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Over dit Management Review
Dit is het jaarlijkse Management Review van 
Wagenborg Nedlift B.V.. Dit review heeft 
betrekking op activiteiten en gebeurtenissen 
die in 2021 hebben plaatsgevonden. Ons 
streven is om de informatie zo accuraat, 
punctueel, duidelijk en betrouwbaar mogelijk te 
communiceren.
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VoorwoordVoorwoord
van de directievan de directie

jaar een veelvoud aan complimenten 
over onze werknemers en/of de 
uitgevoerde opdrachten. Dat motiveert 
en stimuleert ons om de lat hoog te 
houden! 

Aangescherpte strategie
In 2021 hebben we onze strategie 
verder aangescherpt. Met onze diensten 
richten we ons op de volgende drie 
pijlers:

1. Verhuur
2. Services 
3. Projecten 

Met onze expertise en ervaring bieden 
we oplossingen voor al uw complexe 
uitdagingen. 

Innovatie
Steeds meer opdrachtgevers nemen 
contact op met onze afdeling 
Engineering in hun zoektocht naar 
oplossingen voor ingewikkelde 
technische vraagstukken. En terecht, 
want innovatief is deze afdeling 
zeker! In 2021 ontwikkelden ze een 
eigen computergestuurd 2400 tons 

vijzelsysteem. Een primeur op het gebied 
van vijzeltechniek.

Focus op duurzaamheid
Duurzaamheid blijft een strategische 
factor van belang. Zo namen we onder 
andere vier nieuwe Liebherr mobiele 
kranen in ontvangst. Ook breidden 
we ons rijplaten-assortiment uit met 
composiet rijplaten. Deze rijplaten 
zijn gemaakt van hoogwaardig 
thermoplastisch materiaal waardoor 
ze bijzonder sterk, duurzaam en licht in 
gewicht zijn. 

Ter afsluiting willen we al onze 
medewerkers bedanken voor 
hun positieve bijdragen. Als team 
kunnen we zelfs onder uitdagende 
omstandigheden, bergen verzetten. 
We willen u als relatie bedanken 
voor de prettige samenwerking en het 
vertrouwen dat u in Wagenborg Nedlift 
stelt. Ook in 2022 kunt u weer op ons 
rekenen!

Opnieuw blikken we terug op een jaar 
waarin Covid-19 een prominente rol 
speelde en voor de nodige uitdagingen 
zorgde. We hadden er al een jaar 
Coronacrisis opzitten en daardoor 
beschikten we inmiddels over de nodige 
ervaring. Dit stelde onze medewerkers 
en opdrachtgevers in staat om goed te 
anticiperen als dat nodig was, waardoor 
het werk gewoon doorging.

Veilig werken op plaats 1
 Bij alles wat we doen, blijft veiligheid 
onze hoogste prioriteit houden. Dat 
veiligheid geen vanzelfsprekendheid 
is, hebben we eveneens ervaren in 
2021. Continu zijn we bezig om ons 
veiligheidsbewustzijn te verbeteren en 
onze certificering voor trede 3 op de 
Veiligheidsladder draagt hier zeker 
aan bij. U kunt hier meer over lezen op 
pagina 20.

Onze medewerkers beschikken over 
veel aanpassingsvermogen. Daardoor 
heeft het werk niet geleden onder de 
continu veranderende omstandigheden 
en dat maakt ons trots. Van onze 
opdrachtgevers ontvingen we ook vorig 

Gerard Bastiaansen   Peter Stollenga
Algemeen directeur     Adjunct directeur

Wij wensen u veel leesplezier! 
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“Het gedrag van de medewerkers is zeer goed: 
ze gedragen zich conform de regels, denken 

mee in oplossingen en zijn betrokken."

"De performance is uitstekend. 
Firma is een voorbeeld voor 
velen op VGM-gebied."
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Januari Februari

SeptemberAugustusJuli

Maart
Betonliggers geplaatst over 
Brailleweg in Groningen.

Verticaal transport brugdek van 
Wijhe naar Woerden.

Nieuw computergestuurd 
vijzelsysteem ontwikkeld door 
Wagenborg Engineering in gebruik 
genomen.

Transport van vijf transformatoren 
voor hoogspanningsstation
Vierverlaten Hoogkerk, Groningen.

Mega move in Münster: 67meter 
lange boogbrug van 550 ton
geplaatst.

Verhuizing kwetsbare collectie van 
Oyfo Techniekmuseum.



WAGENBORG NEDLIFT Management Review 2021

9

Mei Juni

Oktober

April

November December

Wagenborg Nedlift wint twee ESTA 
Awards.

Nieuwe tool 'Wagenborg 
Online' gaat live. Huur een kraan in 
een handomdraai.

Intensievere samenwerking met 
Liebherr om wagenpark te 
verjongen en te verduurzamen.

Inzet Girderbridge trailer voor 
verplaatsing van drie nieuwe 380 kV 
dwarsregeltransformatoren.

In een notendopIn een notendop

Demontage en nieuwbouw van 
spoorbruggen over de Oder op de 
Duits-Poolse grens.

Uitbreiding assortiment composiet 
rijplaten.

Foto: Deutsche Bahn
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Het project Geertjesgolf

De ‘IJsselmeer’ zal de komende jaren miljoenen tonnen 
zand en grind uit de bodem zuigen. Milieuvriendelijk, want 
het apparaat werkt elektrisch. 

Nederzand, het consortium dat de zandwinning op deze 
locatie uitvoert, heeft de zandzuiger speciaal voor dit 
project laten ombouwen van diesel naar elektrisch. Om 
de ‘IJsselmeer’ van stroom te voorzien is een speciale 
stroomkabel aangelegd naar de winningslocatie. 

Ondertussen vordert ook de bouw van de voorscheider 
gestaag. Dit is een enorme installatie die bij de plas wordt 
opgebouwd. Het materiaal dat door de ‘IJsselmeer’ van de 
bodem van de plas wordt gezogen, wordt hier verwerkt. 

Via een gesloten transportband van bijna twee kilometer 
lang worden de zandfracties getransporteerd naar 
de haven van Deest, waar overslag in binnenschepen 
plaatsvindt. Ook dit is een unieke duurzame oplossing, want 
op deze manier worden vele transportbewegingen van 
vrachtwagens uitgespaard.

Zandzuiger IJsselmeer
TE WATER IN GEERTJESGOLFTE WATER IN GEERTJESGOLF

Aan de hijsactie van de ruim 300 ton zware, elektrisch 
aangedreven zandzuiger ging een uitdagende 
transportoperatie vooraf. De zandzuiger is via de Waal 
aangevoerd naar de Waalhaven bij Deest en daar 
overgeladen op SPMT's. Stapvoets ging het via de 
speciaal geprepareerde route naar de waterkant van de 
winningslocatie. 

Daar stond het ‘kraancircus’ al gereed: twee 500 tons 
mobiele kranen, elk uitgerust met 180 ton ballast en SSL 
hoofdgiek, een 450 tons mobiele kraan en een 400 tons 
mobiele kraan, beide met volledige ballast. 

Nu kwam het aan op het vakmanschap van de 
hijsspecialisten. Met een secuur uitgevoerde hijsoperatie 
van de vier ‘zware jongens’ werd de ‘IJsselmeer’ 
behoedzaam in het water gehesen.

In het Gelderse Deest werd in mei 2021 met maar liefst vier kranen de zandzuiger 'IJsselmeer'
 te water gelaten in één van de plassen van het project Geertjesgolf, een bijzonder 
duurzaam winningsproject in Winssen en Deest. 
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Foto: André Versteegt

Foto: Joris Kotte



Een veilige & schone Een veilige & schone 
wereld wereld voor iedereenvoor iedereen

3. 

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

2021 was niet volledig vrij van incidenten. Het aantal incidenten, 
zoals in onderstaande tabel is weergegeven, bleef in 2021 één 
op één gelijk aan het aantal in 2020. In 2021 daalde het aantal 
LTI’s (Lost Time Injuries) van 2 naar 1, maar steeg het aantal 

MTC’s (Medical Treatment Cases) van 0 naar 1.

In de rest van dit hoofdstuk laten we in verschillende 
paragrafen zien hoe we werken aan het behalen van onze 
veiligheidsdoelstelling. Dat het actief betrekken van onze 
medewerkers hierin erg belangrijk is, laten we zien in paragraaf 
6.2 (veiligheidscampagnes) en 6.5 (MoreApp). 

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

“… oplettende Wagenborg medewerkers attendeerden ons 
erop dat de hijslast veel zwaarder was dan we dachten[…]. 

Zeer veel dank voor de oplettendheid. Dit is een goed 
voorbeeld van hoe we samen beter worden.”

14
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Figuur 1. Incidentenrapportage



16

WAGENBORG NEDLIFT Management Review 2021



WAGENBORG NEDLIFT Management Review 2021

17

Certificering Safety Culture Ladder
Wij werken continu aan het verbeteren van het 
veiligheidsbewustzijn en onze veiligheidscultuur. Na een externe 
audit van Aboma leidde dit tot de certificering voor trede 3 
van de Safety Culture Ladder voor Wagenborg Nedlift en 
Wagenborg GmbH. Lees voor meer informatie het artikel op 
pagina 18 & 19. 

3.4 Onze 'footprint'
De CO2-footprint van Wagenborg Nedlift over 2020 wordt 
in februari 2021 getoetst door een onafhankelijke instelling, 
volgens NEN-ISO-14064-1. In onze nieuwe raamcontracten is 
de mogelijkheid tot CO2-compensatie opgenomen.

3.5 MoreApp
De introductie van de MoreApp vond plaats in augustus 2020. 
Inmiddels heeft 85% van alle medewerkers toegang tot deze 
app. In 2021 is er een groot aantal algemene toolboxen, klant-
specifieke toolboxen en training/werkinstructies opgesteld en 
gedeeld via de MoreApp.

3.6 EcoVadis
Bij de EcoVadis duurzaamheidsbeoordeling heeft Wagenborg 
Nedlift opnieuw 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 trots op!

Tijdens de EcoVadis duurzaamheidsbeoordeling wordt 
geëvalueerd in hoeverre de principes van Corporate 
Social Responsibility zijn geïntegreerd in het bedrijfs- en 
managementsysteem. De EcoVadis Sustainability Scorecard 
illustreert de prestaties aan de hand van 21 indicatoren in vier 
thema’s: milieu, arbeid en mensenrechten, ethiek en duurzaam 
inkopen.  Meer over EcoVadis: www.ecovadis.com.

3.2 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, startte de afdeling HSEQ 
een nieuwe veiligheidscampagne met de slogan: ‘Iedereen 
VEILIG naar huis aan het einde van de werkdag, ELKE DAG’. 
Naast onze gebruikelijke poster campagnes, ontvingen 
alle medewerkers een broodtrommel met daarop de tekst: 
‘Veiligheidsladder: veilig werken, broodnodig!’. 

Ook organiseerden we zogenaamde veiligheidssnacks. 
Bijeenkomsten waar medewerkers van verschillende afdelingen 
op een laagdrempelige manier over veiligheid konden 
praten. Daarnaast besteedden we extra aandacht aan de 
verbetervoorstellen. Hierdoor ontvingen we drie keer zoveel 
inzendingen als in voorgaande jaren. De inzenders van de twee 
beste verbetervoorstellen ontvingen een mooie prijs en bokaal.

3.3 Audits & certificeringen
In april hebben 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
Het ging dit jaar om volledige audits. 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. 

VVT Erkend
Ook in 2021 ontving Wagenborg Nedlift de VVT-Erkenning van 
de Vereniging Verticaal Transport.
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"Wir haben ein Sicherheitsbratwurst!"

WAGENBORG NEDLIFT EN WAGENBORG NEDLIFT EN 
WAGENBORG GMBH BEHALENWAGENBORG GMBH BEHALEN

Certificaat Trede 3
Safety Culture Ladder

Wij werken continu aan het verbeteren van het veiligheidsbewustzijn en onze 
veiligheidscultuur. Ons doel: nul ongevallen. Ons motto: ‘Iedereen veilig naar huis aan het 

eind van de werkdag, elke dag!’.

Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn, hoe hoger de toegekende 
trede op de ladder.

Veiligheid bespreekbaar maken
De afdeling HSEQ van Wagenborg Nedlift zette actief in op het 
verhogen van veiligheidsbewustzijn. 

Denk aan de posteractie ‘Goed gedaan of goed gegaan?’ of 
de prijsvraag voor het beste verbetervoorstel. Maar ook aan 
de veiligheids-BBQ, de veiligheidsbraadworst (in Duitsland) en 
de veiligheidssnacks die we op initiatief van de regiomanagers 
organiseerden. 

Allen bedoeld om verbetervoorstellen boven tafel te krijgen 
en het thema ‘veiligheid’ op een informele en laagdrempelige 
manier bespreekbaar te maken.

We melden, onderzoeken, evalueren en zorgen voor een 
terugkoppeling op deze meldingen en (bijna) incidenten. 
Daarnaast bevorderen we het veiligheidsbewustzijn en bewust 

veilig handelen in alle lagen van de organisatie. 

Trede 3 certificering
We zijn dan ook trots op onze recente certificering voor 
trede 3 van de Safety Culture Ladder in het werkgebied: ‘Het 
uitvoeren van horizontaal, verticaal en en speciaal transport met 

bijbehorende montage, engineering en projectmanagement’. 

Veilig werken stimuleren
De Safety Culture Ladder is een instrument om 
veiligheidsbewustzijn, houding en gedrag te meten in een 
organisatie. Het doel is om veilig werken te stimuleren bij 
bedrijven en hun leveranciers. 



WAGENBORG NEDLIFT Management Review 2021

19

Highlights uit het rapport
De auditoren van Aboma hebben de sterke punten van 
Wagenborg Nedlift en Wagenborg GmbH uitgelicht in het 
rapport. En daar zijn we trots op! 

Kenmerkend voor alle vestigingen: een open cultuur en 
aandacht voor elkaar. Er wordt veel waarde gehecht aan de 
thuissituatie en aan een goede werk-privé balans. 

We hebben zelfstandig opererende medewerkers met passie 
voor het werk. Ze zijn trots op het bedrijf en het materieel. Ook 
dragen ze ideeën en oplossingen aan om de veiligheid te 
verbeteren.

Directie & management zijn zeer betrokken bij de uitvoering. 
Lijnen binnen de organisatie zijn kort.

Er is een goede onboarding (opleiding en introductie) 
van nieuwe medewerkers.We bieden volop (interne) 
doorgroeimogelijkheden en een effectief opleidingstraject.

We bieden volop (interne) doorgroeimogelijkheden en een 
effectief opleidingstraject.

Steeds meer opdrachtgevers vinden de SCL-certificering 
belangrijk, en datzelfde geldt voor ons. Daarom zitten we niet 
stil na het behalen van het SCL-certificaat. Onze speerpunten 
voor de komende jaren blijven: “nul ongevallen” en “Iedereen 
veilig naar huis aan het eind van de werkdag, elke dag!”.

De toekomst van veiligheid zit veel meer 
in gedrag en cultuur, dan alleen in regels 

en voorschriften. 

Bertwill Mulder,
manager HSEQ
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 Per binnenschip zijn drie transformatoren allereerst vanuit 
Nijmegen vervoerd naar hoogspanningsstation Vierverlaten, ten 
Westen van Groningen. De andere twee zijn vanuit Schiedam 
per binnenschip naar het hoge Noorden vervoerd. 

Bij Vierverlaten zijn de transformatoren met behulp van een 350 
tons rupskraan en 700 tons mobiele kraan in tandem uit het 
binnenschip op de zware loskade gelost.
 
Met een 16-assige modulaire trailer zijn de transformatoren één 
voor één naar het hoogspanningsstation vervoerd. 

5 flinke transformatoren
voor hoogspanningsstation voor hoogspanningsstation 
VierverlatenVierverlaten

De transformatoren, gefabriceerd door Royal Smit Transformers B.V., wegen per stuk maar liefst 335 ton. De 
specialisten van Wagenborg Nedlift kregen van TenneT de eervolle opdracht deze vijf transformatoren (en de 

bijbehorende koelers) via water en weg te transporteren en te plaatsen op hun fundament.

Direct vanaf de modulaire trailer zijn de transformatoren 
zijwaarts over het fundament gesleed en daarna afgevijzeld met 
behulp van het nieuwe Cube Jack System. 

Dankzij vakkundige engineering en projectmanagement van 
de Wagenborg specialisten en daarnaast ook de goede 
samenwerking met TenneT, Royal Smit Transformers B.V. en de 
overige partijen verliep de uitvoering ronduit uitstekend.
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Foto: Timo Verschoor
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"Vergrijzing & ontgroening 
zorgen voor uitdagingen."

Foto: Meter Fotografie
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leermeester. Daarna stromen ze door 
naar een externe opleider om hun 
TCVT* certificaat te halen. Afhankelijk 
van hun toekomstige functie volgen 
de medewerkers een opleiding tot 
Hijsbegeleider, Machinist Mobiele 
Kraan of Torenkraanmachinist. 

Na het afronden van het 
opleidingstraject maken de leerlingen de 
overstap naar de praktijk. In de praktijk 
pakken onze ervaren medewerkers de 
begeleiding over. Op deze manier delen 
èn borgen we waardevolle vakkennis.

* Stichting Toezicht Certificatie Verticaal 
Transport

4.2 Verzuim
In 2021 daalde het verzuimpercentage 
ten opzichte van 2020. We sloten het 
jaar af met een verzuimpercentage van 

3,8%. Dat is een resultaat om trots op 
te zijn, zéker gezien de invloed van 
Covid-19. Gemiddeld meldde een 
medewerker zich in 2021 slechts 0,5 
keer ziek (0,6 in 2020). Dit betekent 
dat de verzuimdrempel bij Wagenborg 
Nedlift hoog is: medewerkers melden 
zich niet snel ziek. 

De gemiddelde verzuimduur is 
aanzienlijk gedaald ten opzichte van 
2020, van 37 dagen naar 25 dagen. 
Dit betekent dat het aantal langdurig 
zieken fors is afgenomen. Met de inzet 
van bedrijfsmaatschappelijk werk, 
individuele coaching en persoonlijke 
aandacht proberen we medewerkers 
weer in hun kracht te zetten en te 
houden. Voor nu, maar zeker ook voor 
de toekomst!

Onze mensenOnze mensen
een groot & gedreven team

Covid-19 vormde in 2021 gelukkig geen belemmering voor de opleiding van onze medewerkers. We hebben 

weer volop geïnvesteerd in hun ontwikkeling. Medewerkers volgden de werkgerelateerde opleidingen die 

noodzakelijk zijn om hun functie uit te oefenen. Daarmee houden we de kwaliteit van onze dienstverlening op 

een hoog niveau. Het zorgt er ook voor dat medewerkers graag bij ons werken.  

Daarnaast hebben we dit jaar geïnvesteerd in de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers. Deze 

investeringen zijn interessant voor zowel onze medewerkers als voor ons als werkgever. Opleidings- en 

doorgroeimogelijkheden zorgen voor extra motivatie en werkplezier én ze zijn een belangrijke USP bij het 

werven van nieuwe collega’s. 

4. 

4.1 Opleidingen
Onze chauffeurs volgden de verplichte 
Code 95 trainingen. Code 95 is, 
naast het rijbewijs, een bewijs van 
vakbekwaamheid. Het doel is een 
betere verkeersveiligheid en minder 
ongelukken, verkeersdoden en CO2 
uitstoot. Code 95 is vijf jaar geldig en 
bestaat uit 35 uur nascholing, bestaat uit 35 uur nascholing, waarvan 
28 uur theorie en 7 uur praktijk. 

De chauffeurs volgden trainingen over 
onder meer: fysieke belasting, EHBO, 
‘het nieuwe rijden’, lading zekeren, 
rijoptimalisatie en criminaliteitspreventie.

In 2021 hebben we een grote groep 
leerlingen in- en extern opgeleid 
tot kraanmachinist. Deze nieuwe 
medewerkers zijn meestal onervaren 
en daarom starten ze met een twee-
weekse interne training van onze 
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mogen onze medewerkers volledig 
gesubsidieerd gebruik maken van 
persoonlijke begeleiding op het gebied 
van de fysieke en mentale conditie, 
leefstijl of loopbaan. Als werkgever 
ontvangen we na afloop van de 
onderzoeken een ‘groepsrapportage’ 
met daarin de gemiddelde scores. 
Afhankelijk van de resultaten, 
kunnen we hier al dan niet actie op 
ondernemen. 

Inzetbaarheidscheck
Ook in 2021 konden alle 
medewerkers deelnemen aan de 
inzetbaarheidscheck. Naar aanleiding 
van deze check (+ resultaten naar 
aanleiding van bezoeken van 

4.3 Investeringen in 
gezondheid & vitaliteit
We vinden het belangrijk om in onze 
medewerkers te investeren en we doen 
dat op verschillende manieren. Eén 
ervan is de mogelijkheid om jaarlijks 
een ‘preventief medisch onderzoek’ 
te ondergaan. Dit onderzoek brengt 
de duurzame inzetbaarheid van 
medewerkers in kaart. Niet alleen 
de fysieke gezondheid, leefstijl 
en werkbeleving komen aan 
bod, maar ook onderwerpen als 
agressie en geweld, mobiliteit en het 
werkvermogen. 

Op basis van de onderzoeksresultaten 

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. Het is een resultaat waar we 
trots op zijn!

Verder bieden we onze medewerkers 
een financiële vergoeding aan voor 
activiteiten die de (lichamelijke en 
geestelijke) gezondheid en vitaliteit 
stimuleren. Denk bijvoorbeeld aan 
de lidmaatschapskosten van een 
sportvereniging, programma’s die 
helpen bij het stoppen met roken en 
persoonlijke coaching.

"We proberen medewerkers weer in hun 
kracht te zetten en te houden. Voor nu, 
maar zeker ook voor de toekomst!"
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voorkomen van ongelukken. 

De Work Ability Index (WAI) meet het 
werkvermogen van werknemers. De 
gemiddelde WAI-score is hoger dan 
de benchmark. Wagenborg Nedlift 
scoort 43,2 en de benchmark is 41,5. 
Ook dit is een positief resultaat. Het 
werkvermogen is een voorspeller 
van verzuim en geeft een goede 
weergave van de inzetbaarheid van de 
medewerker, nu en in de toekomst.

4.4 Uitdagingen 2021
De mens is ons belangrijkste kapitaal. 
Het vinden en behouden van goede 
medewerkers staat hoog op onze 
agenda. Minder mensen betreden 

Ook het fietsplan is onderdeel van onze 
secundaire arbeidsvoorwaarden.

Over het geheel genomen scoren de 
medewerkers van Wagenborg Nedlift 
positief op de factor werkstress en 
energiebronnen. Er zijn voldoende 
energiebronnen aanwezig en 
werkstressoren in mindere mate. 
Dit is een goed resultaat en een 
mooi uitgangspunt om op voort te 
bouwen in toekomstig duurzaam 
inzetbaarheidsbeleid. 

Wagenborg Nedlift scoort beter 
dan de benchmark op veiligheid. 
Alle medewerkers geven aan dat 
er voldoende aandacht is voor het 

de arbeidsmarkt door vergrijzing en 
ontgroening. Dat is een uitdaging waar 
we steeds meer mee te maken krijgen. 

Ook in 2021 hebben we dit gemerkt 
in de snelheid waarmee we onze 
vacatures konden invullen. Toch is 
het ons goed gelukt. De inzet van 
social media, onze contacten met 
middelbare- en hogescholen en het 
actief gebruikmaken van ons netwerk 
hebben ons hierbij geholpen.

Foto: Deutsche Bahn
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January en daarnaast fitneste ik al met 
vrienden. Mijn vitaliteitscoach Jacco 
wees mij erop dat je met één maand 
alcoholvrij geen patronen doorbreekt. 
Hij daagde mij uit om ook in februari 
niet te drinken.” En toen kreeg Niels 
de smaak te pakken. “Ik merkte veel 
voordelen van het niet drinken. Ik 
sliep beter en had veel meer energie, 
waardoor ik meer tijd had voor andere 
dingen. Zoals sporten. Uiteindelijk heb ik 
t/m mei geen alcohol gedronken.

Juiste motivatie
Jacco had al snel door hoe hij Niels kon 
motiveren. Niels: “Jacco kwam telkens 
met nieuwe uitdagingen en ideeën. 
Hij bleef mij triggeren. Daardoor werd 
ik enthousiaster en gemotiveerd. We 
focusten ons niet op alles in één keer, 
maar werkten in kleine stapjes. 

Ook gingen we aan de slag met 
beweging en voeding. Ik kreeg 
de uitdaging om naast mijn 
middagwandelingen ook na het eten 45 
minuten te gaan wandelen. Omdat het 
zo laagdrempelig was hield ik het vol 
en vond ik het leuk. Op het gebied van 
voeding kreeg ik tips voor gezondere 
alternatieven. Zoals pindakaas van 
100% pinda’s en overstappen naar 30+ 
kaas. Het geen alcohol drinken, meer 
bewegen en gezonder eten zorgden 
voor positieve effecten. Hierdoor kon ik 
de volgende keer weer positief nieuws 
brengen wat weer goed werkte in het 
voortgangsgesprek.”

De grote reset
Om deze stappen te zetten 
had Niels wel een duwtje in de 
rug nodig. “Toen ik begon met werken 
stond ik nog met één been in mijn 
studentenleven. Elke zaterdag was nog 
lang leven de lol. Corona is een soort 
reset knop voor mij geweest. Ik merkte 
dat ik rust ook heel fijn vond. Dat gaf 
mij het zetje om van het studentenleven 
naar het werkleven te gaan. In 
combinatie met de tips van Jacco is dit 
mij gelukt. Ik beweeg meer, slaap beter 
en eet gezonder. Inmiddels drink ik af 
en toe weer een biertje, maar ik heb nu 
geleerd dat ik dat niet elk moment hoef 
te doen. Ik maak nu vaker de keuze om 
eerder te stoppen met drinken zodat 
ik de dag erna nog fit ben om te gaan 
sporten.”
 
Het resultaat
Door niet te drinken, meer te bewegen 
en bewuster te eten is Niels 10 kilo 
afgevallen in 4,5 maand tijd. Zijn 
BMI, vetpercentage en glucose zijn 
nu gezond. “Ik heb veel meer energie. 
Voorheen was ik vaak moe na een 
werkdag. Nu heb ik nog de energie om 
te gaan sporten of iets anders leuks te 
doen. Door dit coachtraject heb ik de 
tips en tricks gekregen om betere keuzes 
te maken in mijn leven. Ik heb nu een 
gezonde leefstijl die bij mij past en die ik 
vol kan houden. En daar ga ik mijn hele 
leven iets aan hebben.” 

Opvallende waardes
Niels, 30 jaar, werkt als Junior Controler 
bij Wagenborg Nedlift. In januari kreeg 
hij de kans om deel te nemen aan 
een Gezondheidscheck. Niels: “Mijn 
werkgever biedt ons ieder jaar de 
mogelijkheid om mee te doen aan een 
Gezondheidscheck. 

Een mooie kans, waar je alleen maar 
iets positiefs uit kunt halen.” Tijdens 
de check kwamen er wat opvallende 
waardes naar voren. “Deze waren 
niet heel zorgelijk, maar er zaten wel 
waardes tussen waarvan ik dacht dat 
ik ze goed op orde had. Zoals BMI, 
vetpercentage en glucose.” Toen zijn 
werk de kans bood om in gesprek 
te gaan met een coach was Niels 
enthousiast. “Ik was benieuwd hoe een 
coach naar deze waardes keek, wat 
beter kon, waarom dat beter kon en wat 
dat op zou leveren”, vertelt Niels.

Bring it on!
Voorafgaand aan het eerste gesprek 
had Niels nog geen duidelijke 
hulpvraag. Hij vertelt: “Ik had niet echt 
een doel. Ik vind het altijd leuk om 
nieuwe inzichten te krijgen en wist dat ik 
die van een coach zou krijgen. Tijdens 
mijn eerste sessie werd mij duidelijk dat 
ik op zoek wilde naar een gezonde 
leefstijl die ik vol kan houden”, vertelt 
Niels. 

Eerst keken ze naar wat Niels zelf al 
deed. “Elk jaar doe ik mee aan Dry 

Van dry january naar vijf maanden alcoholvrij. Dat was de sterke start van het 
vitaliteitscoachtraject van Niels. “Ik startte zonder verwachtingen, maar werd direct 

gemotiveerd en uitgedaagd door mijn coach.” Vijf maanden later is Niels energieker, 10 kilo 
afgevallen en heeft goede gezondheidswaardes. “Ik heb een leefstijl gevonden die bij mij 

past én die ik vol kan houden. Hierdoor kan ik betere keuzes in mijn leven maken.”

Tekst & foto: www.adaptics.nl

Succesvol 
Vitaliteitscoachtraject

voor Niels Adamse
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Bert Maathuis. 
senior projectleider 

internationale 
projecten

Bert 
Maathuis 
Een begrip binnen 
Wagenborg en ook 
daarbuiten. Hét gezicht 
achter vele transformator 
projecten, zo ook achter 
het project Vierverlaten. 
Maar wie is Bert Maathuis 
nu precies? Wat drijft hem 
en wat daagt hem zo uit 
als senior projectleider 
internationale projecten 
bij Wagenborg Nedlift? 
Wij gingen met hem in 
gesprek.

7 vragen 
aan...

2

1
Sinds wanneer werk je bij Wagenborg Nedlift? 
Hoe ziet jouw carrière er tot nu toe uit? 

‘Inmiddels werk ik al 15,5 jaar voor Wagenborg 
Nedlift. Ik ben begonnen op 1 februari 2006 als 
projectleider. Ik heb mijn opleiding afgerond in 1998; 
eerst hbo Hydrografie en daarna Civiele technologie en 
management aan de Universiteit Twente. 

Mijn carrière startte daarna bij Smit in Rotterdam, waar 
ik aan de slag ging als proposal engineer. Na 2 jaar 
kon ik intern doorgroeien tot bergingsinspecteur, een 
fantastische baan waarin ik heel veel van de wereld heb 
mogen zien. Hierna ben ik gestart als senior projectleider 
bij Wagenborg.’ 

Wat maakt jouw functie leuk en 
uitdagend? 

‘Met name de combinatie tussen aan de ene kant 
het commerciële aspect en aan de andere kant het 
uitvoerende karakter. Het totale plaatje maakt mijn baan 
erg leuk. En ik heb ontzettend veel vrijheid en ruimte in 
mijn functie. Waar voor mij de uitdaging zit is het vinden 
van potentie in bepaalde markten en om vervolgens ons 
netwerk en onze positie in deze markten te verbeteren. 
Gelukkig hebben we hierin al erg veel stappen gezet.’
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3 6

5

4 7

Hoe ben jij het gezicht geworden achter alle 
transformator projecten binnen Wagenborg 
Nedlift? 

Bert lacht en bedenkt zich niet: ‘Hier ben ik vanaf het 
begin af aan eigenlijk ingerold. Toen ik net in dienst was, 
kwam er een enorm transformator project in Noord-
Duitsland op ons pad. Dat heb ik destijds opgepakt en tot 
een goed einde gebracht. Daar is het spreekwoordelijke 
balletje gaan rollen.’

Ook het project Vierverlaten heb jij onder 
jouw hoede genomen. Wat was de grootste 
uitdaging in dit project? 

‘Ten eerste de grootte van het project: 5 enorme 
transformatoren moesten getransporteerd worden. De 
allergrootste uitdaging was tijdens dit project toch wel 
het goed laten verlopen van de overslag, omdat de kade 
bij KWS alleen gebruikt mocht worden onder extreem 
strenge randvoorwaarden.’

Je spreekt met veel passie over je werk, maar 
heb je buiten je werk om ook passies of hob-
by’s? 

‘Voetbal! Ik ben al 16 jaar secretaris van voetbalvereni-
ging STEVO in Geesteren, waar ik ben geboren en 
getogen. Ik ben regelmatig te vinden op het voetbalveld. 
Daarnaast zit ik bij een atletiekvereniging en train ik met 
grote regelmaat recreatief. Ook vind ik het leuk om trail 
wedstrijden te lopen, tot 25 kilometer. Vroeger heb ik 
ook nog als bassist in een band gespeeld, maar door 
tijdgebrek ben ik hiermee gestopt.’

Wat is jouw blik op de toekomst, privé en 
werk? 

Zowel privé als qua werk zou ik graag nog vaker naar 
het buitenland gaan. Ik heb een lijstje met landen waar 
ik graag naartoe zou willen met mijn vrouw, maar dat 
is een plan voor later als we weer met zijn tweeën op 
pad kunnen. Qua werk lijkt het me ook erg leuk om nog 
mooie grote nieuwe projecten in het buitenland te kunnen 
oppakken. 

Welke landen in de wereld heb je al gezien? 

Deze vraag hadden we beter andersom kunnen stellen; 
welke landen niet? Bert somt op: ‘Singapore, Vietnam, 
Pakistan, Bahrein, Verenigde Arabische Emiraten, Qatar, 
Tanzania, Kenia, Soedan, Amerika, Canada, Costa Rica, 
Panama, Brazilië, Hawaï, Istanbul en bijna alle landen in 
Europa. Toch krijg ik nooit genoeg van reizen. Dat blijft 
toch echt ergens vanbinnen kriebelen!’

Paspoort

Naam: Bert Maathuis
Leeftijd: 50 jaar

Thuissituatie: Getrouwd met Miranda, 
samen een zoon en een dochter

Woonplaats: Nijverdal
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Wagenborg Nedlift kleurt steeds groener
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Nieuw materieel: 
Innovatief & duurzaam

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. We leveren hiermee een belangrijke 

bijdrage aan de verduurzaming van bouw- en constructiewerkzaamheden in Nederland én daarbuiten. Hieronder 
volgt een update van de meest recente ontwikkelingen.

5. 
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Modulaire hijsbalken (20 m/110ton)

2 X Sennebogen 5500 Stage V  Motor

3 X Vijzel HPU-E, hyd, DW 4 aansl. 700 bar, 380V

PPU SPMT Z180DE Stage V + remote control

240 stuks composiet rijplaten

2 X vacuümunit composiet rijplaten 

Terreinverharding Geleen

Aggregaat hyd. Elect. Radio, DW

Investeringen Investeringen 20212021
DEMAG AC500-8

Liebherr LTM1150-5.3

2 X Liebherr MK 73-3.1

Liebherr MK 88-4.1

Spierings SK1265-AT6

Komatsu FB20M-2R Elektrisch

2 X Trias 2-assige middenas ballast aanhangwagens

Vijzelboxen

Enerpac Self-locking Cube Jacks (4 X 100t vijzels)

5.1 Composiet rijplaten
In 2021 breidde Wagenborg Nedlift het rijplatenassortiment uit 
met composiet rijplaten. Deze Isotrack X rijplaten zijn gemaakt 
van hoogwaardig thermoplastisch materiaal. Ze kunnen via een 
speciaal systeem aan elkaar gekoppeld worden. 

De ondergrond hoeft niet voorbereid te worden (met zand 
bijvoorbeeld). De composiet rijplaten zijn ook nog eens licht 
van gewicht, waardoor ze in grotere aantallen tegelijk vervoerd 
kunnen worden. Bij elkaar opgeteld leidt het tot een forse 
vermindering in transportbewegingen en een aanzienlijke 
verbeterslag op het gebied van duurzaamheid en efficiency. 

5.2 Computergestuurd vijzelsysteem
De standaard verkrijgbare vijzelsystemen voldeden 
onvoldoende aan de eisen van onze vijzelspecialisten op het 
gebied van veiligheid en duurzaamheid. Daarom ontwikkelde 
onze afdeling Engineering zelf een systeem dat wél aan alle 
eisen voldoet. 

Dit computergestuurde vijzelsysteem bestaat uit vier 
klimvijzelboxen met een capaciteit van 600 ton per stuk. 
Hiermee kunnen objecten tot maximaal 2400 ton omhoog of 
omlaag gebracht worden.

De aansturing van de vijzels gebeurt met behulp van 
multifunctioneel ontworpen hydraulische powerpacks. De 
aandrijving van de powerpacks komt tot stand met 

elektromotoren, waardoor het mogelijk is om stil en schoon te 
werken. Naast de klimvijzels kunnen de powerpacks ook andere 
hydraulische toepassingen aansturen, zoals sledesystemen of 
strandjacks.

5.3 Elektrische vacuümunits 
Eind 2021 werden er twee 5 tons NT-UZRA-40 vacuümunits 
van het merk Nimatech afgeleverd bij Wagenborg Nedlift. Deze 
100% elektrische units zetten we in bij het leggen van onze 
nieuwe composiet en onze stalen rijplaten. 

Bij de aanschaf van de units speelde duurzaamheid een 
belangrijke rol. Daarom zijn de units voorzien van lithium 
batterijen en dat maakt ze volledig elektrisch. Ze hebben een 
verstelbare evenaar en zijn op afstand bedienbaar. 

Het voordeel van deze manier van werken is dat de ondergrond 
niet beschadigd raakt. De platen worden namelijk vacuüm van 
bovenaf opgepakt en niet met een klem.

5.4 Vergroening wagenpark
Al een aantal jaren is Wagenborg Nedlift haar vloot aan het 
vergroenen en aan het verjongen. De duurzaamheidsstrategie 
die we hebben opgesteld bevat concrete doelstellingen die 
zijn vastgesteld tot 2050. Eén van de doelstellingen is het 
reduceren van de CO2 uitstoot: binnen Nederland met 95% en 
binnen Europa met 50%. We hebben dit jaar veel geïnvesteerd 
in nieuw materieel. Duurzaamheid blijft hierbij een belangrijk 
uitgangspunt.
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hun bestemming. Maar hoe dan wel?

Bomen
TenneT boog zich ruim drie jaar geleden 
al over deze vraag. Met speciale 
transportvoertuigen die geschikt zijn 
voor ultrazware lading was het mogelijk 
om de transformatoren op locatie in 
Meeden te krijgen, zo was de gedachte. 
Het transport zou dan via de Hereweg 
in Meeden gaan.

Maar langs deze weg staan veel grote 
en oude bomen die dan flink gesnoeid 
of zelfs verwijderd moesten worden 

Dit bijzondere type transformator 
reguleert de stroomvoorziening tussen 
beide landen.
 
En bijzonder zijn ze, deze 
dwarsregeltransformatoren! Met een 
gewicht van maar liefst 365 ton per stuk 
zijn het de zwaarste transformatoren die 
ooit in Nederland geplaatst zijn. 

Ook de afmetingen liegen er niet om: 
met een hoogte van ruim 6 meter, een 
breedte van 5 meter en een lengte van 
9,5 meter zijn het enorme kolossen. Die 
breng je niet even met een busje naar 

in verband met de hoogte van de 
transportcombinatie. Dat kon niet op de 
sympathie rekenen van de bewoners en 
het gemeentebestuur van Meeden. 

Alternatieve route
De transportspecialisten van 
Wagenborg Nedlift, TenneTs 
transportpartner voor dit project, 
namen op eigen initiatief verschillende 
alternatieve routes onder de loep 
waarbij de bomen gespaard konden 
blijven. Uiteindelijk bleek de route via 
het pas aangelegde windpark de beste 
optie.  

Hoogspanningsstation Meeden bestaat al 50 jaar en is een belangrijke schakel in de nationale 

stroomvoorziening. Daarnaast is er vanuit Meeden een stroomverbinding met Duitsland. 

Door de toename van elektriciteitstransport via deze interconnector is een uitbreiding met drie nieuwe 380 kV 

dwarsregeltransformatoren op station Meeden nodig. Het transport van deze 365 ton zware kolossen was 

een kolfje naar de hand van de transportspecialisten van Wagenborg Nedlift.
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Meesterschap

uiteindelijk allemaal voor elkaar.

65 meter lang
Voor dit bijzondere transport is een zeer 
speciaal transportvoertuig ingezet: een 
zogenoemde girderbridge trailer. Bij 
een girderbridge trailer hangt de lading 
tussen het voor- en achterdeel van het 
transportvoertuig. 

Het gewicht van de last wordt zo 
evenwichtig verdeeld over alle assen. 
Met een ultrazware lading zoals deze 
transformator is dit een heel handige 
oplossing, vooral als het niet mogelijk is 
om een extra breed voertuig in te zetten 

Hiervoor moest dan nog wel een nieuwe 
tijdelijke weg worden aangelegd vanaf 
het windpark tot de Meenteweg. 

Verder waren er op deze route allerlei 
voorzieningen en aanpassingen nodig 
om rotondes, duikers en leidingtracés 
veilig te kunnen passeren. Al met al een 
flinke operatie, ver voordat de start van 
het transport nog maar in zicht was. 

Dankzij de medewerking van 
grondeigenaren, gemeente, de 
eigenaar van het windmolenpark, 
Dorpsraadcoöperatie Meeden en 
vele andere betrokkenen kwam het 

voor de lastverdeling. Die laatste optie is 
wel onderzocht, maar een voertuig van 
ca. 6,5 meter breed paste echt niet op 
de smalle wegen in Meeden.

Als het niet uit de breedte komt, 
dan maar uit de lengte, besloten de 
specialisten van Wagenborg. Met de 
inzet van de uit Engeland afkomstige 
girderbridge kon een passende 
transportcombinatie worden gebouwd 
van maar liefst 65 meter lengte. Het 
totaalgewicht van de combinatie 
inclusief lading kwam daarmee op 625 
ton!

in Meedenin Meeden
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6.1 Klanttevredenheid
Graag willen we weten of onze klanten tevreden zijn over onze 
dienstverlening. Het is belangrijk om de vinger aan de pols te 
houden of ons werk in lijn is met de wensen en verwachtingen 
van de klant. Ook willen we weten wat onze eventuele 
verbeterpunten zijn. 

Daarom zijn we eind 2021 gestart met het samenstellen van een 
digitale klantentevredenheidsenquête. Deze enquête versturen 
we in het eerste kwartaal van 2022 aan onze top 100 klanten. 
De uitkomsten van dit onderzoek leiden tot een onderbouwd

beeld van de klanttevredenheid. Complimenten en eventuele 
klachten registreren we en volgen we op indien nodig.

6.2 Times
Wilt u op de hoogte zijn en blijven van nieuws en achtergronden 
over Wagenborg activiteiten en projecten? Ons company 
magazine Times verschijnt twee keer per jaar en staat boordevol 
spraakmakende interviews, reportages en interessante 
wetenswaardigheden. De nieuwste innovaties en ontwikkelingen 
worden belicht. Met recht een interessant magazine voor zowel 
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klanten, relaties als medewerkers. Times gaat niet alleen over 
Wagenborg projecten en ontwikkelingen in de wereld, maar 
ook over onze klanten en samenwerkingsprojecten. Wij bieden 
onze klanten graag een podium in ons magazine. 

Om ons company magazine ‘Times’ periodiek te ontvangen, 
kunt u mailen naar nedlift.communicatie@wagenborg.com.

6.3 Military Boekelo
De perfecte mix van 'Topsport, Business & Pleasure' en bovenal 
een unieke belevenis: dat is Military Boekelo - Enschede. 

Uit de hele wereld komen topruiters met hun paarden naar 
Oost Nederland om deel te nemen aan één van ’s werelds 
beste Military’s. Wat begon als een hippisch evenement is 
tegenwoordig ook uitgegroeid tot één van de grootste business-
to-business events van Nederland.

In 2021 konden we, na een lange periode van Corona-
maatregelen, onze relaties ontvangen in onze cross country 
hospitality in de buurt van hindernis 22 & 23. Onder het genot 
van een hapje en een drankje, hebben we samen met onze 
relaties genoten van dit mooie sportevenement.

DuurzameDuurzame
klantrelatiesklantrelaties

6.6.
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WAGENBORG NEDLIFT GRONINGEN
Gideonweg 5
9723 BM Groningen, NL
T +31 (0)88 050 51 00
E nedlift@wagenborg.com

WAGENBORG NEDLIFT EEMSHAVEN
Eemshornweg 9
9979 XK Eemshaven, NL 
T +31 (0)88 050 51 00
E nedlift@wagenborg.com

WAGENBORG NEDLIFT MEPPEL
Zomerdijk 9c
7942 JR Meppel, NL 
T +31 (0)88 050 51 00
E nedlift@wagenborg.com 

WAGENBORG NEDLIFT SCHOONEBEEK
Industrieweg 10
7761 PV Schoonebeek, NL 
T +31 (0)88 050 51 00
E nedlift@wagenborg.com

WAGENBORG NEDLIFT HENGELO
Diamantstraat 20
7554 TA Hengelo, NL
T +31 (0)88 050 51 50
E nedlift@wagenborg.com

WAGENBORG NEDLIFT GELEEN
Gate 1, Urmonderbaan 22
6160 BB Geleen, NL
T +31 (0)88 050 51 80
E nedlift@wagenborg.com

WAGENBORG NEDLIFT CAPELLE A/D IJSSEL
Fascinatio Boulevard 562 - unit 3.11
2909 VA Capelle aan den IJssel, Nederland
T +31 (0)88 050 51 50
E nedlift@wagenborg.com

WAGENBORG GmbH
Hopstener Strasse 21
48477 Hörstel-Dreierwalde, DE
T +49 (0)5978 9166-0
E info@wagenborg.de


