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voor strategisch

onderhoud...

Welkom bij deze eerste nieuwsbrief van Hemubo Almere, die voortaan tweemaal per jaar naar onze relaties wordt
verstuurd. De aanpak, denkwijze en visie van Hemubo Almere op renovatie en strategisch onderhoud staan hierin cen-
traal en worden met praktijkvoorbeelden toegelicht. In dit nummer:

Grote onderhoudsbeurt van zendmast

Goede werkvoorbereiding
is goud waard

Constante kwaliteitsverbetering op basis van het INK-managementmodel

‘Als we iets doen, dan doen we het goed’

Project Geluidsisolatie Schiphol fase 2

Logistiek als 
kritieke succesfactor

Creativiteit en innovatief vermogen leidt tot laagste prijsniveau



Rob van Hemert, 
algemeen directeur 
van Hemubo Almere.
“Hemubo Almere
heeft op het terrein
van onderhoud en
renovatie alle discipli-
nes onder één dak.
Dat is onze grote
kracht.”

Hemubo Almere is een samenwer-
kingsverband van zeven bedrijven
met verschillende disciplines. Ieder
afzonderlijk bedrijf heeft zijn eigen
identiteit en z’n eigen gezicht naar
buiten, maar valt wel onder de grote
Hemubo Almere paraplu. Hemubo
Almere werkt landelijk en is gespeci-
aliseerd in renovatie en onderhoud
en werkt onder andere voor woning-
corporaties, institutionele beleggers
en overheden. Met de zeven dochter-
bedrijven heeft Hemubo Almere op
dit moment alle disciplines in huis
voor complete renovatie- en onder-
houdstrajecten.

‘Als een project zich aandient, gaan we kijken
welk bedrijf daar het meest geschikt voor is’,
vertelt Rob van Hemert. Hij is algemeen
directeur van Hemubo Almere. ‘Want Hemubo
Almere heeft op het terrein van onderhoud en

renovatie alle disciplines onder één dak. Dat
is onze grote kracht. Een voorbeeld is het
geluidsisolatieproject Uilenstede in
Amstelveen. Naast de geluidsisolatie van alle
woningen op het complex moet daar ook
beton hersteld worden en is er sprake van
schilderwerk. Dus daar zien we een co-pro-
ductie van Hemubo Bouwgroep, De Leeuw
Schilderwerken en Hemubo Betonherstel. Bij
dit soort multidisciplinaire projecten stellen we
intern één projectleider aan die verantwoorde-
lijk is voor het hele project, de planning, de
kwaliteit en de kosten. De klant heeft dan één
aanspreekpunt, ondanks het feit dat daar
meerdere disciplines en bedrijven aan het
werk zijn. Zo houden we de lijnen kort.’

Eredivisie
Hemubo Almere is aangesloten bij de WVB,
de werkgeversvereniging van vastgoed -
onderhoud en afwerkingsbedrijven. De aan-
gesloten bedrijven zijn toonaangevend in de
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Constante kwaliteitsverbetering op basis van het INK-managementmodel 

‘Als we iets doen,
dan doen we het goed’

Van Hemert: ‘We wer-
ken veel voor woning-
corporaties en heb-
ben daar altijd met
bewoners te maken,
die steeds meer
eisen. Het is de kunst
daar goed op in te
spelen en te zorgen
dat er geen klachten
zijn.’



totale onderhoudsbranche en onderscheiden
zich door het leveren van optimale kwaliteit.
‘Je moet aan verschillende criteria voldoen
om lid te kunnen worden en te blijven’, aldus
Rob van Hemert. TNO toetst de aangesloten
bedrijven. ‘Voor Hemubo Almere is dit de
kans om zich als kwaliteitsbedrijf te onder-
scheiden, want de WVB is een soort eredivi-
sie onder de renovatie- en onderhoudsbedrij-
ven’, stelt Rob van Hemert. Alle WVB-leden
hebben zich gezamenlijk geconformeerd aan
een constante kwaliteitsverbetering en een
resultaatgerichte bedrijfsvoering op basis van
het INK model. Dit is een complex proces,
waarin de WVB zich laat adviseren en bij-
staan door diverse externe experts, waaron-
der TNO Industrie. Deze toetst periodiek hoe
het is gesteld met de invoering van het INK-
model binnen de bedrijven. Dat gebeurt door

middel van een benchmarkingonderzoek,
waaruit naar voren komt hoe de WVB-leden
zich ten opzichte van elkaar en de markt ver-
houden op het gebied van organisatie en
kwaliteit. 

INK-managementmodel
Rob van Hemert: ‘Bij Hemubo Almere zijn we
sinds begin dit jaar bezig om het INK-mana-
gementmodel in te voeren. Dit model is geba-
seerd op het Total Quality Management
(TQM). Het is weliswaar een hele papierwin-
kel, maar we zijn er van overtuigd dat dit de
goede weg is, dus gaan we er keihard tegen-
aan. En uit het periodieke benchmarking-
onderzoek van TNO blijkt dat we in vergelij-

king met andere bedrijven ver voor liggen op
schema.’
‘Voor klanten zal er niet zo heel erg veel ver-
anderen’, stelt Rob van Hemert, ‘we blijven
de kwaliteit leveren, zoals de klanten van ons
gewend zijn. Waar we wel veel bewuster mee
bezig zijn, is de onderlinge samenwerking en
communicatie van de zeven bedrijven binnen
Hemubo Almere. Iedereen moet dezelfde
wijze van denken krijgen, dezelfde manier
van omgaan met kwaliteit. In die samenwer-
king zit onze kracht, want met alle disciplines
onder één dak kunnen we snel en goed
inspelen op vragen van onze klanten.’

Kwaliteitslat steeds hoger
‘Kwaliteit is een belangrijke onderscheidende
factor in onze markt. We leggen de kwaliteits-
lat voor onszelf steeds hoger. Alleen door

keer op keer kwaliteit te leveren bouwen we
met opdrachtgevers een langetermijnrelatie
op. En dat is goed voor de continuïteit’, zegt
Rob van Hemert. ‘We werken veel voor
woningcorporaties en hebben daar altijd met
bewoners te maken, die steeds veeleisender
worden. Het is de kunst daar goed op in te
spelen en te zorgen dat er geen klachten zijn.
Want als een woningbouwcorporatie tijdens
een renovatie- of verbouwtraject geen proble-
men heeft met de bewoners dan is dat weer
een pluspunt voor ons.’

Strategisch onderhoud
‘Veel van onze klanten doen aan strategisch
voorraadbeheer. Vanuit onze eigen vakdisci-
pline denken we mee met woningcorporaties
en institutionele beleggers, zowel technisch
als financieel (wat betreft budgettering). We
maken dan verschillende instandhoudings-
scenario’s (voor 5, 10, 15 jaar of langer). Dan
kunnen klanten zelf kiezen, afhankelijk van
wat ze met een complex willen en het
beschikbare budget. Een ander voorbeeld
van strategisch onderhoud is het doorlopende
onderhoudscontract dat we hebben afgeslo-
ten bij het Winkelcentrum Groot
Gelderlandplein in Amsterdam. Elke twee
weken wordt alle schade geïnventariseerd en
direct hersteld. Zo zorgen we ervoor dat alles
er representatief blijft uitzien. Ook in dat geval
is het weer handig dat we alle disciplines
onder één dak hebben’, stelt Rob van Hemert
tot besluit.

Belangrijk te
weten is wat
het zakendoen
met een WVB-
lid-bedrijf  de
opdrachtgever
oplevert:

• Hoge kwaliteit tegen
de laagst mogelijke 
kosten. 

• Objectief door 
derden meetbaar en
controleerbaar. 

• Budgetzekerheid 
gedurende de vast-
gestelde contract-
periode. 

• Besparing op onder-
houdskosten (soms 
tot 25%) en uren-
besteding van uw 
technische dienst. 

• Overzichtelijkheid, 
inzichtelijkheid en 
daardoor volledige 
controle. 

• Planmatige opzet en
uitvoering. 

• Eén opdracht-
nemende en verant-
woordelijke partij. 

• Periodieke controle 
op ondernemings-
kwaliteit middels 
ISO. 

• Kwaliteitsbegelei-
ding van lidbedrijven
door TNO of andere 
externe advies-
bureaus. 

• Volledige aandacht 
voor het welzijn van 
uw bewoners of 
gebruikers. 
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“Alleen als kwaliteitsbedrijf
heb je toekomst”

De voordelen
van het
zakendoen
met een WVB-
lidbedrijf

Een onderneming die
zich lid mag noemen
van de WVB biedt
opdrachtgevers bij-
zonder hoogwaardige
onderhoudspresta-
ties. Niet omdat de
aangesloten bedrij-
ven dat zelf vinden,
maar omdat zij kun-
nen voldoen aan de
strenge lidmaat-
schapscriteria van de
WVB. Het lidmaat-
schap van de WVB
betekent ook dat de
onderhoudsonderne-
ming voorop loopt in
innovaties op techno-
logisch, organisato-
risch en financieel-
contractueel terrein.

Hemubo Almere visie
op onderhoud winkel-
centrum Groot
Gelderland-plein
(Amsterdam): schades
direct herstellen voor-
komt verdere schade
(sneeuwbal-effect) 



bestek van zo’n 22  weken is de hele toren
van top tot teen aangepakt: rot beton verwij-
deren, slecht beton repareren en daarna
een verflaagsysteem aanbrengen met een
garantieperiode van 25 jaar. 

Werkvoorbereiding 
‘Het is al met al een complexe opdracht’,
verteld Martin Israël, ‘niet alleen door de
hoogte en de stralingsrisico’s, maar ook
omdat er zoveel partijen bij betrokken zijn
waarmee afstemming dient plaats te vinden.
Want KPN verhuurt plekken voor schotels
en antennes aan bijvoorbeeld NOZEMA en
diverse GSM aanbieders. Met elk van die
partijen moet worden afgestemd wanneer
een schotel moet worden verplaatst als
onze steiger moet worden verschoven. De
schotels die op het bordes staan, moeten
dan tijdelijk even buiten het bordes worden
geplaatst. Het vereist een geweldige plan-
ning op alles op tijd te laten gebeuren. Alles
is vastgelegd in een werkplan, met afge-
sproken data waarop welke dingen gebeu-

Betonherstel is overal hetzelfde.
Maar het wordt uniek als we dat op
90 meter hoogte moeten doen met
de wind om de oren.
In Hoogersmilde heeft Hemubo
Almere onlangs betonherstel en
schilderwerk verricht aan de zend-
mast, zodat er de eerste 25 jaar
niets meer aan hoeft te gebeuren.
Werken op zo’n hoogte, met stra-
lingsrisico’s door de schotels en
antennes, maakt dat veiligheid,
werkvoorbereiding, planning en
coördinatie sleutelbegrippen zijn.

‘De toren in Hoogersmilde is de vijfde toren,
die door Hemubo Betonherstel in opdracht
van KPN is uitgevoerd’, steekt Martin Israël
van wal, ‘eerder volgden al de zendmasten
in Loon op Zand, Mierlo, Roosendaal en
Markelo’. Hij is hoofduitvoerder van Hemubo
Betonherstel en is als zodanig verantwoor-
delijk voor planning en coördinatie, kwaliteit,
veiligheid en algeheel toezicht. In een tijds-

Op die hoogtes heb-
ben we veel last van
wind. Gereedschap,
verfblikken, hand-
schoenen, alles kan
wegwaaien.
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Stralingsrisico door
schotels en anten-
nes.

Grote onderhoudsbeurt van zendmast

Goede werkvoorbereiding 
is goud waard
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ren. Deze data zijn keihard. Zowel voor de
betrokken externe partijen als voor Hemubo
Almere. Want als wij moeten wachten op
derden om verder te kunnen werken kost
dat geld en vice versa. 

Weer en wind
Met een hoogte van 90 meter voor het
betonnen gedeelte, plus bijna 250 meter
van de stalen antennemast, steekt de toren
ruim boven het landschap uit. Op die hoog-
tes hebben we veel last van wind. Het
gereedschap waait weg, de blikken waaien
weg, handschoenen waaien weg, etc. Er
mag dus ’s avonds niets achterblijven dat
nog naar beneden kan waaien. 
‘Dat hebben we allemaal vastgelegd in een
veiligheidsplan, dat we vooraf maken en
met alle betrokken partijen doorspreken’,
zegt Martin Israël. Rolsteigers op de bordes-
sen moeten vast staan en moeten op die
hoogte ook geaard zijn. De steiger zelf is
natuurlijk ook geaard. Veiligheid voor alles,
want je bent verbonden met het hoogste
punt in de omgeving, waar de bliksem nog
wel eens wil inslaan. We moeten voorkomen
dat er zich persoonlijke ongelukken voor-
doen.

Verankerde steigers
Ook de steigerbouw bij een betonnen kolos
van 90 meter hoog is een verhaal apart.
Zo’n toren is een heel uniek bouwsel. Voor
de veiligheid en stabiliteit moet de steiger
om de zoveel meter zijn verankerd aan de
toren. De ankerpunten  moeten een bepaal-
de trekkracht kunnen hebben, want tegen
de steiger aan wordt een personenlift
gebouwd, zodat personen en materiaal bui-
tenom naar 90 meter hoogte kunnen wor-
den vervoerd. Het is specialistisch werk,
zowel voor de steigerbouwer als voor ons.
Een concurrent die destijds met een toren in
Tjerkgaast bezig was, kwam bij een eerder
uitgevoerd project in Markelo kijken hoe
Hemubo Almere de steiger bouwde. Martin
Israël trots: ‘Dat geeft wel een kick, dat men
onze expertise komt afkijken wat betreft vei-
ligheid.’

Stralingsgevaar
Door de schotels op de verschillende bor-
dessen hebben we op iedere toren te
maken met sterke en minder sterke stralin-
gen, waarmee we in de uitvoering rekening
dienen te houden. Dit wordt dagelijks in
kaart gebracht door KPN. Op deze kaart
staat waar we wel en niet voor mogen
staan. ‘Zo’n schotel is net een magnetron’,
licht Martin Israël toe, ‘hoe sterker de stra-
ling, des te sneller warmt iemand op.’ Met

Speciale betonverf
met een hoogwaardi-
ge kwaliteit die 25
jaar gegarandeerd
aan de gestelde kwa-
liteitseisen voldoet.
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een speciale Radman-meter wordt de stra-
ling goed in de gaten gehouden. ‘Boven de
62 MegaHerz lopen we het gevaar om op
te warmen. We mogen drie minuten in zo’n
omgeving werken en daarna moeten we
weer afkoelen.’ Al het personeel heeft spe-
ciaal hiervoor verplicht een voorlichtings-
ochtend over stralingsgevaar moeten bijwo-
nen. 

Korte lijnen
Voor alle projecten waarbij meerdere
Hemubo Almere bedrijven betrokken zijn,
geldt dat er één aanspreekpunt wordt aan-
gesteld en dat is de projectleider. In dit
geval was dat Martin Israël van Hemubo
Betonherstel. Deze heeft namens Hemubo
Almere de belangen van alle betrokken
Hemubo Almere-bedrijven behartigd en de
prijsafspraken gemaakt met de klant. Zeker
in dit geval waar het vooral op een goede
planning en coördinatie aankwam, zijn korte
lijnen en de mate van flexibiliteit van groot
belang. Omdat Hemubo Almere alle discipli-
nes onder één dak heeft en bovendien veel
materialen in eigen beheer heeft (hangbrug-
gen, rolsteigers, hoogwerkers en noem
maar op) is Hemubo Almere flexibeler dan
een gewone aannemer, die afhankelijk is
van de flexibiliteit en bereidheid van onder-
aannemers en verhuurbedrijven. Bovendien
is er één partij met wie je afrekent en die je
op het eindresultaat kunt aanspreken.

Zo’n schotel is net
een magnetron. Hoe
sterker de straling,
des te sneller warm
je op.

Tegen de steiger aan
is een personenlift
gebouwd.
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Als onderdeel van het Project
Geluidsisolatie Schiphol fase 2 heeft
Hemubo Bouwgroep de opdracht
gekregen van Intermezzo, Stichting
Jongerenhuisvesting te Amstelveen
om voor eind 2003 alle woningen en
gebouwen in Uilenstede van geluids-
isolatie te voorzien. Elke dag worden
8 woningen opgeleverd. Het project is
tot op het uur gepland. Een uitzonder-
lijke logistieke operatie.

De organisatie op de bouwplaats is bepalend
voor het slagen van dit project. Zowel in finan-
ciële zin als wat betreft het geleverde kwali-
teitsniveau. Iedere dag worden afspraken
gemaakt met de bewoners, vaak tot op het uur
nauwkeurig. Dat houdt in dat iedere dag de
geraamde productie gemaakt moet worden.
‘Het mag niet uitlopen, want anders hebben we
enorme problemen met afspraken voor de vol-
gende dagen’, zegt Leo Verlaan. Hij is com-
mercieel directeur van de Hemubo Bouwgroep. 

Uilenstede
De geluidsisolatie-opdracht is verdeeld in twee
gedeelten. Bij perceel A gaat het om zes hoog-
bouwtorens van 14 verdiepingen met identieke

wooneenheden. Perceel B betreft alle overige
gebouwen op het terrein van Uilenstede. Het
gaat hier om gestapelde bouw van 3 verdiepin-
gen met 4 torentjes van 7 bouwlagen daartus-
sen, waarbij er meer variatie is tussen de ver-
schillende woningen. De opdracht is de houten
kozijnen met enkel glas te vervangen door
kunststof kozijnen. Deze zijn voorzien van hele
dikke geluidsisolerende beglazing met daarin
een geluidsisolerend ventilatierooster (een
zogenaamde suskast). In totaal moeten circa
3000 woningen van geluidsisolatie worden
voorzien.

Multidisciplinair
Hemubo Almere heeft in Uilenstede een ande-
re opdracht lopen die gelijktijdig met de
geluidsisolatieopdracht wordt uitgevoerd. Het
gaat hier om planmatig onderhoud, betonher-
stelwerkzaamheden en schilderwerk van de
balkons. Deze twee opdrachten worden door
Hemubo Almere simultaan uitgevoerd. De
hoofduitvoerder van Hemubo Bouwgroep plant
en coördineert alle door Hemubo Almere uit te
voeren werkzaamheden en fungeert voor de
opdrachtgever als centraal aanspreekpunt. Er
is een nauwkeurig tijdschema waarop alle acti-
viteiten staan ingepland. In dit schema wordt
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Project Geluidsisolatie Schiphol fase 2

Logistiek als 
krititieke succesfactor
Creativiteit en innovatief vermogen leidt tot laagste prijsniveau

Leo Verlaan, 
commercieel direc-
teur van de Hemubo
Bouwgroep: ‘Bij
Uilenstede is er spra-
ke van een prestatie-
bestek. ‘Dat betekent
dat we moeten aan-
tonen dat we de
afgesproken prestatie
ten aanzien van de
geluidsisolatie ook
hebben geleverd.’ Het was goedkoper

om het bestaande
kozijn er helemaal uit
te halen en een com-
pleet nieuw stelkozijn
te timmeren.

Houten kozijnen met
enkel glas worden
vervangen door
kunststof kozijnen
met hele dikke
geluidsisolerende
beglazing.



In totaal moeten circa
3000 woningen van
geluidsisolatie worden
voorzien.

uitdrukkelijk rekening gehouden met bewoners-
belangen. 

Proefwoningen
Bij Uilenstede is er sprake van een prestatie-
bestek. ‘Dat betekent dat we moeten aantonen
dat we de afgesproken prestatie ten aanzien
van de geluidsisolatie ook hebben geleverd.
Daarom voert Couwberg-Huygen, een onaf-
hankelijk akoestisch adviesbureau, in opdracht
van Hemubo Bouwgroep periodieke controle-
metingen uit. Want zowel de eerste woning als
de laatste moeten aan de geluidsreductie-
eisen voldoen. 
Bij het begin van het werk hebben we testen
uitgevoerd om de meest efficiënte werkwijze te
ontdekken. In een aantal proefwoningen is het
nieuwe kunststof kozijn ingebouwd, waarbij
verschillende inbouwmethodes zijn uitgepro-
beerd. Een van de alternatieven was om het
bestaande kozijnhout te beschouwen als stel-
kozijn, maar dit werkte niet. Er moest zoveel
aan gebeuren dat op basis van een kostenba-
ten-analyse al snel duidelijk werd dat het
goedkoper was om het bestaande kozijn er
helemaal uit te halen en een compleet nieuw
stelkozijn te timmeren om daarin het nieuwe
kunststofkozijn te plaatsen’, vertelt Leo
Verlaan. 

Openbare aanbesteding
Het geluidsisolatieproject Uilenstede is open-
baar aanbesteed, mede omdat het project
door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat
wordt gefinancierd. Feitelijk waren het twee
opdrachten die los van elkaar werden gepre-
senteerd (perceel A en perceel B). Leo
Verlaan: ‘We hebben toen bij de opdrachtgever
(Intermezzo Stichting Jongerenhuisvesting,
Amstelveen) een leidraad opgevraagd en na
het invullen van het nodige papierwerk deden
we mee aan de voorselectie. Want niet iedere
aannemer komt in aanmerking om een aanbie-
ding te mogen maken.’ Uiteindelijk zijn zeven
bedrijven doorgedrongen tot de eindselectie,
waarna we op basis van bestek en tekeningen
mochten gaan rekenen. Twee van de zeven
hadden een rechtstreekse relatie met de
kunststofindustrie en als zodanig alleen inte-
resse in perceel A met de identieke woningen
en dus identieke kozijnen.
‘Hemubo Bouwgroep heeft een vlijmscherpe
aanbieding gemaakt om een concurrerend
prijsniveau af te kunnen geven. Natuurlijk was
het kostentechnisch voor ons in sommige
opzichten voordelig dat we al ter plekke onder-
houdswerkzaamheden verrichtten. Maar uitein-
delijk heeft onze creatieve en innovatieve
benadering ten aanzien van het logistieke pro-
ces ongetwijfeld de doorslag gegeven’, zegt
Leo Verlaan.  

voor strategisch onderhoud...
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Kunststof panelen en
platen glas van 170
kg moesten naar de
14e verdieping en
lager worden
gebracht

Het project
Geluidsisolatie
Schiphol (Progis)
richt zich op wonin-
gen die vallen
binnen de zoge-
naamde 40 Ke- of
de 26 LAeq-geluids-
zone. Dit zijn wonin-
gen die een relatief
hoge geluidsbe-
lasting hebben,
omdat ze dicht bij
Schiphol liggen. Op
de kaart hiernaast
worden zowel de
contouren voor het
vierbanenstelsel als
voor het vijfbanen-
stelsel aangegeven. 

De hoofduitvoerder
plant en coördineert
alle werkzaamheden
en fungeert voor de
opdrachtgever als
centraal aanspreek-
punt.

illustratie: Project Geluidsisolatie Schiphol (Progis)

Innovatief
‘Binnen Hemubo Almere hebben we in de loop
van de tijd veel kennis opgebouwd over hoe je
spullen van de begane grond naar verdieping
x brengt met minimale kosten en maximaal
resultaat. We zetten niet klakkeloos een stei-
ger neer of hoogwerkers van meer dan 200
euro per uur. 
In dit geval moest al het materiaal inclusief
kunststof panelen en platen glas van 170 kg
per stuk naar de 14e verdieping en lager wor-
den gebracht. We hebben ervoor gekozen om
dit met speciale lieren te doen, waardoor we
fors konden besparen op steigers en hoogwer-
kers. Op deze wijze heeft Hemubo Almere de
aanneemkosten zo laag mogelijk weten te
houden. Het moet in de praktijk uiteraard wel
kloppen, want bij een inschattingsfout loopt het
uit op een fiasco. Maar op basis van onze
ervaring bij eerdere werken wisten we dat het
kon. Zo heeft creativiteit en innovatief vermo-
gen op het terrein van logistiek geleid tot het
laagste prijsniveau’, aldus Leo Verlaan.



KAM-systeem
De Hemubo Almere groep is aangesloten bij
diverse vak- en branche-organisaties en
beschikt over alle, voor de branche relevante
certificaten. De certificeringen zijn o.a. ver-
leend op basis van het binnen de gehele
groep van toepassing zijnde KAM-systeem.
Daarin zijn de criteria vastgelegd waaraan
kwaliteitszorg, arbeidsomstandigheden en
milieuzorg moeten voldoen. Dit systeem wordt
continu bewaakt en verbeterd.

Kwaliteit
Het doel van het kwaliteitsmanagement-
systeem is de klanttevredenheid te verhogen.
Het begrijpen van de huidige (en toekomstige!)
behoeften van de klanten is daarbij essentieel.
Het streven van Hemubo Almere is er op
gericht om de verwachtingen van de klant zo
mogelijk te overtreffen.
Door Hemubo Almere wordt voortdurend
onderzocht hoe een geleverd product wordt
gewaardeerd. Hiervan kan onze organisatie
veel leren en verbeteringen kunnen zo tijdig
worden doorgevoerd.

Arbeidsomstandigheden
Kwaliteit kunnen we slechts leveren met
gemotiveerde en betrokken medewerkers.
Naast naleving van alle relevante wetten is
ook het bevorderen van vakbekwaamheid 
van belang om deze betrokkenheid te bewerk-
stelligen. Het continu bijscholen van medewer-
kers is daarom een vast onderdeel van het
kwaliteitsbeleid.

Milieuzorg
Het belang van een zorgvuldige omgang met
het milieu is voor iedereen duidelijk. Alle bedrij-
ven binnen Hemubo Almere werken vanzelf-
sprekend binnen de wettelijke milieunormen en
beschikken over de benodigde vergunningen.
Daarnaast stelt Hemubo Almere zich als doel
om ook de milieubelastingen die zijn toege-
staan, tot het minimum te beperken.

Total Quality Management (TQM)
De directie van Hemubo Almere heeft het INK-
managementmodel omarmd. Het doel van dit
model is te komen tot een excellente organisa-
tie door middel van TQM. Een excellente orga-
nisatie wordt gekenmerkt door leiderschap met
lef, resultaatgerichtheid, continu verbeteren,

transparantie en samenwerking. Eén
van de uitgangspunten van het

managementmodel is het
"voortdurend verbeteren".

Het is de brandstof
waarop de organisatie
draait.

Nieuwe
huisstijl

Recentelijk is de
huisstijl van
Hemubo Almere
gerestyled. Alle
ondernemingen
binnen de
Hemubo Almere
groep houden
hun eigen naam
en identiteit,
maar door de
restyling zijn de
bedrijven voor-
taan wel beter
herkenbaar als
Hemubo Almere
bedrijf. De resty-
ling is merkbaar
op onze website,
in onze folders
en in andere
uitingen. Maar in
de praktijk zult u
het meeste mer-
ken van de aan-
passing van de
bedrijfskleding.
Grijs en groen
voeren voortaan
de boventoon.
De logo’s achter-
op maken het
verschil.

voor strategisch onderhoud...
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Erkend door de Raad voor Accreditatie

NEN-EN-ISO 900
EN-026

Erkend door de Raad voor Accreditatie

NEN-EN-ISO 9002
EN-165

voor strategisch

onderhoud...

De bedrijven binnen Hemubo Almere BV:

Hemubo Betonherstel BV
Tel. 036- 549 27 00
Fax 036 - 549 27 09

De Smale BV Schilderwerken
Tel. 036 - 549 27 20
Fax 036 - 549 27 29

Mulder Schilders BV
Tel. 036 - 549 27 30
Fax 036 - 549 27 39

Hemubo Bouwgroep BV
Tel. 036 - 549 27 40
Fax 036 - 549 27 49

Hemubo Betontechniek BV
Tel. 036 - 549 27 10
Fax 036 - 549 27 19

De Leeuw Schilderwerken BV
Tel. 036 - 549 27 50
Fax 036 - 549 27 59

Renoplan BV  Hekwerkrenovatie
Tel. 036 - 549 27 60
Fax 036 - 549 27 69 

De bedrijven worden centraal geleid vanuit
Almere - De Vaart. Het centrale adres is:

Hemubo Almere BV
Remmingweg 45
1332 BD Almere - De Vaart
Telefoon 036 - 549 27 00
Telefax 036 - 549 27 09

De gezamenlijke website kunt u vinden op:
www.hemubo.nl

COLOFON

Redactie & Grafische productie

De Vries& Co Communicatie BV, Utrecht


