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1. Namens directie

Beste lezer, 

Het jaar 2020 was voor u, voor ons en 
wereldwijd een zeer bijzonder en uitdagend 
jaar. Een jaar waarin onzekerheid de 
boventoon voerde en vooraf opgestelde 
verwachtingen niet altijd uitkwamen. 
Ondanks alles hebben we met elkaar mooie 
prestaties neergezet en bleek de onderlinge 
saamhorigheid groot. Het is mooi om te 
zien hoe we, elk op zijn of haar eigen plek 
in de organisatie, alles uit de kast hebben 
gehaald om projecten veilig voor te bereiden 
en uit te voeren, het materieel optimaal te 
onderhouden en goed contact te houden met 
klanten. 

Ook al zagen we elkaar weken niet, het 
teamgevoel en de betrokkenheid was er 
evengoed! Met onder andere een nieuwe 
organisatiestructuur die gericht is op sterkere 
ontwikkeling van de regio’s, een prima 
commercieel team, een onverminderde 
focus op veilig werken en een duurzame 
investeringsagenda, bouwen we met ons 
team in 2021 verder aan de toekomst van 
Wagenborg Nedlift. 

In deze management review leest u hoe we 
het afgelopen jaar invulling hebben gegeven 
aan onze zes strategische speerpunten:

Een speciaal woord van dank spreken we 
uit naar onze medewerkers, die onder zeer 
uitdagende en onvoorziene omstandigheden 
vele werkzaamheden succesvol en veilig 
hebben uitgevoerd. Daarnaast  bedanken we 
al onze gewaardeerde klanten en relaties voor 
hun vertrouwen gedurende dit zo bijzondere 
afgelopen jaar. Ook in 2021 kunt u weer op 
ons rekenen.

We wensen u veel leesplezier!
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2. Dit was 2020 in een notendop
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januari

Jachten op transport

april

Nieuwe Volvo 
bakwagen met HIAB 
autolaadkraan in 
bedrijf genomen

februari

Hoeflon	C30e	100%	
elektrische minikraan 

afgeleverd

mei

Aanleg 30 kilometer 
lange waterleiding 

traject Garmerwolde
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juni

Twee	nieuwe	Palfinger	
kniktelescoopkranen 
afgeleverd

september

Template op transport 
in IJmuiden

augustus

Spooronderdoorgang van 
1700 ton ingeschoven in 
Sprendlingen, Duitsland

december

Nieuwe 450 tons 
Liebherr LTM 1450-8.1 

afgeleverd



Een groot en  
gedreven team
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3. Onze medewerkers

3.1 Opleidingen
Het opleiden van medewerkers is een non 
stop proces binnen Wagenborg Nedlift. Het 
is belangrijk en noodzakelijk om kennis van 
medewerkers te vergroten en om te investeren 
in persoonlijke ontwikkeling. Zowel om om 
medewerkers aan de de organisatie te binden 
alsook om ze te blijven boeien. Een tevreden 
medewerker is goud waard! 

Vanuit Sectorinstituut Transport en Logistiek 
is er in 2020 een PITSTIP SOOB-subsidie 
beschikbaar gesteld met als doel om 
werknemers uit de sector transport & logistiek 
te motiveren zichzelf verder te ontwikkelen. 
Een groot aantal medewerkers heeft hier in 
2020 gebruik van gemaakt. Het ging hier met 
name om computertrainingen en opleidingen 
met betrekking tot persoonlijke ontwikkeling.

3.2 Duurzame kennisoverdracht
De afgelopen jaren is er veel tijd en geld 
geïnvesteerd om belangrijke kennis van 
medewerker op medewerker over te dragen, 
zogenoemde ‘duurzame kennisoverdracht’. 
Het doel hiervan is het behouden en 
waarborgen van kennis en kwaliteit. Een 
vorm van het duurzaam overdragen van 
kennis is het ‘dubbelen’ van oudere en 
jongere medewerkers, zodat zij kunnen 
leren van elkaar. Een voorbeeld van zo’n 
dubbelingstraject is opgenomen in het artikel 
‘hoe draag je 40 jaar kennis over op de 
nieuwe generatie?’, op bladzijde 16.

Verschillende functies die medewerkers 
binnen onze organisatie uitvoeren zijn 
intensief, zoals het vak kraanmachinist. 
Het is belangrijk dat wij met onze  
medewerkers meedenken over de vraag 
hoe zij nu, maar vooral ook in de toekomst, 
hun verdere loopbaan op gezonde wijze 
kunnen blijven werken. Een gezonde mix van 
jongere en oudere medewerkers is hiervoor 
belangrijk. Dit biedt onze oudere generatie 
de mogelijkheid om bijvoorbeeld parttime te 
gaan werken of met deeltijdpensioen te gaan. 
Een bijkomend voordeel hiervan is dat er meer 
tijd overblijft voor het duurzaam overdragen 
van kennis, waarnaast de jongere generatie 
voldoende ruimte, gelegenheid en uitdaging 
krijgt het vak goed te leren. 
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3.3 Gezondheid: van vitaal belang
Binnen Wagenborg Nedlift wordt op diverse 
vlakken geïnvesteerd in de gezondheid van 
medewerkers. Alle medewerkers krijgen de 
mogelijkheid jaarlijks deel te nemen aan een 
‘preventief medisch onderzoek’. Tijdens dit 
onderzoek wordt de duurzame inzetbaarheid 
van medewerkers in kaart gebracht. Er 
wordt onder andere gekeken naar de fysieke 
gezondheid, de leefstijl en het werkvermogen. 
Vervolgens kunnen onze medewerkers 
gebruik maken van persoonlijke begeleiding 
op het gebied van de fysieke en mentale 
conditie, de leefstijl of loopbaan. 

Om medewerkers te stimuleren te werken aan 
hun	gezondheid,	ontvangen	zij	een	financiële	
vergoeding voor zaken die de lichamelijk en 
geestelijke gezondheid en vitaliteit stimuleren, 
zoals bijvoorbeeld lidmaatschapkosten 
van een sportvereniging, deelname aan 
een stoppen met roken programma en 
persoonlijke coaching. 

3.4 Verzuim
Het gemiddelde verzuimpercentage over het 
jaar	 2020	 was	 4%.	 Dit	 percentage	 is	 één	
procent lager ten opzichte van 2019. Een 
resultaat om trots op te zijn, zeker omdat het 
overgrote deel van het jaar 2020 in het teken 
stond van Covid19. 

Gemiddeld meldde een medewerker zich in 
2020 slechts 0,6 keer ziek. Dit betekent dat 
de verzuimdrempel bij Wagenborg Nedlift 
hoog is: medewerkers melden zich niet snel 
ziek. 

De gemiddelde verzuimduur bedroeg 37 
dagen. Dit betekent dat medewerkers die 
zich ziek melden gemiddeld genomen ook 
langdurig afwezig zijn. Met de inzet van 
bedrijfsmaatschappelijk werk, individuele 
coaching en persoonlijke aandacht proberen 
we medewerkers weer in hun kracht te zetten 
en te behouden, voor nu, maar zeker ook 
voor de toekomst.



Gezondheid & 
vitaliteit
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3.5 Inzetbaarheidscheck
Tijdens de inzetbaarheidscheck wordt 
gekeken naar de fysieke gezondheid, de 
leefstijl, werkbeleving, agressie en geweld, 
mobiliteit en het werkvermogen. Naar 
aanleiding van de uitslag van deze check 
kunnen medewerkers gebruik maken van 
persoonlijke begeleiding op het gebied van 
de fysieke en mentale conditie, de leefstijl of 
loopbaan.

Onlangs hebben alle medewerkers weer de 

mogelijkheid gehad om deel te nemen aan 
de inzetbaarheidscheck. Naar aanleiding 
van deze check (+ resultaten naar aanleiding 
van bezoeken van medewerkers aan 
de gezondheidsbus) heeft Wagenborg 
Nedlift een groepsrapportage ontvangen. 
De resultaten hiervan waren positief. In 
onderstaande tabel hebben we een aantal 
interessante bevindingen op een rijtje gezet. 
Een resultaat om trots op te zijn!
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Resultaten inzetbaarheidscheck

-    De onderlinge verhoudingen tussen collega’s en leidinggevenden zijn erg goed vergeleken  
      met de benchmark;
	 81,8%	geeft	aan	een	goede	relatie	te	hebben	met	zijn/haar	leidinggevende
	 Maar	liefst	97,4%	geeft	aan	een	goede	relatie	te	hebben	met	collega’s
-    De werktevredenheid	is	toegenomen	naar	84,6%
-					70,1%	van	de	medewerkers	ervaart	voldoende	opleidingsmogelijkheden.	Dit	is	20%	meer	 
     dan de benchmark.
-				9%	van	de	medewerkers	geeft	aan	te	roken,	dit	is	aanzienlijk	minder	dan	de	benchmark	 
					(21,3%)
-				80,5%	van	de	medewerkers	ervaart	een	goede	werk- en privé balans.

Tabel 1 - Resultaten inzetbaarheidscheck



Lieuwe Oosting & 
Lex Vollenbroek

Duurzaamheid is hot. Wij moeten 

er met elkaar voor zorgen dat 

onze wereld fatsoenlijk wordt 

nagelaten aan de volgende 

generatie. Het bedrijfsleven 

speelt hierin een belangrijke 

rol. Ook Wagenborg Nedlift 

bekommert zich om dit thema 

door bewust te kiezen voor 

duurzaam materieel, zoals 

elektrisch inzetbare torenkranen, 

elektrische compactkranen etc. 

Maar voor Wagenborg Nedlift 

gaat duurzaamheid niet alleen 

over het verminderen van CO2 

uitstoot, maar ook over de vraag 

‘hoe draag je kennis duurzaam 

over van de ene op de andere 

generatie’? Hoe zorg je voor 

duurzame kennisoverdracht, 

zodat kennis (en daarmee 

kwaliteit) niet verloren gaat?

 
“Borgen van kennis 

en kwaliteit”
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Lieuwe Oosting & 
Lex Vollenbroek

Borgen van kennis en kwaliteit

Lieuwe Oosting (62 jaar) is werkvoorbereider 

bij Wagenborg Nedlift in de breedste zin van 

het woord en vierde in 2019 zijn 40-jarige 

dienstverband. Dat hij over een schat aan kennis 

en ervaring beschikt is een understatement. We 

kunnen hem met recht een ‘oude rot in het vak’ 

noemen. Maar hoe draag je nu 40 jaar kennis over 

op de volgende generatie? Wagenborg Nedlift zet 

graag generaties naast elkaar. “Precies, daarom 

zit Lex hiernaast”, aldus Lieuwe. Lex Vollenbroek, 

26 jaar oud, is sinds eind 2018 in dienst bij 

Wagenborg Nedlift als junior werkvoorbereider. 

Tweerichtingsverkeer 

“Ik leer veel van Lieuwe. En op een prettige 

manier”, vertelt Lex. “Ik krijg altijd de kans eerst 

zelf uit te denken hoe ik iets wil aanpakken, Lieuwe 

kauwt niets voor”. “Klopt”, beaamt Lieuwe. “Ik 

vind het heel belangrijk dat de nieuwe generatie, 

in dit geval Lex, eerst zelf oplossingen bedenkt en 

met frisse ideeën komt. Daarna kijken we samen 

en	help	ik	met	‘finetunen’.	 Ik	probeer	mijn	kennis	

vooral over te dragen door open te zijn”, legt 

Lieuwe uit. “En ik behoed hem voor het maken van 

fouten. Ik kijk mee en adviseer. Het mooie vind ik 

 

dat het tweerichtingsverkeer is. Lex leert niet alleen 

van mij, maar ik ook van hem. Ik heb ook mijn 

zwaktes. Ook na 40 jaar heb ik de wijsheid niet 

in pacht, die moet nog geboren worden”, voegt 

Lieuwe lachend toe. 

Nauwe samenwerking

De samenwerking tussen Lieuwe en Lex illustreert 

dat een groot leeftijdsverschil zeker geen 

belemmering hoeft te zijn, maar juist een groot 

voordeel is. “Ik vind het prachtig om zulke jonge 

mensen te zien groeien binnen een organisatie”, 

vertelt Lieuwe. “Ik besef zelf ook dat ik 61 jaar 

ben, je weet dat er een einde komt aan je carrière 

en dat de trein daarna toch verder rijdt. Ik vind 

het heerlijk en verfrissend om daarom samen 

te werken met jongeren. En Lex is kundig, snel 

en leergierig.” Ook Lex ziet voordelen in het 

samenwerken met een ‘oudere’ collega. “Lieuwe 

 

 

 

 

 

 heeft erg veel ervaring en staat heel erg open om 

mij alles te leren. Ik kan hem altijd alles vragen. Ik 

vind	het	 juist	fijn	ervaren	mensen	om	me	heen	te	

hebben”.  

Op naar de toekomst

Lieuwe geeft aan nog niet echt bezig te zijn met 

zijn pensioen en richt zich vooral op het hier en 

nu. Toch komt straks het moment dat Lieuwe het 

spreekwoordelijke stokje overdraagt. Op de vraag 

of Lex er tegenop ziet straks afscheid te moeten 

nemen van zijn collega is hij duidelijk: “Er zijn 

gelukkig nog legio andere ervaren collega’s bij 

wie ik terecht kan met vragen”. “Ik vind het heel 

belangrijk dat de nieuwe generatie breed wordt 

opgeleid, zodat ze breed inzetbaar zijn”, aldus 

Lieuwe. “Lex heeft op verschillende afdelingen 

meegelopen en heeft al veel geleerd”, vervolgt 

hij. “Ik heb alle vertrouwen in Lex en daarmee 

in de toekomst, ik kan straks met een gerust hart 

afscheid nemen”. 

Hoe draag je 40 jaar kennis 
over op de nieuwe generatie?
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“Lex leert niet alleen van 
mij, maar ik ook van 

hem.” 

“Ik vind het juist fijn 
ervaren mensen om me 

heen te hebben.” 
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Thijs Nieuwenhuis

manager engineering

Wagenborg Engineering is 

hét adres bij uitstek om aan 

te kloppen voor doordachte 

engineeringsoplossingen binnen 

de zwaar transport en hijswerk 

branche. Maar wat biedt 

Wagenborg Engineering haar 

klanten nou precies en wat maakt 

Wagenborg Engineering nou zo 

sterk? Wij gingen in gesprek 

met Thijs Nieuwenhuis, manager 

engineering. 

 
“Hoe complexer hoe  

interessanter”
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Thijs Nieuwenhuis

manager engineering

Wat maakt Wagenborg Engineering uniek? 

“Dat is toch wel de bijzondere combinatie van 

praktijkervaring en specialistische vakkennis. 

Dat is in onze wereld toch wel uniek te noemen. 

Daarnaast hebben onze engineers goede kennis 

van de markt en recente marktontwikkelingen, 

ook	dat	is	een	pré”,	legt	Thijs	uit.	“Hierbij	komen	

onder andere zaken kijken als de bekendheid 

met wereldwijd erkende geldende normen en 

standaarden.”

Met wat voor vragen komen klanten bij Wagenborg 

Engineering? 

“Dat is heel uiteenlopend. Het gaat met name 

om hijs- en transportengineeringsvraagstukken 

in de breedste zin van het woord waarvoor 

we totaaloplossingen bieden. Oftewel A tot Z 

oplossingen. Met name daar waar onze klant 

er zelf echt niet uitkomt en behoefte heeft aan 

een solide partij die het complete vraagstuk 

analyseert en een overkoepelende oplossing 

biedt, komen wij om de hoek kijken. Het resultaat 

hiervan kan een speciaal op maat gemaakte 

hijs- of transportconstructie zijn, maar ook een 

routeonderzoek of een haalbaarheidsstudie. Wij 

bieden geen standaardoplossingen, maar wij 

bieden uitsluitend maatwerk. Iedere vraag van 

iedere klant is daarmee weer anders en op zijn 

eigen manier uitdagend.”

Hoe ziet de samenwerking tussen de klant en de 

engineers eruit? 

“Kort gezegd: direct en persoonlijk. We gaan altijd 

met onze klant om de tafel om de probleemstelling 

uitvoerig door te spreken en te concretiseren. Op 

die manier komen wij uiteindelijk tot de meest 

geschikte oplossing. We hebben met al onze klanten 

een	prettig	één	op	één	contact.	Dat	is	toch	de	basis	

van samenwerken. En vertrouwen. In zowel ons als 

engineers als in de oplossingen die wij bieden. Dat 

is voor onze klanten een belangrijke meerwaarde 

om voor Wagenborg Engineering te kiezen.” 

 

Wat maakt werken bij Wagenborg voor jou zo 

interessant? 

“De grote afwisseling in de verschillende 

projecten vind ik interessant. En ik vind het echt 

mooi om projecten die je vooraf uitdenkt in 

theorie uitgevoerd ziet worden in de praktijk. 

Persoonlijk vind ik het de grootste uitdaging 

om een oplossing te kunnen bieden voor een in 

de ogen van de klant onmogelijke kwestie. Het 

probleem volledig uit handen nemen en oplossen. 

Dat spreekt me het meest aan in mijn functie.” 

Wagenborg Engineering

Het kenniscentrum voor doordachte 
engineeringsoplossingen

“Wagenborg Nedlift investeert zowel in goed opgeleide engineers als ook in hard- 

en software om haar engineeringsdiensten op een onderscheidend niveau te kunnen 

uitvoeren en aanbieden. Hierbij kun je denken aan zowel teken- als rekenwerk”, 

aldus Thijs Nieuwenhuis. “Hoe complexer de materie, hoe interessanter wij worden 

voor onze klanten. Altijd de juiste oplossing, daar staan we voor.”

Wat kan Wagenborg Engineering voor u 

betekenen?

Uitvoeren van route-onderzoek en 
haalbaarheidsstudies

Opstellen van hijs- en transportplannen,    
plannen voor alternatieve verplaatsingstechnieken 
(zoals vijzelen en sleden) en riggingplannen

Ontwerpen van hijs- en transportconstructies

Hijs- en transportengineering ten behoeve van 
onderhouds- en calamititeitenplannen

Ontwerpen van sjor- en stuwplannen  
(lashing & securing)

Visualisatie van transport- en hijsoperaties 
(3D-animaties en rendering)
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Roelof Dijk

Chauffeur 

autolaadkraan

Roelof Dijk is chauffeur 

autolaadkraan bij Wagenborg 

Nedlift en woont in Baflo, 

samen met zijn vrouw Anja en 

vier zonen. De laatste jaren 

vervoert hij vooral zware 

lasten. Ton Magazine ging een 

dag met Roelof op pad naar 

de Eemshaven, waar een grote 

haspel uit een schip naar een 

5 kilometer verderop gelegen 

locatie vervoerd moest worden. 

 
“Koppie erbij 

houden”
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Foto: Chris Pennarts



Roelof Dijk

Chauffeur 

autolaadkraan
Transportplan

De ochtendzon geeft nog niet veel warmte op 

de terminal van Wagenborg in de Eemshaven. 

Roelof en zijn collega Jacob Hollander nemen het 

transportplan door. Jacob zit straks op de mobiele 

kraan, Roelof bestuurt de semi-dieplader. Ze gaan 

een kabelhaspel van maar liefst 20 ton uit een schip 

hijsen en op de dieplader plaatsen. Vervolgens 

vervoeren ze het gevaarte (340 cm breed en 590 

cm hoog) naar de hoogspanningslocatie. Een 

kwestie van ‘koppie erbij houden’ en voorzichtig 

manoeuvreren.

Variatie

Roelof is niet anders gewend. Hij werkte lang in 

de verhuur van bouwmaterialen en -machines, 

bij verschillende bedrijven. Begin 2019 kwam hij 

in dienst bij Wagenborg Nedlift. Roelof en nog 

een vijftal chauffeurs zorgen voor het vervoer 

van eigen materieel van Wagenborg Nedlift. Dat 

is vaak speciaal transport. “We hebben steeds 

andere klussen. De ene dag vervoer je rijplaten, de 

volgende dag delen van schepen. Vorig jaar mocht 

ik de kerstboom voor de Grote Markt in Groningen 

afleveren.	Twintig	meter	hoog	was	die.	Mooi	om	

te doen.”

Techniek

“In dit werk ben je veel met techniek bezig”, vertelt 

Roelof. Standaardklussen zijn er amper. “Soms 

loop ik een hele dag bij de kraan om te assisteren. 

Vind ik ook prima. Ik ben geen lange afstandsman, 

ik hoef niet naar Zuid-Spanje. Ieder zijn ding.” 

Familieman

Roelof werkt fulltime en is vaak dagen van huis. 

“Mijn weekenden zijn heilig” zegt hij. “Die zijn 

voor mijn vrouw Anja en onze vier zonen: Simon, 

Sieko, Rudmer en Sjoerd. Hobby’s heb ik niet echt. 

Ik wandel graag met onze Friese stabij. En ik heb 

wat modeltruckjes. Maar ik geniet vooral van het 

samenzijn met mijn gezin. Dat geeft me rust. Thuis 

doen we alles samen. Het is bij ons altijd druk, er is 

altijd wat gaande. Tja, dat krijg je met z’n zessen.”

Hoogspanningslijnen

Met een traag gangetje vervolgt het transport haar 

weg naar de hoogspanningslocatie. Onderweg 

moet Roelof twee keer onder hoogspanningslijnen 

door. Inclusief de lading is zijn combinatie nu 6,30 

meter hoog. De kans op een statisch-elektrische 

reactie is klein. Maar het devies is toch: vooral niet 

stoppen onder de hoogspanningslijnen. Stapvoets 

neemt Roelof deze ‘hindernis’. Het lossen verloopt 

vervolgens volgens plan. Eind van de ochtend rijdt 

Roelof terug naar de terminal, op weg naar een 

volgende klus.

 

Stapvoets met een hoge haspel

Op pad met... Roelof Dijk
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Verbinden, saamhorigheid
 & samenwerken

Foto: Fountainheads (© Patrick Siemons)



4.1 Commerciële bijeenkomst klantfocus  
      en ondernemerschap
Op zaterdag 21 november heeft de jaarlijkse 
commerciële bijeenkomst plaatsgevonden. 
Dit jaar in een andere setting, aangezien een 
fysieke meeting door corona niet mogelijk 
was. De digitale meeting vond plaats onder 
begeleiding van Joep Firet van Beter Koersen.  

De volgende ‘leerdoelen’ stonden deze dag 
centraal: 

 collegiale ontmoeting en verbinding
	 saamhorigheid/bedrijfstrots
 bewustzijn vergroten: ‘dingen
  worden anders’
 introductie strategiekaart
 aanzet tot sparren en samenwerken

Dit jaar waren de Fountainheads te gast. 
De Fountainheads zijn trendverkenners die 
ongeveer 120 keer per jaar met hun Wake-
up	Call	de	wereld	“in	de	fik	zetten”.	Hiermee	
openen ze ogen, verwonderen en verrassen 
de geest. Dit bereiken ze onder andere 
door in een sneltreinvaart een altijd actueel 
overzicht te geven over uiteenlopende trends 
en bewegingen.

Fountainheads beweren dat bijna elke 
onderneming in z’n eigen droomwereld leeft. 
Ze	noemen	dat;	high	fiven	in	de	patio.	Zie	je	
bedrijf als een patio. Een patio kan een hele 
mooie binnentuin zijn maar je kunt niet van 
buiten naar binnen kijken en erger nog, ook 
niet van binnen naar buiten. Alles kan goed 
gaan, alleen mis je op den duur de aansluiting 
met de ontwikkelingen buiten je patio. En 
volgens Fountainheads is dit dodelijk. Dus 
sloop de muren van je patio, zodat je meer 
zicht krijgt op wat er buiten je eigen muren 
plaatsvindt.  “Uitzicht is het nieuwe inzicht’ 
is inmiddels een gevleugelde uitspraak van 

Om ons company magazine ‘Times’ periodiek te ontvangen,  
kunt u mailen naar nedlift.communicatie@wagenborg.com.        
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de heren. Als iets buiten je zicht ligt betekent 
het niet dat het er niet is. Alles gebeurt 
tegelijkertijd en de kunst van ondernemende 
mensen is om dit te zien. Creëer functieloze 
tijd zodat een deel van je tijd gericht is op iets 
wat je nog niet ziet of weet. Want de actuele 
ontwikkelingen wachten niet op dromers en 
mensen die denken dat alles bij het oude blijft. 
Er bestaat niet zoiets als normaal. Geen ‘oud 
normaal’. Geen ‘nieuw’ normaal’ of ‘tijdelijk 
abnormaal’. We willen het niet graag horen 
maar alles om ons heen verandert continu. Er 
is	maar	één	constante:	’Nooit	Normaal’.

Na de Fountainheads werd het spel 
“Goosechase” gespeeld. De uitkomsten 
hiervan zullen een bijdrage leveren aan de 
strategie die we zullen opstellen voor de 
komende jaren.  

Een leerzame en gemoedelijke dag! 

4.2 Times
Wilt u op de hoogte zijn en blijven van 
nieuws en achtergronden over Wagenborg 
activiteiten en projecten? Ons company 
magazine Times komt drie keer per jaar uit 
(zowel in het Engels als in het Nederlands) 
en staat boordevol spraakmakende 
interviews, reportages en interessante 
wetenswaardigheden. De nieuwste innovaties 
en ontwikkelingen worden belicht. Met recht 
een interessant magazine voor zowel klanten, 
relaties als medewerkers. 

Times gaat niet alleen over Wagenborg 
projecten en ontwikkelingen in de wereld, 
maar ook juist over onze klanten en 
samenwerkingsprojecten. Wij bieden onze 
klanten graag een podium in ons magazine. 

Wilt u weten wat de mogelijkheden voor u en 
uw organisatie zijn? Neem dan vrijblijvend 
contact met ons op en stuur een e-mail naar: 
 nedlift.communicatie@wagenborg.com. 

4. Duurzame klantrelaties



Bij de verbouwing van 

Montessorischool ’t Ronde 

in Leusden is de bestaande 

dakconstructie van het 

centrale atrium 80 cm gelift 

en de draagconstructie 

verhoogd. Wagenborg Nedlift 

ontwikkelde gezamenlijk met 

haar opdrachtgever en tevens 

aannemer van het project 

Jansman Bouw een plan 

waarbij het dak in zijn geheel 

met de kraan wordt opgetild 

en vervolgens op een tijdelijke 

stempelconstructie weer wordt 

afgezet. 

Tekst: Daniël van Capelleveen 

 
“Veiligheid 
  voorop!”
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Hijsplan

Voor het hijsen van het dak was een zorgvuldig plan 

nodig, want zo’n constructie kun je niet zomaar met 

een kraan optillen. “We hebben eerst de staat van 

het dak en de constructie ter plekke beoordeeld. 

Ook hebben we de bouwtekeningen opgevraagd”, 

vertelt Auke Engelbertink, werkvoorbereider 

bij Wagenborg Nedlift. “Vervolgens ging onze 

engineeringsafdeling aan de slag met het maken 

van een hijsplan. Welke hijsconstructie was 

er nodig, welke hijsvoorzieningen moesten er 

getroffen worden en welke kraan kon hiervoor 

worden ingezet.”

Hulpconstructie

Voor Jansman Bouw was het vervolgens zaak 

om uit te zoeken hoe het dak losgemaakt kon 

worden en welke hulpconstructie nodig was. De 

hulpconstructie verstevigt het dak en voorkomt 

zo extreme vervormingen tijdens het hijsen. “We 

hebben de hoek die het dak maakt bij de goten 

en de schuinlopende dakrand zowel onder als 

boven	het	dak	gefixeerd	met	een	houten	vierkante	

constructie. Daarnaast hebben we tussen die 

vierkante constructies horizontaal houten balken 

geplaatst als afstandhouder. Die zorgen ervoor dat 

de hele dakconstructie niet door kan buigen en er 

stijve driekhoeken ontstaan’, legt Gert Jansen uit, 

projectleider bij Jansman Bouw.  

400-tons kraan

Voor de hijsoperatie was een 400-tons kraan 

nodig. Zoals de naam suggereert, kan deze kraan 

maximaal 400 ton tillen. “Maar dan wel binnen 

drie meter vanaf het draaipunt van de mast”, 

legt Rob Reefman uit, engineer bij Wagenborg 

Nedlift. “Hoe verder de kraan moet reiken, hoe 

minder gewicht hij kan tillen. Tijdens deze operatie 

was de radius 19 meter en de bijbehorende 

maximale hijscapaciteit 28 ton.” Meer dan genoeg 

hijscapaciteit, want naar schatting woog het dak 

circa 21,5 ton. Daarbij moest wel nog het gewicht 

van alle hijsgereedschappen en het hijsblok 

worden opgeteld. En alleen het hijsblok weegt al 

1400 kg. Alles bij elkaar was de marge drie ton. 

Die marge was voldoende en ook nodig. 

Veiligheid voorop

In de voorbereidingsfase is veel aandacht besteed 

aan de constructieve veiligheid van de operatie, 

want een kleine fout kan al rampzalige gevolgen 

hebben. Engelbertink: “Zowel onze berekeningen 

als die van de aannemer moesten uiteraard 

foutloos zijn, daarom controleerden we elkaars 

berekeningen goed.” 

Vlekkeloze hijsoperatie 

Ook bij de hijsoperatie zelf werd niets aan het 

toeval overgelaten. De kraan bracht het dak 

langzaam op spanning met elke keer een paar ton 

hijskracht meer. Kettingtakels aan de hijsbanden 

maakten het mogelijk elk hijspunt individueel 

verder aan te spannen of te laten vieren. Kortom: 

een prachtig project met een vlekkeloos uitgevoerde 

hijsoperatie.

Het dak eraf!
Voorafgaand waren er twee mogelijke oplossingen: het dak hijsen of hydraulisch 

opvijzelen. Voor aannemer Jansman Bouw bleek het optillen een interessante 

optie; door het dak te behouden en alleen op te tillen blijft het gebouw tijdens de 

werkzaamheden grotendeels waterdicht. Aangezien het dak in goede staat verkeerde 

en een gunstige driehoekconstructie had, leek het optillen van het dak met een kraan 

mogelijk. Dat het dak daarbij in zijn geheel opnieuw gebruikt kan worden, was 

vanuit circulair oogpunt en duurzaamheid  een gunstige bijkomstigheid.
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Innovatief en  
duurzaam 
materieel
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5. Wagenborg Nedlift kleurt groen

Voor Wagenborg Nedlift is duurzaamheid 
een strategische factor van belang. We zien 
het als onze plicht naar de maatschappij en 
toekomstige generaties om maximaal bij te 
dragen aan een leefbare wereld. Investeren in 
innovatief duurzaam materieel is een logische 
stap om dit te realiseren. Wagenborg Nedlift 
levert hiermee een belangrijke bijdrage 
aan de verduurzaming van bouw- en 
constructiewerkzaamheden	 in	Nederland	 én	
daarbuiten. Een update van de meest recente 
ontwikkelingen.

Mobiele torenkranen
Wagenborg Nedlift’s vloot mobiele 
torenkranen	 is	 de	 afgelopen	 periode	 flink	
uitgebreid.	Een	aantal	van	deze	flexibele	en	
efficiënte	 kranen	 is,	 eenmaal	 opgebouwd,	
volledig elektrisch in te zetten. Ze maken 
hierbij gebruik van de op de bouwplaats 
aanwezige	bouwstroom.	Efficiënt,	duurzaam	
én	geluidsarm!

Minikranen 
Sterk	 als	 een	 mier	 en	 nog	 100%	 elektrisch	
ook: de minikranen van Wagenborg 
Nedlift! Deze kleine krachtpatsers zijn 
inzetbaar op krappe werklocaties waar ze 
verrassende hijsprestaties kunnen leveren. 
Omdat ze emissievrij zijn vormen de 
minikranen een uitkomst voor bijvoorbeeld 
machineverhuizingen in een bedrijfsgebouw. 

Heftrucks
De heftrucks die de montagespecialisten 
van Wagenborg Nedlift inzetten bij 

montagewerkzaamheden in bedrijfs-
gebouwen, zijn onlangs vervangen 
door emissievrije elektrisch aangedreven 
exemplaren.	Duurzaam	én	geluidsarm!

Kniktelescoopkranen
De nieuwe kniktelescoopkranen zijn een 
economische	 én	 duurzame	 aanwinst	 voor	
Wagenborg Nedlift. Deze multi-inzetbare 
krachtpatsers zijn geschikt voor zwaarder 
hijswerk op grotere hoogte en kunnen 
tevens worden ingezet als hoogwerker.  In 
zowel de hijs- als hoogwerkerfunctie zijn de 
kniktelescoopkranen elektrisch in te zetten. 

Mobiele telescoopkranen
Daar	 waar	 elektrificatie	 nog	 niet	 tot	 de	
mogelijkheden behoort kiest Wagenborg 
Nedlift bij de aanschaf van nieuw materieel 
voor de modernste techniek op gebied van 
duurzaamheid. Zo is onlangs geïnvesteerd 
in nieuwe Liebherr mobiele telescoopkranen 
van het type LTM1450-8.1 (450 ton 
hijscapaciteit) en LTM1650-8.1 (700 ton 
hijscapaciteit). Beide kranen zijn voorzien van 
ECOdrive en ECOmode techniek, waarmee 
brandstofverbruik en geluidsoverlast tijdens 
het	 rijden	 én	 tijdens	 hijswerkzaamheden	
wordt beperkt.  
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Slim investeren
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In tabel 1 is een overzicht gegeven van alle investeringen uit 2020.  

Tabel 1  -   Investeringen 2020

  

 Demag AC160  Verreiker 

 Liebherr LTM1450-8.1  Dragline schotten (diverse afmetingen) 

 4 x verstelbare schoren t.b.v. Modular 
Support System 

 Bamboe vijzelbalken 

 Hoeflon C30e  600t klimvijzel 

 Hoeflon TC 1  Aggregaat vijzelequipment 

 2 x truck 8x2 met kraan + 3-assige trailer  Aggregaat slede unit 

 1 x truck 8x4 met kraan + 2-assige dieplader  2 x 2-assige ballastaanhanger 

 5-assige pendelas semi  Tandemasser 

 Bakwagen met autolaadkraan  Heftrucks 

  

 

 

  

 Demag AC160  Verreiker 

 Liebherr LTM1450-8.1  Dragline schotten (diverse afmetingen) 

 4 x verstelbare schoren t.b.v. Modular 
Support System 

 Bamboe vijzelbalken 

 Hoeflon C30e  600t klimvijzel 

 Hoeflon TC 1  Aggregaat vijzelequipment 

 2 x truck 8x2 met kraan + 3-assige trailer  Aggregaat slede unit 

 1 x truck 8x4 met kraan + 2-assige dieplader  2 x 2-assige ballastaanhanger 

 5-assige pendelas semi  Tandemasser 

 Bakwagen met autolaadkraan  Heftrucks 
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Traditioneel wordt er gebruik 

gemaakt van tropisch hardhout 

(Azobé) bij vijzelwerkzaamheden. 

Azobé hout is echter een schaars 

natuurproduct en daarmee geen 

duurzame oplossing. Vandaar dat 

Wagenborg Nedlift op zoek ging 

naar een beter alternatief.  

 
“Duurzaam bamboe”

         34   |   



Duurzaam bamboe

Na uitgebreid onderzoek en testen kwamen 

bamboe vijzelbalken als beste uit de bus. 

Wagenborg	Nedlift	heeft	daarom	besloten	flink	te	

investeren in dit duurzame en veilige materieel. 

Inmiddels zijn de eerste projecten met het nieuwe 

bamboe vijzelmateriaal al naar tevredenheid 

uitgevoerd door de vijzelspecialisten van 

Wagenborg Nedlift.

Wagenborg Nedlift investeert in 
een duurzaam fundament

Naast aanschaf van duurzaam innovatief transport- en hijsmaterieel kijkt 

Wagenborg Nedlift ook kritisch naar duurzame alternatieven voor het 

overige materieel, zoals recent vijzelbalken. 
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       Voordelen bamboe

 bamboe is een duurzaam en ecologisch  
  verantwoord product

  door een hoogwaardig en gecontroleerd   
  productieproces is een constante kwaliteit en  
  maatvastheid gewaarborgd

 de bamboebalken zijn onafhankelijk gekeurd  
	 en	gecertificeerd	door	SGS

 de mechanische eigenschappen van bamboe  
	 zijn	beter	dan	van	Azobé

 bamboe vijzelbalken zijn ongevoelig voor   
 weersomstandigheden
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Veiligheid staat
altijd bovenaan
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6. Een veilige en schone wereld voor iedereen
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6.1 Incidentenrapportage

De doelstelling van Wagenborg Nedlift op 
het gebied van veiligheid is geen ongevallen. 
Ieder	ongeval	is	er	één	te	veel.	

2020 was niet volledig vrij van incidenten. 
Het aantal incidenten, zoals in onderstaande 
tabel	 is	 weergegeven,	 is	 één	 op	 één	 gelijk	
gebleven aan het aantal incidenten in 2019. 

In de rest van dit hoofdstuk laten we in 
verschillende paragrafen zien hoe we werken 
aan het behalven van onze veiligheids- 

doelstelling. Dat het actief betrekken van onze 
medewerkers hierin erg belangrijk is, laten we 
zien in paragraaf 6.2 (veiligheidscampagne) 
en 6.5 (MoreApp). 

Vragen over onze incidentenrapportage en 
andere HSEQ-gerelateerde zaken kunt u 
stellen aan onze HSEQ-afdeling: 
nedlift.hseq@wagenborg.com.

Omschrijving kengetal 2018 2019 2020

Number of Fatalities (FAT) 0 0 0

Lost Time Injuries (LTI) 1 2 2

Restricted Work Cases (RWC) 4 4 4

Medical Treatment Cases (MTC) 1 0 0

Total Recordable Cases (TRC) 6 6 6
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Fig. 1 - Incidentenrapportage



Goed gedaan?
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6.2 Veiligheidscampagne
Veiligheidsbewustzijn van medewerkers is 
en blijft ontzettend belangrijk om een goede 
veiligheidscultuur binnen de organisatie 
te waarborgen. Om ‘veilig werken’ op 
originele wijze onder de aandacht te 
brengen is de HSEQ-afdeling een nieuwe 
veiligheidscampagne gestart in 2020 met 
als slogan: ‘Is het goed geGAAN of goed 
geDAAN?’. Deze campagne is gelanceerd 
met het uitrollen van de poster die onderstaand 
is weergegeven. 

6.3 Audits en certificeringen 
In april hebben wederom de jaarlijkse ISO- 
en VCA-audits plaatsgevonden ten behoeve 
van	de	volgende	certificeringen:	

 ISO 9001:2015
 ISO 14001:2015
 ISO 45001:2018
	 VCA-P	2017/6.0

De audits zijn met goede resultaten afgesloten. 
Verschillende ‘opportunities for improvement’ 
zijn inmiddels doorgevoerd en aan andere 
verbeterpunten wordt momenteel nog hard 
gewerkt. Op deze manier werkt Wagenborg 
Nedlift continu aan het verbeteren en 
optimaliseren van haar dienstverlening en de 
kwaliteit hiervan. 

6.4 Onze ‘footprint’
De CO2 footprint van Wagenborg Nedlift 
over 2020 wordt in mei 2021 getoetst door 
een onafhankelijke instelling, conform NEN-
ISO-14064-1.

6.5 MoreApp
In augustus heeft de introductie van de 
MoreApp plaatsgevonden. Deze app is 
na een uitvoerige selectieprocedure naar 
voren gekomen als de meest geschikte 
app om onder andere werkinstructies, 
formulieren en (veiligheids)toolboxen te 
kunnen delen en QRS-verbetervoorstellen en 
incidentmeldingen te kunnen doen. Het doel 
van de app is om de “afstand” tussen de 
buitendienst en de binnendienst te verkleinen 
en kennis en informatie vanuit beide kanten 
beter te kunnen uitwisselen.

6.6 Veiligheidscultuurladder
Daarnaast stond 2020 in het teken van de 
Veiligheidscultuurladder. Wagenborg Nedlift 
wil	 zich	 eind	 2021	 laten	 certificeren	 voor	
deze methodiek. Het voortraject hiervan 
begon in 2020 met een onderzoek naar 
het huidige niveau van de veiligheidscultuur 
binnen Wagenborg Nedlift. Naar 
aanleiding van dit onderzoek is een aantal 
verbetervoorstellen geformuleerd. Een 
organisatiebrede werkgroep is hiermee aan 
de slag gegaan en heeft acties uitgezet. Zo 
vindt er onder andere een herintroductie van 
de veiligheidsontbijtjes plaats. Daarnaast 
wordt gestart met structurele projectevaluaties 
en gedragsobservaties. De verwachting is dat 
eind 2021 een succesvolle audit voor trede 3 
van de Veiligheidscultuurladder plaatsvindt. 

 
Is het goed gegaan of is het goed gedaan?!

app more via de MoreApp!WAGENBORG 

...goed geGAAN?

www.wagenborg.com

App more via de MoreApp!

...goed geDAAN!

Afb. 1 - Poster ‘is het goed geGAAN of goed geDAAN?’



Met zorg 
omgaan met 
de wereld

“Wagenborg gooit 
hoge ogen bij 

EcoVadis”
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6.7 EcoVadis
Bij de EcoVadis duurzaamheidsbeoordeling 
heeft Wagenborg Nedlift een score van 49 
behaald! Hiermee behoort Wagenborg 
Nedlift	tot	de	beste	40%	van	alle	beoordeelde	
bedrijven en tot de top in haar branche. En 
daar zijn we best trots op!

De EcoVadis duurzaamheidsbeoordeling 
is een evaluatie van de mate waarin een 
bedrijf de principes van Corporate Social 
Responsibility heeft geïntegreerd in haar 

bedrijfs- en managementsysteem. De 
Ecovadis Sustainability Scorecard illustreert 
de prestaties op 21 indicatoren in de vier 
thema’s; milieu, arbeid en mensenrechten, 
ethiek en duurzaam inkopen. 

Meer over EcoVadis kunt u lezen op 
www.ecovadis.com.
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Wagenborg Nedlift Groningen
Gideonweg 5
9700 AG Groningen
Nederland

Tel. +31 88 050 5100
nedlift@wagenborg.com

Wagenborg Nedlift Eemshaven
Eemshornweg 9
9979 XK Eemshaven
Nederland

Tel. +31 88 050 5100
nedlift@wagenborg.com

Wagenborg Nedlift Geleen
Gate 1, Urmonderbaan 22
6160 BB Geleen
Nederland

Tel. +31 88 050 51 80 
nedlift@wagenborg.com

Wagenborg Nedlift Hengelo
Diamantstraat 20
7554 TA Hengelo
Nederland

Tel. +31 88 050 5150
nedlift@wagenborg.com

Wagenborg Nedlift Meppel
Zomerdijk 9c
7942 JR Meppel
Nederland

Tel. +31 88 050 5100
nedlift@wagenborg.com

Wagenborg Nedlift Schoonebeek
Industrieweg 10
7761 PV Schoonebeek
Nederland

Tel. +31 88 050 5100
nedlift@wagenborg.com

Wagenborg Nedlift Ridderkerk
Ridderhaven 27
2984 BT Ridderkerk
Nederland

Tel. +31 88 050 5150
nedlift@wagenborg.com

Wagenborg GmbH
Hopstener Strasse 21
48477 Hörstel-Dreierwalde
Duitsland

Tel. +49 (0)5978 9166-0
info@wagenborg.de \ www.wagenborg.de
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