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ALGEMEEN 
Algemeen, kwalitatief, arboverantwoord en milieuvrien-
delijk. Alles in onze nieuwsbrief Nr. 17. VEEL LEESPLEZIER!  

Nieuwe collega voor De Wilde 
Mijn naam is Remco Brandenburg en ik 
woon in Maassluis. Ik ben 38 jaar, ge-
trouwd met Rebecca en vader van een 
dochter Dena van 8 en een zoon Mick 
van 1. Mijn vrije tijd besteed ik graag 
met mijn gezin, familie en vrienden. 
Hiervoor heb ik, zoals de meeste van 
jullie weten, 11 jaar bij Sersa gewerkt 

als projectleider. Maar ik was ook vaak op het spoor in di-
verse functies in de uitvoering te vinden. Het afgelopen 
jaar heb ik als Technisch coördinator bij Sima Charters ge-
werkt, tot deze functie bij De Wilde Spoorwegbouw op 
mijn pad kwam. Ik kijk met veel zin en enthousiasme uit 
naar een mooie toekomst bij De Wilde. 

Nieuwe collega De Wilde 
Mijn naam is Guido Verhagen en woon 
in Oosterhout. Ik ben 36 jaar en gebo-
ren en getogen in Made. Ik ben ge-
trouwd met Sandra Verhagen en heb 2 
zoons, Luuk van 1 jaar en Koen van 0 
jaar. Mijn hobby’s zijn karate, moun-
tainbiken en wintersporten. Boven-
dien ga ik graag op vakantie of week-

endjes weg. Voordat ik bij MeetinHolland kwam werken 
heb ik 2.5 jaar bij Strukton Rail, 11.5 jaar bij Dura Vermeer 
Rail Infra gewerkt en het laatste half jaar van 2016 heb ik 
bij BAM rail gewerkt als maatvoerder/werkvoorbereider. 
Mijn avontuur hier is net begonnen en het bevalt me ui-
terst goed. We gaan er een leuke en plezierige tijd van ma-
ken. 

Nieuwe collega voor De Wilde 
Mijn naam is Mitchell Toet en ik woon in 
Sint-Oedenrode. Ik ben 24 jaar en mijn 
hobby’s zijn robotica en gamen. Op dit 
moment ben ik vooral druk bezig met 
het programmeren en hoop binnenkort 
te kunnen starten met de bouw van de 
robot.  Voor mijn start bij De Wilde heb 
ik een opleiding als elektricien gevolgd 

en 3 jaar bij Heijmans gewerkt. Sinds 14 november ben ik 
het team van De Wilde komen versterken en ga met veel 
plezier iedere dag weer aan de slag. Ik hoop dat wij nog 
vele mooie projecten samen mogen maken en kijk uit naar 
de komende uitdagingen. 

 

 

ALGEMEEN 

Kerstborrel 
Op 23-12-2016 vond onze jaarlijkse 
kerstborrel plaats. Hup, iedereen de 
busjes in richting Ermelo, bowlen, 
bierfietsen tot onze eindbestemming 
en daar bleek een fantastisch feestje 
op ons wachtte. Wat was het weer ge-
zellig. Op naar het volgende feestje in 
2017. Wij kijken er met voorvreugde 

naar uit. Hartelijk bedankt familie De Wilde. 

Functiewissel 
Sven van Schaijk is van functie veranderd van MeetinHol-
land naar De Wilde. Daar is de spoorwegtak erg blij mee, 
MeetinHolland iets minder. Gelukkig blijft Sven ons wel 
trouw. Wij hopen dat hij het ook bij spoorwegbouw weer 
naar zijn zin zal hebben. 

Vacatures 
Inmiddels hebben wij weer 2 collega’s bij De Wilde en 
MeetinHolland mogen begroeten. Voorlopig blijkt ons 
clubje bijna compleet. 
Ter vervanging van Sven van Schaijk zijn wij op zoek naar: 

- 1 landmeter voor MeetinHolland 
Ook weten wij uiteraard dat Sven moeilijk te vervangen is. 

Organisatiestructuur 
De organisatie De Wilde NL is in 2016 verder gegroeid om 
voldoende toereikend te zijn voor de uit te voeren werk-
zaamheden, incl. scope uitbreiding.  Hiervoor hebben in 
2016 een aantal veranderingen plaatsgevonden, waaron-
der het herinrichten van de organisatie, het aannemen 
van personeel, het verschuiven van functies en het actua-
liseren van bedrijfsprocessen. 

Afscheid van een mooie samenwerking  
Sinds oktober 2016 hield onze afstudeerder/stagiare (toe-
gepast psycholoog) Kelvin zich bezig met het onderzoek 
over de relatie tussen bedrijfsveiligheid en gedrag. Hij 
heeft een aantal prachtige ideeën ingebracht die ons kun-
nen helpen om het veiligheidsbewustzijn binnen De Wilde 
nog te verhogen. Inmiddels hebben wij onze observatie-
rondes in snagstream geïmplementeerd en ligt er een uit-
gewerkt prestatiebelonings-schema op de plank waarmee 
wij binnenkort kunnen starten. Helemaal toegespitst op 
De Wilde NL. Maar aan iedere stage komt een einde. Vol-
gende week begint hij aan zijn scriptie en hopen wij hem 
in juni weer te mogen verwelkomen (incl. diploma). Kel-
vin, wij wensen jou heel veel succes met afstuderen. ZET 
HEM OP!!! 

Nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief ontvangen jullie begin april 
2017. 

December 2016 
Nieuwsbrief nr. 17 

Extern 
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KWALITEIT 

Managementsysteem 
In 2017 willen wij de nadruk op ons managementsysteem 
leggen. Hiermee willen wij aansluiten bij de nieuwe norm 
ISO 9001:2015. De aanpassingen zijn voor ons belangrijk 
om nog beter aan de wensen van onze klanten te kunnen 
voldoen en ons zelf in de gelegenheid te stellen om een 
effectieve manier van toetsing en beheersing in onze be-
drijfsvoering te integreren. Hierbij wordt meer nadruk ge-
legd op het plannen en beheersen van veranderingen bin-
nen de organisatie en het daarop laten aansluiten van het 
managementsysteem. Ook het onderhouden van kennis 
en kunde binnen ons bedrijf kan van de nieuwe ISO-norm 
profiteren. Tevens ligt de focus sterk op de betrokkenheid 
van het managementteam. Samen het kwaliteitssysteem 
bouwen en beheren, risicogericht denken en het effectief 
omgaan met kansen.  Wij zijn benieuwd wat de nieuwe 
norm ons brengt. Omdenken, dat is de manier van van-
daag! 

Externe audits 
Voor 2017 staan weer volgende externe audits gepland. 

AUDIT 

VCA 

DATUM 

20/21 februari  

STATUS 

Nog open 

Veiligheidsladder 20/22/28 maart Nog open 

ISO 9001 20/21 februari Nog open 

CO2-prestatieladder Nog niet bekend Nog open 

Verklaring beleid en MVO 
Omdat De Wilde ook op het gebied van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen haar steentje wil bijdragen is 
de bestaande beleidsverklaring uitgebreid met kernwaar-
den omtrent MVO. Op die manier hopen wij in de toe-
komst een meerwaarde te kunnen leveren aan het maat-
schappelijke belang door een duurzame bedrijfsvoering. 

Gedragscode De Wilde 
Binnen de Wilde houden wij ons aan een aantal gedrags-
regels die ook voor onze onderaannemers, leveranciers en 
inleners gelden. Op deze manier willen wij deze graag voor 
2017 weer een keer onder de aandacht brengen. 

 Voel je verantwoordelijk 

 Denk mee en meld 

 Weet dat je werkplek veilig is (LMRA) 

 Praat met elkaar en waarschuw elkaar 

 Spreek elkaar aan op ongewenst gedrag 

 Orde en netheid op de werkplek 

 Hou je aan de Life Saving Rules van ProRail 

Dit geldt uiteraard ook voor onze onderaannemers, leve-
ranciers en ZZP’ers.  

 

KWALITEIT 

Matschappelijk verantwoord ondernemen 
Naast ons Veiligheid en Gezondheid gedragscode streven 
wij ook naar een gedragscode op het gebied van MVO.  

 Niet discrimineren of intimideren van minderheden 

 Veilig werken op de projecten  

 Rekening houden met belanghebbenden en onze om-
geving 

 Geen dwang en kinderarbeid toepassen 

 Respecteren van de internationale arbeidsvoorwaar-
den en omstandigheden van de ILO 

 Voldoen aan wet en regelgeving op het gebied van ar-
beidsomstandigheden 

 Scheiden en inzichtelijk maken van afval en afvalstro-
men 

 Bundelen van transportbewegingen 

 Beperken van CO2-emissies 

 Hanteert de waarden oprechtheid, rechtvaardigheid 
en integriteit 

 Communiceert open en transparant 

Veiligheidslunch 
In december is de eerste veiligheidslunch binnen De Wilde 
geïntroduceerd. Dit was een groot succes. Tijdens de bij-
eenkomst zijn de binnengekomen meldingen in 2016 be-
sproken, zijn er verbetermaatregelen bedacht, is er een 
quiz en een toolbox gehouden en hebben wij uiteraard ge-
zellig met elkaar geluncht. Doel van de lunch was het ge-
zamenlijke praten over veiligheid en het uitwerken van 2 
verbetermaatregelen die De Wilde bedrijfsbreed kan om-
zetten.  Na uitwerken van de groepsopdrachten kon er op 
de beste maatregel gestemd worden. De winnende maat-
regel was:  

 Het realiseren van ruime voorbereiding voor start 
projecten 

Maar ook nr. 2 en 3 worden zijn inmiddels opgepakt. 

 Verbetering van het reparatiesysteem 

 Afwijkende projecten vooraf gezamenlijk met de 
ploeg bespreken  

Door het grote succes staan er voor 2017 weer 2 veilig-
heidslunches gepland. 

Interne audit even iets anders 
Onze nieuwe KAM-Coördinator heeft in Q4-2016, op een 
voor ons geheel nieuwe manier, invulling gegeven aan het 
kennismaken van ons bedrijf en het toetsen van onze be-
drijfsprocessen. Zij heeft samen met de ploegen 2 dien-
sten van 6 en 12 uur meegedraaid. Ze heeft spoor gelegd, 
ingemeten, geboord, gelijmd verwijderd en opgebouwd. 
Hoe kun je bedrijfsprocessen nou beter toetsen? Zeg wat 
je doet! Doe wat je zegt en toon het aan! De uitkomsten 
zijn opgenomen in een interne audit verslag.  
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ARBO & VEILIGHEID 

Opslag gevaarlijke stoffen 
De opslag voor onze gevaarlijke stoffen is in Vianen volle-
dig vernieuwd. Er is een hele dag druk gewerkt om alles 
op te ruimen, uit te sorteren, te rangschikken en op nieuw 
in te richten. Ook is er een nieuwe veiligheidskast en gas-
flessenvoorziening aangeschaft. Wij zijn weer helemaal up 
to date. 

Ziekte van Weil 
In onze RI&E is een nieuw risico opgenomen genoemd “de 
ziekte van Weil” ook bekend als de rattenziekte. Hierbij 
gaat het om een infectieziekte die veroorzaakt wordt door 
de bacterie leptospira die door dierlijk urine in water voor-
komt. Door het gebruik van slootwater bestaat er een ver-
hoogde kans op besmetting. De overdracht vindt plaats 
via kleine wondjes, ogen, mond of neus.  Symptomen zijn 
vergelijkbaar met de griep. Hoge koorts, vermoeidheid, 
spierpijn, rode ogen maar ook leverontsteking en bloedin-
gen. Besmetting kan door beschermende handelingen 
voorkomen worden, zoals het dragen van handschoenen 
en zorgvuldig handenwassen. Gelukkig zijn er binnen De 
Wilde nog geen gevallen bekend. In februari wordt dit on-
derwerp in een toolbox besproken. 

Chroom-6 
Het dekmiddel Chroom-6 wordt op dit moment landelijk 
onderzocht i.v.m. gezondheidsrisico’s. De verbinding 
komt voor in verf en coatings die tussen 1960-1980 zijn 
gebruikt bij bescherming tegen corrosie van metalen of 
houten kunstwerken. Op dit moment wordt de branche 
geacht om geen werkzaamheden (schuren, slijpen, boren, 
branden en lassen) aan objecten uit te voeren waarvan de 
aanwezigheid van Chroom-6 niet uit te sluiten is. Is de 
kans op Chroom-6 wel aanwezig moet er een saneringsbe-
drijf ingeschakeld worden. Chroom-6 veroorzaakt moge-
lijk longkanker, verandering van DNA, onvruchtbaarheid 
en irritaties aan ademhalingswegen, ogen en huid en is 
zeer milieugevaarlijk. 

Observatierondes 
In 2016 is er een nieuwe manier in snagstream ontwikkeld 
om de observatierondes door de veiligheidscoaches on-
line uit te laten voeren. Dit is zeker een meerwaarde om-
dat er ook handvaten worden aangereikt waarop per 
werkzaamheid gelet kan worden. In totaal zijn er 50 ob-
servaties uitgevoerd.  

Hoeklijnen 
Een van de top 3 risico’s waar De Wilde mee te maken 
heeft is struikelgevaar. Om dit risico verder te minimalise-
ren zijn wij op onze projecten begonnen om alle hoeklij-
nen in een opvallend gele kleur te schilderen. De komende 
tijd zal uitwijzen of de maatregel doeltreffend is. 

ARBO & VEILIGHEID 

Melden van gevaarlijke situaties 
In 2016 zijn in totaal 36 meldingen gemaakt. 

Conclusie trends uit meldingen 
Procedures, houding en gedragen kennis en kunde zijn 
nog steeds de 3 belangrijkste oorzaken van onze meldin-
gen. In Q4 kwamen er ineens ook 8x omgevingsfactoren 
als basisrisico bij. Hiermee worden bijvoorbeeld slechte 
verlichting, slechte zicht, smalle doorgangen etc. bedoeld.  
Om op de top 3 risico’s incl. de “omgevingsfactoren” in 
2017 beter in te kunnen spelen is het belangrijk om het 
maken van meldingen te blijven stimuleren. Op die manier 
willen wij proberen dit soort risico’s al vooraf te signaleren 
en uit te kunnen schakelen. Hiervoor is er een nieuw pres-
tatiebeloningssysteem bedacht om het melden van ge-
vaarlijke situaties te stimuleren en het veiligheidsbewust-
zijn te verhogen. De aangepaste basis risico factoren in de 
meldingenlijst, de oorzaken en beheersmaatregelen zijn 
inmiddels duidelijker aan elkaar gekoppeld. 

Veiligheidsquiz 
Op de laatste dag van de vakantie wilden wij checken wat 
onze medewerker in de laatste paar maanden hebben 
onthouden van alle veiligheidscampagnes die wij hebben 
gevoerd. Via www.menti.com kwamen er volgende on-
derwerpen aan bod: meest voorkomende oorzaak van on-
gevallen binnen De Wilde, gevaarlijke stoffen, valbeveili-
ging, onder spanning staande bovenleidingen, fysieke 
belasting, gehoorbescherming, mobiel bellen langs het 
spoor. Dit is een interactieve manier om met elkaar kennis 
op te vragen, te delen en erover in gesprek te gaan. 

http://www.menti.com/
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MILIEU 
Resultaten 2016 
Scope 1 
De doelstellingen voor 2016 op het gebied van brandstof-
reductie en gebruik aardgas is in 2016 niet behaald. Er is 
98,7 ton meer CO2 uitgestoten dan in 2013. 

2016 (1e helft) Ton: 157,1 2013 (1e helft) Ton: 110,1 

2016 (totaal) Ton: 327,0 2013 (1e helft) Ton: 228,3 

Scope 2 
De doelstelling voor 2016 op het gebied van CO2-reductie 
voor stroom was behaald. Door het toepassen van groene 
stroom was de uitstoot van emissie voor elektriciteit op 0. 
Wel komt door het toepassen van laadpalen thuis weer 
grijze stroom bij in kwartaal 4.  

2016 (1e helft) Ton: 0 2013 (1e helft) Ton: 0,2 

2016 (totaal) Ton: 0,5 2013 (totaal) Ton: 0,5 

Scope 3 
De subdoelstelling m.b.t. de CO2-reductie uit de indirecte 
spoorstaafbevestigingen waren halverwege 2016 al be-
haald.  21 ton reductie i.p.v. 9 ton. 

De subdoelstelling m.b.t. de CO2-reductie uit het externe 
transport is niet behaald. 1 ton reductie i.p.v. 3 ton. 

De totale doelstelling van 12 ton is behaald door de hoge 
reductie van de indirecte spoorstaafbevestiging. 

De laatste cijfers moeten echter nog verwerkt worden en 
kunnen pas in de nieuwsbrief 18 worden meegenomen. 

In 2017 wordt een nieuwe ketenanalyse uitgevoerd om 
nieuwe reductiebronnen te vinden voor De Wilde. 

Carbon Footprint totaal 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MILIEU 

Nieuwe Maatregelen voor 2017 
Scope 1: 

 Nieuwe personenauto’s met A of B-label, maar liever 
nog hybride voertuigen; 

 Nieuwe bestelbussen uit de top 10 “zuinige bestelbus-
sen” 

 In kaart brengen van mogelijke bezuinigingen door 
energiezuinig materieel; 

 Beperken van voertuigkilometers door meer carpoo-
len of beter inplannen personen en kleine transpor-
ten. 

 Deelname aan keteninitiatief Nederland CO2 neutraal 
en bijeenkomsten “reductie CO2-emissie wagenpark” 

Scope 2: 

 Good housekeeping, d.w.z. verlichting en verwarming 
uitdoen in ruimtes waar niemand is, etc., blijven sti-
muleren 

 Meer inzicht krijgen in de verdeling van het elektrici-
teitsverbruik in het nieuwe pand 

 Elektrisch laden door gebruik nieuwe shell-pasjes en 
laadstations thuis 

Scope 3: 
1. Inzet van 2e generatie volautomatische boorlorry ver-

hogen 
2. Optimalisatie in logistieke planning en afstemming 

met transporteur 

3. Het voortzetten van het onderzoek tot recyclen van 
kurkrubberplaten i.s.m. Alom 

4. Uitvoeren nieuwe ketenanalyse ter vervanging van in-
directe spoorstaafbevestiging 

5. Acties uit oude ketenanalyse voortzetten 

Nieuwe bestelbussen 

Er zijn in 2016 een aantal nieuwe bestelbussen aange-
schaft met het oog op energiezuinig en milieubewust.  
Hiermee hopen wij ook in 2017 weer een bijdrage te kun-
nen leveren aan de CO2-reductie binnen onze branche.  

Keten-initiatief “Nederland CO2-neutraal” 

Het blijft moeilijk om ieder jaar weer stappen te maken in 
het reduceren van onze grootste CO2-emmissiebron bin-
nen De Wilde - het brandstofverbruik. Om hier toch in de 
toekomst nog reductie te kunnen boeken neemt De Wilde 
deel aan het keteninitiatief “Nederland CO2-neutraal” 
waarin wij de groep wagenpark komen versterken om 
nieuwe ideeën met elkaar te bespreken. 

Help ons 
Goede ideeën voor energiebesparing zijn altijd welkom! 
Schroom niet om deze ideeën met ons te delen. Dit kan 
via CO2@dewildebv.nl. 

mailto:CO2@dewildebv.nl

