoed Maarsbergen, deze kent
een geschiedenis die reikt tot in de Middeleeuwen. Het kasteel werd in 1804 gesloopt, maar in 1930 bouwt men ze weer
op.
Het kasteel ziet er nu min of meer nog zo uit als het er 1656
uit moet hebben uitgezien. Bij deze restauratie pakken we
het metselwerk, voegwerk en ijzerwerk aan.

MOOI PROJECT

Voor het grote publiek is landgoed Maarsbergen het bekendst
van Heel Holland Bakt. Gelijktijdig met onze werkzaamheden
buigen de kandidaten zich hier in de grote witte tent weer
over tarte tatins en andere lekkernijen.
Paardensportliefhebbers kennen het landgoed echter ook als
het decor van de Maarsbergen Horse Trials; een driedaagse
‘eventing’-wedstrijd. Waar wij dit jaar troste sponsor van
mochten zijn! Het park van Maarsbergen omvat 50 hectare.<

Onze werkzaamheden:
• Metselwerk
• Voegwerk
• IJzerwerk
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RENOVATIEF
INNOVATIEF RENOVEREN
Renovatief is een ketensamenwerking tussen Wessels Vakbouwers, Takkenkamp Gevelonderhoud
en VM Geveltechniek. Daarnaast werkt Renovatief samen met vaste leveranciers en fabrikanten van
zonnepanelen, kozijnen, prefab daksystemen, liften en centrale antennesystemen.

DE KENNISPARTNER
VOOR PASKLARE
OPLOSSINGEN
Renovatief is dé kennispartner
voor pasklare renovatieoplossingen op het gebied
van de gevel en dak van
doorzonwoningen en galerijflats in Nederland. Ons doel
is het realiseren van een
duurzame woningvoorraad.
Wij kijken hierbij niet alleen
naar het verbeteren van de
energieprestatie, maar ook
naar wooncomfort, uitstraling,
toegankelijkheid, Total Costs
of Ownership en bewonerstevredenheid.
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Wessels Vakbouwers is een gerenommeerd aannemersbedrijf voor timmerwerk, metselwerk, betonwerk en steigerwerk. Takkenkamp Gevelonderhoud
een gerenommeerd gespecialiseerde
aannemer voor voegwerk, gevelonderhoud, gevelrenovatie en isolatie. VM
Geveltechniek een gespecialiseerde
aannemer voor het zagen, frezen en
monteren van gevelbekleding, gevelbeplating en brandwerende platen. Door
deze krachtenbundeling van de drie
marktleiders op het gebied van de
buitenschil van vastgoed heeft Renovatief meer dan 100 jaar ervaring en
vakmanschap als solide basis.
Samenwerken
Op basis van vertrouwen, gelijkwaardigheid en transparantie werkt Renovatief nauw samen met haar vaste
ketenpartners. Iedere ketenpartner
levert de kennis op hun gebied, zodat er
toegevoegde waarde wordt gecreëerd
die wordt ingezet voor duurzaamheid,
innovatie en kwaliteit. Daarbij wordt
met deze vorm van ketensamenwerking de opdrachtgever en de bewoner
altijd centraal gesteld.
Advies en begeleiding
Renovatief denkt met u mee als adviseur over de verschillende renovatieoplossingen waarbij wij rekening houden
met uw visie, randvoorwaarden,
kwaliteitsuitgangspunten en budget.

We kijken dan naar de technische en
esthetische problemen, de doelgroep,
de exploitatieperiode en de Total Costs
of Ownership van de galerijflat of
doorzonwoning.
Één loket
Van advies tot en met bewonerscommunicatie, uitvoering en beheer, met
Renovatief heeft u altijd maar één
aanspreekpunt. Door de ketensamenwerking met vaste partners
hebben wij alle disciplines in eigen huis,
nemen wij verantwoordelijk door een
totale renovatieoplossing aan te bieden
en kunnen wij alle werkzaamheden
perfect op elkaar afstemmen. U bent
dus volledig ontzorgd.
Eigen materieel
Renovatief heeft een zeer uitgebreid
materieelpakket in eigen beheer met
o.a. hefsteigers, bouwkranen en
hoogwerkers. Ons materieelpakket is
bijzonder geschikt voor het renoveren
van rijtjeswoningen en galerijflats,
omdat het renovatieproces van dit type
gebouwen versnelt en efficiënter
maakt.
Lean Bouwen
Renovatief werkt volgens de Lean
Bouwen methode om waarde te
creëren voor alle partijen. Lean Bouwen
is een manier van werken waarbij
verhogen van klantwaarde, kortere

doorlooptijden en minder faalkosten
worden nagestreefd. Al ons leidinggevende personeel is geschoold op Lean
Bouwen. Als vaste Co-maker van BAM
W&R Renovatie bouwen wij inmiddels
alle projecten Lean.
Prestatieafspraken en onderhoud
Door met u samen te werken, d.m.v.
Resultaatgericht Vastgoedonderhoud
(RGVO) en Prestatiegericht Samenwerken (PGS), willen wij uw risico’s op
onderhoud wegnemen. Hierbij stellen
wij visie, afspraken en resultaat
centraal en kijken wij naar de Total
Costs of Ownership (TCO). Zo kunnen
wij gedurende langere tijd de kwaliteit
van ons werk conform de prestatieeisen garanderen.<

We zijn online!

Kijk op www.renovatief.com.
We zijn ook te vinden op
facebook en linkedin. Volg
Renovatief en blijf op de hoogte
van alle ontwikkelingen!
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Wat doe jij
om bij te komen
in de kerstvakantie?

r op pad,
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de ridgeba

Allereerst heb ik meestal een paar
dagen nodig om een beetje bij te
komen, dus veel bank hangen. Veel
TV kijken en zo min mogelijk bewegen. Dan begint het jaarlijkse geregel
voor de kerstdagen, dat is famliy
time. De rest van de vakantie kijk ik
van dag tot dag, dit jaar mag ik voor
het eerst opa zijn in de vakantie.
Richard Beekman

Deze kerst periode klussen in
ons huis om er een echt thuis
van te maken, dit is niet om
echt bij te komen. Maar als
het klaar is wel een fijne plek
om met ons gezin in te leven.
Bas Mulleman

Wij hebben in
april de sleute
l
van ons nieu
we huis gekr
egen
en gaan met
familie en
vrienden onze
eerste kerst
en
oud&nieuw vi
eren in onze
nieuwe stek
. Peter Borkus

Heerlijk een aantal dagen rondtrekken met de camper en gezellig bij
vrienden op bezoek. Ik kies voor de
achterste bus! :)
Harm Kortschot
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Na een jaar hard
werken zijn we
allemaal toe aan een
welverdiende vakantie.
We vroegen een aantal
collega’s wat zij doen om
lekker bij te komen in de
kerstvakantie.

Genieten van mijn (al zeg ik het
zelf) welverdiende vakantie. In de
heerlijke Oostenrijkse bergen
met sneeuw, rust, goed eten &
drankje op z’n tijd. Bijkomen van
alle hectiek en weer de accu
opladen. Danielle Tak

slapen,
Allereerst ga ik lekker uit
in
an
dan luiden we de vak tie
t het
door uit eten te gaan me
s in
sje
klu
gezin. We doen wat
en rondom het huis en we
ar.
maken de tuin winterkla
gjes
Verder gaan we samen da
ken
zoe
k
uit: lekker shoppen. Oo
e en
we alvast de zomervakanti
d
en
kom
stedentrip uit voor
jaar. Sandra Lommen
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COLUMN DOOR IRMA KLEIN BLEUMINK - HR ADVISEUR

RUST!
TIJD OM BIJ TE KOMEN

COLUMN

Het is tijd voor rust. Na een jaar van hard werken volgt nu de beloning; onze welverdiende
kerstvakantie!Dit is voor mij ook de tijd om terug te kijken naar 2019 en vooruit te kijken richting 2020.
De belangrijkste HR thema’s in 2019 waren Opleiding en ontwikkelen, Werving en selectie en Duurzame
inzetbaarheid. Wij hebben daarin stappen gemaakt maar zijn er nog niet! Ook in 2020 blijven dit dus
onze focusgebieden. Met als speciale thema’s: Employer Branding én Vitaliteit!

PROOST
OP HET

LEVEN
OP ELKAAR
ECHT TAKKENKAMP
Goede ‘Employer Branding’ zorgt ervoor
dat je als werkgever aantrekkelijk bent
voor nieuwe werknemers.
Maar wat is employer branding nou
precies en wat moet je er mee als werkgever? In het Nederlands betekent dit
‘werkgeversmerk’, m.a.w. laat mensen
weten wie je bent, waar je voor staat en
wat je te bieden hebt als werkgever!
Je zorgt er zo voor dat je huidige
mensen (jullie dus) weten wat ze van je
mogen verwachten en wat er allemaal
mogelijk is waardoor je verbonden raakt
met elkaar. Voor nieuwe mensen
betekent het dat ze je zien, je
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Reclame dus? Ja, een soort van. Maar
wel een eerlijk en duidelijk verhaal
zodat mensen weten waar ze voor
kiezen en de kans op een ‘gelukkig
huwelijk’ groot is.

betrekking op je lichamelijke en
geestelijke welbevinden. Maar gaat ook
over je sociale omgeving (sfeer,
contacten op het werk en privé) en je
mentale conditie (stress/ontspanning,
goed slapen, (on)rust). Wat je inhoudelijke werk betreft: heb je een goede
match tussen wat je kunt (je competentie), wat je doet (je functie) en wat je
wilt (je ambitie).

Vanaf volgend jaar vinden jullie de
campagne ECHT op al onze online
kanalen bijvoorbeeld als advertentie!

Ben jij van mening dat wij dat als
Takkenkamp beter kunnen doen?
Laat je dan vooral horen!

Ook starten we met het Vitaliteitsprogramma voor Takkenkamp.

Maar nu eerst lekker met de benen
omhoog en genieten van de vakantie!
En daarna met nieuwe energie in 2020,
tot dan!<

(her)kennen en daardoor graag bij je
willen komen werken. En die nieuwe
mensen kunnen we goed gebruiken
met onze goedgevulde portefeuille!

Wat is dan vitaliteit? Vitaliteit heeft

EN OP EEN

geweldig
NIEUW JAAR!
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