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manier onze projecten kunnen blijven draaien. Hierdoor kunnen we ook aandacht blijven houden voor
organisatie moeite heeft de deuren open te houden, mogen en kunnen wij ons bezig houden met nog
beter worden en toekomstbestendig blijven!
2 september zaten we op alle vestigingen
bij elkaar en spraken we onze ambities uit
voor de komende 5 jaar. Ik vond het leuk
en spannend tegelijk.
Leuk omdat ik geloof en uitkijk naar de
uitvoering en dat graag met jullie wilde
delen, spannend omdat ik ontzettend
benieuwd was naar jullie reactie.
Laten we wel wezen; ik kan wel van alles
willen, maar als we die ambitie niet samen
zien en willen oppakken, heeft deze geen
enkele kans van slagen. Zoals we in de
startfilm van die middag aangaven:
SAMEN is hier het sleutelwoord.
De reacties die jullie gaven, en welke
verderop in deze TROTS te lezen zijn,
bevestigen echter dat we er hetzelfde over
denken. Een ECHT. integraal aanbod is de
volgende logische stap!
De komende tijd gaan we samen de
stappen in beeld brengen, samen kennis en
kunde overdragen, samen op zoek naar
nieuwe collega’s, samen beter worden.
Ik kijk er enorm naar uit!

Natuurlijk hebben we ook hobbels te gaan
en zien we samen ook de grootste
uitdaging: voldoende (en) goede vakmensen.
Met onze vakopleiding, Irma en Susan die
veel tijd besteden aan collega’s werven,
Ellien en Bartjan die zorgen dat we veel en
goed op beeld en social media staan, maken
we een mooi begin.

”Ik kan wel van alles willen,
maar als we die ambitie
niet samen zien en willen
oppakken, heeft het geen
enkele kans van slagen.”

Ik heb daar echter ook jullie hulp bij nodig.
Ken jij iemand die bij ons past; meld dat bij
ons. Wij gaan heel graag met mogelijke
nieuwe collega’s in gesprek.
Rest jou te bedanken voor jouw geloof in
onze ambitie en je uit te nodigen het beste
uit jezelf te halen!

Rick

Rick Takkenkamp
Algemeen Directeur
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MOOI PROJECT

INTEGRAAL IN DE PRAKTIJK

In september is de ambitie uitgesproken voor een integraal
aanbod van de divisies isolatie, gevelonderhoud en onze
materieeldienst. We doen al best veel samen in de praktijk.
In deze Trots lees je 2 voorbeelden.
In hanzestad Zutphen zijn we aan de slag voor Van Wijnen om
verschillende woonblokken in de wijk Noordveen te onderhouden
en verduurzamen. De voornamelijk jaren 30 en 50 woningen zijn toe
aan grondig onderhoud.
Takkenkamp gevelonderhoud voorziet de woningen van nieuw
voegwerk. Vanaf de steigers wordt oud voegwerk uitgehakt en
worden (kop)gevels en schoorstenen opnieuw gevoegd. Ook de
oorspronkelijke bergingen en tuinmuren worden waar nodig
hersteld.
In het verleden zijn sommige spouwmuren al eens geïsoleerd.
Takkenkamp Isolatie voorziet de woningen middels een intensief
boorpatroon van nieuw materiaal of vult deze aan waar nodig.
Naast onze werkzaamheden worden ook de daken vanaf de
buitenzijde geïsoleerd, dakkapellen geplaatst, kozijnen vervangen
en het schilderwerk gedaan. Een prachtige klus welke de woningen
klaar maakt voor de toekomst!<

Arno Knuvink
De stappen die we zetten zijn een logische ontwikkeling die
past bij de groei van Takkenkamp. De laatste jaren is Takkenkamp enorm gegroeid met de grotendeels zelfde structuur
als in voorgaande jaren. Het nu ook aan de orde om in de
organisatiestructuur aanpassingen te doen. Een groot deel
van het succes is natuurlijk wel de mensen die het doen. De
werksfeer, wat voor elkaar over hebben, de aanvulling op
elkaar qua kennis en kunde, doen we goed.

Onze Werkzaamheden
•
•
•
•
•
•

Steigerwerk
Materieel
Gevelonderhoud
Vloerisolatie
Spouwmuurisolatie
Voegwerk

Tekst: Cecile Takkenkamp | Foto: Freepik.com
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Wat de medewerker zegt
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We geloven in innovatie en beweging; dat geeft energie. De afgelopen jaren zijn we samen gegroeid en doorontwikkeld naar
de groep die er nu staat. Vol trots kijken we terug en met nog meer vertrouwen vooruit! Vooruit naar de volgende stap; een
ECHT. Integraal aanbod. De komende 5 jaar gaat Takkenkamp Groep de draai maken naar ECHT. Integraal verduurzamen.
Verduurzamen met een breed aanbod aan disciplines. De aanwezige specialismen worden in elkaar geschoven en aangevuld
met dat wat onze klant nog in ons aanbod mist. Dit alles trapten we afgelopen 2 september op feestelijke wijze samen af.

Ik vind dat Takkenkamp een zeer vooruitstrevend bedrijf is. Het
is mooi om hier een onderdeel van te kunnen zijn. De presentatie
van de plannen vond ik ook leuk opgezet en duidelijk. Je voelt je
echt betrokken bij Takkenkamp.
Als adviseur krijg ik regelmatig de vraag of wij ook glas kunnen
leveren, de buitengevel of het dak aan de buitenzijde kunnen isoleren en of wij ook zonnepanelen kunnen leveren. Het plan om het
gevelherstel landelijk per vestiging te gaan organiseren is goed.
Het zou heel mooi zijn als wij onze service kunnen uitbreiden met
deze extra isolatiemaatregelen en gevelherstel landelijker uit
kunnen rollen.

Klanten willen graag alles bij één partij onderbrengen. Lekker
makkelijk en heel overzichtelijk, één aanspreekpunt waardoor er
minder afspraken gemaakt hoeven te worden, planning hoeft niet
tussen diverse bedrijven afgestemd te worden omdat wij alles
uitvoeren. De uitdaging voor ons is dat Takkenkamp moet zorgen
dat wij als 1 bedrijf blijven werken. De medewerkers moeten goed
getraind/opgeleid worden wanneer er nieuwe producten worden
geïntroduceerd om te zorgen dat we op ons huidige hoge niveau
kunnen blijven presteren. Daniel Flierman

Ik denk dat we bij een goede onderlinge afstemming door het
hele bedrijf ons nog beter in de markt kunnen zetten. Als we als
bedrijf beter samenwerken worden we met korte lijnen nog
duidelijker en stabieler. Richard Beekman
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Ik vind de ontwikkelingen mooi om te zien en ben trots om voor
zo’n ambitieus bedrijf te mogen werken. Ook vind ik het mooi dat
er de tijd voor genomen wordt en er zo dus ook ruimte is voor
iedereen om zijn plekje te vinden binnen de nieuwe plannen.
Rik Snel

De plannen zien er goed uit en ik persoonlijk vind het gaaf als we
het isoleren van de gehele schil van de woning kunnen gaan
aanbieden. Dus dat het isolatieglas ook een onderdeel van ons
isolatiepakket gaat worden. Voor de klant is dit super want
onderweg merk ik dat zij graag met 1 partij werken i.p.v. verschillende bedrijven voor de deur. Dirk Jan van Voorthuijsen

”Wat ik als voordeel zie is
dat we nog meer van
elkaar kunnen leren.”

Ik vond het een interessante bijeenkomst maar ook groot
streven om in vijf jaar vanuit alle vestigingen meerdere disciplines
te kunnen aanvliegen. Om vooruitstrevend te zijn is een goed doel,
stilstand is sowieso achteruitgang. Leo Mullink
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Wat ik ook als voordeel zie is dat we nog meer van elkaar kunnen
leren. Isolatie werkt toch op sommige vlakken anders dan
Gevelonderhoud. Al met al denk ik dat dit een mooi toekomstplaa
tje is, dat ontzettend veel doorgroei mogelijkheden en kennis
verbreding biedt voor ons als medewerkers maar ook voor onze
klanten. Cyriel Menke

De plannen zijn goed. De grootste uitdaging zal hem komen te
zitten in het vinden van voldoende en vakbekwaam personeel.
Bjorn van Heerebeek
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Dit was wel een bijeenkomst waar ik op zat te wachten. Naar
aanleiding van het KTO kwam ook naar voren dat onze klanten
dit ook willen. Meer samen, wij zijn een groep maar opereren nog
vaak als eigen ‘‘eilandje”. Één persoon voor gevel en één persoon
voor isolatie. Een voordeel is dat wij straks wel een breed scala
van diensten kunnen aanbieden voor onze klanten waarbij er 1
aanspreekpunt is.

”Voor de organisatie is het mooi dat
we met alle divisies samen een
echte eenheid gaan vormen.”
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Ook ben ik positief gestemd over het feit dat jullie persoonlijke
ambities en groei hoog in het vaandel dragen, is goed voor de
moraal en inzet. Ik hoop op deze ambitie in de nabije toekomst te
kunnen meeliften. Wat ik doe, doe ik goed maar vind het
belangrijk ook geestelijk gestimuleerd te blijven ofwel persoonlijk
te kunnen en mogen groeien. Resumerend ben ik oprecht blij een
bijdrage te kunnen leveren aan het succes van de groep. Zeggen
wat je doet en doen wat je zegt. Eerlijk en oprecht. Remco Vink

Voor de organisatie is het mooi dat we met alle divisies samen een
echte eenheid gaan vormen. Werk gerelateerd zal daar op het
administratieve vlak meer afwisseling door ontstaan. Ook het
integreren van de financiële verwerking van de nu nog andere
divisies, zal een leuke uitdaging met zich meebrengen om dit zo
soepel mogelijk te laten verlopen. Ik heb er zin in! Judith Holweg
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Tot op heden nog steeds blij onderdeel uit te maken van
Takkenkamp. Gezien de roerige tijden waarin wij momenteel
leven stemt het mij vrolijk te zien dat de visie voor de toekomst
voortvarend en doortastend is. De klant is op zoek naar een
professioneel bedrijf wat gemaakte toezeggingen daadwerkelijk
nakomt en met de reeds aanwezige expertise op verschillende
vlakken moet dit zeker gaan lukken.

Ik was nog maar net 2 weken in dienst bij Takkenkamp Isolatie
toen deze meeting plaatsvond, maar ik word er blij van dat er naar
de toekomst/langere termijn gekeken wordt en dat de aandacht
niet alleen naar het heden gaat. Hoewel ik me kan voorstellen dat
ook het heden veel overleg en aanpassingen geeft vanwege het
hele Corona gebeuren.

De uitdagingen voor mij zie ik vooral in het leren van alle extra
disciplines die erbij komen. De kansen zijn hieraan gekoppeld. Een
vergroting van mijn kennis en meer afwisseling in mijn dagelijkse
job. Zowel voor onze organisatie als ook voor onze klanten is het
heel goed als we steeds meer een totaalpakket kunnen aanbieden.
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Ik vind het een goed plan en hoop dat het zo loopt als
besproken. Ik zelf hoop me door te ontwikkelen en misschien
jongens wat te leren die er net zijn. Rene van Dielen

Een paar weken later vroegen we jou als collega, maar ook onze klant, hoe zij die ambitie beleven. Hoe kijk jij naar deze
plannen en waar zie jij voor jou een kans of rol weggelegd? En hoe zien onze klanten deze keuze? Je leest het hier.

Het is een mooie toekomst visie die hard nodig is. Voor onze
klanten zowel particulieren als de zakelijke klanten schept het
duidelijkheid. Ik zie vooral korte en snelle communicatielijnen per
vestiging. Johan Vortman
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Goed dat jullie op deze manier naar de toekomst kijken,
een logische stap maar zeker ook een noodzakelijke om als
bedrijf je klant als Van Wijnen goed te bedienen. We zien
kostenbesparing/efficiëntie als 1 van de belangrijkste
drijfveren (om de energietransitie betaalbaar te houden)
maar zeker ook kennis en expertise in het voortraject van
zeer grote waarde. Hierdoor ontstaan echte ketens waarbij je
in elkaars verlengde gaat opereren en er vanzelf kansen en
mogelijkheden ontstaan om werkzaamheden uit te bouwen.

Ik heb aan Johan Bennink van Plegt Vos Noord onze plannen
geïntroduceerd waarvan hij onder de indruk is. Johan houdt
zich bezig met de ketensamenwerking van Acantus een
woningcorporatie in Veendam. Alhoewel we al veel integrale
werkzaamheden uitvoeren in de alreeds genoemde keten, is
hij enthousiast over de ambitie die wij als Takkenkamp
uitdragen. Met name de nadruk leggen op SAMEN en
samenwerking kom je zoals Johan aangeeft tot de juiste
prestaties en alle mooie zaken die daar uit voortvloeien.
Jan van Waarden

Van der Meijs in Gemert is een nieuwe klant. Ik heb ons
verhaal uitgelegd; gevel en isolatiewerkzaamheden onder 1
dak bij 1 professionele partij. Van Der Meijs heeft hier voor
gekozen en de eerste opdracht is nu een feit. Marcel Copier
(directie) en Johan van Asperdt (projectleider) hebben ons
opdracht gegeven omdat ze graag 1 aanspreekpunt hebben
voor alle disciplines, dat kan bij Takkenkamp. Daarnaast
heeft Takkenkamp een professionele uitstraling en horen ze
positieve geluiden over ons wat ze heeft doen besluiten om
dit project in Helmond aan ons te gunnen. Marcel Copier kent
Takkenkamp overigens uit de tijd dat hij werkzaam was bij
Caspar de Haan en had goede ervaringen met ons. Edwin
Verspui
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TAKKENKAMP
NIEUWS

NIEUWS

Bijzondere desinfectiezuilen
Als het goed is heb je je handen al heel vaak ontsmet. De desinfectiezuilen staan bij de ingang van jouw vestiging. Dit zijn niet
zomaar zuilen, ze zijn gemaakt door onze eigen collega Marco
Brauns! Marco over het ontstaan van de zuilen:

Geen nieuwsberichten meer missen?
Kijk dan op de tijdlijn! Hier worden regelmatig nieuwsberichten geplaatst. Ook andere informatie over Takkenkamp is hier
te lezen. Je kunt de tijdlijn via de app en via de browser
bekijken. We zullen hier steeds meer gebruik van maken. Dus
wil je niks missen? Zet dan je notificaties aan. Zie je daar!

‘‘Tijdens de lockdown vervielen de werkzaamheden van mijn
zwager. De desinfectiezuil is tot stand gekomen toen een vriend
van ons vroeg of we zoiets konden maken aangezien de levertijd erg lang was in Nederland. Mijn zwager is een handige
harry en ik ben zelf ook mondig genoeg om het een en ander te
verkopen. Zo zijn we tot de samenwerking gekomen. Nu de
werkzaamheden ook weer begonnen zijn knutselen we samen
alles in elkaar. Wat uiteraard ook gezellig is.” Bedankt Marco!

Gewijzigde wetgeving personen in een
werkbak/platform hijsvoertuig
We hebben een winnaar!
Wat vonden we het jammer dat de zomer-bbq niet door kon gaan dit jaar! Daarom
bedachten we de BBQ bon met bijpassende schort voor een alternatieve BBQ thuis met
familie en vrienden. Uit alle reacties hebben we begrepen dat dat een hoop heeft goed
gemaakt! Daarnaast daagden we jullie uit; wie maakt er en mooie ‘actiefoto’? Deze
belonen wij met een goede ‘gereedschapskoffer’ zoals dat in onze wereld betaamd.
Uit de inzendingen werd Siebe Overzet getrokken als winnaar. Hij stak in Wijnjewoude
de BBQ aan, maakte een foto, deelde deze met ons en verdient zo de BBQ-koffer. Siebe,
we hopen dat genoten hebt van je BBQ bon en wensen je veel plezier met je kado!

Siebe

Prefabraamdorpel.nl groeit!
Bij Prefabraamdorpel hebben ze in de maand september de productie
verdrievoudigd. Qua meters in de maand september ca. 3.500 m1, vorig jaar
was dit ca 1.500 m1. In stenen was dit 32.400 om 13.500 stuks. Samen: Toine
Fritz, Cyriel Menke, Willem Gr. Bruinderink, Everd Wassink, Johan Massop,
Thomas Bruil. Goed bezig mannen!

Je weet wie je bent, bedankt!
8 I Takkenkamp Groep

Per 1 juli 2020 is de uitzondering komen te
vervallen op de inzet van een werkbak
gemonteerd aan een hefvoertuig voor het
verplaatsen van personen welke bedoeld is
voor het verplaatsen van goederen. Dit betekent dat er voor het werken op hoogte een
hefwerktuig (hoogwerker) ingezet dient te
worden welke door de fabrikant specifiek is
bestemd en ingericht voor het op hoogte
brengen van personen.
Kort samengevat:
• Een werkbak aan een hijsvoertuig mag
niet meer zomaar gebruikt worden.
• Werken met werkbak aan een hijsvoertuig
moet worden aangemeld in het portaal van
de arbeidsinspectie.
• Werkplan voor werken met werkbak aan
een hijsvoertuig moet worden beoordeeld
en goedgekeurd door een externe hoger
veiligheidskundige.
Kom jij op een klus bovenstaand tegen
controleer dan of alles klopt en veilig is.
Twijfel je? Neem dan contact op met je
leidinggevende of met onze KAM afdeling;
Robbert of René.
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MOOI PROJECT

CARREMUUR
ENKA FABRIEK
In Ede zijn we gestart op het project voormalige ENKA
fabriek in opdracht van de Grondbank Ede. De losstaande
muur wordt door ons vakkundig gerestaureerd, waarna
door Reinbouw hier woningen achter worden gebouwd.
Historie
ENKA was een Nederlands, en later internationaal bedrijf dat
kunstvezels vervaardigde. De naam ENKA staat voor: Nederlandse Kunstzijdefabriek. De uitspraak van de letters NK leverde
de afkorting eNKa op. De eerste fabriek stond in Arnhem en
werd in 1913 geopend. In 1922 kwam daar de fabriek in Ede bij.
In de loop van de 20ste eeuw groeide ENKA (later onder de naam
AKZO) uit tot een grote internationale speler in de kunstvezelindustrie.
Nieuwbouw ‘In de fabriek’
De Carrémuur is één van de 8 overgebleven historische
onderdelen op het ENKA-terrein in Ede. Hij geeft letterlijk vorm
aan het Carré en is het sluitstuk van een mooie groene woonwijk
gelegen in ‘Het Hart van OP ENKA’. De oude fabrieksmuur vormt
de basis van dit unieke project. Achter deze rijke industriële
gevel, die in ere wordt hersteld, komen circa 41 herenhuizen in
diverse variaties. Leuk detail: Het voormalig kantinegebouw
wordt herbestemd tot schoolgebouw.<
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CORONA-VIRUS EN
VEILIG WERKEN

VEILIG WERKEN

De dagen worden korter en het weer verandert. De periode om weer meer naar binnen te gaan, maar ook dat zal dit jaar
anders gaan dan andere jaren. Het feit is dat het Corona-virus makkelijk om zich heen kan grijpen in slecht geventileerde
binnenruimtes en laten we die op dit moment juist meer moeten opzoeken.
Binnen Takkenkamp Groep hebben we op
dit moment verschillende protocollen en
maatregelen om te voorkomen dat het virus
zich binnen het bedrijf verspreid. Zo hebben
we op alle kantoren een roulatieschema,
waardoor de bezetting flink verminderd is.
Hierdoor komen er vanzelfsprekend minder
mensen op kantoor wat het mogelijk maakt
om gemakkelijker de 1,5 meter afstand aan
te houden. Daarnaast staan op elke
vestiging bij de ingangen naar de kantoren
zuilen met desinfectiemiddel om de handen
al bij binnenkomst te ontsmetten.
Ook op de bouwplaatsen is het belangrijk
om de geldende maatregelen op te blijven
volgen. De maatregelen zullen inmiddels bij
iedereen bekend zijn, maar hieronder volgt
nog een korte samenvatting:
• Draag een mondkapje waar dit wordt
gevraagd door de opdrachtgever/overheid
en ga hierover niet in discussie.
• Ontsmet regelmatig je handen.
• Werk zo veel mogelijk op afstand van
elkaar.
• Hoest en nies in je elleboog.
• Ga niet lunchen in een bouwkeet indien de
1,5 meter niet kan worden aangehouden.
Buiten lunchen heeft de voorkeur. Is het
weer te slecht en is de bouwkeet vol, lunch
dan in de bus. Ventileer hierbij goed door
ramen en/of deuren open te zetten.
• Bij verkoudheidsklachten blijf je thuis en
laat je je testen. Ben je negatief getest,
maar heb je nog wel klachten? Neem dan
contact op met je leidinggevende over het
vervolg.
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Neem je verantwoordelijkheid; door je nu te
houden aan de maatregelen kunnen we
weer sneller versoepelen.
De meeste besmettingen zijn momenteel te
herleiden naar de privé/huishoudelijke
sfeer. Ga je op bezoek bij iemand, houd je
ook dan aan de maatregelen. Besmettingen
die je in de privésfeer oploopt, neem je mee
naar het werk. Om deze reden is het
belangrijk om bij jezelf na te gaan of een
bezoek aan iemand echt nodig is en zo ja;
vraag dan na of degene klachten heeft.

We doen het samen: met en voor elkaar.
Door je aan de maatregelen te houden zorg
je voor je directe omgeving en jezelf, maar
ook voor het onnodig volstromen van onze
zorg waardoor de reguliere zorg in gevaar
komt. We rekenen op je!

FONDS

Een kleine twee jaar geleden richtten we het Takkenkamp Fonds op. Een fonds van waaruit we jullie initiatieven zouden
kunnen financieren om maatschappelijk ons steentje bij te dragen. Het was de bedoeling lokaal mensen en stichtingen te
ondersteunen die jullie nabij staan met hulp in de vorm van ‘handen’, materieel en/of expertise en tijd. Heel concreet dus.
We hebben regelmatig een reminder gestuurd, maar kregen helaas geen aanmeldingen.
Omdat we het als organisatie belangrijk
vinden een bijdrage te leveren, hebben we
‘de spelregels’ veranderd. We kiezen ervoor
budget vrij te maken om jaarlijks een aantal
doelen financieel te ondersteunen. Hugo
van Milt heeft hiervoor de eerste stichting
aangedragen.

Jaarlijks krijgen ongeveer 600 kinderen in
Nederland kanker. Nog steeds overlijdt één
op de vier kinderen met kanker aan deze
ziekte. Daarom namen ouders en zorgprofessionals meer dan tien jaar geleden het
initiatief voor één nationaal kinderoncologisch centrum.

tijdens hun behandeling samen met hun
ouders. Het bed en de zorg voor de kinderen
wordt merendeels vergoed door de
verzekeraars, alles eromheen niet. Dit wordt
gedragen door de geldelijke steun vanuit
particulieren en bedrijven. Wij doen hier
graag onze bijdrage.

Komend jaar steunen wij het
Prinses Maxima Centrum Utrecht.

Dat initiatief is uitgemond in het Prinses
Máxima Centrum voor kinderoncologie. Een
uniek centrum waar alle hoog complexe
zorg en research voor kinderen met kanker
bij elkaar komt. Kinderen verblijven hier

Heb jij ook een fonds dat je een warm hart
toedraagt? Laat het ons dan weten. We
hebben nog wat ruimte. De keuzes maken
we bekend in de volgende TROTS.

Hun missie is: ieder kind met kanker
genezen, met optimale kwaliteit van leven.

Dat geldt ook voor jezelf. Zodra jij met
klachten aan het werk gaat, breng je je
directe collega’s én andere personen in
gevaar. Dat wil niemand, dus doe dit dan
ook niet.
De regel is dus; ga NIET op bezoek bij
mensen die klachten hebben en stel deze
vraag gewoon voordat je naar iemand toe
gaat. Andersom blijf je zelf bij klachten thuis
en laat je je zo snel mogelijk testen.
CoronaMelder-app
Hoewel de Coronamelder app niet verplicht
is, raden wij deze wel aan. Op deze manier
wordt het makkelijker om het virus onder
controle te krijgen. Je krijgt een melding in
deze app wanneer je langer dan 15 minuten
binnen 1,5 meter bent geweest van een
besmet persoon. Tevens zie je precies
wanneer je in contact bent geweest en
hoeveel dagen je nog in quarantaine moet.
We gaan er vanuit dat als de app gebruikt
wordt, je hier verantwoordelijk mee om
gaat.

Robbert Mellendijk
KAM coördinator
E-mailadres
robbert@takkenkamp.com
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INTEGRAAL IN DE PRAKTIJK
Aan de Tingietersdonk in Apeldoorn zijn we in opdracht van
Nijhuis bezig met groot onderhoud en de verduurzaming van
333 woningen. De appartementen worden hier compleet van
boven tot beneden aangepakt.
Takkenkamp Isolatie voorziet de spouwmuren van Aminotherm en
ook isoleren we de betonvloeren. Vanuit Takkenkamp Gevelonderhoud voeren we metselwerkzaamheden uit en voorzien we de
gevels van nieuw voegwerk. Vanaf de steigers worden ook Flora &
Fauna kasten in de gevel aangebracht. Vogels en vleermuizen
konden voorheen terecht in de spouw en onder de pannen, straks
kunnen ze terecht in deze speciaal ingemetselde kisten.
Buiten onze werkzaamheden worden ook de daken vanaf de
buitenzijde geïsoleerd, dakramen geplaatst, kozijnen vervangen en
het schilderwerk gedaan. Een prachtige klus welke het complex
klaar maakt voor de toekomst!<

Mark Janssen
Mooi om te zien dat Takkenkamp in beweging is en blijft.
Hierdoor kunnen wij ons verder ontwikkelen en maken we
samen stappen in onze kennis. Ik denk dat we deze
uitdaging samen aankunnen. Dagelijks hoor ik op de
werkvloer dat de klant graag één aanspreekpunt wil, dus
zij zullen ook enthousiast zijn!

Onze Werkzaamheden
•
•
•
•
•
•
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Steigerwerk
Materieel
Total wall
Flora & Fauna kasten
Vloer- en spouwmuurisolatie
Voeg- en metselwerk
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ECHT.
SAMENWERKEN

COLUMN

Het thema van deze Trots is ‘‘samen’’.
Wat betekent dat voor ons als HR
afdeling? Hoe belangrijk is samenwerken? En hoe werk je dan ECHT. goed
samen?
Samenwerken is in ieder bedrijf met meer
dan twee mensen een belangrijk begrip. Als
je met elkaar samenwerkt, kun je tenslotte
veel meer bereiken dan in je eentje!
Hieronder enkele tips waarmee je dagelijks
een goede samenwerking kan stimuleren:
Stel duidelijke doelen vast met jouw
team; zo weet je waar jullie naar toe werken
en wat je van elkaar kunt verwachten.
Directe en eerlijke communicatie; wees
open naar elkaar, luister naar elkaar en durf
elkaar aan te spreken.
Toon initiatief; wacht niet af, maar pak
actief je verantwoordelijkheden op.
Vertrouw elkaar; vertrouwen is de basis

Wees flexibel in je werk; een goed team
kan zich voortdurend aanpassen aan de
omstandigheden. Door je flexibel op te
stellen kan het gezamenlijke doel alsnog
behaald worden.

Eén van de belangrijkste afspraken in de nieuwe cao voor Bouw
& Infra is de Zwaar-werkregeling. Vanaf 1 januari 2021 is het
mogelijk voor bouwplaatsmedewerkers om drie jaar voor hun
AOW-leeftijd te stoppen met werken. Dat klinkt best aantrekkelijk toch?! Toch is het goed om even stil te staan bij deze
regeling en de voorwaarden, zodat je je niet al rijk rekent.
Het is namelijk zo dat áls je aan de voorwaarden voldoet, je een
uitkering ontvangt van € 21.200,- bruto per volledig jaar dat je
eerder stopt. Dit is omgerekend € 1.766,67 bruto per maand.
Degenen die van dit bedrag (nog) niet rond kunnen komen, zullen
dus nog iets anders moeten bedenken om aan voldoende
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Slimme techniek
De hydraulische machine zorgt middels slimme technieken voor een
hogere opbrengst en een hoog spuitvermogen. De informatie en
instellingen zijn letterlijk binnen handbereik. Via een smartphone is
realtime data beschikbaar en kunnen problemen snel worden
verholpen. Zo kan er nog sneller gewerkt worden en is er minder
stilstand, wat zorgt voor een langere tijd tussen de onderhoudsbeurten.

Om zoveel mogelijk samenhang binnen
Takkenkamp te creëren, hebben wij jullie
recent meegenomen in onze toekomstplannen. Hoe gaaf is het dat wij het ECHT
allemaal samen gaan doen, integraal voor
onze klant!

Extra informatie over de Zwaar-werkregeling in de Bouw

TECHNIEK

Afgelopen maand is er opnieuw een nieuwe PUR-machine in bedrijf genomen in één van onze nieuwe combinaties, dit is
alweer de 4e van dit jaar. Onze technische dienst is druk bezig om de diesel aangedreven PUR-machines te vervangen voor
splinternieuwe! De nieuwe machines zorgen voor een betere bewaking van het proces. Dit helpt onze isoleerders om het
werk op een meer efficiënte en constante manier uit te voeren.

voor iedere samenwerking. Hierdoor word je
als team productiever en efficiënter.

Wij willen je graag uitdagen om de
samenwerking op te pakken, ook buiten je
eigen divisie. Loop je ergens tegenaan of
zoek je ondersteuning, laat het ons weten.
Wij helpen je graag!

NIEUWE PUR
COMBINATIE

Isoleren met 50% co2 reductie!
Voorheen stond er een diesel aangedreven installatie in de
aanhanger achter de bus. Nu is de elektromotor van de machine
gekoppeld aan de PTO van de zuinige EURO 6 motor. Inmiddels zijn
er al twee combinaties op deze manier opgebouwd. De combinaties
zijn niet alleen een stuk efficiënter, stiller en lichter geworden, maar
we dragen daarmee ook bij aan een lagere voetafdruk. Een win win
situatie!

Irma Klein Bleumink
HR Adviseur
E-mailadres
irma@takkenkamp.com

inkomen te komen. Afhankelijk van je persoonlijke situatie kun
je dit bedrag aanvullen door, bijvoorbeeld, een deel van je
opgebouwde oudedagspensioen naar voren te halen. Als je
meer informatie wil over jouw persoonlijke situatie en wat daarin
mogelijk is, neem dan contact op met de pensioenadviseurs van
het BPF bouwpensioen.
En vergeet niet de voorwaarden van de regeling, namelijk:
Je valt onder de bouw cao;
én je bent bouwplaatsmedewerker;
én van de laatste 25 jaar tenminste 20 jaar als werknemer 		
onder de bouw cao hebt gewerkt.
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DE WEEK VAN
RONNIE

REPORTAGE

n

:

Dagje Toure

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 Ronnie. Waarmee vult hij
zijn werkagenda en wat doet
hij graag in zijn vrije tijd?

3427

ns League moet spelen

in de Champio
Game avond met vrienden tenzij Aja x
dan kijken we dat.

WEEK, 2018

MAANDAG

Lekker uitgebreid gekookt.

tuinmuurtjes.
DINSDAG
Ben ik druk geweest met het voegen van
veer
onge
Bij
sel.
Bus
in
ect
proj
een
met
ig
We zijn bez
de
k en vervangen we een groot deel van
180 won ingen repareren we het voegwer
voegen van de schuurtjes.
Lekker op de bank, Net

g naar Suits.
flixen en met mijn vrouw. We kijken graa

Schaften
DONDERDAG

Reparaties uitgevoerd.

de voegen halen we eruit
Schuurtjes voegen. Ongeveer 50% van
en voegen we opnieuw.

Ronnie de Wit
Voeger bij Takkenkamp
sinds 2005. Getrouwd en
woont in Brummen.

WOENSDAG

Heb ik knipwerk reparatie uitgevoerd.

ga’s

w.

Heb ik lekker sushi gegeten met mijn vrou

VRIJDAG

Vensterbanken invoegen + repareren van

voegwerk

Lekker bijkomen van de week op de bank

met een borrelplankje erbij.

ZATERDAG				
Weekboodschappen halen.
Met vrienden afspreken en
leuke dingen doen.

ZONDAG

Bij familie op bezoek. Rela xen en
Formule 1 kijken.

Lekker eten

Voegwer
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OMZET EN RESULTATEN
TAKKENKAMP GROEP

GELDZAKEN

We zijn inmiddels al weer 3 maanden verder en de vakantieperiode ligt achter ons. Dat is financieel gezien niet de beste
periode, maar gelukkig zijn we deze periode goed doorgekomen. De komende maanden zijn de drukste maanden van het
jaar en zijn belangrijk voor de uitkomst van de omzet en resultaten van het gehele jaar.
Er is voldoende werkvoorraad en we hebben
positieve verwachtingen over de laatste drie
maanden van dit jaar. De Coronacrisis is
nog niet voorbij en wat dit de komende
maanden gaat brengen is onbekend. Op dit
moment zien we dat de projecten doorgaan
en iedereen aan het werk is.
De omzet t/m augustus bedraagt € 29,6
miljoen. Dit is lager dan de begroting, maar
wel beter dan de omzet in 2019, die € 29
miljoen bedroeg. Zoals in de vorige trots al
is vermeld, was het eerste kwartaal erg
goed en bleef het tweede kwartaal iets
achter. Het derde kwartaal loopt conform
de verwachtingen.

We zijn vol vertrouwen en de vooruitzichten
voor 2021 zijn al een stuk beter. Het SAVE
project bij Eigen Haard project loopt
daarentegen wel heel goed en dat geeft
vertrouwen. In het voorjaar lag dit voor een
groot deel stil, maar inmiddels draait dit
weer op volle toeren.

Als we kijken naar de verschillende divisies
dan zien we het volgende:
Van Milt Restaurateurs doet het nog steeds
erg goed in 2020. De omzet is ongeveer
gelijk aan vorig jaar, maar de kosten zijn een
stuk lager, waardoor het resultaat beter is.

Onze financiële balans- en kaspositie blijft
ongewijzigd sterk. Er zal ook dit najaar nog
worden geïnvesteerd en daar is ook
voldoende ruimte voor. Ook de investeringen in Airofill en nieuwe technieken gaan
gewoon door.

De omzet van Gevelonderhoud is lager dan
de begroting, maar desondanks zijn de
resultaten heel positief. Het is goed om te
zien dat onze productie schaalbaar is en dat
ondanks een lagere omzet er toch een heel
goed resultaat wordt behaald.

Afsluitend kunnen we concluderen dat
ondanks dit vreemde jaar, Takkenkamp zich
niet van de wijs laat brengen. De komende
maanden zijn traditioneel druk en dit jaar
op sommige plaatsen nog extra, door de
uitgestelde Corona projecten. We verwachten het jaar af te sluiten met een mooie
omzet en goed resultaat.

Bij isolatie zien we nog steeds een
wisselend beeld. De omzet is lager dan de
begroting vooral door de uitval van
projecten in het voorjaar i.v.m. Corona. In
Den Bosch speelt dit niet en zijn zowel
omzet als resultaat beter dan de begroting
en vorig jaar. Onze vestiging in Veendam is
inmiddels verhuisd naar Heerenveen, maar
ondanks de verhuizing, zijn de resultaten
bemoedigend en beter dan vorig jaar.
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Apeldoorn heeft het meeste last gehad van
de uitval van projecten door Corona. De
omzet en het resultaat zijn lager, maar wel
positief. Aalsmeer is een vestiging in
opbouw. Er wordt hard gewerkt met een
grotendeels nieuw team, maar het duurt
even voordat de vruchten hiervan geplukt
kunnen worden.

Onze financiële
balans- en kaspositie
blijft ongewijzigd sterk.
Er zal ook dit najaar nog
worden geïnvesteerd en
daar is ook voldoende
ruimte voor.

Steven van Duijn
Financieel directeur
Takkenkamp Groep
E-mailadres
steven@takkenkampisolatie.nl
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CENTRALE MARKTHAL
AMSTERDAM

MOOI PROJECT

Van Milt restaurateurs is gestart aan de restauratie van de casco buiten en binnen gevels van de rijks monumentale
Centrale Markthal in Amsterdam. Het complex is 130 meter lang 72 meter breed en 28 meter hoog. Wij concentreren ons op
het herstel van de historische beton en metselwerk onderdelen. In het gezamenlijk bouwteam met als opdrachtgever BOEI
wordt de restauratie onder leiding van B2 restauratie uitgevoerd.
Historie
Het terrein werd in 1934 geopend onder de naam ‘Centrale Markt’, met tien insteekhavens, pakhuizen en in het midden de grote markthal
met klokkentoren. Het werd in gebruik genomen door de Dienst voor het Marktwezen van de gemeente Amsterdam. De Centrale Markt had
als doel de levensmiddelenvoorziening in Amsterdam te verbeteren.
Toekomst
De Centrale Markthal wordt de komende jaren getransformeerd van een gesloten bastion naar een publiek toegankelijke hotspot, waarin
kernthema’s als voedsel, productie, consumptie op een innovatieve en duurzame manier worden samengebracht. Het Food Center dient
momenteel nog steeds voor bevoorrading van horeca, groothandel, supermarkten en winkels. In de komende jaren verschijnt op het terrein
het Marktkwartier een combinatie tussen een nieuwe woonwijk en het bestaande maar vernieuwde Food Center. De Centrale Markthal
wordt een centrale ontmoetingsplek in deze wijk: een ware ‘hub voor food pioniers’.

Kijk voor meer informatie op: www.centralemarkthal.nl

Onze werkzaamheden:
• Metselwerk

WATERTOREN
UTRECHT

• Voegwerk
• IJzerwerk

In samenwerking met R&R bouw en onderhoud restaureren wij al het metsel-/voegwerk en kunststeen onderdelen
van de Watertoren aan de Amsterdamsestraatweg te Utrecht.
De watertoren is gebouwd omstreeks 1917 en is 43,50 meter hoog. Het bouwwerk is in opdracht van de Utrechtse Waterleiding
Maatschappij ontworpen door architect W.K. de Wijs in de stijl van de Amsterdamse School.
Voor de transformatie van de watertoren naar zogenoemde ”vatwoning” en studio’s zullen wij de restauratiewerkzaamheden uitvoeren.
De restauratie van het casco houdt in: herstel van gescheurd metselwerk, het plaatselijk herstellen van voegwerk, realiseren van openingen
in het waterreservoir en metselwerk, het herstel van corroderend ijzerwerk en eventuele roestende ankers of wapening in het beton.
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EXPERIENCE
TAKKENKAMP

NIEUWS

Onderdeel van onze ambities voor 2025 is het optuigen van het Experience center in Zelhem. Hier komt alles wat Takkenkamp
omhelst bij elkaar: de technische dienst die machines ontwikkelt, bouwt & onderhoudt, onze innovaties zoals Airofill, een
experience ruimte waarin je alle producten & diensten van onze organisatie kunt zien en de vakopleiding. Een hele unieke
manier om onze klanten en opdrachtgevers kennis te laten maken met Takkenkamp Groep.
Ook voor nieuwkomers is dit de plek om in 1 oogopslag Takkenkamp te ervaren tijdens de Welkom bij Takkenkamp middagen.
Maar wat als je nu al werkt bij ons? Gaat dan deze mogelijkheid aan je neus voorbij? Natuurlijk niet!
De komende winter plannen we met kleine groepjes een bezoek aan de Ambachtsweg 10 in Zelhem. Met een aantal collega’s
bezoek je de Experience, krijg je het ondernemersverhaal van Rick te horen en nog veel meer. Hierbij houden we rekening
met de coronamaatregelen. Je ontvangt een uitnodiging in je mail. We kijken uit naar je komst!

Takkenkamp is met Airofill Innovative Wall Insulation
geselecteerd voor de 15e KvK Innovatie Top 100! Airofill is
een doorbraak in spouwmuurisolatie. Isoleren met een
compleet nieuw, hoogwaardig en circulair product. Airofill
heeft een uitzonderlijk hoge isolatiewaarde waarbij een
spouw van 60 mm geïsoleerd kan worden met een
RC-waarde van 3.20! Naden en kieren worden direct
afgedicht en de isolatie sluit naadloos aan op bestaande
bouwdelen.
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