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Buiten Gewone Zaken!
“Nu er door de aanhoudende crisis minder werk 
op de markt komt en de prijzen onder druk staan, 
is performance het toverwoord. Performance? Ja, 
performance en niet voor een korte periode of 
bij één klus. Nee, continu en op alle vlakken. Nog 
schoner, netter en hoogwaardiger werk leveren, 
betere communicatie met de klant, continu ver-

nieuwen, onderhouden en uitbreiden van het 
materieel, meer opleiden personeel, breder cer-
tificeren en verbreden van de interne organisatie 
door het aantrekken van specialisten. Daar hebben 
we de laatste jaren in geïnvesteerd en dat doen we 
nu ook nog steeds. Zo willen we ons namelijk op 
een positieve manier onderscheiden en zichtbaar 
blijven bij onze klant. Maar om dergelijke investe-
ringen te kunnen bekostigen, moet je wel vol-
doende opdrachten hebben. En natuurlijk heb ik 
op dat punt nog weleens een slapeloze nacht. 
Want dan komt het aan op je persoonlijke perfor-
mance. Heb je voldoende lef en geloof je in jezelf? 
Maar dat zijn van die vragen waar je toch geen 
antwoord op krijgt, dus volg ik maar mijn eigen 
ondernemershart. Net een stapje harder lopen 
en creatief en alert zijn. Maar je vooral betrokken 
en flexibel opstellen en je afspraken nakomen.

Het directieteam van Germieco met v.l.n.r. 
Rob Konijn, Petra Derlagen en Ruud Bosgoed. 

Harde wind zorgde er voor dat de hekken langs  
de wandelroute, de avond voor het bezoek van het 
Koninklijk paar, omvielen. Dat was even slikken, 
want tot kort ervoor hadden een aantal medewerkers 
van Germieco hard gewerkt aan het plaatsen van 
hekken, het bevestigen van blinderingsdoeken en 
het creëren van een vrije baan voor de oranje loper 
op het Hembrugterrein. Evenementencoördinator 
Brenda Sterk van Gemeente Zaanstad nam dan ook 
direct contact op met Rob Konijn, die op zijn beurt 
samen met Frank Holkamp in de auto sprong om 
verdere schade te voorkomen. De volgende ochtend 
ging Frank Holkamp direct met zijn team aan de 
slag om de stormschade te herstellen. 

Harde wind
Rob Konijn: “We waren natuurlijk enorm trots toen 
Gemeente Zaanstad namens Burgemeester Geke 
Faber aan ons gevraagd had mee te werken aan 
het Koninklijk bezoek. Dit hadden we met name te 
danken aan onze geslaagde inzet rond ARTzaanstad 
op hetzelfde Hembrugterrein. We stonden in direct 
contact met Filip Appeldoorn, projectleider van dit 
Koninklijk bezoek. In overleg met alle betrokkenen, 
waaronder de eigenaar van het terrein (Rijksvastgoed- 
en Ontwikkelingsbedrijf) plaatsten we hekken die we 

bekleedden met allerlei doeken, deden we het 
nodige hovenierswerk en maakten we de route 
waar de loper zou komen te liggen in orde.  
We verwijderden bosschages en legden kunststof 
loopschotten neer. En op het allerlaatste moment 
moesten wij ook nog alle gaten in de betonplaten 
dichtmaken. Al met al een flinke klus waar we 
met plezier aan gewerkt hebben. Alles stond er 
strak en netjes bij toen de harde wind opeens 
kwam opzetten. 

Vervolg op pagina 2

Het GraaFwerk

Kent u iemand voor wie  
Buiten Gewone Zaken óók  
interessant kan zijn? Neem dan 
contact op met Germieco en  
de door u opgegeven persoon  
krijgt Buiten Gewone Zaken  
kosteloos toegestuurd.

Redactie:
Germieco B.V.
CKK Liberté B.V.,
on- & offline communicatie

Ontwerp en fotografie:
CKK Liberté B.V.,
on- & offline communicatie

Germieco B.V. 
Handelsweg 18,
1521 NH Wormerveer
Postbus 272,
1520 AG Wormerveer

T (075) 621 66 89  
F (075) 621 66 46 
info@germieco.nl
www.germieco.nl

Voorwoord door Rob Konijn, algemeen directeur Germieco

ZichtBaar zijn en Blijven

Achter de schermen 
van een koninklijk bezoek 

•	 Germieco	plaatst	 
Oplaadpalen  
voor niSSan leaF

•		Aan	het	WOOrd:  
Ricardo Bak

•		Germieco	steeds	meer	 
hOOFdaannemer  
omvangrijke inFra-  
prOjecten

•		Germieco  
30 jaar

kenniSmaking met…

Buiten Gewone Zaken  
bevat informatieve en  
actuele onderwerpen uit de 
wereld van grond-, weg-, en 
waterbouw, transport, groen- 
en speelvoorzieningen en  
aanverwante sectoren.



Ter plaatse hebben we een groot deel van de hekken 
platgelegd en verzwaard. De volgende ochtend 
vroeg hebben we deze hekken weer geplaatst en 
alles voor de grote dag in orde gemaakt. Het was 
voor Filip als organisator natuurlijk een hectische 
dag. Maar toen die eenmaal achter de rug was stuurde 
hij ons een sympathiek mailtje: ‘Als projectleider voor 
het Koninklijk bezoek aan Zaanstad op 14 juni 2013 
ben ik blij met de coöperatieve inzet van Germieco.  
De afspraken werden correct nagekomen en de leve-
ring betrouwbaar vervuld. Nogmaals dank daarvoor.’ 
Filip, graag gedaan en ook jij bedankt voor de fijne 
samenwerking. ■

Nissan heeft de afgelopen tijd regelmatig het 
nieuws gehaald met de introductie van de Nissan 
Leaf, de eerste honderd procent elektrisch aan-
gedreven auto. Nissan is op het gebied van de 
‘groene auto’ een echte pionier. Maar wel met 
een professionele visie, want de Leaf werd niet 
alleen verkozen tot de Internationale Auto van het 
Jaar, maar wordt geprezen vanwege de hoogste 
veiligheidsklasse. In een modern gebouw aan de 
Hornweg in Amsterdam vinden we de Nederlandse 
verkooporganisatie Nissan Sales Nederland en de 
Europese distributeur van onderdelen Nissan Motor 
Parts Center B.V. Bart Bartels is Warehouse Engineer 
bij Nissan Motor Parts Center B.V. en tevens ver-
antwoordelijk voor de plaatsing van oplaadpalen 
bij de vestiging.

Straatwerk en mantelbuizen
Bart Bartels: “De Leaf is honderd procent elek-
trisch en kan dus niet zoals andere elektrisch 
aangedreven auto’s terugvallen op een tweede 
brandstof. Meer en meer Nissan medewerkers 
gingen in Leafs rijden. Dit was reden genoeg 

voor het management om ook op ons terrein 
een aantal oplaadpunten te laten realiseren. Croon 
Electrotechniek kreeg van Nissan de opdracht om 
de laadpunten aan te leggen. Croon schakelde 
op haar beurt Germieco in voor het straatwerk 
en het leggen van de mantelbuizen.“ 

Doorpakken
Het ging in eerste instantie om het aanleggen van 
twee standaard laadpalen en één ‘powerpaal’ 
met elk twee aansluitingen. De standaard paal 
laadt de auto in ca. acht uur op, de ‘powerpaal’ 
laadt de auto via krachtstroom in vijfendertig 
minuten op. Bart: “Germieco moest zeer zorg-
vuldig te werk gaan, want in de grond lagen al 
de nodige kabels voor telecommunicatie en 
beveiliging. 
In de tweede fase, een jaar later, werd door het 
management besloten nog eens tien extra palen 
te plaatsen. Ook dit werd snel en zorgvuldig 
opgepakt. Ik ben uiterst tevreden over de mannen 
van Germieco. Ze werken netjes en houden zich 
goed aan de veiligheidsvoorschriften. Bij opleve-
ring had ik dan ook weinig op te merken. De 
bestrating lag er weer keurig in en de tuin was 
ook netje bijgewerkt.” ■

Germieco plaatst Oplaadpalen  
voor niSSan leaF 

Koninklijk paar bezoekt Zaanstad
De koning en koningin werden op 14 juni 
verwelkomd door Burgemeester Geke Faber. 
Dat gebeurde om 15.35 uur op het Hembrug-
terrein in Zaandam. “Dit is een van de laatste 
stukjes ‘onaf’ Nederland”, sprak Burgemeester 
Faber. “Het is jarenlang goed verborgen ge-
weest en nu kan iedereen er komen kijken.” 
De koning en koningin bleven twintig minuten 
en wandelden op het terrein langs een aantal 
presentaties van creatieve industrie en jeugd-
activiteiten. Ook na het bezoek was het 
Hembrugterrein geopend voor het publiek.

vervolg | Achter de schermen van een koninklijk bezoek



Dertien jaar geleden stapte Ricardo over van een 
collega hoveniersbedrijf naar Germieco. Hij zocht 
meer afwisseling en uitdaging en hij meende dit 
bij Germieco te vinden als allround medewerker.

Ricardo: “En niets bleek minder waar, elke dag is 
anders. Soms ben ik meer bezig met hoveniers-
werk en soms met grondwerk of bestratingswerk. 
Momenteel werk ik met een ploeg aan de her-
inrichting van de wijk Poelenburg in Zaandam. 
Een klus waar we naast het grondwerk meer dan 
honderdduizend vierkante meter bestrating aan 
het leggen zijn. En dan heb ik het nog niet over 
het werk onder de grond, de gazons, de bomen 
en de overige beplanting door de hele wijk heen. 

De ploeg is ‘s morgens om zes uur in de keet.  
We maken lange dagen omdat we vaak nog 
even doortrekken na werktijd. Maar ja, voor wat 
hoort wat, ik heb namelijk bij Germieco erg veel 
geleerd.”

De tweeëndertig jarige Ricardo woont samen met 
zijn vriendin en samen hebben ze twee kinderen, 
één van twee en één van vier. Ricardo: “Ik ben een 
echte Ajax fan. Samen met de kinderen ben ik lid 
van de supportersvereniging en soms gaan we 
met het gezin naar de Open Dagen en trainingen 
van het eerste elftal. En ik heb samen met een 
maat van mij een seizoenkaart. Al met al ben ik 
dus regelmatig in de Arena te vinden.” ■

Aan het woord: Ricardo Bak

Elke dag is anderS

In onze vorige editie konden we nog net melding 
maken van de opdracht die we kregen van de 
Gemeente Zaanstad om de wijk Poelenburg com-
pleet te herinrichten. De opdracht besloeg toen circa 
52.000 m3 grondverzet ten behoeve van straat-  
en groenwerk, ca. 4.000 meter kolkleidingen, ruim 
1.200 kolken, het leveren en aanbrengen van ca. 
44.000 m2 tegels, ca. 59.000 m2 straatstenen en ca. 
39.000 meter aan opsluitbanden, het planten van 
ruim 400 bomen en 30.000 stuks overige beplanting, 
en tenslotte nog het realiseren van ca. 66.000 m2 
gazon. We zijn nu ongeveer 5 maanden onderweg 
en we kijken met projectleider Dennis Brasser van de 
Gemeente Zaanstad even terug op het verloop van 
het project dat in december 2014 opgeleverd moet 
gaan worden.

Eén derde besteed aan groenvoorziening
Dennis Brasser: “De wijk Poelenburg is inmiddels 
vijftig jaar oud en gebouwd op het vroegere veen-
weidegebied. Het straatwerk is dus inmiddels van 
een dusdanige staat dat het echt aan vervanging toe 
is. Als je zo’n project start, kijken we meteen naar het 
bomenbestand. De matige en slechte kwaliteit moet 
er uit en dat geldt ook voor bomen en beplanting 
waarvan de levensduur afloopt. Ook wordt in een 
dergelijk project meteen de riolering meegenomen.”
De opdrachtgever is de afdeling Beheer van de 
Gemeente Zaanstad waar Dennis is aangesteld  om 
de uitvoering te begeleiden. Dennis: “Dat betekent 
sinds 2009 betrokkenheid vanaf het eerste ontwerp 
van de openbare ruimte tot de inspraakprocedures 
met de buurt en uiteindelijk de oplevering in 2014. 
Ik vorm samen met de directievoerder Ron Greven 
en toezichthouder Paul Kok in dit project een team 
namens de gemeente en Ruud Bosgoed is vanuit 
Germieco hoofdverantwoordelijke voor de uitvoering. 
De herinrichting van Poelenburg is met twee andere 

grote herinrichtingsprojecten in omliggende wijken 
de grootste investering van de afdeling Beheer van 
de Gemeente Zaanstad in 2013 en 2014. Daarbij 
wordt qua kosten één kwart besteed aan de groen-
voorziening.”

Verleggen planning
De daadwerkelijke realisatie neemt twee jaar in 
beslag. Dennis: “Dat is voor de bewoners natuurlijk 
erg ingrijpend. Er moet dus gestructureerd worden 
gewerkt. Maximaal vier straten tegelijkertijd ‘open’, 
dit alleen al uit oogpunt van het beperken van par-
keerproblemen en bereikbaarheid voor hulpdiensten. 
En dan hebben we het nog niet over de tussentijdse 
planwijzigingen. Zo was er een fietsroute gepland 
door Poelenburg en dat moest door B&W worden 
goedgekeurd. Germieco verlegde haar planning, 
waardoor er geen achterstand werd opgelopen. B&W 
kon rustig de tijd nemen om tot een goede beslissing 
te komen. Verder kregen we te maken met een scope-
uitbreiding van het project met een plein en drie 
straten. Gelukkig is Germieco flexibel en komt de 
opleverdatum nog steeds niet in gevaar. Het is dus 
wel prettig werken met het team van Germieco, 
want ook de kwaliteit is prima in orde.” ■

pOelenBurG, vijf maanden na dato

Dennis Brasser en Germieco  
uitvoerder Gerrie Sanou (r).



Op het dak van de D vleugel van het hoofdgebouw van 
de VU in Amsterdam realiseerden Germieco en Wieringen 
Prins (onderaannemer), in opdracht van de VU en 
de VU studentenvereniging, een daktuin van 800 m2. 
Projectleider bij de VU, Luc Schalkwijk, geeft een toe-
lichting op dit bijzondere project.

“De studentenvereniging van de VU won recentelijk 
een prijsvraag waarmee ze een subsidiebedrag in 
de wacht sleepten. Voorwaarde was dat dit bedrag 
wel aan de VU besteed moest worden. Na rijp 
beraad ontstond het plan het bedrag aan een dak-
tuin te besteden. Echter bleek al gauw dat het 
betreffende subsidiebedrag niet toereikend was, 
maar de studentenvereniging wist het College van 
Bestuur over te halen in de kosten te delen.”
“Toen wij er qua kosten uit waren met Germieco kreeg 
ik steeds meer het gevoel dat het voor Germieco een 
soort prestigeproject was. Alle registers werden open-
getrokken en het beste materiaal werd aangerukt. 
Inmiddels is de daktuin klaar. Er is een deel ingericht 

waar de studenten kunnen vertoeven, een deel met 
plantenbakken die naar eigen inzicht beplant kunnen 
worden, bijvoorbeeld met groente of experimentele 
teelt. Een ander deel is Botanisch, samengesteld met 
onder andere bomen uit onze Botanische tuin be-
neden. Bijzonder is ook de watertap, die aangeschaft 
is via het project ‘Join the Pipe’. De helft van de 
aanschafprijs van de watertap gaat naar een water-
tapproject in Afrika. Verder staan er ook hoge 
plantenbakken met nieuwe berkenbomen. Tijdens 
de feestelijke opening van de daktuin werd één  
van deze berkenbomen bij wijze van inhuldiging 
door een hoogwerker het dak op gehesen.
Al met al kunnen we weer terugkijken op de ontwikke-
ling van een leuk project en een fijne samenwerking 
tussen de VU, haar studenten en Germieco.” ■

Oostpoort wordt het nieuwe 
centrumgebied van Oost-
Amsterdam. Deze nieuwe 
wijk ligt in het voormalige 
Polderweggebied, midden 
in Amsterdam. De sfeer van 
de wijk laat zich het beste 
beschrijven aan de hand 
van de mix van oude  
historische gebouwen van 
de voormalige Ooster-
gasfabriek en de mooie 
nieuwbouw. Het is een 
levendige wijk door een  
gemêleerde leeftijdsopbouw. 
De bouw is inmiddels in 
volle gang en in het voor-
jaar van 2014 gaat het 
winkelgebied open en zijn 
alle woningen klaar.
In opdracht van 
Ontwikkelingsbedrijf 
Gemeente Amsterdam werkt 
Germieco de komende tijd 
aan het project ‘MVI Oost-
poort West’. De directie-
voering is in handen van 
Stadsdeel Oost. De werk-
zaamheden die Germieco 
gaat uitvoeren bestaan uit 
onder meer het opbreken 
van de verhardingen en  
het ontgraven, aanvullen, 
afwerken en vervoeren  
van grond. Daarnaast zal 
Germieco al het straatwerk 
verrichten en straatmeubi-
lair plaatsen. De complete 
maaiveldinrichting is bij 
elkaar ca. 21.500 m².  
Voor Germieco een project 
van ca. 2 jaar in allerlei 
deelopdrachten. ■O
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De investeringen die Germieco de afgelopen jaren heeft 
gedaan in materieel, personeel en kennis beginnen 
steeds meer hun vruchten af te werpen. De afgelopen 
drie jaar is de opdrachtenportefeuille op het gebied 
van grote infraprojecten aanzienlijk gestegen. Niet 
alleen de Amsterdamse stadsdeelraden, maar ook 
Gemeente Purmerend en Zaanstad hebben Germieco 
opdracht gegeven voor grote langlopende projecten. 
Ondanks deze ontwikkeling blijft Germieco zich ook 
richten op kleinere opdrachten op het gebied van infra 
en hovenierswerk. Ons credo vele kruimels maken 
ook een brood zullen we niet gauw verloochenen.

MKB Infra
Germieco is ook aangesloten bij MKB Infra, de branche-
organisatie die zich sterk heeft gemaakt voor de 
herziening van de Aanbestedingswet en daarvoor 
tot in Den Haag gelobbyd heeft. Bij MKB Infra zijn 
ongeveer 100 infrabedrijven aangesloten. Rob Konijn: 
“MKB Infra is Germieco op het lijf geschreven. MKB 
Infra is actief en komt op voor onze belangen en 
daar strijden ze ook voor. We hebben in een korte 
tijd al veel bereikt. Ondanks het feit dat we elkaars 

concurrent zijn, lopen we allemaal tegen dezelfde 
problemen en vraagstukken aan, en dat bindt ons.”

Beter beoordeeld
Per 1 april is de nieuwe Aanbestedingswet van kracht. 
Rob Konijn: “Deze nieuwe wet biedt een hoop voor-
delen voor bedrijven als het onze, maar je moet er wel 
qua organisatie wel klaar voor zijn. In tegenstelling tot 
vroeger moet je bij inschrijving ook direct een plan 
van aanpak indienen. En dat terwijl je nog niet eens 
weet of het je gegund wordt. De keerzijde is dat je 
niet meer voornamelijk op prijs beoordeeld wordt, 
maar op een aantal facetten. Het maken van een 
plan van aanpak is een forse voorinvestering, waar 
wij extra mankracht voor aangetrokken hebben. 
Het is maatwerk en het vergt veel vooronderzoek. 
Zo hebben we voor een project waar we op inge-
schreven hebben recentelijk een aantal interviews 
gedaan met de plaatselijke winkeliers. Voor hen telde 
met name de bereikbaarheid in verband met de 
bevoorrading. Maar voor het beoordelen van een 
plan van aanpak kan iemand anders weer andere 
voorwaarden belangrijk vinden, bijvoorbeeld duur-
zaamheid, planning of prijs.”
De nieuwe wet en de zogenaamde EMVI-methode 
(Economisch Meest Voordelige Inschrijving) zorgen 
er wel voor dat een inschrijving beter beoordeeld kan 
worden. “Maar lang niet alle bedrijven zijn in staat om 
van tevoren veel te investeren in het plan van aanpak. 
We schreven recentelijk in op twee werken, de één 
moest volgens de EMVI-norm en de ander niet. Op 
het project zonder EMVI schreven twee keer zoveel 
bedrijven in als op het project met EMVI.” ■

Germieco steeds meer hOOFdaannemer  
van omvangrijke inFraprOjecten 

vu amSterdam stuurt 
Germieco het dak Op



StadSdeel OOSt en GermiecO 
werken op vruchtbare grond

Marcel van Houten, Teammanager wegen, water en 
technische dienst bij het Amsterdamse Stadsdeel 
Oost. Toen Germieco in 2011 de aanbesteding van het 
project MOOR (Meldpunt Opbrekingen Openbare 
Ruimte) gegund kreeg, ontstond er een vruchtbare 
samenwerking tussen Stadsdeel Oost en Germieco. 
 
Actief met drie grootschalige projecten
Marcel van Houten: “Binnen de samenwerking met 
Germieco is er sprake van twee meerjarencontracten 
en een grootschalig langlopend werk. Het meerjaren- 
contract van MOOR bestaat uit de werkzaamheden 
die verricht moeten worden na schade aan bestrating 
en wegen die bij het meldpunt zijn binnen gekomen. 
Ook het treffen van verkeersmaatregelen valt hier-
onder. Germieco verhuurt op contractbasis personeel 
aan Stadsdeel Oost. De afrekening vindt plaats op 
basis van een vastgesteld uurtarief en het aantal 
afgenomen manuren. Dit contract met Germieco is 
recentelijk opnieuw met een jaar verlengd. Later, op 

4 maart 2013, kwam er nog een Europese aanbe-
steding ‘inhuur stratenmakers 2013’, waarbij Germieco 
als laagste van de 18 inschrijvers uit de bus kwam. 
Dus ook dit contract wist Germieco binnen te slepen.
Het andere langlopende contract op OMOP-basis 
(Opdracht Met Open Posten) is gericht op grotere 
projecten binnen de stadsdeelgrenzen die via het 
Ingenieursbureau van Stadsdeel Oost ter uitvoering 
komen. Dit contract loopt tot augustus 2014.”

Klant centraal
Naast bovengenoemd contractwerk start Germieco 
binnenkort in opdracht van Ontwikkelingsbedrijf 
Gemeente Amsterdam (projectbureau Oost) met het 
project ‘Oostpoort West’, ook een OMOP contract. 
Marcel van Houten: “De werkzaamheden die Germieco 
daar gaat uitvoeren zijn onder andere het opbreken van 
de verhardingen, ontgraven, aanvullen, afwerken en 
het vervoeren van grond. Ook zal Germieco het nodige 
straatwerk verrichten en straatmeubilair plaatsen. 
Ik werk prettig samen met de mannen van Germieco, 
ze komen hun afspraken na en als we iets te klagen 
hebben spelen ze daar adequaat op in. Ook onder-
houd ik nauwe contacten met Rob Konijn, die door 
regelmatig overleg mij het gevoel geeft de klant 
centraal te willen stellen. Maar ook de werkvoorbe-
reiders nemen hun verantwoordelijkheid en hebben 
een duidelijk sturende werking. Ze denken allemaal 
goed mee en dragen regelmatig oplossingen aan 
waar wij ons voordeel mee kunnen doen.” ■

In 1983 werd Germieco opgericht door Henk Bakker en 
zijn toenmalige compagnon. Na een samenwerking van 
7 jaar besloten de heren ieder hun eigen weg te gaan 
en Henk besloot het bedrijf voort te zetten. In die periode 
verhuisde het bedrijf van Nieuw Vennep naar Westzaan, 
waar Henk kantoor ging houden. In de periode erna 
verhuisde het bedrijf, in verband met groei, nog enkele 
keren binnen de Zaanstreek. Nu, 30 jaar na de oprichting 
is het bedrijf, met ca. 60 personeelsleden, niet meer in 
handen van Henk Bakker. Vorig jaar hebben Rob Konijn 
en Ruud Bosgoed het bedrijf overgenomen en ze vormen 
nu samen met Petra Derlagen het directieteam, met 
Henk Bakker als adviseur.  
 
“In deze tijd moet je niet te veel achterom kijken, maar 
je moet je juist richten op de toekomst”, zegt Henk, die 
veel met het directieteam heeft gesproken over de wijze 
waarop het 30 jarige bestaan gevierd moest gaan worden. 
“Toen we 25 jaar bestonden hebben we een groot feest 
gegeven voor al onze relaties.” Petra: “Maar dat past niet 
meer bij deze tijd, waarin we allemaal moeten bezuini-
gen en een stapje terug moeten doen.” Rob: “Ik deel deze 
mening, maar zonder verleden is er geen toekomst, dus 
we hebben besloten om een feestavond te organiseren 
voor het personeel plus hun partners en ons verder 

persoonlijk in te zetten voor een goed doel.” Dit wordt 
aangevuld door Ruud Bosgoed, die overigens al sinds 
de oprichting bij Germieco werkt: “Het is ook geen 
echt jubileum en deze manier van vieren past op dit 
moment ook het beste bij ons: oog voor de maat-
schappij maar wel met twee benen op de grond.”
Als we dan niet te ver terug willen blikken, wat is er dan 
anders dan zo’n tien jaar geleden? Rob: “Door de geest 
van de tijd zijn er natuurlijk wel dingen veranderd, zeker 
in de bouwwereld. Maar dat hoef ik denk ik niet meer uit 
te leggen, de media heeft er bol van gestaan. De hele 
aanbesteding is strenger gereguleerd en de omgang 
met klanten is enorm veranderd. Verder is internet bij-
voorbeeld veel belangrijker geworden, je moet tegen-
woordig wel een goede website hebben en ook om de 
Social Media kunnen wij als bedrijf niet meer heen.” 
Henk vult Rob aan: “Ook zijn we ons steeds meer op 
grotere infraprojecten gaan richten en klanten als 
Gemeente Zaanstad, Purmerend en de deelgemeenten 
van Amsterdam zijn ons als volwaardig hoofdaannemer 
gaan zien. Daardoor hebben we wel jaren geleden 
een ommezwaai gemaakt qua mens en bedrijf.”Ruud 
besluit met de woorden: “Ja, er is veel veranderd, maar 
wat voor Germieco is gebleven, is het motto ‘vele krui-
mels maken ook een brood’.” ■

Marcel van Houten: “Doordat het 
hier blauw ziet van de Germieco 
mensen en busjes, noemen ze het 
hier ook wel Stadsdeel Germieco.”

ZOnder een GOed verleden  
is er Geen tOekOmSt

Germieco koppelt  
30 jarig bestaan  
aan goede doel  
Zaan de Wandel

In het kader van haar  
30 jarige bestaan heeft 
Germieco besloten haar 
maatschappelijk verant- 
woorde ondernemerschap 
breder uit te dragen.  
Daarom steunen wij het  
project Zaan de Wandel.  
Met de opbrengsten van  
het inschrijfgeld wil de 
Stichting Zaan de Wandel 
een bijdrage leveren aan 
borstkankeronderzoek. Wij 
willen daarom met zoveel 
mogelijk mensen meelopen. 
Zaan de Wandel wordt dit 
najaar voor de derde keer  
op rij georganiseerd.

Op zondag 8 september  
vindt het wandelevenement 
plaats. Er kan gekozen  
worden tussen wandelroutes 
van 5, 10, 15 of 25 kilometer. 
Wij roepen iedereen op voor 
deelname, ook de partners 
van onze personeelsleden  
zijn van harte welkom.  
Want hoe meer zielen,  
des te groter de bijdrage  
aan borstkankeronderzoek. 
Kijk voor meer informatie  
op www.zaandewandel.nl.

Germieco 30 jaar

30
ja

ar



cOlumn  
Bert Schoon

“Gezien het druilerige, koude voorjaar is het onder-
werp vakantie natuurlijk een dankbaar thema. Althans 
als ik dit schrijf, realiseer ik me ook ineens dat er in 
deze tijden veel mensen zijn die geen vakantiebudget 
hebben en dus simpelweg thuis moeten blijven. Voor 
diegenen hoop ik dus dat er nog veel zonneschijn in 
het verschiet ligt en dat ze toch hun rust pakken.” 

“Maar goed, vakantie, er even helemaal uit. Zon, 
zee, strand, weg uit de dagelijkse sleur. Ja, zo was 
het vroeger. Het contact met het thuisfront bestond 
enkel uit een kaartje met een afbeelding van het 
plaatselijke dorp (of een mooi gebruinde dame op 
het strand) met op de achterzijde een krabbel ‘zon-
nige groetjes van’. Vakantie was gewoon, alsof je 
voor de achterblijvers twee of drie weken niet 
bestond. En als je weer thuiskwam had je wel voor 
twee weken verhalen.”

“Ik schrik als mijn telefoon een klingelsignaal geeft. 
Het is een bericht van Facebook. Als het geluid nog 
niet eens gedoofd is, volgt er nog één, maar dan 
van een hogere toonsoort. Het is een Twitterbericht. 
Ik pak mijn telesmartphone en open het Facebook 
bericht. Ik zie allemaal plaatjes van een strand en 
een hotel met zwembad. Het bericht is afkomstig 
van mijn collega Henk, met de mededeling dat het 
dit jaar de Toscaanse kust wordt. Met het gevoel 
van uitgestoken ogen zie ik dat de Twitter-melding 
met dezelfde inhoud ook van Henk is. En dat is pas 
het begin, want Henk moet nog op vakantie gaan 
en hij is echt niet de enige die zijn vakantievoorpret 
met mij wil delen. Hij, nog twee andere collega’s, 
m’n voetbalmaat en nog enkele andere Facebookers 
zorgen er voor dat mijn telesmartphone omgetoverd 
wordt tot een complete digitale reisgids. Maar na een 
hoop gekwetter waait het vroegboektijdperk over. 

Kwestie van Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen
Bij Germieco staan Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen en Duurzaamheid hoog op de agenda. 
Bas van der Made en Wout Klijn namen, gesteund 
door de directie, het voortouw om op de prestatie-
ladder te komen. Bas van der Made: “Bij maat-
schappelijk verantwoord ondernemen (MVO) neemt 
een bedrijf de verantwoordelijkheid voor de effecten 
van de bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. Het 
bedrijf maakt bewuste keuzes om een balans te 
bereiken tussen People, Planet en Profit. Door middel 
van de CO2 prestatieladder wil Germieco de CO2 
uitstoot in kaart brengen en verminderen.”

Aanbestedingskorting
Bas vertelt verder: “We hebben enerzijds het certifi-
caat behaald vanuit een maatschappelijk betrokken 

oogpunt, maar anderzijds wilden we met het behalen 
van het certificaat vooruitlopen op de ontwikkelingen. 
Als je namelijk in het bezit bent van het certificaat 
CO2 Prestatieladder, dan krijg je een soort fictieve 
korting op je aanbestedingen bij Rijkswaterstaat. 
De verwachting is dat gemeenten deze normering 
ook gaan overnemen. Daarbij geldt dat het niveau 
op de ladder de hoogte van de korting bepaalt. Dit 
kan dus onze concurrentiepositie versterken.

Het is overigens niet zo dat het een eenmalige actie 
is om het te behalen en te behouden. Elk half jaar is 
er bijvoorbeeld de verplichting om in het kader van 
de prestatieladder te communiceren met personeel, 
leveranciers en klanten over de CO2 uitstoot.” ■

Bert Schoon, glazenwasser  
én ondernemer, is onze vaste 

columnist. Altijd buiten en altijd  
kritisch, op de buitenwereld én  
op zichzelf. Elke dag opnieuw 

onderweg naar boven, past  
Bert precies bij de cultuur van 

Germieco. Hij schrijft over gewone 
én buitengewone zaken, die ons 

allemaal bezighouden. 

Maar dan breekt de bouwvak aan en al mijn a-sociale 
mediacontacten stromen de rijen in naar hun vakantie-
bestemming. Vanaf het moment van arriveren ont-
vang ik een lange onuitstaanbare stroom aan foto’s 
en quasi lollige vakantieberichten. ‘Vanmorgen bij 
een croissant lekker in het zonnetje de krant gelezen’ 
– ‘Vanmiddag een siësta gedaan onder de parasol 
bij het zwembad’ – ‘Vanavond op een klein terrasje 
pizza gegeten’ – ‘ Net nog even in de supermarkt 
verse meloen gekocht’ – ‘Morgen naar de plaatselijke 
vismarkt, wordt vast gezellig’ – ‘Hier een foto van 
Jantje in het zwembad’… Elk moment van de dag 
word ik niet alleen bijgepraat maar moet ik ook foto’s 
en filmpjes downloaden. En als ik niet snel genoeg 
antwoord, volgt er al gauw een whatsappje: “Heb 
je m’n berichtje nog gelezen op Facebook?”

“Na twee weken breekt voor mij de vakantie aan. 
We hebben een rustig hotelletje met zwembad 
geboekt ergens in de Bourgogne. Echt zo’n plek 
waar je de krekels tot laat in de avond hoort. Maar 
eenmaal aangekomen, blijkt het krekelgekwetter 
plaats gemaakt te hebben voor hele nieuwe vakantie-
geluiden: dinding, ringelringel, wahoewahoe, phiew-
phiew, dong, pling, kwakkwak… Als ik richting 
zwembad kijk, zie ik bijna iedereen op hun strand-
bedden liggen met één arm langs het lichaam en 
de andere arm opgeheven kijkend naar een telefoon-
scherm. En een paar houden hun telefoons omge-
keerd met gestrekte armen voor zich. Eentje heeft wel 
een hele grote telefoon, het lijkt wel een zwart brood-
plankje waar die naar zit te staren, soms veegt hij er 
ook overheen, net of hij de kruimels wil verwijderen.” 

“Er heeft een hele nieuwe manier van vakantie vieren 
zijn intrede gedaan: de televakantie. Ik blijf volgend 
jaar dicht bij huis en zet m’n telefoon uit!” ■

Eind februari werd bij  
Germieco de audit voor  

niveau 3 op de CO2 
Prestatieladder uitgevoerd  

door TÜV Nederland.  
Donderdag 24 april was  
het dan eindelijk zo ver!  
Het CO2 Prestatieladder  

certificaat werd persoonlijk  
overhandigd door de  

auditor van TÜV Nederland.  
Germieco bezit nu niveau 3  
op deze ladder en heeft zijn  

blik al verder omhoog gericht.

Germieco op niveau 3 
van cO2 preStatieladder! 


