
1

19e jaargang nr.1 
april 2016

Van het bestuur
Voor u ligt het eerste nummer van     
Wavin Old Nieuws 2016. Het is weer 
even wennen om 2016 te moeten schrij-
ven; eerlijk gezegd was ik nog maar net 
aan 2015 gewend.

Voor mij persoonlijk is het dit jaar alweer 
10 jaar geleden dat ik een punt heb gezet 
achter mijn actieve loopbaan bij Wavin. 
Niet omdat ik er genoeg van had. Inte-
gendeel, ik ging nog elke dag met plezier 
naar mijn werk, maar zoals men zegt: “Je 
leeft niet om te werken, maar je werkt om 
te leven”. (Er zijn natuurlijk altijd uitzon-
deringen, die de werkwoorden liever om-
draaien). 
Dat “leven” kan ook heel zinvol zijn zon-
der erbij te werken zodat je tijd krijgt voor 
andere leuke dingen. En al gauw krijg je 
dan ook dat gevoel van: “Ik snap niet dat 
ik vroeger tijd had om te werken. Ik zou 
het er nu niet meer bij kunnen doen”.

Iets wat ik mij nog heel duidelijk voor 
de geest kan halen is - bijna 20 jaar gele-
den - de Millennium problematiek. Door 
de overgang van het jaar 1999 naar 2000 

zouden alle computers op hol slaan en de 
wereld zou bijkans vergaan. De wildste 
scenario’s deden de ronde.
Bij Wavin werden ver van tevoren al 
werkgroepen in het leven geroepen om 
te inventariseren waar problemen zouden 
kunnen ontstaan en wat we zouden kun-
nen doen om dit te voorkomen. Voor zo-
ver ik mij kan herinneren is de overgang 
vrijwel geruisloos verlopen, maar of dat 
nou dankzij of juist ondanks al die inspan-
ningen was is mij nooit echt duidelijk ge-
worden. Of ben ik ook dat intussen alweer 
glad vergeten?

Een andere gebeurtenis waar ik nog kort 
geleden aan herinnerd werd was het af-
scheid van de heer Geertjes, nu 28 jaar 
geleden. De heer Geertjes is 25 jaar lang 
directeur van Wavin geweest en was een 
zeer markant figuur. Hij zou vast heel 
boeiend hebben kunnen vertellen over 
zijn ervaringen in die lange periode. Het 
is heel spijtig dat het niet zover heeft mo-
gen komen. Zoals u weet staat sinds een 
jaar of twee in elke uitgave van Wavin Old 
Nieuws de rubriek “Terug in de tijd ……”. 
Daarin wordt door onze bestuursleden Al-
bert Jan Rosink en Johan Runhaar verslag 
gedaan van gesprekken die zij hebben 

gevoerd met gepensioneerde Wavinisten 
(ook van voormalige Wavinbedrijven) uit 
alle geledingen van het bedrijf.
 
Het geval wil nu dat de heer Geertjes zich 
vorig jaar net bereid had verklaard om 
mee te werken aan een interview over zijn 
Wavin jaren, toen in september zijn echt-
genote overleed. 
Het gesprek is toen even uitgesteld, maar 
zoals zo vaak gebeurt: ook nu kwam van 
uitstel afstel. Op 23 december 2015 is hij 
op 92-jarige leeftijd overleden. 
Het is bijzonder spijtig dat hij ons geen 
deelgenoot meer heeft kunnen maken van 
wat hem al die jaren dreef.

Intussen zijn wij vol goede moed aan het 
nieuwe jaar begonnen. Alle goede voor-
nemens zijn waarschijnlijk al weer bij het 
grof vuil gezet, maar dat mag de pret niet 
drukken. Er wachten ons vast weer veel 
leuke en spannende gebeurtenissen, waar-
door ook dit jaar weer om is voordat we 
het in de gaten hebben.

Laten we er met zijn allen iets moois van 
maken!!!

Johan de Vries

In dit artikel staan wij stil bij enke-
le ontwikkelingen bij pensioenfonds 
OWASE.

Financiële situatie pensioenfonds
In deze eerste Wavin Old van 2016 willen 
we even kort terugblikken op de financi-
ele situatie van het pensioenfonds in 2015. 
Onze beleidsdekkingsgraad is in 2015 ge-
daald van 116,8% naar 112,0%. De recen-
te beleidsdekkingsgraad van eind februari 
is bekend en is 110,2%. 

Dit heeft een aantal redenen. Ten eerste 
een daling van de beurskoers in 2015. De 

eerste maanden in 2015 kende de beurs 
een lichte stijging, maar de maanden daar-
na daalde de beurs vooral waardoor 2015 
per saldo met een verlies werd afgesloten. 
Maar de belangrijkste reden van de da-
lende beleidsdekkingsgraad is de aanhou-
dende lage rentestand. Deze zorgt ervoor 
dat we steeds meer geld in kas moeten 
houden om de pensioenen te kunnen be-
talen, nu en in de toekomst. 

De dalende dekkingsgraad baart zorgen. 
Hierdoor zal indexatie de komende jaren 
niet of heel beperkt mogelijk zijn. Echter, 
ondanks deze daling ligt onze dekkings-
graad nog steeds zo’n 8% hoger dan de 

gemiddelde dekkingsgraad van de Neder-
landse pensioenfondsen. 

Wilt u de financiële situatie van het pen-
sioenfonds blijven volgen? Kijk dan eens 
op onze website www.owase.nl. Hierop 
wordt maandelijks de financiële situatie 
gepubliceerd.

Indexatie
Omdat uw geld elk jaar iets minder waard 
wordt proberen wij uw pensioen te ver-
hogen. Hierbij volgen wij zoveel moge-
lijk de gemiddelde prijsstijging zoals die 
wordt berekend door het CBS. Jaarlijks 
wordt bepaald of dit mogelijk is. Voor 
2016 laat de financiële situatie het helaas 
niet toe om de pensioenen te indexeren. 
Dit is reeds per brief aan u medegedeeld. 

Wel is er ruimte om in 2016 een stukje  

Van het pensioenfonds 
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gemiste pensioenopbouw uit 2013 en 
2014 te repareren. Hierover wordt u nog 
persoonlijk geïnformeerd. 

Afkoop pensioen niet meer gekort op 
partnertoeslag AOW vanaf 1 januari 
2013
In de Wavin Old van juni 2015 hebben 
wij u geïnformeerd over het feit dat af-
koop van een klein pensioen niet meer 
gekort wordt op uw partnertoeslag AOW. 
Dit gold met terugwerkende kracht tot 1 
december 2014. Echter, onlangs heeft de 
overheid besloten ook over de periode 1 
januari 2013 tot 1 december 2014 deze 
korting ongedaan te maken. 
Als u in die periode door het afkopen van 
een (klein) pensioen een korting heeft ge-

had op de partnertoeslag, dan ontvangt u 
voor 1 april 2016 een brief van het SVB 
over het terugbetalen van de korting. U 
hoeft dus zelf niets te doen. 

Word lid van ons lezerspanel!
Wij vinden het erg belangrijk dat onze in-
formatie voor alle deelnemers duidelijk en 
goed te begrijpen is. De beste manier om 
hier achter te komen is door het gewoon te 
vragen. Dit willen wij doen door het op-
richten van een lezerspanel. 

Aan het panel leggen wij zo’n 5 keer per 
jaar een brief of tekst voor, met de vraag 
om te beoordelen of deze duidelijk en be-
grijpelijk is. We zullen de vragen bij voor-
keur online stellen.  

We zoeken mensen met een scherpe blik 
die het leuk vinden om mee te helpen de 
pensioencommunicatie verder te verbete-
ren. Het is de bedoeling een panel op te 
richten met 2 à 3 werknemers en 2 gepen-
sioneerden, dus totaal 4 à 5 personen. U 
neemt maximaal 2 jaar deel aan het panel, 
het is dus geen langdurige verplichting.

Wilt u zich opgeven, of heeft u nog vra-
gen? Neem dan contact op met Jacco 
Groothuis van het pensioenbureau (Dion 
Pensioen Services) via e-mailadres jacco.
groothuis@dion.nl of telefonisch op 06-
23191507. Wij kunnen niet garanderen 
dat alle personen die zich aanmelden in 
het panel komen, dit zal afhangen van het 
aantal aanmeldingen.   

Terug in de tijd.....
door Albert Jan Rosink en Johan Runhaar.

Deze keer Marinus Oogjes. We hadden 
begin februari een leuk gesprek met 
Marinus en zijn vrouw Marry aan de 
Ruysdaelstraat in Heemse. 

Beginjaren
Marinus is als jongste in een gezin van 4 
kinderen opgegroeid in Arriën  bij Om-
men. Zijn ouders hadden een gemengd 
boerenbedrijf, zoals zo vele boeren in die 
tijd hadden. Op 2-jarige leeftijd, zijn oud-
ste broer was 6 jaar, overleed hun moeder 
en vader stond voor de zware taak dit jon-
ge gezin op te voeden. De eerste school-
jaren werden doorgebracht op de lagere 
school in Hoogengraven. ( tegenover het 
huidige bekende restaurant de Bootsman). 
De latere lagere schooljaren gingen de 
kinderen van het gezin Oogjes naar de 
Hervormde Juliana school in Ommen. De 
oudere broers van Marinus wilden later 
wel boer worden en gingen naar de Land-
bouwschool. Marinus had niet zo veel zin 
in het boerenleven  en ging nog een extra 
klas volgen op de lagere school. Na eerst 
bij zijn vader op de boerderij gewerkt te 
hebben ging Marinus al op 19 jarige in 
Militaire Dienst. (lichting 1961-6) . Hij 
moest opkomen bij de Landmacht en wel 
in de Ernst Cazemier Kazerne in Roer-
mond. Steeds weer een lange treinreis 
vanaf Ommen. Na zijn opleiding kwam 
Marinus dichter bij huis en wel bij het 
45e Infanterie Bataljon in Steenwijk. Hij 
heeft 2 volle jaren bij de Landmacht ge-
diend en is ook nog uitgezonden geweest 
naar La Courtine in Frankrijk.  Het was in 
deze diensttijd, dat hij zijn huidige vrouw 

Marry Pouls uit Dedemsvaart tegenkwam 
op een Teenagershow in Ommen,  waar 
o.a. de Blue Diamonds optraden. Het was 
liefde op het eerste gezicht en verleden 
jaar waren Marinus en Marry vijftig jaar 
getrouwd.

Eerste baan. 
Marinus had voordat hij in dienst ging 
al alle mogelijke rijbewijzen voor per-
sonenauto, vrachtwagen en bus gehaald. 
Zijn eerste baan, op 21 jarige leeftijd, 
was dan ook chauffeur op een kleine 
vrachtwagen ( Opel Blitz) bij olie- en ko-
lenhandelaar van Elburg in Ommen. Na 
een “arbeidsconflict”over een landelijke 
loonsverhoging van 10% ging Marinus op 
zoek naar een andere baan.  
Brink Transport.
Marinus reageerde op een advertentie 
van Brink Transport uit de Krim. Na een 
goed gesprek met Hendrik Brink kon hij 
op maandagmorgen om 08.00.uur bij Wa-
vin beginnen. Brink deed in die tijd veel 
transport voor Wavin en tot de dag van 
vandaag is Brink Transport een bekende 
verschijning op de terreinen van Wavin. 
De eerste werkzaamheden bestonden uit 
het vervoer van al het Wavin-afval naar 
de vuilnisbelt in Collendoorn. Marinus 
herinnert zich nog de namen van Luchies 
en Ten Cate van de Wavin huishoudelijke 
dienst die hem bij deze werkzaamheden 
hielpen. In 1965 begon het grotere werk 
en kwam hij te rijden op een Magirus-
Deutz voor het vervoer van o.a. lange 
lengtes PVC buizen door heel Nederland 
en België. Hij heeft het langst gereden op 
de XB-24-60, het kenteken wat hij zich 
nog steeds herinnert. Op de verleden jaar 

in augustus gehouden  open dag, stond 
nog eenzelfde type vrachtwagen op het 
Wavin terrein. Alhoewel niet in dienst van 
Wavin, voelde Marinus zich wel een beet-
je “Wavinees” door de vele uren die hij op 
het terrein van Wavin te vinden was.  Het 
verkeer werd drukker en de eerste files 
dienden zich aan.  Marinus was inmiddels 
getrouwd met zijn Marry en ze woonden 
in een flat aan de Spaanskamp. Een zoon 
en een dochter werden geboren. Door 
de vele uren die Marinus onderweg was 
zag hij zijn gezin door de week weinig, 
veelal vroeg weg en ’s avonds om 20.00 
uur thuis. 

Zware Folie
Marinus had intussen vele Wavin con-
tacten en het was Jan Hamberg van de 
Zware Folie die hem  ertoe bracht na te 
denken over een baan bij Wavin. In 1971 
kon Marinus beginnen als drukker in de 
Zware Folie. Nu was het 8 uur werk (drie-
ploegendienst) en  16 uur thuis. Produc-
tiedirecteur was Jan Vloedbeld, chef van 
de productie Jan Hamberg en Jan Willem 
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In 2005, haar jubileumjaar (50), startte 
Wavin een intensieve samenwerking met 
Unicef. Jaarlijks werden Unicef water- 
en sanitatie projecten op scholen in ont-
wikkelingslanden ondersteund met pro-
ducten en kennis van Wavin, maar ook 
(en met name) financieel. Tot op de dag 
van vandaag leverde dat partnerschap 
prachtige resultaten op.
In achtereenvolgens Mali, Nepal, Aus-
tralisch Papua Nieuw Guinea en Bhutan 
werden meer dan 100 scholen, vaak met 
700-1200 leerlingen elk, geholpen met 
drinkwater faciliteiten, sanitatie (latri-
nes e.d.) en met gezondheids-onderwijs. 
Eind 2015 werd ook nog een donatie ge-
daan voor een project in Burkina Fasso

Unicef Bhutan, een typisch Wavin project

De laatste jaren, (tot de 2e helft van 2015) 
lag de focus op een, ook voor Wavin, heel 
interessant project, in een toch wat myste-
rieus land: Bhutan. Ingeklemd tussen India 
en Tibet, hoog “geplakt” tegen het Hima-
laya gebergte.
Het land wordt niet geregeerd naar eco-
nomische maatstaven, maar door de over-
heid gestuurd op basis van het “Geluksge-
voel” van de bevolking. De TV uitzending 
van het bezoek van Willem Alexander en 
Maxima aan dit uitzonderlijke konink-

rijk gaf daar een prachtig inzicht in. Een 
uitzonderlijk origineel land, waarin het 
juist de koning was die in 2005 vond dat de 
bevolking stemrecht moest hebben en een 

democratie verdiende. 
Scholen op het platteland zijn bijna alle-
maal “boarding” (leerlingen blijven 7 da-
gen in de week op school i.v.m. de grote 
afstanden en slechte wegen). En gezien de 
slechte waterhuishouding (ca. 3 maanden 
per jaar uitbundige regelval, en 9 maanden 
droogte) startte Unicef een milieuvriende-
lijk project om de drinkwatervoorziening 
op scholen drastisch te verbeteren.  

Allereerst werd een gezamenlijk bezoek 
gebracht aan een 5-tal scholen (in alle 
windstreken). Annika Brouwer en ik heb-
ben toen (2012) de bevolking, de partners 
bij Unicef en de ambtenaren op de minis-
teries leren kennen als buitengewoon ont-

wikkelde, hartelijke en betrokken mensen. 
Alleen al de reiservaringen van die trip 
zouden een avondprogramma kunnen vul-
len. Zoals een meerdaagse trip naar Ghasa 
(dicht bij Tibet), waarin we  in een robuuste 
Landrover een kleine 4 uur deden over een 
stukje bergweg van 23 km.
Om vervolgens terecht te komen in een 
piepklein schooltje waar de hoofdonder-
wijzer met behulp van breedband commu-
nicatie/internet zijn leerlingen (van 2-13 
jaar) echt klaar trachtte te stomen voor de 
toekomst. Geweldig!

In het daarna gezamenlijk opgestelde plan 
hebben we gekozen voor een systeem van 
regenwater opvang, ondergrondse opslag 
en distributie, en kleinschalige waterzuive-
ring. Zo konden dus veel populaire Wavin 
producten verscheept worden voor de uit-
eindelijke installatie ter plekke:
• Dakgoten
• PVC regenwater afvoerbuizen
• Ondergrondse PE afvoerbuizen 
 (vanwege de rotsachtige grond)
• Ondergrondse AquaCell reservoirs 
 met film en non-woven fabric
• en drinkwaterleiding.
Het concept, waarbij vanaf het dak van de 

Wavin-Unicef,  10 jaar later.
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van Zoelen was de baas over de drukma-
chines, Hij was het ook waarbij Marinus 
een opleiding kreeg in het bedrukken van 
folie.  De drukmachines waren van het 
bekende Italiaanse bedrijf Carraro. Hij 
had nu veel meer tijd voor zijn gezin en 
kon ook nog één van zijn hobby’s uitoe-
fenen, n.l. buschauffeur. Op de zaterdag 
was hij regelmatig op pad als chauffeur 
op een OAD bus met sportploegen of 
dagtochten naar o.a. het Duitse Tecklen-
burg. Na 4 jaren bij de drukkerij te heb-
ben gewerkt werd het tijd voor iets anders 
bij de Zware Folie. Hij werd operator bij 
de ADSP Blokbodemzakmachine. Deze 
lasmachine had het werk overgenomen 
van het vele ‘handlaswerk’ dat uitbesteed 
werd bij Morssinkhof in Lichtenvoorde.  
Nadat er nog meer van deze grote blok-
bodemlasmachines  bijkwamen werd Ma-
rinus voorman bij deze productieafdeling. 
Gedurende zijn Wavin loopbaan heeft 
Marinus vele cursussen gevolgd, zoals 
de  EHBO en BHV opleidingen, maar ook 

Elektrotechniek via de VAPRO opleidin-
gen. In 2004, op 62 jarige leeftijd en na 
een werkperiode van 33 jaar bij  Wavin 
ging Marinus met de VUT.

Hobby’s
Nadat Marinus met de VUT was gegaan 
kwam er meer vrije tijd voor de natuur, 
één van zijn grootste hobby’s. Via de IVN 
in Hardenberg specialiseerde hij zich in 
eerste instantie in roofvogels en later in 
weidevogels. In 2007, werd Marinus de 
‘man’ binnen het IVN voor de padden. 
In samenwerking met de gemeente Har-
denberg werd in de Rheezerbelten een 
paddenscherm aangelegd. De padden 
graven zich in de winter in bij de Rhee-
zerbelten en komen in het voorjaar weer 
te voorschijnen om te gaan paren in de 
oude Vechtarmen. Voor een veilige over-
steek zijn er schermen en tunnels onder de 
Rheezerweg aangelegd.  Marinus kan aan 
het geluid de verschillende paddensoorten 
herkennen en hij heeft hiervoor speciale 

apparatuur om onder water de paddenge-
luiden te herkennen.  Verder is Marinus, 
binnen het IVN,  lid van het Landschap 
onderhoudsteam. In 2015 werd Marinus 
gehuldigd als vrijwilliger van het jaar, 
binnen dat team. Marry en Marinus heb-
ben inmiddels 5 kleinkinderen. De jong-
ste 3 kleinkinderen wonen in Schoone-
beek en daar zijn Opa en Oma regelmatig 
te vinden als er oppas nodig is.  Ze zijn 
beide nog fit en gezond en we wensen hen 
nog veel geluk aan de Ruysdaelstraat in 
Heemse.

Marinus is een praktijkman. Hij 
heeft heel veel dingen zichzelf aan-
geleerd. Fietsen van eigen kinderen, 
maar ook van kinderen uit de buurt 
werden door Marinus gerepareerd. 
Ook binnen het IVN repareert Mari-
nus apparatuur of slijpt hij de ketting 
van de zagen. .
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school water wordt verzameld:
De verscheping alleen al was  een nacht-
merrie. De grote 40Ft containers kwamen 

via Calcutta nog wel aan in een opslag-
plaats van het Ministerie bij de grens met 
India, maar van daar moest alles met veel 
kleinere vrachtwagens over het hele land 
verspreid worden. En wat te denken van de 
bulldozers die vaak via smalle weggetjes 
bergop de “gaten” moesten graven voor de 
AquaCell reservoirs. Maar het is een volk 
van doorzetters en heel creatief.  
Speciaal voor dit project schreef Wavin een 
manual, om kosten van een dure “Europese 
installatiecrew te besparen, maar ook om 
lokale mensen goed op te leiden. Er volgde 
een installatietraining in Europa voor 3 
Bhutanezen van het Ministry of Health. 
Dat gebeurde in Polen en Nederland.

Het opgevangen “grijze” (schoon maar niet 
drinkbaar) water wordt ingezet voor “toilet 
spoeling” (van die typisch Franse sta-toi-
letjes), voor irrigatie van perken, planten, 
enz. en voor vloeren schrobben, e.d.

Voor het zuiveren tot drinkwater is lang 
gezocht naar een oplossing, welke uitein-
delijk werd gevonden in de  nalevering van 
filterinstallaties van de firma PentAir (het 
voormalige Norit), in Hengelo. Dit zijn 
soortgelijke units als die, welke de KNVB 
meelevert bij de aanleg van kunstgrasvel-
den bij townships in Afrika.
In 2015 werd het project afgerond met de 
installatie van die filters. De cirkel is daar-
mee rond. De installatie werkt, en de ge-
bruikers zijn tevreden.
Uiteraard is zo’n pilot project economisch 
niet rendabel te maken. Met zo veel com-
ponenten uit een duur Europa en een trans-
port over zulke lange en moeilijke afstan-
den. Maar alle technische doelstellingen 
werden bereikt, en het is nu zaak te bezien 
of met goedkopere, lokaal geproduceerde 
componenten dit concept model kan staan 
voor vele toekomstige drinkwaterprojecten 
in de regio en elders.

We zijn als Wavin in ieder geval trots als 
bedrijf ook op deze originele wijze een for-
se steen bij te hebben gedragen aan het be-
reiken van de Millennium Doelen (MD’s) 
van de Verenigde Naties. Nederland, en 
vooral Wavin zette vooral in op MD 7 (o.a. 
watervoorziening en sanitatie). De “tar-
get”, gesteld in het jaar 2000 en te bereiken 
eind 2015, omvatte o.a. een halvering van 
de wereldbevolking welke op dat moment 
geen toegang had tot schoon drinkwater. 

Eind vorig jaar bleek het doel ruimschoots 
Hieronder de lokale installatie van 
zo’nAquacell buffer

gehaald: Inmiddels heeft bijna 92% van de 
wereldbevolking wel die toegang. Op het 
gebied van sanitatie werden de doelstel-
lingen helaas niet helemaal gehaald. De 
Verenigde Naties hebben inmiddels een 
vervolgprogramma opgezet: De 27 Stra-
tegic Development Goals (SDG’s). Deze 
nieuwe doelstellingen gelden nu voor alle 
landen in de wereld, zijn gericht op ver-
betering in ontwikkelingslanden (de oude 
MD’s), maar bevatten ook heel veel “tar-
gets” met betrekking tot het milieu, sociale 
werkomstandigheden en ethisch gedrag in 
alle overige VN landen.

We hebben nog steeds een lange weg te 
gaan.

Gé Harmsen

Wavin Academy officieel geopend

Een mijlpaal in de branche, een groots 
moment. Op woensdag 27 januari werd 
de Wavin Academy officieel geopend; 
het eerste experience-centrum binnen 
de kunststofleiding-industrie in Neder-
land. Plan nu uw bezoek!

In gezelschap van zo'n 100 genodigden 
verrichte Maarten Roef, CEO Wavin, op 
woensdag 27 januari de officiële ope-
ning van de Wavin Academy. Jan-Willem 
Viets, directeur Wavin Nederland, toonde 
zich in zijn openingswoord trots en ver-
heugd over het nieuwe 'instituut'. Hij sig-
naleerde dat de bouw in Nederland weer 
positieve vooruitzichten heeft en dat dit 
het moment is om samen met Wavins re-
laties te werken aan nieuwe, betere oplos-
singen. De Wavin Academy kan hiervoor 
als springplank fungeren. "De Wavin Aca-
demy is de perfecte, inspirerende plek om 
met een frisse blik naar het vak te kijken 

en te anticiperen op de toekomst."

Jan Rotmans 

Na het officiële gedeelte werden de ge-
nodigden getrakteerd op een inspirerende 
lezing van Jan Rotmans, hoogleraar duur-
zame transities en systeeminnovaties aan 
de Rotterdamse Erasmus Universiteit. Jan 

Rotmans is een internationale autoriteit 
op het gebied van transities en duurzaam-
heid. Hij sprak over invloedrijke verande-
ringen in de maatschappij zoals de digita-
lisering, waar óók de bouwsector op zal 
moeten anticiperen. Vervolgens was het 
tijd voor een exclusieve rondleiding door 
de diverse presentatie- en trainingsruim-
tes van de Wavin Academy. 

vervolg pagina 5

Officiele opening Wavin Academy door 
Maarten Roef, CEO Wavin
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Over de Wavin Academy
 
Aannemers, installateurs, adviesbureaus, 
architecten, gemeenten, de groothandel, 
water- en gasbedrijven; de Wavin Aca-
demy is een beleving voor iedereen die 
direct of indirect met kunststof leidingsys-

temen werkt. In het exclusieve trainings- 
en belevingscentrum in Hardenberg telt 
maar één ding: samen werken aan beter. 
Systemen en oplossingen ervaren, kennis 
delen, trainen en met onze partners komen 
tot slimmer en beter samenwerken. 

Interview Academy Manager
 
Woensdag 27 januari was de officiële  
opening van de Wavin Academy in 
Hardenberg. Tijd voor een paar scher-
pe vragen aan Academy-manager Gea 
de Vries.

Hardenberg is niet de meest centraal ge-
legen plek in Nederland. Waarom hebben 
jullie besloten de Wavin Academy toch 
hier te vestigen? 

"Omdat het hier gewoon hóórt. Harden-
berg is al 60 jaar de stad van Wavin. De 
Academy is gevestigd binnen ons Neder-
landse hoofdkantoor en ligt recht tegen-
over het fabrieksterrein. Wie wil, geven 
we voor of na het bezoek aan de Academy 
en/of training een uitgebreide rondleiding 
door de fabrieken. Helm op en gaan! Het 
geeft je meer gevoel bij de producten en 
het is een unieke kans om het productie-
proces van dichtbij te bekijken."

De gemiddelde bouwarbeider krijgt na 
een half uur 'zitten en luisteren' de krie-
bels. Daarom: wat is er te doen aan de 
Academy? 

"Veel! Je krijgt zelfs nauwelijks de kans 
om te zitten, behalve in de bioscoopzaal. 

Verder is de Academy een actieve bele-
ving. Je loopt van ruimte naar ruimte en 
komt steeds nieuwe dingen tegen. In de 
ene hoek zoom je met een tablet in op 
de verschillende Wavin systemen in een 
huis en onder de grond, verderop hoor je 
het verschil in geluid tussen Wavin AS en 
'gewone' PP leidingen. Ook zie je hoe een 
Tegra put, als er druk op komt, meebe-
weegt onder de grond. En dan zijn er na-
tuurlijk de trainingen waarbij je zelf aan 
de slag gaat met het betreffende product 
of systeem. Als je iets zelf in je handen 
hebt, ervaar je past echt of iets voor jou 

prettig werkt.

Wat vind jij persoonlijk het leukst aan de 
Academy? 

"Ik vind het heel mooi dat alles hier sa-
menkomt. Er is ruimte om al onze pro-
ducten en systemen te zien en proberen. 
Op een vakbeurs ben je vaak veel beperk-
ter. De hele sfeer en entourage zijn ook 
erg mooi. Het is niet zomaar een show-
room, maar echt een beleving."

Bron: Website Wavin.com

Bron: De Stentor
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KEARL
Dat is de naam van een van  Canada's 
teerzand velden met een hoogwaardi-
ge kwaliteit olie die gezamenlijk door 
Imperial Oil en ExxonMobil Canada  
wordt geëxploiteerd.
Kearl ligt 70km boven Fort McMurray, 
dat is ca 600km boven Edmonton.

Op de website: http://www.imperialoil.ca/
Canada-English/operations_sands.aspx
kun je alle info lezen over dit project en 
zijn er filmpjes te bekijken van dit project.

Pipe Specialties Canada, distributeur van 
FPI  in Canada, heeft dit project verkocht 
aan Amec. Het betreft een 1400mm lei-
ding van GRE met verschillende geflenste  
aftakkingen tot 600mm.
Amec heeft de opdracht rechtstreeks van 
Imperial Oil voor de engineering van 
het project in de inkoop van alle nodige 
materialen. Voor de installatie heeft Im-
perial Oil rechtstreeks opdracht gegeven 
aan Kiewit. FPI, Gerrit van de Veen en Jan 
Wittenberg, hebben een door Det Norske 
Veritas gecertificeerde training en exami-
nering verzorgt voor 18 bonders bij Kie-
wit in Edmonton.
Deze bonders maken samen ongeveer 
130 veld lamineer verbindingen voor een 
1400mm buis vanaf augustus tot eind no-
vember dit jaar.

In december 2014 zijn we in Hardenberg 
gestart met de productie van de eerste bui-
zen en flenzen.
Tot aan de bouwvak zijn er elke week een 
aantal flenzen gewikkeld en de laatste 
flenzen zijn begin november 2015 gele-
verd. Op dit moment is een deel al op site 
in Fort McMurray geïnstalleerd en zul-
len volgens planning in januari de laatste 
spools aangesloten worden. 

De voorbereidende werkzaamheden ge-
beuren allemaal op de Kiewit module 
yard in Edmonton. 
Hieronder een foto van bovenaf genomen.  
Voor de juiste verhouding, de container 
met tekst KIEWIT is een standaard 40ft 
container of 12m1. Deze werkplek heb-
ben ze speciaal gemaakt voor het maken 
van deze spools. Een grote torenkraan 
heeft volledig bereik over dit gebied.

Bij KIEWIT worden de door FPI gelever-
de buizen, losse flenzen en spools aan el-
kaar gelamineerd tot geflenste spools van 

maximaal 40 meter lengte. Deze lange 
spools wordt in een keer verplaatst.  

Ze worden dan nog bij Kiewit op de sup-
ports getakeld, gehydrotest en geïsoleerd.

De stalen balk onder de supports ligt op 
houten blokken vrij van de grond. Omdat 
het ongeveer 600 km is van Edmonton 
naar Fort McMurray worden deze grote 
spools met speciaal transport vervoerd. 
De speciale opleggers voor zwaar trans-
port wordt onder de stalen draagbalken 
gereden, tussen de houten blokken door.  
Het complete geheel, twee spools  met een 
buis diameter van 1,4m en een lengte van 
maximaal 40m worden met een maximale 
snelheid van 60 kilometer per uur naar 
site getransporteerd. 
 
Een dubbele laag steenwol isolatie, afge-
werkt met een aluminium mantel, moet 

voorkomen dat het water dat door de lei-
ding stroomt bevriest wanneer het in de 
winter min 40 grd. Celsius wordt. 
Een bijzonder detail is dat de stalen sup-
ports al in Edmonton worden aangebracht 
en dus al om de buis zitten wanneer ze op 

site aankomen. Dan kunnen de spools di-
rect op de stalen frames worden geplaatst  
en vastgezet worden. Dit allemaal om een 
voorspoedige installatie te garanderen en 
de shut-down periode zo kort mogelijk te 

houden. Elke dag stilstand kost veel geld.
Omdat er buiten wordt gewerkt hebben 
ze over elke verbinding die ze maken 
een tent gebouwd. In de tent is het goed 
vertoeven, dat is te merken aan de goede 
sfeer onder de workers.

Het maken van een veldlaminaat koste bij 
de training nog een volledige dag met 6 
man. Nu 2/3 van het project erop zit doen 
ze het met 4 man binnen 3 uur.  Dit had-
den wij al aangegeven op basis van onze 
eigen ervaring in de spoolbouw, maar dit 
konden ze aan het begin van het project 
nog niet geloven.
 
Op site in Fort McMurray worden de 
spools in grote stalen modules op de flens-
verbindingen gekoppeld. Henri Jonkeren 
heeft in oktober supervisie verleend bij de 
start van deze installatie.
Het uitlijnen van deze grote spools blijkt 
een hele klus.

Nu, bijna een jaar na de start van de pro-
ductie van ruim 130 flenzen, 71 spools, 
470 meter buis, 130 lamineersets  en 8 
kwalificatie spools,  kunnen we terug kij-
ken op wederom een grote prestatie waar 
iedereen zijn bijdrage aan heeft geleverd.

Bron:  Glashelder dec. 2015
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Het verhaal achter het verwarmen van het
nieuwe zwembad in de gemeente Hardenberg met 
restwarmte afkomstig van de Wavin Locatie
Het is 6 juli 2015, het nieuwe zwembad 
“De Slag” in de gemeente Hardenberg, 
wordt officieel geopend door wethouder 
D. Prinsse.  Het zwembad is gebouwd op 
de sportboulevard direct gelegen naast de 
Wavin locatie. Voordat het eindelijk zo-
ver was is er al veel water door de Vecht 
gestroomd, zoals ze dat in Hardenberg 
zeggen. De eerste gesprekken die zijn 
gevoerd om restwarmte van de Wavin lo-
catie extern te gaan inzetten dateren al uit 
2008. Ik kan mij nog goed herinneren dat 
we in gesprek kwamen met de Van Dijk-
groep, aannemersbedrijf, die voornemens 
was om een Zorgpark te gaan ontwikkelen 
aan de voorzijde van het huidige zieken-
huis “Ropcke Zweers” in Hardenberg op 
steensworp afstand van de Wavin locatie. 
Hierbij waren destijds aanwezig Geert 
Rolleman, locatiemanager Wavin Dien-
sten, Wim Wind Energiemanager Dion 
en ondergetekende die toen o.a. milieu 
in portefeuille had. Ook was de gemeen-
te Hardenberg van plan om een nieuw 
zwembad te bouwen op de sportboulevard 
direct grenzend aan de Wavin locatie ter 
hoogte van Future Pipe Industries. Waar-
om dan niet een plan uitwerken om te on-
derzoeken of het mogelijk is om zowel het 
zwembad als het Zorgpark te gaan verwar-
men met restwarmte van de Wavin locatie. 
Begin 2010 werd dan ook een samenwer-
kingsovereenkomst getekend door de ver-
schillende partijen.  

Als volgende stap werd een adviesbureau 
in de arm genomen om een haalbaarheids-
onderzoek uit te voeren. De provincie 
Overijssel was zeer geïnteresseerd in ener-
gie besparende projecten die bedrijven 
kunnen doorvoeren om zo ook hun eigen 
milieudoelstellingen in de provincie te 
kunnen behalen. Ook het toenmalige Sen-
ter/Novem dat overging in Agentschap.nl 
en nu verder gaat onder de naam RVO.nl, 
ondergebracht bij het ministerie van Eco-
nomische zaken, sloot zich aan omdat het 
project zoals dat in Hardenberg wordt on-
derzocht een voorbeeld kan zijn om laag-
waardige energie ook elders in Nederland 
te kunnen toepassen. Laagwaardige ener-
gie wil in ons geval zeggen dat het gaat 
om energie die vrijkomt uit koelwater met 
temperaturen die liggen tussen 17 en 30 
graden Celsius. De verschillende onder-

zoeken die vervolgens zijn uitgevoerd in 
de periode 2010 tot 2014 hebben uitge-
wezen dat het inzetten van laagwaardige 
energie afkomstig van de Wavin locatie 
voor het verwarmen van het zwembad-
water en het verwarmen van de gebouwen 
van het Zorgpark financieel rendabel is, 
technisch kan worden gerealiseerd en ook 
nog eens het milieu dient. 
De gemeenteraad van de gemeente Har-
denberg moest uiteindelijk toestemming 
geven aan het College om het gebruik van 
restwarmte voor het zwembad mogelijk te 
maken. De volgende vragen werden o.a. 
door de raadsleden gesteld.
Is er wel genoeg restwarmte om het zwem-
bad te kunnen verwarmen? 
Berekeningen hebben aangetoond dat 
slechts 5 % van de beschikbare restwarm-
te van de Wavin locatie wordt gebruikt. 
Er is dus nog genoeg restwarmte over 
voor andere projecten. Het Zorgpark zou 
een mooie optie zijn, doch de realisering 

laat nog op zich wachten daar financiering 
niet mogelijk bleek. Ook lopen er nu bij de 
bedrijven op de locatie ook een aantal pro-
jecten die nu langzaam tot uitvoer komen 
waardoor het gasverbruik van de locatie 
aanmerkelijk kan dalen en wat natuurlijk 
de portemonnee maar ook het milieu ten 
goede komt.

Als de bedrijven niet produceren is er dan 

wel warmte beschikbaar om het zwembad 
te kunnen verwarmen?
Doordat er voldoende warmte in de zo-
merperiode wordt opgeslagen in de bo-
dem kan in geval van niet produceren deze 
bel aan warmte worden gebruikt. 
Dus geen enkel probleem. Men hoeft niet 
bang te zijn om te moeten zwemmen in 
koud water. 

De plannen voor de realisatie van het 
nieuwe zwembad zijn vervolgens verder 
uitgewerkt, contracten zijn getekend tus-
sen Wavin en de gemeente Hardenberg 
waarin staat beschreven onder welke 
voorwaarden de levering van restwarmte 
zal plaatsvinden en natuurlijk ook hoeveel 
de gemeente voor de restwarmte moet be-
talen. De volgende stap zijn de voorberei-
dingen voor de bouw. 
Op 26 juni 2014 is gestart met de bouw 
van het zwembad en op is 6 juli 2015 was 
de officiële opening.

Wat is nu restwarmte dat vrijkomt bij de 
bedrijven op de Wavin locatie? 
Op de Wavin locatie wordt maximaal 100 
miljoen kWh aan elektra en 3 miljoen m3 
aan gas verbruikt gedurende 47 weken 
per jaar. Een gemiddeld gezin gebruikt 
zo’n 1500 kWh aan elektra en 2000 m3 
aan gas. Het verbruik aan energie bij de 
bedrijven kan variëren doordat dit mede 
afhankelijk is van de marktsituatie waarin 

Van links naar rechts namens Wavin Diensten Thom Cremer, gemeente Hardenberg D. Prinsse (wethouder), 
provincie Overijssel T. Rietkerk (gedeputeerde), Rob Goossens Zorg Hardenberg en Bert Beun VanDijk groep. 

vervolg pagina 8
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Hoezo creativiteit?
Het was allemaal zó goed uitgedacht, 
voorbereid, dichtgetimmerd. En toch 
sta je daar, op de bouw, met een groot 
vraagteken boven je hoofd. Hoe gaan 
we dít nu weer oplossen? Dan komt het 
aan op kennis en creativiteit.

Door: Erik Reumer, Adviseur Projec-
tenbureau bij Wavin Nederland 

Een rijtje nieuwbouwwoningen in Ap-
pelscha of de aanleg van de Wildlands 
Adventure Zoo in Emmen. Allebei mooie 
projecten, maar de één een tikkeltje com-
plexer dan de ander. Woningbouw is door-
gaans redelijk overzichtelijk, kent weinig 
specifieke toepassingen – vaak hetzelfde 
pakketje – en dus weinig verrassingen 
voor de aannemer of installateur. Meestal 
zijn het de omvangrijke, langlopende pro-
jecten waar zich onverwachte situaties 
voordoen. En daar sta je dan, met een pol-
der expansiestuk dat niet goed aansluit op 
de ontlastput. Of een regenwateraanslui-
ting die toch onder het peil van het terrein-
riool ligt, waardoor be- en ontluchting een 
uitdaging wordt. Hadden ze dat niet eerder 
kunnen bedenken?
Het antwoord is vaak ‘nee’. In de bouw 
kun je niet álles vooraf tackelen. Soms is 
de situatie ter plaatse anders dan vooraf 
ingeschat. De mate van inklinking van de 
grond blijkt groter dan verwacht, of bui-
zen moeten een verplichte waterdichte 
beschermmantel krijgen. Maar hoe doe je 
dat dan bij een T-stuk? Hoewel een snelle 

oplossing op het moment suprême vaak 
ondenkbaar is – geen gezeur, je wilt ge-
woon verder met je werk – is die er áltijd. 
Het begint met eigen creativiteit. 

Brandje blussen 
Ik moet zeggen: het lukt aannemers en 
installateurs vaak heel aardig om zelf 
een spreekwoordelijk brandje te blussen. 
Monteur A doet het zus, Monteur B doet 
het zo. Het leidt tot een hoop creatieve 
productcombinaties. Mooi om te zien! 
Toch blijft er één probleem: deze oplos-
singen zijn niet structureel. Als een ver-
gelijkbare situatie zich nog een keer voor-
doet, moet zowel Monteur A als Monteur 
B het wiel opnieuw uitvinden. Zonder dat 
ze dat van elkaar weten. En zonder dat de 
leverancier of fabrikant van het product 
het weet. Misschien heeft men hier wel 
een universeel probleem te pakken! De 
uitdaging van ons Projectenbureau is om 
dit soort kwesties in kaart te brengen en 
een oplossing te bedenken waarmee ie-
dereen geholpen is. Dus: schroom niet en 
vraag onze hulp! Niet zelden bedenken we 
een heel nieuw product.

"Daar sta je dan, met een polder expan-
siestuk dat niet goed aansluit op de ont-
lastput. Hadden ze dat niet eerder kun-
nen bedenken?"

Pragmatische innovatie 
Zo komt het dat mijn collega’s en ik vaak 
op een bouwproject rondlopen, de Wa-

vinfabrieken doorzwerven of het maga-
zijn afstruinen op zoek naar hét idee. Ik 
noem het pragmatische innovatie. Meestal 
zit de oplossing in een unieke combinatie 
of aanpassing van bestaande producten. 
Maar ja, waar begin je? Ik ken nagenoeg 
het hele productportfolio van Wavin uit 
mijn hoofd, maar zelfs die kennis is niet 
voldoende. Ook bij ons is creativiteit een 
must. En dus zijn we eindeloos aan het 
passen en meten, brainstormen met col-
lega’s – van fabriek tot buitendienst – en 
verdiepen we ons in andere industrieën 
om inspiratie en kennis op te doen. Zónder 
kennis kun je ook niets nieuws bedenken. 

Geworstel 
Het zoeken naar zo’n niet-bestaande op-
lossing – die vaak snel nodig is – is ook 
voor ons een heel geworstel. De ene keer 
ontstaat een nieuw product, de andere 
keer zit de oplossing in het aanpassen 
van een ontwerp of werkwijze, waardoor 
producten anders toegepast kunnen wor-
den en het werkproces verbetert. Bij het 
Projectenbureau vinden we niets leuker 
dan dit. Wij worstelen liever zelf dan dat 
Monteur A en Monteur B dit elke keer op-
nieuw moeten doen! Met onze creativiteit 
en kennis helpen we onze klanten én onze 
eigen productontwikkeling verder. 

Bron: Website Wavin.com

de bedrijven opereren. De elektra wordt 
voor het grootste gedeelte verbruikt voor 
de productieprocessen om kunststofpro-
ducten te kunnen vervaardigen en gas 
wordt verbruikt voor verwarming van de 
gebouwen en voor een groot deel voor het 
verwarmen van ovens ten behoeve van de 
productie van thermohardende kunststof-
leidingsystemen. 
Elektra wordt gebruikt om grondstoffen op 
te warmen waarna de zo verkregen plas-
tische massa in een spuitkop van een ex-
truder of in een matrijs van een spuitgiet-
machine wordt gevormd tot een product. 
Het verkregen product moet vervolgens 
worden gekoeld. Voor dit koelen wordt 
gebruik gemaakt van grondwater van zo’n 
10 graden Celcius, dat beschikbaar komt 
via het Warmte Koude Opslagsysteem 
systeem (WKO). In de zomerperiode 
wordt het verwarmde grondwater geïnfil-

treerd in de bodem. In de winterperiode 
wordt het verwarmde grondwater voor-
dat het wordt geïnfiltreerd in de bodem 
afgekoeld met beekwater. De restwarmte 
wordt dan afgegeven via een zogenaamde 
warmtewisselaars aan de Radewijkerbeek. 
Deze situatie bestond al sinds 1996. Voor 
1996 werd het opgepompte grondwater 
dat dienst doet als koelwater direct ge-
loosd op de Radewijkerbeek. Door nu een 
deel van de restwarmte te gebruiken voor 
het verwarmen van het zwembad wordt 
de restwarmte, die er toch al is, nuttig 
gebruikt en is er geen gas meer nodig om 
het zwemwater te verwarmen. Dat levert 
winst op voor alle partijen en ook voor het 
milieu. 

Als je het tijdspad beziet zijn er een 
kleine zeven jaren overheen gegaan van 
start overleg tot officiële opening van het 

zwembad. Er zijn in totaal drie locatiema-
nagers, met de nodige ondersteuning van 
de afdelingen engineering en werkplaats 
van Dion, mee bezig geweest. Geert Rol-
leman is begonnen, Thom Cremer heeft 
er een vervolg aangegeven en René Caze-
mier heeft het ten slotte afgerond. Het was 
een lang traject met veel overleg, geduld 
en inspanning maar is terugkijkend ze-
ker de moeite waard geweest. Het zal een 
spin-off zijn voor meerdere restwarmte 
projecten ook op de locatie zelf. 
Dit project, het extern gebruik van laag-
waardige restwarmte, heeft Hardenberg 
maar ook de Wavin locatie weer op de 
kaart gezet. Een mooi voorbeeld van duur-
zame samenwerking tussen bedrijfsle-
ven en overheid.

Thom Cremer
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Rondvraag: Is de bouwbranche klaar voor 
e-business?
Wie kan zich nog voorstellen dat er een 
tijd was waarin we zaken deden zón-
der computer? Mail, webshops... veel 
gebeurt al digitaal. Steeds meer bedrij-
ven wisselen digitaal informatie uit zo-
dat het hele inkoopproces van offerte 
tot levering en facturering foutloos en 
efficiënt verloopt. Hoe ver is de bouw-
branche? We polsen de meningen van 
een aantal deskundigen. 

E-business leeft niet genoeg bij alle par-
tijen in de bouwbranche. 

Tanja Bongers, marketing manager Wie-
nerberger B.V.: "Ja, dat klopt. Er zijn een 
aantal voortrekkers, maar er zijn zeker ook 
partijen die er nog onvoldoende aandacht 
aan besteden. De markt vraagt er wel om, 
bouwende partijen hebben namelijk een 
grote behoefte aan complete, tijdige data 
en geoptimaliseerde processen. Voor le-
veranciers is het een kans om je positief 
te onderscheiden van mede-aanbieders. 
Het is dus logisch dat de laatste tijd een 
enorme versnelling optreedt in de ontwik-
kelingen rondom e-business. Ook wij zijn 
er volop mee bezig. We kunnen voorzien 
in complete digitale productdata en ver-
rijkte data volgens de nieuwe communica-
tiestandaarden en classificaties.”

Peter Fraanje, directeur Nederlands Ver-
bond Toelevering Bouw: "Ik ben het niet 
eens met de stelling. Met e-business kun-
nen we efficiënter zaken doen en com-
municatiefouten en faalkosten uitbannen. 
Ik denk dat iedereen in de bouwbranche 
daarvan is doordrongen. Wel kan ik me 
voorstellen dat sommige bedrijven eraan 
moeten wennen dat de prijzen wel héél 
transparant worden met e-business. Een 
andere belemmerende factor kan zijn dat 
bedrijven in de bouwbranche vaak met 
steeds weer andere bedrijven samenwer-
ken, dan is het lastig om de mogelijkheden 
van e-business optimaal te benutten."

Ron Kessels, directeur E-business Saint-
Gobain: “Ik ben het hartgrondig eens met 
deze stelling. Helaas zien nog lang niet 
alle partijen in de bouwbranche de voor-
delen van elektronisch zaken doen. Dit 
geldt voor fabrikanten, groothandelaars en 
verwerkers. Wij onderkennen dit en gaan 
daarom met onze fabrikanten en afnemers 
het gesprek aan over e-business. Wij gelo-

ven erin dat partijen die e-business doen 
de winnaars zijn van de toekomst.”

Michan Katerbarg, E-Business manager 
Wavin Nederland: “Ik ben het eens met 
de stelling. Bij alle overlegstructuren bin-
nen de bouwbranche op het gebied van 
e-business kom ik altijd dezelfde partijen 
weer tegen. Ik zie het laatste jaar wat meer 
partijen interesse tonen in de mogelijkhe-
den. Maar ik denk dat de bouwbranche 
hiermee erg achter loopt ten opzichte van 
andere branches.” 

Financieel voordeel behalen met een ei-
gen datapool. 

Tanja Bongers, marketing manager Wie-
nerberger B.V.: "Wij zien dat er veel te-
gengestelde belangen spelen. In plaats van 
dat iedereen één taal gaat spreken, ontstaat 
er eigenlijk juist meer differentiatie. Dat 
geeft meer ruis, meer maatwerk, meer 
kosten en dat vinden we erg jammer. We 
zijn uiteraard bereid om met meerdere da-
tapools te werken als de markt dat vraagt, 
maar we zien meer synergie en voordelen 
met één datapool."

Peter Fraanje, directeur Nederlands Ver-
bond Toelevering Bouw: "Eens. Uiteen-
lopende belangen en de vrees voor een 
monopoliepositie van een derde partij zit-
ten opschaling van e-business in de weg. 
Graag zou ik zien dat de fabrikanten sa-
men de krachten bundelen op het vlak van 
e-business, dan kunnen we samen vooruit. 
Elke fabrikant zou de gegevens over zijn 
product op 1 onafhankelijke plek in be-
heer moeten geven, waarna de gegevens 
ook door derden kunnen worden gebruikt 
en verrijkt. Om echt financieel voordeel te 
halen uit e-business is het ook van belang 
dat we vaker projectoverstijgend gaan sa-
menwerken, als partners. Dan is een sys-
teem denkbaar zoals nu al draait bij Albert 
Heijn. Afrekenen aan de kassa is meteen 
een signaal dat een product is verkocht en 
weer moet worden aangevuld."

Ron Kessels, directeur E-business Saint-
Gobain: “Data zijn van essentieel belang 
om elektronisch zaken te doen. Wanneer 
fabrikanten, handelaren of afnemers dit in 
handen leggen van externe commerciële 
datapools creëer je een ongezonde afhan-
kelijkheid die voor de keten onwenselijk 

is. Een datapool kan wat ons betreft alleen 
werken als deze opgericht is door en ei-
gendom is van de branche.”

Michan Katerbarg, E-Business manager 
Wavin Nederland: “Ik ben het volledig 
eens met bovenstaande meningen. Er moet 
1 datapool komen, voor en door de bran-
che en deze moet beheerd worden door 
een niet-commerciële organisatie. Artikel-
data zijn gewoonweg onderdeel van het 
fysieke product en daarmee zo essentieel, 
dat dit beheerd moet worden door de fa-
brikanten zelf. Als fabrikant steek je hier 
erg veel tijd in en wil je niet voor allerlei 
distributieplatformen weer apart betalen.” 

Niet alles is te vangen in standaarden. 

Tanja Bongers, marketing manager Wie-
nerberger B.V.: "Daar ben ik het mee eens. 
Standaardiseren maakt bepaalde aspecten 
van het werk veel efficiënter en makke-
lijker. Bijvoorbeeld het classificeren van 
producten en de communicatie. Maar er 
blijven specifieke productkenmerken en 
specifieke toepassingen. Om die op de 
juiste manier in te zetten heb je specia-
listische kennis nodig. Dat is nou juist de 
toegevoegde waarde die je als ondernemer 
hebt. Het zal wel even duren voordat het 
zover is. De bouwbranche kan leren van 
de ijzerwarenbranche en de installatie-
branche, die zijn wat dat betreft al veel 
verder."

Peter Fraanje, directeur Nederlands Ver-
bond Toelevering Bouw: "Niet alles is 
inderdaad te standaardiseren. Maar wel 
veel meer dan nu het geval is. Nu doen 
we in de woningbouw net of we elke keer 
een prototype bouwen. Dat leidt tot veel 
faalkosten en maakt bouwen onnodig 
duur. Veel bouwbedrijven werken tegen-
woordig conceptueel. Het gaat dan om 
een basiswoning van bepaalde afmetingen 
met opties. Juist hier liggen kansen voor 
e-business en BIM maakt dit soort bouw-
concepten nóg beter en goedkoper. Met 
deze bouwconcepten kun je overigens 
heel gevarieerde wijken bouwen.”

Ron Kessels, directeur E-business Saint-
Gobain: “Op dit moment ben ik het met 
deze stelling eens. De huidige standaarden 
sluiten nog onvoldoende aan bij datgene 
wat vakmensen nodig hebben om hun 
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werk goed te doen. Wij werken dagelijks 
aan het verbeteren van de informatie in 
onze diverse e-business tools om aan te 
sluiten bij de verwachting van onze klant. 
Zo brengen we de standaarden op een 
steeds hoger niveau.”

Michan Katerbarg, E-Business manager 
Wavin Nederland: “De vakkennis van 

verkopers en specialisten is zeker niet te 
vangen in standaarden. De standaarden 
hebben we dan ook gemaakt om de dage-
lijkse gang van zaken makkelijker te ma-
ken, zodat er meer tijd overblijft om gede-
gen advies te geven. De putten van Wavin, 
bijvoorbeeld, zijn maatwerkartikelen en 
met de huidige stand van zaken zeker niet 
geschikt om digitaal te bestellen. Wel kun-

nen we het proces na het bestellen digi-
taliseren, want we kunnen de bevestiging, 
pakbon en factuur digitaal sturen en daar-
mee e-business inzetten op het moment 
waar dat het meest nut heeft. Zo bespaart 
het tijd, voor ons en voor onze klanten.” 

Bron: Website Wavin.com

Ingezonden,

Kortgeleden, bij het verlaten van Station 
Zwolle viel mijn oog op het nieuwe niet te 
missen witte logo van Mexichem.
Een gevoel van teleurstelling overviel mij 
op dat moment, weg was het fraaie Wavin 
logo op het dak waaronder ik zo lang heb 
gewerkt.

In onze straat is onlangs een begin ge-
maakt met het vervangen van de riole-
ring. Aan de rand van onze voortuin werd 
een aantal pakketten PVC buizen 
opgeslagen, en... ziehier, vanuit onze 
woonkamer lacht de  naam Wavin ons 
toch weer tegemoet. 
Dat geeft een goed gevoel. 

Frits Ozinga

Colofon 

WAVIN-OLD NIEUWS is een uitgave van 
WAVIN-OLD, de vereniging voor oud Wavin- 
medewerkers.

Overname van artikelen is alleen toege-
staa na toestemming van de redactie.

Bestuur WAVIN-OLD:
A.J. Rosink  voorzitter
J. Runhaar secretaris
L. Meijer  penningmeester
J. de Vries lid
G. Ringenier lid

Secretariaat:
J. Runhaar 
Loozermars Noord 72
7783 EP Gramsbergen
Tel. 0524-561743
e-mail: Johan.runhaar@hetnet.nl 

Redactie:
J. Borneman, 
J.U. Stoffelsma, 
J. Schulten, 
J.H. Willems,
G. Ringenier.

Contactadres redactie:
J.U. Stoffelsma
Badhuisplein 42, 7772XC Hardenberg
Tel. 0523-260709
e-mail: j_r_stoffelsma@planet.nl 

Concept, vormgeving, zetwerk, opmaak 
en druk: Gaasbeek Media Groep.
www.gaasbeekmedia.nl

Sponsoring:
Pensioenfonds Owase
Brunink Machinefabriek b.v.
Brusche Elektrotechniek b.v.
Lenters Kraanverhuur

Personalia

Gepensioneerd:

Periode 01-11-2015 t/m 01-02-2016
T.J.M. Lenders
W.J.A. Bleumink
J. van Avesaat
T. Doosje
J.H.M. Fliervoet
W.M.B. Bepseler
J.H. Sikking
H. Dröge
M. de Lange
B.J. Genzink
R.J. Muis
R.J. Goedman
J. Meijerink
H. Overeijnder
J.A. Assen
D.J. Muis
W.J. Elzink
A. Runhaar
A.W. Schinkel
M.J. van der Waal

Overleden

Periode 01-11-2015 t/m 19-02-2016
J.J. Mulder
Z. Kelder-Hamberg
M.A. Bakker
P. van Eerden
M. Boeve-Hermsen
H. Geertjes
A. Mulder-Benjamins
R. van Dijk
A.J. van den Berg
B.J. Mulder-Jansen
B. Kuhlmann
J. Bergsma
W. Slot
T.A.W. Gerrits
A. Rijstenberg

Agenda 
PV Owase

14-05 Vissen   12.00 uur

11-06 Toertocht   09.00 uur

25-06 Buitengebeuren voor het gezin 

09-07 Vistocht   06.00 uur

26-08 Forelvissen  17.00 uur


