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Voorwoord

Het staat nog goed in mijn herinnering gegrift dat Alex en mijn dochter

Dat ze in een tijd waarin veel bedrijven onderuit gingen, de knoop door-

Jeanine mij in 2004 vertelden dat ze voor zichzelf wilden beginnen in de

hakten voor zichzelf te beginnen, vind ik moedig. Ook zij hebben moeilijke

steigerbouw. Uit eigen ervaring, ik heb 40 jaar een eigen bedrijf gehad, wist

perioden gekend, maar ze zijn nooit bij de pakken gaan neerzitten. Als je

ik dat die stap niet eenvoudig zou zijn. Als ondernemer krijg je klappen en

dan beseft dat ze in betrekkelijk korte tijd van werknemer zijn uitgegroeid

gooi je de zekerheden van een baan weg. Alex gaf aan dat hij al opdracht-

tot werkgever en een succesvol bedrijf leiden dat in 2016 zowel de NBSA-

gevers had, omdat hij al een goede naam als steigerbouwer in de branche

award als de FD Gazelle Award gewonnen heeft, dan neem ik daar mijn

had opgebouwd. Dat sprak in zijn voordeel. Daarnaast dichtte ik hem goede

petje voor af.

ondernemerskwaliteiten toe. Wel was mijn advies om voorzichtig te zijn.
Tegelijkertijd stond ik volledig achter hun beslissing en had veel vertrouwen
in het jonge en dynamische duo.

In dit boek leest u hun ondernemers
verhaal en vertellen mooie klanten
over hun samenwerking. Ik wens

Vanaf de start houdt Jeanine zich voornamelijk bezig met het administratieve

dit dynamische duo in de komende

deel en later ook de personele taken. Alex werkt keihard op de werkvloer,

jaren veel wijsheid en goed onder

levert kwaliteitswerk af en haalt opdrachtgevers binnen. Beiden zijn vechters

nemerschap toe.

en doorzetters én ze vullen elkaar goed aan. Jeanine is de meest strakke
van de twee. Afspraak, met zowel klant als medewerker, is afspraak.

Ronald Mastop

Zij houdt de werkbesprekingen met de werknemers en lost problemen op.
Wat ik heel leuk vind, is dat ze weleens om feedback vraagt, voorafgaand
aan een gesprek. Gezien mijn betrokkenheid bij Quality Steigers & Sealing
geef ik daar graag mijn feedback op. Het is fijn dat ze op deze manier
ruggenspraak houdt. Het is uiteraard aan Jeanine wat ze met mijn terug
koppeling doet. Ook in de stap van eenmanszaak naar BV hebben ze mij
om advies gevraagd. Vooraf hebben ze zich goed verdiept in de materie.
Die stap is goed geweest, zeker nu ze met personeel werken.
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Alex Simons

Van banketbakker tot steigerbouwer
“Ik zie me nog staan als jonge knul bij een banketbakkerij in Waalwijk.

zich vinden in een voorstel en huurde mij vanaf dat moment in als zzp’er.

uitgelegd en voorgedaan. Het tweede project was bij Mexx Tilburg voor

Absoluut niet bedenkend dat ik ondernemer zou worden in de sealbranche.

Ik bleef op hetzelfde tempo werken en leverde dezelfde kwaliteit af zoals

Wijkmans Schildersbedrijf. De opdracht was heel de steiger in te pakken

De taarten en het gebak in de etalage prikkelden mijn creativiteit en mijn

ik in loondienst deed. Mijn collega Maurice besloot vervolgens ook om als

met krimpfolie. Dit project ging op zich heel goed, maar kende een enorme

handen jeukten om ook zulke mooie lekkernijen te maken. Mijn besluit

zzp’er aan de slag te gaan.

miscalculatie.

gaan volgen. Daarna kon ik als zestienjarige bij banketbakker Van Herpt in

Naamgeving

Een geloofsgenoot, Andreas, vroeg mij te helpen bij het sealen van boten.

Waalwijk aan de slag. 60 tot 80 uur werken was heel normaal.

We kwamen voor de vraag te staan hoe we ons bedrijf wilden gaan noemen.

Van hem heb ik geleerd hoe ik dat moest doen. Er kwamen meer klanten

stond vast om de banketbakkersopleiding aan de Spoorlaan in Tilburg te

Het werd Quality Steigers. We wilden heel bewust het woord Quality erin

op mijn pad en steeds meer ging ik met krimpfolie aan de slag. Totdat mijn

Toen twee vrienden, Danny en Bob, mij vroegen om in de steigerbouw te

hebben, omdat kwaliteit is waar we voor gaan. Geld voor een huisstijl hadden

opdrachtgever twee jaar later vroeg een keuze te maken. Wilde ik verder met

komen werken, was dat wel heel aantrekkelijk. Om daar hetzelfde loon te

we niet, dus we ontwierpen via Microsoft Word een eenvoudig logo wat

het bouwen van steigers, of wilde ik mij richten op sealen? Omdat ik niet tot

krijgen, was een werkweek van 40 uur voldoende. Bovendien was er genoeg

voor ons op dat moment voldeed. Jeanine boog zich vanaf het begin over

een beslissing kon komen, deed hij dat voor mij. Het werd de krimpfolie.

werk in die branche. Na zeven jaar banketbakker te zijn geweest, werd ik

het administratieve deel.

Daar stonden we dan. Hoe verder!

ruige volk te werken. Ik werkte bij verschillende steigerbouwers en werd als

Krimpfolie

Gelukkig kwam ik in aanraking met Wiko Steigerbouw, werkzaam in de

ploegleider uitgeleend aan steigerbouwbedrijven.

In die tijd kwam mondjesmaat het gebruik van krimpfolie in Nederland

petrochemie. Ik werd gevraagd om hun projecten te sealen met krimpfolie.

steigerbouwer. Het was wennen om als jong ventje van 23 jaar tussen het

8

op de markt. Een bedrijf uit Sneek had er toen patent op. Nederland was

Dat was op dat moment een heel welkome aanvulling. Een moment ook om

Van steigerbouwer naar zzp’er

het gehele gebied waar ze kapconstructies sealden. Waarom een bedrijf

onze naamgeving te veranderen in Quality Steigers & Sealing (QSS).

Al langer leefde bij mij de wens om als zzp’er voor mezelf te beginnen.

helemaal uit Sneek laten komen? Samen met Maurice besloot ik om ook

De hang naar zelfstandigheid kwam voort uit het harde werken in combinatie

te gaan sealen. Ik weet nog goed onze eerste opdracht in Goes. Een aan-

Groei

met het loon. Waarom niet voor mezelf beginnen en hard blijven werken,

nemer, mijn oude werkgever die op dat moment opdrachtgever was, vroeg

Al het sealwerk verrichtte ik in mijn eentje. Er waren enkele andere partijen

maar ook de winst opstrijken en meer vrije tijd. Dat moest toch haalbaar

ons om bij een flat in aanbouw 1.000m2 aan kapconstructies te sealen.

die dit konden, maar het was wel een nichemarkt. Om meer opdrachten te

Als creatieveling heb ik vaak wilde ideeën die ik met een vertegenwoordiger bespreek.

zijn als zzp’er. Toen die gedachte in 2004 speelde, werkte ik bij Nivo

We schaften krimpfolie aan en gingen aan de slag. Maar… het bleek geen

genereren belde ik oud-klanten vanuit het verleden en vertelde dat ik ze ook

’s Avonds bespreek ik het met Jeanine en dan blijkt dat ik toch wel iets te enthousiast was.

Steigerwerken. Vijf maanden duurde het voordat Jeanine en ik de keus

goede materiaalkeuze te zijn. Na een week was de folie gaan scheuren en

krimpfolie kon aanbieden. De voordelen benoemde ik als volgt: tijdwinst,

De uitkomst koppel ik blijkbaar met minder enthousiasme terug, want jaren later hoorde ik van

maakten ervoor te gaan. In onze overwegingen namen we ook de adviezen

losgewaaid. Ontzettend teleurgesteld waren we. We verloren er veel geld

omdat er altijd doorgewerkt kon worden; medewerkers hoefden projecten

dezelfde vertegenwoordiger dat hij aan mijn reactie precies kon aflezen wanneer ik met Jeanine

van haar vader mee. Hoewel hij allerlei tegenwerpingen maakte en ons een

mee, maar ik wilde zeker de uitdaging aangaan met een volgende klant om

niet zelf met zeilen af te dekken en de krimpfolie was een sterker materiaal.

gesproken had over die ideeën.

spiegel voorhield, stond hij wel achter onze beslissing. Mijn werkgever kon

het wel goed te doen. De collega’s uit Sneek hebben mij toen een en ander
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We ontdekten een lijmsoort waarmee het lukte om te sealen.
Deze lijm draagt inmiddels ons label Krimpfolie lijm.

Inmiddels had ik ook een goede leverancier van krimpfolie gevonden, waar

Ik werd benaderd door Van de Wetering transportbedrijf uit Loosdrecht.

Onze klantenkring bleef groeien. De naamsbekendheid groeide mee.

een stofwand aangeschaft, maar die voldeed niet aan de gestelde eisen.

ik overigens nu nog steeds alles van betrek. Veel oud-klanten zagen de

Het vlotte niet meer met zijn sealer en had er afscheid van genomen.

Via Wijkmans Schildersbedrijf mochten wij bij een groot renovatieproject de

Hij vroeg mij of ik er iets op kon verzinnen. Met een zeilmakerij ben ik aan

voordelen en ik mocht voor ze aan de slag. Ondertussen had ik afscheid

Van de Wetering was transporteur van boten. Ik werd gevraagd naar de

steigers bouwen en de kapconstructie sealen. Dat project duurde twee keer

de slag gegaan. Dit leidde tot een eigen stofwandsysteem, gemaakt van PVC

genomen van Maurice. Hij koos voor zekerheid en daar had ik uiteraard alle

beurs in Düsseldorf te komen, waar ik na afloop een aantal jachten en

anderhalf jaar. Toen was het budget bij de woningbouwvereniging op.

zeildoeken, dat QSS op de markt bracht. Voordeel hiervan is dat het dikke

begrip voor.

speedboten mocht inpakken voor transport. Via Van de Wetering kwamen

De werkzaamheden van Wiko hielden helaas ook op, daardoor vielen we

materiaal zowel stof als kou tegenhoudt. Daarnaast is het ook nog eens erg

wij in contact met Reher, een Duits transportbedrijf. Daar mochten wij ook

even in een gat. Gelukkig groeiden de werkzaamheden bij andere opdracht-

makkelijk te reinigen. De bloktandrits biedt de mogelijkheid een oprolbare

boten voor sealen. De werkzaamheden na afloop van de beurs werden en

gevers. Degraform Bekistingen en Steigers werd een nieuwe, grote klant.

ritsdeur te maken. Op deze manier verplaats je je dus makkelijk door de

worden steeds groter. In 2015 en 2016 heeft QSS zelfs per keer meer dan

Jeffrey verhuisde jammer genoeg naar Noorwegen en we kregen een nieuw

ruimte en kan er van elk tussenstuk een doorgang gemaakt worden zonder

50 boten mogen sealen met eigen personeel en zzp’ers. Met open mond

personeelslid: Cesar, inmiddels onze voorman. Hij is echt onze rechterhand

de hele stofwand te veranderen. We hebben een duidelijke instructievideo

zagen andere standhouders hoe we die grote klus in vier dagen klaarden.

die het aangeworven personeel aanstuurt.

gemaakt en inmiddels hebben we klanten aan wie we de stofwand leveren.

”

Ook is er nu een eigen sales manager in dienst.

Beter kun je het niet hebben. Het waren wel lange dagen. Er werd zelfs
voorafgaand aan de beurs gebeld met de vraag of we toch wel kwamen!

Nieuwe ontwikkelingen

Daaraan zie je dat QSS echt een begrip geworden is.

We namen een bedrijf in de arm om onze website volledig opnieuw te

Nog een nieuwe ontwikkeling was dat we een webshop op onze website

bouwen en te verbeteren. Dit zorgde voor nog meer naamsbekendheid.

kregen. Klanten kunnen via deze shop stofwanden, krimpfolie en lijm

Eerste personeelslid

Daardoor kregen wij een diversiteit aan klanten uit diverse sectoren en onze

aanschaffen. De shop zorgde meteen voor een omzetstijging en we werden

Al met al zat er dus een mooie, stijgende lijn in het aantal nieuwe klanten

omzet steeg met 60%.

nog beter vindbaar!

neel wilden aannemen. We hadden ons immers ook voorgenomen wat vrije

Een andere ontwikkeling was dat er in de petrochemie niet meer met open

Succesverhaal

tijd te creëren! Via een concullega kwam ik in contact met Jeffrey die voor

vuur gewerkt mocht worden. We moesten dus een alternatief bedenken

Via een klant kwam ik in contact met het Belgische bedrijf Iemants. In één

ons wilde komen werken. Na onderling goedvinden, werd hij ons eerste

om te sealen. We ontdekten een lijmsoort waarmee het lukte om te sealen.

dag heb ik met 10 man een helideck van 6.000m2 voor een boorplatform

personeelslid.

Deze lijm draagt inmiddels ons label Krimpfolie lijm. Zo konden we onze

geseald. Dat was achteraf gezien een mooie binnenkomer. Iemants is nu

klanten in de petrochemie toch blijven bedienen.

onze grootste klant waar we steeds meer werk voor mogen gaan doen.

en opdrachten. Dit leidde in 2008 tot zo veel werk, dat Jeanine en ik perso-

Het bedrijf werkte aan een groot project in Abu Dhabi waar we ook werk-

Best spannend vond ik het toen ik voor een maand met Jeanine naar
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Amerika ging. Je laat je ‘kindje’ voor een tijdje aan iemand anders over.

Ontwikkelen stofwand

Jeffrey stond er een aantal weken alleen voor. We vertrouwden hem volledig

Helaas brak er in 2010 een slappe tijd aan. Ik boog me over de vraag of ik

en na afloop bleek ook dat alles goed uitgepakt had.

wat kon verzinnen om toch geld binnen te halen. Een van mijn klanten had

zaamheden voor mochten verrichten.”
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Jeanine Simons

Overtuigd dat het ons ging lukken
“Toen we, na lang wikken en wegen, besloten dat Alex als zzp’er verder

de naam moest bedacht worden, eigenlijk alles moest opgezet worden en

wilde, was het meteen duidelijk dat ik de administratie en andere randzaken

dat was wel wat voor mij. Alex ging met zijn handen aan de slag en ik met

voor het bedrijf ging oppakken. Werken met cijfers heeft altijd mijn interesse

het hoofd. Blijven communiceren is onze sterke kant, daardoor zaten we

gehad. Op school was ik goed in wiskunde, mede doordat mijn vader mij

ook snel op één lijn.

altijd hielp met het wiskundehuiswerk. Door hem kreeg ik het inzicht.
Toch was mijn opleiding in eerste instantie niet hierop gericht. Wel op de

Succesverhaal

verzorgingskant en zelfs de agrarische richting.

Dat die communicatie en één lijn naar buiten succesvol werken, blijkt wel
uit de reacties van onze voorman en klanten. Zij ervaren het als prettig.

Ik kon in Zoetermeer, waar ik destijds woonde, via een uitzendbureau

Als er eens iets aan de orde is, bespreken Alex en ik eerst met elkaar hoe we

parttime bij Nutricia aan de slag op de afdeling crediteuren. Later ging ik er

daarmee om willen gaan. Medewerkers en klanten krijgen daardoor altijd

fulltime werken en verzorgde ik ook de debiteurenadministratie. Nog weer

één duidelijk antwoord. Wie van ons dat ook geeft.

later was ik allround inzetbaar. Dat vonden collega’s wel prima, want ik kon

Alex is de creatieveling, de uitvoerder, ik overzie het totaalplaatje en heb

het werk van iedereen overnemen. Extern volgde ik boekhoudopleidingen

alles beter in mijn hoofd zitten. Doordat we zowel privé als in het bedrijf

en intern leerde ik met de diverse systemen omgaan.

elkaar vaak tegenkomen, vinden we het belangrijk dat toch enigszins
gescheiden te houden. Samen sparren we over waar we met onze eigen

Communicatie is onze sterke kant

taken vastlopen of de ander in de weg lopen. Daarin houden we onszelf

Doordat ik Alex leerde kennen, verhuisde ik naar het zuiden, naar Tilburg.

scherp. Ik ervaar dat als fijn om zo dingen met elkaar te bespreken.

Niet lang na ons trouwen in 2003 besloten we dat hij uit loondienst ging

Heb ik vakantie, dan probeer ik mijn werk echt los te laten. Alex neemt het

om als zzp’er verder te gaan. Ik weet nog dat het de hele bouwvakvakantie
duurde voordat we de knoop doorhakten. We legden het aan mijn vader
voor die in eerste instantie ‘nee’ zei. Zijn argumenten waren ‘Weet wat je
doet’, ‘Je gooit zekerheden weg’ etc. Dat gaf ons een dubbel gevoel en we
vonden het moeilijk. Alex bleef er echter van overtuigd dat het ons ging
lukken en hij wilde het ook erg graag. We besloten ervoor te gaan en
maakten er onderling goede afspraken over. Toen eenmaal het besluit
genomen was, volgde wel een heel leuke tijd. Ideeën konden we uitvoeren,
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“

dan over, samen met onze voorman Cesar.

Alex is de creatieveling, de uitvoerder,
ik overzie het totaalplaatje en heb
alles beter in mijn hoofd zitten.
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Personeel

Businesscentrum. Ik vond het niet prettig meer om medewerkers en klanten

Wij zijn zelfs met onze stofwand in 2015 op de tv te zien geweest bij het SBS

Toen we structureel groeiden en er personeel aangenomen moest worden,

bij ons aan de eettafel te ontvangen.

programma Feiten & Fabels. Alex heeft toen verteld over het feit dat je de

was dat de eerste keer dat ik te maken kreeg met personeelszaken. We zijn

Het eerste Businesscentrum waar we ons settelden lag op loopafstand van

wand nodig hebt om stofvrij te kunnen werken. Mijn rol was weggelegd om

aangesloten bij de cao Bouwnijverheid. Regels staan dan ook vast, wat fijn

ons huis. Toen wij informeerden, waren er nog maar drie ruimtes beschik-

de stofwand te demonstreren. Net als in de instructiefilm die we over dit

werkt. Onze boekhouder verzorgt de salarisadministratie. Uiteraard hou ik

baar. We wisten meteen dat we ons op de eerste verdieping wilden gaan

onderwerp hebben laten maken. Overigens is die te zien op onze website.

me bezig met de sollicitatie-, functionerings- en beoordelingsgesprekken.

vestigen: mooi uitzicht en op een goed zichtbare plek voor langsrijdend

Ook het werkoverleg behoort tot mijn taken. Als ‘westerling’ heb ik een

verkeer. Toen begon het inrichten. Dat vond ik superleuk om te doen.

Beurzen

directheid over me heen, maar dat maakt het voor iedereen wel heel duide-

We zochten een vloer, keuken en nieuwe meubels uit. Alles passend

Na onze introductie op de beurs in Düsseldorf, bezoeken we ook andere

lijk. Tijdens een sollicitatiegesprek geef ik ook altijd aan dat wij een eerlijk

bij elkaar. Niet lang daarna verhuisden we naar Crown Business Center

beurzen zoals die in Dubai en Parijs. We gaan altijd samen naar die beurzen,

bedrijf zijn en wij eerlijkheid van onze sollicitant/medewerker verwachten.

AEROPARC in Rijen. Een A-locatie waar veel bedrijven gevestigd zijn en we

waar de standhouders ons inmiddels allemaal kennen. In die wereld ben ik

Ook al hebben we al enkele jaren via een uitzendbureau personeel en

onze medewerkers en klanten met veel plezier kunnen ontvangen. Nu gaan

een van de weinige vrouwen, maar ik weet me er goed staande te houden.

werken we samen met een flexibele schil van zzp’ers, personeelszaken blijft

we dus iedere dag ‘naar ons werk’ en dat is toch heel anders dan dat je

Ik verzorg de planning van het sealwerk. Omdat het beursterrein groot is,

altijd enigszins spannend. Hebben we voldoende werk voor vast personeel,

vanuit huis werkt. Thuis hebben we nu meer privétijd.

rijd ik met de bus of fiets over het terrein naar de klanten en hun boten die
geseald moeten worden.

is vaak een vraag. In onze branche fluctueert het nogal met werk en we zijn
soms ook afhankelijk van het weer. Naast voorman Cesar is er vier man

Voor Alex was dat wel de grootste overgang. In het begin liep hij regelmatig

personeel. Samen met hem leidt Alex het nieuwe personeel op de werkvloer

met zijn ziel onder zijn arm en werd hij er rusteloos onder. Al het werk

Overigens, die beursbezoeken waren ook de aanleiding om een eigen

op tot goede sealers. Dat is prettig, omdat je ze kunt opleiden zoals jij dat

lag immers op kantoor! Ik vond het heerlijk: geen telefoon die regelmatig

huisstijl, logo en flyers te laten ontwikkelen. Deze delen we uit onder de

wilt. Het personeel is altijd herkenbaar, omdat wij eigen bedrijfskleding

rinkelde. We hebben met deze stap inderdaad meer een scheiding tussen

andere standhouders, wat ook weer nieuwe, buitenlandse klanten oplevert.

ontwikkeld hebben die voldoet aan de gestelde veiligheidseisen.

werk en privé gecreëerd.

In dit traject ontstond ook onze oneliner:

Marketing

‘Wij pakken uit,
met groot inpakken.’

De groei heeft ons ook doen besluiten de eenmanszaak om te zetten naar
Met enige regelmaat krijg ik een reactie op onze oneliner ‘Wij pakken uit, met groot

een B.V.

De beste manier van reclame is die van mond-tot-mond. Dat merken we

inpakken’. Je kunt er de klok op gelijkzetten dat er aan mij gevraagd wordt: “Word jij ook

14

ingepakt door Alex?” Mijn standaard antwoord komt vervolgens heel snel: “Nee hoor,

Eigen kantoorpand

steeds weer. Toen we onze nieuwe stofwand ontwikkeld hadden, maakten

Alex pakt mij alleen maar uit!”

Aan ons logo, website en aanname van personeel zie je goed hoe we

we reclame via een billboard langs de kant van de weg. Het reclamebureau

gegroeid zijn. Deze groei leidde er ook toe dat we gekozen hebben om het

heeft daar wel een grote inbreng in gehad met betrekking tot de look and

kantoor aan huis gedag te zeggen en een mooie kantoorunit te huren in een

feel en hoe de boodschap te communiceren.
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Alex en Jeanine

“Een ding is zeker: We zien de toekomst
vol vertrouwen tegemoet.”
In een gezamenlijk interview vertellen Alex en Jeanine over hoe zij de

Innovatie

“Onze opdrachtgevers zijn gehouden aan allerlei milieuwetten en wij

toekomst van hun snel groeiende bedrijf zien. Wat willen ze bereiken en hoe

Jeanine: “Het is weer de creativiteit van Alex die ervoor zorgt dat er nieuwe

dragen met onze materialen eraan bij dat ze milieuverantwoord bezig zijn.

streven ze dat na? Hoe zien ze de markt en wat doet de nominatie tot snelst

ideeën ontstaan. Denk maar eens aan de stofwand die we ontwikkeld

In de toekomst blijft dit aspect aandacht vragen.”

groeiende jonge ondernemer met hen?

hebben. Inmiddels zijn er al twee ziekenhuizen, het Canisius Wilhelmina
Ziekenhuis in Nijmegen en een Belgisch ziekenhuis, die een stofwand

Veiligheid

Alex: “De groei in branches is eigenlijk vanzelf gegaan en ik zie dat in de

hebben aangeschaft. Ook hebben we een stofwand geleverd bij Assem

Veiligheid staat voorop. Jeanine: “Bij petrochemieklanten staat veiligheid

toekomst op dezelfde manier gebeuren. We begonnen in de bouwsector,

Totaalbouw Renovatie. Ze zijn allemaal boven hun verwachting heel

boven alles. Willen we in die branche blijven werken, dan moeten we daar

op zich al een grote branche. Via Wiko kwamen we in de petrochemie

tevreden over het gebruik ervan. Net als bij het sealen zal ook hier het

alle aandacht aan schenken. Maar ook zijn wij zelf verantwoordelijk voor

aangenomen die mij ondersteunt bij mijn werkzaamheden. Met dit aantal

terecht en daarna ook bij Hertel. De jachtbouw industrie kwam erbij en als

product zichzelf gaan verkopen.” Ze lacht: “Zien is kopen.”

de veiligheid van onze medewerkers. Ze zijn altijd goed uitgerust aan het

kunnen we de kwaliteit van ons werk waarborgen, zijn we nog altijd flexibel

logische vervolgstap ook het transport van jachten. Dit leidde vervolgens tot

werk. Als er risicovol werk verricht wordt, dragen ze een kleine brandblusser

en kunnen we met ons tweeën Quality Steigers & Sealing goed aansturen.”

opdrachten in de exportindustrie met opdrachtgevers als VDL KTI, Novaedes

aan hun been. Ze dragen uiteraard brandvertragende kleding, sleeves en

Alex vult aan: “We willen ons wagenpark in de toekomst uitbreiden. En dan

en Vermeer Transport, om er maar enkele te noemen. Met Iemants als

werkschoenen met stalen neuzen en zolen.”

hebben we natuurlijk in 2016 de stap naar Crown Business Center gemaakt,
waar we met ons bedrijf voldoende groeipotentie zien.”

opdrachtgever kwamen we in de staalconstructiebranche. Steeds meer
zien we dat straalbedrijven en ook vliegtuigmaatschappijen ons weten te

“Je verwacht het misschien niet zo gauw van een vrouw, maar Jeanine heeft

vinden. Dankzij onze website komen ook renovatieprojecten op ons pad.

haar VCA VOL diploma en is zelfs keurmeester in hef-, hijs- & klimmateriaal

Tevreden

Zo verzorgen we samen met Degraform renovatieprojecten van bruggen en

én voor elektrisch gereedschap”, aldus Alex. “Eenmaal per jaar, meestal in

Tot slot vertelt Alex met recht trots: “Wij zijn tevreden met de dingen die

werken we met Rojo Steigerbouw aan bijvoorbeeld renovatie van huizen en

de bouwvakvakantie, controleert ze al het materiaal. En ze is streng hoor!”

we hebben en genieten ervan dat het personeel met plezier bij ons werkt

winkelcentra.”

“Ja, daar sta ik wel bekend om. Regels zijn regels. Daar ben ik heel precies

en dat we ze aan een boterham kunnen helpen. Ook ons doel, meer vrije

Jeanine vult aan: “Dankzij deze groei aan branches, wordt ook het aantal

in en daar hou ik me aan. Ik wil het absoluut niet op mijn geweten hebben

tijd, hebben we bereikt. In juni 2016 heeft Quality Steigers & Sealing een

landen waar we gaan werken diverser. Bijna alle opdrachten komen via

dat ondeugdelijk materiaal een ongeluk veroorzaakt”, verklaart Jeanine.

prestigieuze prijs gewonnen. Door de NBSA zijn wij uitgeroepen tot
branchewinnaar van de Nationale Ondernemersprijs. Die hebben wij in

mond-tot-mondreclame tot stand. Potentiële opdrachtgevers zien wat wij

Toekomstdroom

de wacht gesleept in de industriële krimpfoliebranche. Ook hebben we in

elke branche verrichten. Laat dus maar komen die nieuwe klanten!”

Aandacht voor milieu

Een echte toekomstdroom hebben we niet. “Go with the flow is ons motto”,

augustus 2016 de FD Gazelle Award gewonnen, omdat we één van de snelst

Elke klant krijgt van Alex en Jeanine alle aandacht. Als creatieveling rust Alex

Het sterke van alle producten die Quality Steigers & Sealing aanbiedt, is

vertelt Jeanine. “Iedere keer weer iets erbij pakken en doorgroeien tot een

groeiende bedrijven van 2015 waren. Een ding is zeker: We zien de toekomst

niet voordat hij een oplossing voor een probleem heeft. Dat is wat klanten

dat opdrachtgevers duurzaam en milieuverantwoord kunnen werken.

stabiel bedrijf met gemotiveerde medewerkers. Wij willen maximaal acht tot

vol vertrouwen tegemoet.”

zeer waarderen.

“De gebruikte krimpfolie is bijvoorbeeld recyclebaar”, vertelt Alex.

tien medewerkers in dienst hebben. Recent hebben we iemand op kantoor

doen en willen met ons in contact komen. Eigenlijk kunnen wij werk voor
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Abu Dhabi

Halverwege 2016 kwam de vraag van Iemants of QSS bij Ferrari World in
Abu Dhabi een wand van krimpfolie tussen de bestaande staalconstructie
en de glaspui wilde aanbrengen. Jeanine: “We zijn er twee keer geweest om
er te werken. De eerste keer was in de zomer van 2016 voor de eerste fase.
Later in het najaar volgde de tweede fase.”

“

Ik vond het eng om door de douane te gaan met een koffer vol materiaal
en bijna geen kleding. Maar het is allemaal goed gegaan.

“Maar”, vult Alex aan, “tussen de eerste en tweede fase zijn we tijdens onze

De twee fases

vakantie wel in Dubai geweest om Jeanine een indruk te geven van het werk,

Het project kende twee fases. In de eerste fase gingen Alex en Cesar aan

Alex gaf vanuit Nederland mij het advies met de klant en Cesar te praten

voor te stellen aan de klant en te kijken of het werk op schema lag.”

de slag. Jeanine glimlacht: “De tweede keer verliep het anders dan gedacht.

om tot een oplossing te komen. Het leuke is dat mensen denken dat ik

Alex had namelijk geen akkoord gekregen voor zijn werkvisum. Ik heb toen

er geen verstand van heb. Ze keken ervan op dat ik met een frisse kijk en,

De voorbereidingen vielen best mee. Jeanine: “We hebben zelf de vlieg

op een toeristenvisum gereisd en had een koffer en een trolley met mate-

zoals altijd met QSS, oplossingsgericht handelde. Cesar kon een dag langer

tickets geregeld en de papieren doorgestuurd zodat we aangemeld konden

riaal bij me. Er was haast geen ruimte voor kleding en dat is voor mij niet

blijven. De klant ging akkoord met de extra kosten en hij was blij met het

worden. Iemants zorgde voor het visum, hotel en eten. Ter plekke moesten

makkelijk!! Ik vond het eng om door de douane te gaan met een koffer vol

positieve inzicht.”

we vervoer heen en weer regelen. Maar dat zijn we wel gewend, aangezien

materiaal en bijna geen kleding. Maar het is allemaal goed gegaan.”

we al een paar keer op de beurs in Dubai zijn geweest.”

”

“We kijken terug op een bijzondere ervaring. De positieve reacties die
QSS heeft zowel tijdens de eerste als tweede fase met tegenslag te maken

we van alle betrokken partijen via mail ontvingen, vinden we erg leuk.

Voordat ze vertrokken is eerst het benodigde materiaal vervoerd via het

gehad. “De aansluiting van de gasflessen kwam niet overeen. We zijn een

Hopelijk mogen we in de toekomst nog meer werk verrichten in Abu Dhabi.

vliegtuig. Daarna zijn Alex en voorman Cesar ernaartoe gevlogen.

hele dag op pad geweest op zoek naar een drukregelaar. Eenmaal gevonden

Het is goed bevallen en je weet maar nooit hoe folie-ervaring overwaait”,

Vanwege de enorme hitte en de openingstijden van Ferrari World, moesten

bleek op de plaats van het werk dat hij te weinig bar gaf, waardoor we nog

besluit Alex.

ze ’s nachts aan de slag. De geldende veiligheidsregels zijn er niet anders

niet verder konden. Onze hulpen zijn toen op zoek gegaan naar een andere

dan in Nederland en leverde dus geen problemen op. Net als de taal.

regelaar en ze vonden er eindelijk een die 3,5 bar gaf. Eigenlijk nog te weinig

“Onze klant is een Belg en spreekt Nederlands”, licht Alex toe.

voor ons, maar we moesten het ermee doen”, lacht Alex. Jeanine vult aan:

“De hoofdopdrachtgever sprak Engels evenals de Indiërs en Pakistanen

“Tijdens de tweede fase ging de hoogwerker langzaam en kon niet tot

die ons hielpen. We verstonden en begrepen elkaar dus prima.”

boven komen. Cesar had het zwaar, want hij moest helemaal alleen in die
warmte werken. Omdat alles tegenzat, zag hij het even niet meer zitten.
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In 2016 valt QSS tweemaal in de prijzen

In 2016 vielen Alex en Jeanine met QSS tweemaal in de prijzen.

De Nationale Ondernemersprijs is niet alleen een eervolle prijs. QSS werd

In het voorjaar werd QSS uitgeroepen tot Branchewinnaar van de Nationale

ook onderdeel van het zogeheten exposure proces. Alex: “Dit betekende

Ondernemersprijs en in het najaar volgde de uitreiking van de FD Award.

dat wij in 2016 te zien waren op televisie bij RTL Z met onder andere een

Hoe dit is gekomen, vertellen ze enthousiast in onderstaand interview.

bedrijfsfilm, in kranten en advertorials in tijdschriften. We waren te horen
op de radio en kregen extra exposure via persberichten en op social media.

Branchewinnaar van de Nationale Ondernemersprijs

Ook ontvingen wij een mooi beeld. Het heeft ons in ieder geval nog meer

“Hoe ik het vind om twee prijzen in een jaar te winnen? Dat maakt mij

naamsbekendheid en erkenning gegeven.”

trots”, vertelt Jeanine. “Trots op het harde werken dat wij én ons personeel
verricht hebben.” Alex vult aan: “Wij zien het als een beloning voor hoe wij

FD Award

ons bedrijf samen runnen én een beloning voor het werk van onze jongens.

Het winnen van de Nationale ondernemersprijs heeft er zeker aan bijgedragen

Zonder hen hadden we deze prijzen nooit kunnen winnen.”

dat de FD Award op het pad van QSS kwam. Jeanine licht toe: “We ontvingen
ook nu een bericht met de vraag of we ons wilden aanmelden. Wel moesten

Het begon ermee dat QSS in het voorjaar uitgeroepen werd tot winnaar in

we onze jaarcijfers laten zien. Als we 20% of meer omzet hadden dan het

de industriële krimpfoliebranche. De Business Award organisatie had vooraf

jaar ervoor kwamen we ervoor in aanmerking. En die 20% hadden wij

een Marketingonderzoek gedaan. Jeanine: “Zonder dat wij het wisten waren

gehaald. Vervolgens moesten wij een motivatie schrijven waarom wij

onze website, jaarcijfers en bankzaken vooraf al gecheckt. Heel onze orga-

vonden dat wij voor de FD Award in aanmerking kwamen.”

nisatie was bekeken op beleid en innovatie. Daarna werden wij onverwachts
benaderd met het gegeven dat wij branchewinnaar waren. Vol ongeloof
hebben we na laten kijken of het wel echt was. De producten krimpfolie en

“

stofwanden van zeildoeken bleken de extra doorslag te geven.”

20
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Wij zien het als een beloning voor hoe wij ons bedrijf samen runnen én
een beloning voor het werk van onze jongens.

”
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“Nu mogen we ons als bedrijf Gazelle noemen en het logo van Gazelle

Na de uitreiking hebben we heerlijk bij de Japanner gegeten en in stijl sloten

dragen”, vertelt Alex trots. “We kregen een beeldje en er was een uitreiking

we de dag af door ons met de limo bij de zaak af te laten zetten.”

voor de 1e, 2e en 3e plaats met een prijsbedrag.” De feestelijkheden vonden

Ook de FD Award heeft zeker voor meer naamsbekendheid gezorgd.

plaats in de herfst van 2016.

Evenals het interview met Jeanine én haar jurk. Deze was speciaal voor deze
gelegenheid gemaakt in de huisstijlkleuren van QSS, met het logo, reclame

“Wij hadden geregeld dat het personeel en de leveranciers mee mochten.

en wrapping op diverse plaatsen.

Omdat het te druk met werk was, kon helaas het personeel niet mee”, aldus
Jeanine. “Het feest begon bij ons op kantoor, omdat niet iedereen deze
nieuwe locatie had gezien. We hebben ons in een mooie limo laten vervoeren
naar Eindhoven, waar de prijsuitreiking plaatsvond. Daar werden we direct
op de foto gezet met onze limo. Tijdens de uitreiking werd die foto op een
groot scherm vertoond. Helaas vielen we niet binnen de drie hoofdprijzen.

22

23

“

Internationaal werken is zeker erg leuk. Ik kom op plaatsen die niet
alledaags zijn. Dat houdt de uitdaging er in.

Er is zeker een professionaliseringsslag gemaakt, meer personeel in dienst

maar dat werkte toch anders dan met Alex. Omdat er materiaaltekort

gekomen, het aantal opdrachten is groter geworden en zo ook de grootte

ontstond, kwam Jeanine naar Abu Dhabi en dat vond ik toch wel erg fijn.

van de opdrachten. Dat vind ik heel mooi om te zien.

Ik had veel steun aan haar en het was prettig iemand naast me te hebben
staan bij wie ik altijd terecht kon.

”

Voorman
Inmiddels heb ik allerlei cursussen kunnen volgen en ben ik voorman.

Internationaal werken is zeker erg leuk. Ik kom op plaatsen die niet alledaags

Mijn takenpakket is heel divers: van het voorbereiden en plannen van het

zijn. Dat houdt de uitdaging er in. Alhoewel het hard werken is, heb ik toch

werk tot en met het bijhouden van het weerbericht en opleiden van nieuw

ook tijd om te genieten van de spaarzame vrije tijd in prachtige omgevingen.

personeel. Daarnaast ben ik ook contactpersoon voor onze klanten.

Cesar Smit

“Ik hou van stressvolle,
grote projecten”

Binnen de gestelde regels kan ik oplossingsgerichte voorstellen doen.

Ik hou van stressvolle, grote projecten, omdat ik dan kan bijdragen aan het

Periodiek houden we algehele toolboxmeetings. Dan bespreken we wat er

in goede banen leiden ervan. Neem bijvoorbeeld de Merwedebrug, waar

goed gaat op veiligheidsgebied of welke verbeteringen nodig zijn. Bij QSS

een grote, merkbare druk vanuit de overheid lag en het economisch belang

staan veiligheid, de veiligheidsregels én kwaliteit altijd op de eerste plaats.

groot was. Daar heb ik vooral in de nachten veel gewerkt en werkplekken

Deze gesprekken zijn dan ook erg waardevol.

geseald zodat overdag veilig en in een afgesloten omgeving de herstel
werkzaamheden verricht konden worden.

Uitdagende projecten
Ik vond het spannend dat ik in 2016 in Abu Dhabi aan een groot project

Alex en Jeanine waren al actief op de botenbeurs toen ik bij QSS kwam

mocht meewerken. Vooraf weet je natuurlijk niet wat je aantreft, hoe het

werken. Voor mij was het volledig nieuw om boten te sealen. Het is leuk om

met de beschikbare middelen staat, de hitte en de werkwijze waar je mee te

met een team van medewerkers zo’n trip te maken en in een paar dagen

maken krijgt. We moesten bij Ferrari World een wand van krimpfolie tussen

veel boten te mogen sealen. Het is heel hard werken, weinig slapen en veel

de bestaande staalconstructie en de glaspui aanbrengen. Alex en Jeanine

lol. Dat laatste is belangrijk als je samen zo’n klus wilt klaren.

hadden het goed voorbereid. Aan de hand van foto’s wisten we hoeveel en
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“Zo’n drie jaar geleden klopte ik bij Alex aan of ik bij QSS kon komen werken.

welk materiaal we mee moesten nemen. De eerste keer gingen Alex en ik

Iedere dag leer ik weer, zowel van Alex en Jeanine als de klant. Daardoor kan

Ik kende hem van een van de projecten waar we samen aan hadden gewerkt.

samen. Twee maanden later vertrokken we voor de tweede keer. Alex kreeg

ik me steeds blijven ontwikkelen. Het is fijn dat ze mij die kansen bieden in

Alex deed voornamelijk al het werk zelf, maar we besloten toch dat ik bij hen

echter geen werkvergunning en bleef achter. Ik ging alleen en dat viel niet

een prettige werksfeer.”

in dienst kon komen. Sinds die tijd heeft QSS een enorme groei doorgemaakt.

mee, want er lag werk voor twee man. Gelukkig kreeg ik hulp van de klant,
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Samenwerking Iemants Steel Constructions NV

“Iemants is nu onze grootste klant waar we
steeds meer werk voor mogen gaan doen.”

Mick Thys
Werkzaam bij Iemants sinds 2014
Functie: Assistent projectleider
Werkzaamheden: Als assistent projectleider werk ik nauw samen met
constructiemanager Dieter Verstraeten. Ik ben verantwoordelijk voor onder

Iemants Steel Constructions NV is een internationaal staalconstructiebedrijf met een gevestigde

meer de detailplanning van onderaannemers en de contacten met de klant.

reputatie in de engineering, productie, levering en montage van voornamelijk zware, technisch

Het is mijn taak de algemene projectplanning te vertalen in een gedetail-

complexe en architectonische staalconstructies. Vier medewerkers van Iemants vertellen over de

leerde constructieplanning en deze te borgen.

samenwerking met QSS en de projecten die ze gezamenlijk aanpakken.

Relatie met QSS: Tijdens het project Q10 Luchterduinen kwam ik in contact
met QSS, omdat er afstemming nodig was over het toepassen van krimpfolie. Verschillende momenten tijdens het bouwproces kon QSS aan de
slag om onderdelen te beschermen tegen eventuele schade als er gelast
of geschilderd werd. In de wintermaanden is dit substation zelfs helemaal
geseald en voorzien van verwarming zodat er ook in de koude maanden
gewoon doorgewerkt kon worden. Andere projecten waar QSS partner was,

Wim Daniëls

zijn Gemini Buitengaats & Zee-Energie, Racebank 01 en Racebank 02.
De samenwerking met QSS was steeds zeer betrouwbaar. Afspraken werden
steeds nagekomen of na overleg bijgesteld, indien iets niet haalbaar bleek te

Werkzaam bij Iemants sinds 1987

zijn. Daarnaast werden de door ons opgelegde prioriteiten correct gevolgd,

Functie: Supervisor

zodat de voortgang van onze werkzaamheden volgens planning verder ging.

Werkzaamheden: Vanuit het werk in de kolenmijn ging ik 30 jaar geleden

Als er al problemen waren, werd steeds contact gezocht om samen tot een

bij Iemants aan de slag. Het algemene staalbouw constructiewerk is mijn

goede oplossing te komen.

hoofdwerk. Als supervisor stuur ik medewerkers aan en zie erop toe dat de
planning verloopt conform de wens van de klant. In die 30 jaar heb ik van

In 1 jaar leverden wij wel vijf modules af. QSS had met de constructie

alles gebouwd, zowel hier in België als in het buitenland.

verantwoordelijken op de werf steeds nauw overleg. Prioriteiten werden

Relatie met QSS: Wij geven aan QSS aan wat er ingepakt moet worden.

aan het begin van de werkweek vastgelegd en up-to-date gehouden tijdens

Het is een prettige samenwerkingspartner, onder meer omdat de mede

de dagelijkse werfvergadering. Flexibiliteit met betrekking tot personeels

werkers heel flexibel zijn en doorgaan totdat de opdracht af is.

bezetting zorgde ervoor dat op het juiste moment, het juiste aantal personen
beschikbaar was. Dit zorgde voor een goede en tijdige oplevering van de
projecten.
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Fernando Dos Santos
Werkzaam bij Iemants vanuit zijn eigen bedrijf Dosafe
Functie: Health Safety Officer
Werkzaamheden: Mijn taken bij Iemants zijn heel divers en lopen uiteen
van het voorbereiden van de werkpakketten, beoordelen op veiligheid tot
het aanmaken van vergunningen en het maken van risicoanalyses.
Daarnaast maak ik veiligheidsrondgangen en schrijf ik de bijbehorende
rapportages zodat er, waar nodig, verbeteringen aangebracht kunnen
worden. En dan is het coachen van medewerkers ook onderdeel van mijn
werk. Mijn motto is: “We see, we say and we do”: we merken iets op,
spreken dat op een oprechte manier naar elkaar uit en zoeken samen naar
een oplossing om iets af te ronden.
Deze job vervul ik al 17 jaar, waarvan twee jaar hier bij Iemants.
Als veiligheidsman moet je mensen aanspreken, maar ook kunnen incasseren. Ik werk met veel verschillende culturen. De combinatie van fieldwerk,

Dieter Verstraeten

administratie en met alle lagen communiceren vind ik een uitdaging.
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Relatie met QSS: De medewerkers van QSS instrueer ik als ze hier voor een

Werkzaam bij Iemants sinds 2015

fijnstof. Als dit gebeurd is, verzorgt QSS de aanleg van een tweede kuip en

klus komen, zodat ze veilig en goed kunnen werken. Het sealen van onder-

Functie: Production Manager

sealt deze met brandvertragende folie, zodat het afstralen kan beginnen.

delen op de werkvloer is van groot belang, omdat er tijdens het werken veel

Werkzaamheden: Het coördineren van de werkzaamheden van de voor

Soms pakt QSS ook tanken en kisten preventief in om te voorkomen dat er

fijnstof vrijkomt. De gezondheid van al onze medewerkers moeten we goed

mannen, de lassers en montagemensen. Zij bouwen aan een offshore

stof en vuil binnendringt. Daarbij worden de zeilen met dubbelzijdig klitten

bewaken.

sub-station. Dit is een grote transformator die tussen een windmolenpark

band aan elkaar gemaakt om er tussentijds toch bij te kunnen mocht dat

Iemants heeft een eigen idee over de aanpak van veiligheid en het heeft

op zee komt te staan. Vanuit de windturbines wordt de opgevangen energie

nodig zijn.

aanlooptijd nodig gehad voordat we met elkaar op één lijn zaten. Het is wel

via kabels naar het station vervoerd, waar het vervolgens omgevormd wordt

prettig te zien hoe medewerkers van QSS reageren als ze aangesproken

tot hoogspanning. Deze wordt weer via kabels in de zee naar het land over-

QSS levert iedere keer goede sealingkwaliteit af en is flexibel met betrekking

worden op een onveilige situatie. Ze staan open voor dialoog en doen er

gebracht. De volledige bouw van zo’n offshore sub-station duurt, inclusief

tot werktijden en dagen. Als iets klaar moet zijn, kun je er altijd op rekenen

vervolgens meteen wat mee. Wekelijks houden wij werkplekinspecties.

de engineering, al gauw een jaar.

dat het zo is. Desnoods wordt er langer doorgewerkt of eerder gestart.

Naar aanleiding van goede observaties belonen wij individuele medewerkers

Relatie met QSS: Tijdens de bouwwerkzaamheden komen momenten voor

QSS denkt ook mee zoals bij de opbouw van de stelling door onze subco

als ze veilig werken. Een aantal medewerkers van QSS heeft daardoor een

waarbij QSS ingeschakeld moet worden. Nadat bijvoorbeeld de steigers

Bilfinger. Prettig is dat er voldoende personeel gegarandeerd wordt en dat

Veiligheid Award van ons ontvangen. QSS heeft haar papierwerk met

geplaatst zijn, moet de kuip afgeschermd worden vanwege de

de snelheid van werken zeker voldoende is.

betrekking tot het VGM-plan en Rie netjes op orde.

conserveringswerkzaamheden en het tegengaan van de verspreiding van
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Bink van Reek

Rojo Steigerbouw B.V.

Als jongetje van 12 jaar werkte Bink, nu bedrijfsleider, in de weekenden en
vakanties al mee als sjouwer bij Rojo Steigerbouw. Rojo levert steigers in
alle vormen en maten, voor zowel grote als kleine projecten in de (utiliteits)
bouw en renovatie.
Rojo Steigerbouw is gespecialiseerd in advies, engineering, teken- en reken-

Quality Steigers & Sealing

werk, montage en demontage van diverse steigersystemen en werkt volgens

Via een bouwbeurs, zeker zo’n zes jaar geleden, kwam Rojo in contact met

de nieuwe richtlijn steigers. Bedrijfsleider Bink: “Wij hebben 800.000m aan

Alex en Jeanine. Bink: “Er is tijd overheen gegaan voordat QSS wat voor ons

eigen steigermateriaal. Omdat onze opdrachtgevers over heel Nederland

kon betekenen. Een grote opdracht voor QSS was het vervangen van een

verspreid zijn, hebben wij in Swifterbant een tweede locatie. Vanuit logistiek

dak van een fabriek die blikjes produceert voor verschillende dranken.

oogpunt is dit een goede zet omdat wij zo sneller de aanvoer naar de noor-

Deze moeten stofvrij blijven voordat ze gevuld worden. Tijdens de werk-

delijke regio’s kunnen verzorgen.”

zaamheden moest de productielijn operationeel blijven. QSS heeft de

2

dakconstructie geseald zodat er geen stof naar de productiehal kon

Veiligheid en scholing

ontsnappen. Hierbij was er constant toezicht door veiligheidsmensen.”

De veiligheid van en het veilig werken door personeel van Rojo staat

Daarnaast heeft QSS nog meerdere opdrachten verzorgd voor Rojo.

voorop. Daarom stelt het hoge kwaliteits- en veiligheidseisen aan de steiger.

“De renovatie van een winkelcentrum in Etten-Leur en bij winkelcentrum

“Die kwaliteit begint al in de voorbereiding op de tekentafel. Daar werken

de Meent in Papendrecht moest de tegelvloer op de eerste verdieping

een constructeur en drie tekenaars 80% van al het werk dat wij realiseren

vernieuwd worden in verband met lekkage in de ondergelegen winkels.

uit en maken de daarbij behorende berekeningen. Omdat wij landelijk ope-

Deze bleven gedurende de renovatie open waardoor er veel winkelend

reren, hebben we in elk rayon een manager die de lokale markt en partijen

publiek was. QSS werkte heel secuur en de veiligheid stond nummer 1.

goed kent”, aldus Bink.

Bij 28 woningen in ’t Parcje in Roermond waren droge gevels nodig om
het stucwerk te verrichten. QSS heeft hier de steigers keurig van een kap-
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Goed geschoold personeel is belangrijk. Zo zijn alle medewerkers klaar met

constructie voorzien en ingepakt met krimpfolie. Extra moeilijkheidsgraad

het EVC-traject, de nieuwe scholingsstructuur voor de steigerbouw waar-

waren de schuine topgevels. Dit heeft QSS keurig opgelost door een soort

door ze een mbo-diploma op zak hebben. Tevens is Rojo sinds 18 juni 2015

puntzak te sealen. Met QSS halen we kwaliteit in huis. De afspraken zijn

in het bezit van een certificaat CO2 prestatieladder.

altijd helder en alles wordt van A tot Z prima geregeld”, besluit Bink.
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Jos Vossen
Totalis BV

Totalis BV is een multidisciplinaire dienstverlener voor de (Petro-)chemische
industrie, de energiecentrales, de food en de bouw. Totalis is specialist in
het uitvoeren van werkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen. In dit
mooie familiebedrijf werken diverse generaties.
Jos vertelt over de soepele samenwerking met QSS: “Je kunt je wel voorstellen
dat in de petrochemische industrie niet met open vuur gewerkt mag worden.
In 2015 startten wij met de integrale aanpak van een corrosieproject bij
Sabic in Geleen. Daarvoor moesten twee kolommen van 56 meter hoog
voorzien worden van steigers. Om deze van goed sluitende krimpfolie te
voorzien, zonder daarbij open vuur te gebruiken, zochten wij een partner
die ons kon helpen. Bij een van onze klanten hadden we gezien dat QSS
daar bedreven in is. Wij bouwden de steigers rondom de torens, waar 1.200
ton ballast en 5.000 meter tui-kabels voor nodig waren om ze te verankeren.

Totalis

Daarna heeft QSS vakkundig, zonder openingen de krimpfolie aangebracht

In 2005 is Totalis opgericht en inmiddels is ook de tweede generatie actief

aan de binnenkant van de steiger met behulp van speciale lijm. Ook onder

in het bedrijf. Voorafgaand aan de oprichting heeft iedereen jarenlang

zware weersomstandigheden heeft de folie goed stand gehouden. De straal-

ervaring in de branche opgedaan. In tien jaar tijd is Totalis gegroeid naar

grit bleef mooi in de tent en we hadden geen last van de regen. Onze klant,

een bedrijf met 100 medewerkers. De naam, een samenvoeging van Total

Sabic, verwacht van ons dat wij de juiste kwaliteit leveren, dus ook van de

Industrial Support, zegt het al: wij zijn een multidisciplinaire dienstverlener

krimpfolie. QSS maakt dat waar. Het is voor ons een mooi referentieproject

en hebben alle expertise in huis: van steigerbouw, isolatie, stralen en

en we gebruiken het als voorbeeld wat er mogelijk is. We gaven elkaar de

conserveren tot niet destructief onderzoek, Rope Acces en netting.

juiste instructies en ook de opdracht met de vorstschermen is prima en

Onze opdrachtgevers zijn bedrijven van formaat. Zo mogen wij onder

conform afspraak geklaard. Voor ons is het belangrijk dat alle partijen tevreden

andere werken voor Sabic, Dow Chemicals, Essent, DSM, VDL Nedcar en

zijn, dat afspraken nagekomen worden en er kwaliteit geleverd wordt.

vele andere. De projecten die wij op locatie verrichten zijn onze visitekaartjes.
Via deze projecten komen wij aan nieuwe klanten, die zien wat wij kunnen
en behoefte hebben aan ons totale dienstenpakket.”
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Bert van Riel

Bas Prudon en
Richard van Schaick

VDL KTI NV

Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis
65 jaar na de start van VDL bestaat de VDL Groep uit 85 bedrijven,

Zes jaar geleden besloot de afdeling Werktuigkunde van het Canisius-

verspreid over 19 landen en heeft meer dan 10.000 medewerkers in dienst.

Wilhelmina Ziekenhuis de Technische Dienst uit te breiden. Dit betekende

VDL KTI NV is er een van en is gevestigd in Mol. Projectmanager Bert Van Riel

bijna een verdubbeling van het personeel van 13 personen naar 23.

praat bevlogen over het bedrijf en is trots op wat het klanten te bieden heeft.

Bas Prudon en zijn rechterhand Richard van Schaick vertellen waarom dit
een goede zet is geweest.

“Sinds de oprichting van KTI (Kinetics Technology International) in 1973

Uiteraard volgen er na afloop inspecties. Na circa tien maanden intensief

zijn er diverse overnames geweest. In het jaar 2000 nam VDL het bedrijf

werken is zo’n skid gereed en klaar voor transport. Dan komt QSS om de

Bas, eerste medewerker Werktuigkunde, opent: “Vroeger was de trend dat

over en is het verder gegaan onder de naam VDL KTI. Wij bieden een groot

hoek kijken.

we alles wat met techniek te maken had uitbesteedden aan buitenfirma’s.

productassortiment aan, dat gaat van olie- en gasproducten en de productie

Quality Steigers & Sealing

en op te leiden waardoor we die werkzaamheden nu zelf kunnen verrichten.

Sinds vijf jaar verzorgt QSS al het sealwerk. Denk daarbij aan het sealen

Dat is een goede zet geweest. Nu kunnen we het werk veel adequater en

Productassortiment

van de skid, zodat deze zonder fladderende bouwzeilen getransporteerd

efficiënter aanpakken. Doet zich ergens een probleem voor, dan zijn er

schimmels te vermijden. De patiënt is immers een kwetsbare doelgroep.

Denk bij olie en gas aan het vervaardigen van o.a. hogedrukvaten en

wordt en om diefstal tegen te gaan van waardevolle onderdelen van de skid.

geen wachttijden. Onze technici kunnen nu direct binnen het uur actie

Maar ook voor het behoud van alle dure, medische apparaten. Wij zochten

warmtewisselaars. 38% van onze verkoop heeft te maken met de productie

En QSS sealt de hoogspanningsmasten nadat ze vervaardigd en opgeslagen

ondernemen en de ontstane problemen oplossen.” Richard vult aan:

naar een oplossing om dat te kunnen doen. Via ons projectbureau kregen

van een nieuw type hoogspanningsmast (Wintrack), een vervanger van de

zijn totdat ze geplaatst worden. Een telefoontje dat er een mast geseald

“Groot voordeel is ook dat we nu de kennis en kunde in huis hebben.

we de naam van Alex van Quality Steigers & Sealing door vanwege de QSS

bekende vakwerkmast. Voordeel van dit nieuwe type is o.a. het veel kleinere

moet worden en QSS verzorgt het snel en keurig op de afgesproken datum.

In plaats van toestand afhankelijk onderhoud te plegen, werken we nu ook

Stofwand die hij ontwikkeld heeft.”

stralingsveld van elektromagnetische golven. Op het traject van Vijfhuizen

Het voordeel van het gebruik van krimpfolie ten opzichte van een houten

preventief, zodat problemen met installaties voorkomen worden.”

De stofwand, gemaakt van zeildoeken, is overal inzetbaar vanwege het unieke

naar Beverwijk worden alle oude hoogspanningsmasten geleidelijk aan

bekisting is dat deze laatste heel zwaar is en veel ruimte in beslag neemt.

vervangen. Dat is een klus van enkele jaren.

Dat geldt niet als er geseald wordt. Bovendien beschermt folie beter tegen

Als patiënt heb je geen aandacht voor al het werk dat er achter de schermen

worden door middel van de bloktandritsen en de montagesteunen zijn in

van slanke hoogspanningsmasten tot special constructions en machining.
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Wij zagen echter de voordelen om daar eigen personeel voor aan te nemen

systeem en de eenvoudige montage. De zeildoeken kunnen uitgebreid

weersinvloeden dan hout.

moet gebeuren. Maar het technisch onderhoud gaat ver: van stoomketels

lengte verstelbaar. Dus voor elke ruimte in het ziekenhuis, hoog of laag kan

Als hoofd Projectmanagement en Engineering stuur ik teams aan.

Laatst moest er een apparaat in een stofvrije ruimte gestraald worden.

en klimaatbehandeling tot energieopwekking en koelinstallaties. Er is ook

de stofwand gebruikt worden.

Vanuit een papieren beschrijving wordt in overleg met de klant een

We vroegen QSS naar een oplossing. Alex komt dan kijken, denkt mee en

een werkplaats waar al het rijdend en rollend materieel hersteld wordt.

werkschema opgebouwd. Nadat de berekeningen en tekeningen gemaakt

vindt een oplossing. Deze keer was dat het plaatsen van een stofwand in

zijn, worden de materialen aangekocht. Vervolgens wordt het equipment,

de werkplaats. Het meedenken, flexibel zijn, afspraken nakomen zijn

QSS Stofwand

van tl-armaturen of werkzaamheden aan airco’s. Na gebruik is het zeildoek

bijvoorbeeld een skid, een installatie voor de procestechniek gemonteerd

kenmerkend voor QSS. Alex zegt wat QSS doet en wat QSS doet, doet ze

Bij al die werkzaamheden is hygiëne een belangrijk onderdeel. Bas: “We

eenvoudig weer hygiënisch te reinigen. Het totaalplaatje van de QSS Stofwand

in een frame, opgebouwd zoals het op papier omschreven staat.

goed. Daardoor is de samenwerking heel prettig en klopt het plaatje altijd.”

moeten stofvrij reparaties kunnen uitvoeren om de verspreiding van stof en

klopt voor ons. Het bespaart ons zowel tijd als geld”, besluit Richard.

“De stofwand kunnen wij bij legio werkzaamheden inzetten zoals het vervangen
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Alex van de Wetering
Van de Wetering boat &
special transport

“Mijn vaders motto ‘Een woord is sterker dan een stuk papier’ speelt altijd
door mijn hoofd als ik zaken doe met iemand. Alex van Quality Steigers &
Sealing denkt er hetzelfde over. Dat maakt onze samenwerking uitstekend”,
aldus Alex van de Wetering, eigenaar van het gelijknamige transportbedrijf.
Stel Alex van de Wetering één vraag over zijn bedrijf en enthousiast steekt
hij van wal. Schitterend om te zien hoe zijn passie voor het werk ervan
afstraalt. Alex: “Mijn vader startte eind jaren vijftig met zijn bedrijf en bood
daarmee een oplossing voor vervoersproblemen van houten onderstellen
van boten. Inmiddels zijn wij in de afgelopen ruim 60 jaar uitgegroeid tot
het grootste boot- en special transportbedrijf in Europa. We leveren overal,
geen plek is ons te ver of te moeilijk om er te komen. We kennen alle hoogtes
van tunnels en bruggen in heel Europa.”
Dit is inmiddels een jaarlijks terugkerende activiteit voor QSS. Vanaf die tijd

Innovatief

is een telefoontje voldoende. De boten worden vakkundig en goed ingepakt.

De crisisjaren zijn niet zonder slag of stoot aan Van de Wetering Transport

Dat begint met een afdeklaag om de lak te beschermen. Vervolgens brengt

voorbijgegaan. In 2008 werd Alex van de Wetering gedwongen het roer

het personeel vakkundig en snel de krimpfolie aan. De folie beschermt de

om te gooien. “Van de nood hebben we een deugd gemaakt en zochten

boten tijdens het transport tegen wind en regen. Er wordt overlegd met de

oplossingen voor branches waar exceptioneel vervoer vaak voorkomt.

chauffeurs over de rijrichting en tegenwind. Zij vinden het super zoals de

We ontwikkelden vrachtwagens die multifunctioneel in te zetten zijn.

lading inpakt wordt. Leuk is dat we met Linssen Yachts, een andere klant

Hiermee onderscheiden we ons steeds meer van de concurrentie.”

van QSS veel samenwerken. Voor dat bedrijf vervoeren wij regelmatig boten.”
Naast het sealen van boten, pakt QSS ook vliegtuigmotoren van KLM in en
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tanks. “Afstand is voor QSS nooit een probleem. De klantvriendelijkheid

“Ik kwam in contact met QSS omdat ik niet tevreden was over onze ‘inpakker’.

is oké. Bij drukte kan er wel eens stress optreden, maar dat geeft niet.

Door te Googlen kwam ik op de website van QSS. Ik nodigde Alex uit om

We doen dan een bak koffie en gaan weer verder”, besluit Alex van de

naar de botenbeurs in Düsseldorf te komen om daar enkele boten te sealen.

Wetering met een lach.
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Jo Linssen

Linssen Yachts B.V.

Zo’n zeventig nieuwe jachten rollen per jaar uit de productiehallen van

De taken van Jo op het ruim 45.000m2 (inclusief de locatie in Echt waar

Linssen Yachts B.V. in Maasbracht. Hier startte 66 jaar geleden Jac Linssen

de interieurs worden vervaardigd) tellende terrein van Linssen Yachts zijn

met zijn timmerwerkplaats. Hij repareerde de vele schepen die gehavend uit

divers. Als het casco van het nieuw gebouwde schip nog niet geconserveerd

de oorlog kwamen. Maasbracht had destijds de grootste binnenhaven van

is, vervoert hij het met een specifieke wagen naar de straalafdeling en haalt

Europa. Linssen groeide uit tot een toonaangevend bouwer van luxueuze,

het weer op als de klus geklaard is. Ook zorgt hij ervoor dat de schepen

stalen motorjachten. Een prachtig familiebedrijf waar inmiddels de derde

klaar zijn voor extern transport.

generatie de scepter zwaait. Jo Linssen, een verre verwant van Linssen,
werkt er op de afdeling Intern transport.

Samenwerking met QSS
Via Transportbedrijf Van de Wetering, met wie Linssen Yachts samenwerkt,
werd het contact met QSS gelegd. Jo vertelt: “QSS sealt jachten vooraf en
na afloop van een beurs. Maar ook heeft QSS jachten voor ons geseald die
naar Rusland getransporteerd werden. Vroeger moesten wij, na het vervoer
van onze jachten naar beurzen, deze ter plekke schoonpoetsen, omdat ze
tijdens het transport behoorlijk vies werden. Een tijdrovende klus, waar
je op dat moment niet op zit te wachten. Voor het vervoer naar de beurs
gaat QSS aan de slag met het sealen van de jachten, zodat ze daar in nette
staat aankomen. Om de lak te beschermen wordt er eerst een afdekvlies
aangebracht en daaroverheen komt de folie. Daar blijkt het vakmanschap
van QSS uit, want het is het enige bedrijf dat zo werkt. Al met al scheelt
het ons een hoop tijd en geld, want op de beurs kunnen we meteen met de
opbouw starten. Na afloop van de beurs gaan Alex, Jeanine en hun team ter
plekke de jachten weer sealen voor de terugreis. Per schip zijn ze toch snel
een halve tot hele dag bezig. Het sealen verloopt als een geoliede machine.
Fijn is dat ze ook altijd tijd hebben voor een gezellig praatje. Dat spreekt
ons aan. Bovendien kennen ze de problematiek en weten ze deze ter plekke
te tackelen.”
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Wij pakken uit,
met groot inpakken!
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06 - 453 567 70
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