60 jaar

jubileum-editie

60 jaar is een serieuze leeftijd!

Met het diamanten feest van
VEBO voor de deur vind ik het
een eer om het voorwoord te
mogen schrijven voor deze
jubileumuitgave van ’t Lateitje.
60 jaar is een serieuze leeftijd en

een heuse mijlpaal. Proficiat! Dat
jullie dit mogen vieren, mag duidelijk zijn. VEBO, dat in 1956 op de
Oude Schans begon, is uitgegroeid
tot een van de grotere bedrijven in
de gemeente Bunschoten en niet
meer weg te denken uit Bunschoten-Spakenburg.
Dat VEBO niet meer weg te denken is, is maar goed ook. Er werken veel mensen uit het dorp en
de omliggende gemeenten. VEBO
zorgt voor werkgelegenheid, biedt
medewerkers sociale contacten, inkomen en status. Je bent tenslotte
trots als je bij VEBO werkt! In deze
jubileumuitgave zijn onder meer
verhalen van (oud-)werknemers te
lezen. Zij werkten en werken vaak
lang bij VEBO en hebben hier mooie

herinneringen aan overgehouden.
Ook nu wordt er gewerkt met plezier, is er oog voor elkaar en hart
voor de zaak!
Met een goede locatie op De Kronkels staat VEBO na de bouwcrisis
overeind. Ook daarvoor hulde!
Terugkijkend op de afgelopen jaren
is het niet altijd even gemakkelijk
geweest. Blaakte het bedrijf bij het
50-jarig bestaan van gezondheid,
toch werd ook VEBO getroffen door
de bouwcrisis. De economische
ontwikkelingen hebben een grote
rol gespeeld de afgelopen jaren.
Ondanks zwaar weer en de onvermijdelijke pijnlijke reorganisaties
bleef VEBO gelukkig bestaan. Innovatie is daarbij essentieel: voor de
ontwikkeling van onze economie en

Als een klein bedrijf groot wordt ...

Het ontstaan van de OR
Zoals nagenoeg bij ieder begin
nend bedrijf was er ook bij Vebo in
de beginjaren geen sprake van
een ondernemingsraad (OR). Ster
ker nog, in die tijd kende men het
begrip OR niet eens.
Zo rond 1980 werd een eerste vorm
van overleg tussen directie en
Vebo-medewerkers opgericht. Dit
zogenaamde ‘combi-overleg’ bestond uit ca. 10 man. Toenmalig directeur Steven van den Bos leidde
deze vergadering die tevens werd
bijgewoond door een aantal van de
toenmalige afdelingschefs.
Van overheidswege werd het in
1990 verplicht een officiële ondernemingsraad op te richten. De eerste leden waren toen onder meer
Roel de Graaf, Jan van Tamelen,
Gert Hop, Arnold de Graaf en Henk
Koelewijn.
Gaandeweg ontwikkelde de OR
zich. Onder meer doordat er voor
de leden diverse (externe) cursussen werden georganiseerd.
Alhoewel men in eerste instantie
de OR niet zo zag zitten, (dat was
allemaal wel wat te officieel), bleek
het later goed te werken en groeide het vertrouwen snel. Vanuit de
OR is destijds de oprichting van een
volwaardige EHBO tot stand gekomen, die later overging in de huidige BHV.
Toen Vebo in 1997 werd overgenomen door Heijmans, brak er een
geheel nieuwe periode aan voor de
OR van Vebo. Deze ging toen op in
de OR HIP (Heijmans Industrie en
Productie).
Vanaf 2005 kwam er naast de OR
bij Vebo ook een OC met als leden
(Op de foto van links naar rechts):

Arnold de Graaf (OC), Hans Maris
(OC), Juul de Graaf (OR en COR),
Jos van de Glind (OC), Gerard van
den Engelenburg (OR), Karel ter
Beek (OR) en Janno Voets (OR)
In de afgelopen jaren was de OR
betrokken bij tal van belangrijke
besluitvormingen. Zoals in 2003

bij het samengaan van Nehobo
en Vebo, waarbij werd besloten
Nehobo-vestiging te sluiten.
Tevens was de OR betrokken bij de
overname van Vebo door BTE in
2006.
Een ander ‘hoofdpijndossier’ van
de OR was de omvorming van het

daarmee voor de werknemers en
de welvaart. Dat de hardwerkende
Spakenburgers graag een bijdrage
leveren aan de gunstige prestaties
van het bedrijf, moge duidelijk zijn.
De economie knapt op en de
woningmarkt trekt aan. De toekomst ziet er weer rooskleuriger uit
dan tijdens de periode tussen het
50- en 60-jarige bestaan. Met een
optimistische blik op de toekomst
wens ik iedereen een gezellig jubileumfeest toe en nog vele plezierige jaren in een goede werksfeer en
met positieve bedrijfsresultaten!

Even voorstellen, wie is Henny?
Melis van de Groep,
Burgemeester van de gemeente
Bunschoten

Vebo pensioenstelsel. De pensioencommissie was in 2007-2009 een
intensief onderwerp waar de OR
een heel goede externe adviseur
bij had betrokken. Zo goed dat de
adviseur van de kant van Vebo niet
staande bleef. Uiteindelijk leverde
het voor dat moment een goede
regeling op.
Daarnaast waren er de twee grote
reorganisaties. Waarbij de afwegingen tussen het bedrijfsbelang
aan de ene kant en de belangen
van de vertegenwoordigde medewerkers best lastig is geweest.
Inmiddels is de Vebo OR onderdeel
van de grote BTE OR (de COR).
De huidige Vebo-afvaardiging van
de OR bestaat uit 7 personen:
Henk Koelewijn (vz.), Wim Koelewijn
(secr.), Karel ter Beek (COR-afgevaardigde), Jan de Graaf, Johan
Brinkman, Jerke de Ruiter en
André Hakvoort. Gemiddeld eens
per maand komt de ondernemingsraad in vergadering bijeen.

’t Lateitje: hoe het begon
Wat is een bedrijf zonder personeelsorgaan. Al bijna 14 jaar lang ontvangen de medewerkers van Vebo
‘t Lateitje. De eerste berichten over
dit ‘Vebo clubblad’ dateren uit eind
2002. Een vergadering, bestaande
uit Frank van den Bos, Evelien Beekhuis, Tony Janssen, Arjan Koelewijn
en Wilitha Koelewijn beleggen een
eerste bijeenkomst.
Dit resulteert in januari 2003 in een
eerste uitgave van het Vebo personeelsblad. In deze uitgave werden
de lezers uitgedaagd; verzin een
naam voor het enige echte Vebo
personeelsorgaan. Vele inzendingen

volgden, waaruit uiteindelijk werd
gekozen voor de naam ’t Lateitje.
Verantwoordelijk voor deze inzending was Tiko van de Groep. Toelichting op deze keus: de naam schetst
de historie van Vebo en heeft raakvlakken met beton en staal.
16 jaar eerder, eind 1986, werd al
eens een poging gedaan om een
personeelsblad te laten verschijnen. Precies twee nummers hield
dit toenmalige initiatief stand. Daarna werd niets meer vernomen van
de toenmalige redactie. Toeval of
niet, ook toen startte men met een
‘naamloos exemplaar’. Of er ooit

Henny Koelewijn

een naam is ingezonden, is door
de huidige redactie helaas niet te
achterhalen! Gelukkig mocht een
tweede poging wel slagen. Inmiddels dus al bijna 14 jaar verder is er
nog steeds sprake van een structurele uitgave van ’t Lateitje. Natuurlijk is er gedurende deze jaren best
wel wat aan verandering opgetreden. Kijk alleen al naar de samenstelling van de redactie toentertijd.
Als grootste verandering zal door
de lezers zijn ervaren de verandering van de papieren uitgave naar
een digitaal exemplaar. Vanwege
kostenbesparing werd in een voor
Vebo moeilijke economische perio-

Ik ben 59 jaar en al 40 jaar getrouwd
met Jaap. We hebben 3 kinderen,
2 dochters en een zoon.
Inmiddels trotse en dankbare oma
van 9 kleinkinderen. 7 stoere jongens
en 2 stoere meiden! Wat kan ik van ze
genieten!
Sinds 6 jaar werk ik als assistentbegeleider van mensen met een
beperking en ben helemaal op mijn
plaats in die functie. Intensief maar
vooral ook dankbaar werk.
Ik heb bij Vebo gewerkt van april 1995
tot juni 2013. Mijn functie was
telefoniste/ receptioniste.
De voornaamste werkzaamheden
waren natuurlijk het aannemen van
de telefoon en het te woord staan van
bezoekers. Daarbij ook licht administratief werk. Wat mij uit die tijd vooral
is bijgebleven, is dat we de klus met elkaar klaarden, we waren er voor elkaar.
Er was tussen de drukke werkzaamheden door ruimte voor een grapje, o
zo belangrijk voor de sfeer onderling!
Vebo was in die tijd een prachtbedrijf!
De toekomst voor Vebo en hoe ik die
zie? Het is moeilijk om de toekomst te
voorspellen maar ik hoop dat Vebo ook
zijn 70-jarig jubileum mag vieren !

de gekozen voor deze nieuwe wijze
van verspreiden. Niet iedereen was
daar even gelukkig mee …
Met hulp van de inbreng van
diverse collega’s brengt de huidige
redactie vijfmaal per jaar een
Lateitje uit. Onder andere met
een bijdrage van een van de Vebocolumnisten. Daar waar een nieuwtje niet lang geheim blijft, mag niet
onbenoemd blijven dat de collega’s
verantwoordelijk voor dit laatste
nog steeds anoniem opereren.
Dit feit wordt door de redactie
nog steeds als het best bewaarde
geheim van Vebo beschouwd.
De redactie van ’t Lateitje feliciteert
Vebo van harte met het 60-jarig
bestaan!

60 jaar VEBO

Van den Bos
& Vebo
Jan Koelewijn
Even voorstellen, wie is Jan?
Ik ben Jan Koelewijn 53 jaar, ben
getrouwd en heb vier kinderen (een
zoon en drie dochters) en twee kleindochters.
Ik ben in veel zaken geïnteresseerd
en kom daardoor tijd tekort om al die
leuke dingen te kunnen doen die ik
zou willen doen. Gelukkig lukt het mij
om toch om het een en ander te doen
zoals reizen, onderwaterfotografie,
duiken, lezen en sporten.
Ik ben in september 1982 begonnen
bij Vebo, ik werd om kwart voor twaalf
gebeld met de mededeling dat ik kon
komen werken bij Vebo en moest me
om kwart voor één melden bij Driek
Duijst, kwam bij zwarte Klaas op de
heftruck terecht en was ‘s avonds om
kwart voor acht weer thuis. Dat was de
tijd waarin er nog geen portaalkraan
bij Vebo was en elk zes-bij-tien-lateitje
met de hand werd weggelegd op het
tasveld.
Ik ben teamleider GP. Dit houdt in dat
ik verantwoordelijk ben voor het op de
juiste wijze vervaardigen van het Grote
Prefab in Hal 3, met de medewerkers
die daar werkzaam zijn. Dit betekent
dat je fungeert als vraagbaak binnen
Vebo voor diverse afdelingen, veel aan
voorbereiding doet zodat het soepel
loopt binnen de afdeling, daarnaast
probeert om het een beetje gezellig te
houden met elkaar en daar waar problemen opdoemen dit met elkaar op te
lossen. Al met al een veelzijdige job.
Ik heb Vebo altijd een prettig bedrijf
gevonden, anders zou ik hier niet
zolang werkzaam zijn. Toch is er ten
opzichte van voorheen veel veranderd
en dat heeft alles te maken met de verschillende overnames die er geweest
zijn. Vebo is Vebo niet meer, en dat is
op sommige momenten jammer omdat
het dan voelbaar is. Voor mij is Vebo
nog steeds een mooi bedrijf om voor
te werken, vanwege de groep mensen
waarmee ik direct te maken heb in mijn
werk, én vanwege de mooie producten
die we met elkaar maken.
In de toekomst kijken is moeilijk.
Toch denk ik dat Vebo een bedrijf
is waarvoor een mooie toekomst is
weggelegd. Er zijn veel mogelijkheden
voor Vebo op het gebied van nieuwe
producten en betonsoorten. Alleen
zullen we daar met elkaar energie in
moeten stoppen. Ook is het belangrijk
om iets te doen aan binding met medewerkers. Ik denk dat we hierin vanuit
de onderneming meer mogelijkheden
moeten creëren, maar er ook energie
in moeten en willen stoppen. Het zijn
vaak de kleine dingen die het hem
doen. Als we dat willen, dan zal de
toekomst er voor Vebo goed uitzien.

De naam ‘Van den Bos’ is onlosmakelijk verbonden met het bedrijf Vebo.
Dit begon al in 1956. De plaatselijke
aannemer Frank van den Bos legde met een viertal anderen de basis
voor wat nu geldt als een van de grotere prefabbetonfabrieken in Nederland. Begonnen in een aantal oude
loodsen aan de Oude Schans werd
de basis gelegd voor het bedrijf waar
anno 2016 bijna 200 werknemers
hun boterham verdienen. Zijn zoon
Steven van den Bos volgde al snel. Hij
trad datzelfde jaar in dienst en nam
in 1958 de bestuurstaken van zijn vader over. Samen met Jaap Dijkhuizen
en Steven Koelewijn vormde hij vanaf
dat moment de driekoppige directie

van het bedrijf, dat zich naast de woningbouw tevens (en later zelfs volledig) bezighield met de productie van
granito aanrechtbladen. Pas in 1966
werd gestart met de productie van de
inmiddels zeer bekende 60 x 100 mm
Vebo-latei.
Met Steven van den Bos aan het
roer werden goede en slechte tijden
beleefd. De overgang van granieten
aanrechtbladen naar Vebo-lateien
ontstond niet uit luxe. De komst van
de roestvaststalen aanrechtbladen
deed het granito exemplaar uit de
mode raken. Ontslagen dreigden, en
om dit te voorkomen moest gezocht
worden naar nieuwe mogelijkheden.

1956
Het zogenaamde Vebokon aanrechtblad sneuvelde, de Vebo-latei bleef.
Vebo werd steeds meer een autoriteit op het gebied van betonproducten. Het personeelsbestand werd
groter en groter. Er werd van locatie
gewisseld. In 1971 werd de vestiging
op industrieterrein De Kronkels een
feit. Inmiddels is Vebo alweer 45 jaar
op deze plek gevestigd! Na 34 jaar
scheidden op 14 september 1990
de wegen van algemeen directeur
Steven van den Bos en ‘zijn’ Vebo. Uit
handen van toenmalig burgemeester Groen ontving hij een koninklijke
onderscheiding en werd hij benoemd
tot Ridder in de Orde van OranjeNassau. Hij werd daarbij geroemd om
zijn gedegen vakkennis en grote inzet
waardoor Vebo van aanrechtbladenfabriek geworden is tot specialist op
het gebied van prefab betonproducten.
Op 6 februari 1980 treedt ook de
zoon van Steven, Frank van den Bos,
in dienst. Drie generaties Van den
Bos zijn een feit. Zijn dienstverband
duurde in totaal 35 jaar. Hij is actief
op diverse afdelingen en functies, om
uiteindelijk, net als zijn opa en vader,
toe te treden tot het directieteam van
Vebo. Dit bestond toentertijd tevens
uit Jan Dekker, Driek Duyst en Driek
van Diermen. Gezamenlijk zwaaien
zij gedurende een lange periode de
scepter. In deze periode vinden vele
ontwikkelingen plaats binnen de
Vebo-organisatie.
Ontwikkelingen
op het gebied van automatisering
(zowel in de productie als op kantoor) en diverse uitbreidingen van
de locaties. Inmiddels is dan van een

2016
echt familiebedrijf geen sprake meer,
nadat Vebo in 1997 werd overgenomen door Heijmans. Inmiddels maakt
Vebo al 10 jaar onderdeel uit van de
BTE Groep.
In deze laatste periode leidde de toenmalige algemeen directeur Frank van
den Bos een tweetal reorganisaties.
Van een groot aantal medewerkers
moest vanwege de aanhoudende
crisis gedwongen afscheid genomen
worden. Een zware periode in de geschiedenis van Vebo.
Op 1 april 2014 zwaait Frank van den
Bos af als algemeen directeur. Hiermee werd een bepalende periode
afgesloten. Immers, van de afgelopen 60 jaar heeft de naam Van den
Bos bijna 58 jaar onderdeel van Vebo
uitgemaakt. Een periode waarin het
bedrijf werd gevormd en zich steeds
verder doorontwikkelde. Eerst zelfstandig, later als onderdeel van een
groter geheel.
Voor de Vebo-medewerkers zijn aandacht en zorg, voor elkaar als collega’s en een ieders achterban altijd
van grote waarde geweest. Het is
mede aan de familie Van den Bos te
danken dat dit sociale aspect in het
DNA van Vebo en zijn medewerkers
verankerd is.

Kwaliteit, Arbo en Milieu in de afgelopen 60 jaar
Sinds ongeveer 1970, toen
Vebo neerstreek op industrie
terrein De Kronkels, wordt
aandacht gegeven aan Kwali
teit, Arbo en Milieu.

ren 70 werd een fulltime-productie
leider/ betontechnoloog aangesteld. Dit was de heer Jan Boer. In
die tijd ging Jan Koelewijn hem assisteren en ook een opleiding voor
betontechnoloog volgen.

Kwaliteitsdienst

Omdat Jan Koelewijn de heer Jan
Boer binnen afzienbare tijd opvolgde en van agrarische afkomst
was, werd zijn (bij)naam al heel
snel: Jan Boertje. Begin jaren 80
werd er in de betonbranche een
trend zichtbaar van het certificeren van de betonproducten. Vebo
was hier op tijd bij en heeft in 1984
het KOMO-productcertificaat voor
Bouwelementen van Beton gehaald.

De kwaliteitscontrole begon in de
mallenmakerij. Deze was destijds
gevestigd achter het kantoor, op
de plek waar op dit moment de
houtenmallenmakerij is gevestigd.
Begin jaren 70 werd ook voor de
afdeling voorspanning een kwaliteitscontroleur aangesteld. Dit was
de heer Hildebrand, een specialist
in voorspanning. Halverwege de ja-

Deze certificering loopt nu nog
steeds! Op dat moment werd er
een kwaliteitssysteem opgezet en
moesten er controles uitgevoerd
worden.
Het kwaliteitssysteem werd in de
jaren 90 uitgebreid tot een ISO
9001-waardig systeem.
In 1996 heeft Vebo dan ook dit
ISO 9001-certificaat behaald. In
feestcentrum ‘t Haantje werd de
officiële uitreiking gedaan onder
het genot van een hapje en een
drankje. In 1999 werd deze certificering zelfs uitgebreid met Arbo en
Milieu. Vebo was toen het eerste
bedrijf in de betonbranche die dat
behaald had.

Veiligheid/Arbo/Milieu
Het was vroeger een andere tijd.
In de beginjaren van Vebo was er
weinig aandacht voor veiligheid
en arbo. Iedereen zorgde zelf,
tegen een vergoeding, voor bedrijfskleding en schoenen. De
meeste collega’s liepen in een overall en op werkschoenen of klompen.
Stalen neuzen waren toen nog niet
verplicht en ook niet gebruikelijk.
Gehoorkappen en andere gehoorbescherming kwamen ook pas later.
Vanuit die tijd zijn er veel mensen
die nu thuis hun tv erg hard hebben
staan! Voor milieu was ook weinig
aandacht, alleen een gebruiksvergunning van de gemeente voldeed.
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Public relations door de jaren heen
Al ver voordat de term public
relations bekend werd, hield Vebo
zich bezig met het promoten van de
eigen producten. Zo dateren de
eerste reclame-uitingen uit 1969,
toen het kunststof Vebokon aanrechtblad op de markt kwam. Door
medewerker Jaap Dijkhuizen werd
een folder ontworpen, met op de
voorkant een potloodtekening van
de lokale schilder Klaas Zwaan. En
wat anders was hierop te zien dan
de werf van Spakenburg! Naast aandacht voor de aanrechtbladen was
er ruimte gelaten voor de voor
gespannen lateien en de neuslateien, de dorpels en de claustraelementen.

In 1976 startte de samenwerking
met een marketingbureau. De eerste lateienhandleiding werd ontworpen, tevens waren zij medeverantwoordelijk voor de ‘geboorte’ van
het eerste Vebo-logo. Op diverse
plaatsen presenteerde ons bedrijf
zich, ondermeer op verschillende
bouwgerelateerde beurzen in Zuidlaren, Utrecht en Maastricht.
De naam Vebo groeide in bekendheid. Het bedrijf werd meer en meer
gezien als de specialist op het gebied van prefab betonlateien. Er
werd gestart met de ontwikkeling
van documentatie, tot voor kort nog
een veelgebruikte papieren hand
leiding voor veel van onze klanten.

Henk Hoebé
Even voorstellen, wie is Henk?

Ik ben getrouwd met Simone, we
komen van oorsprong vanuit Duiven
(bij Arnhem), we wonen in Amersfoort,
hebben drie kinderen waarvan één
getrouwd en de andere wonen samen.
Sinds februari 2015 heb een nieuwe
titel namelijk die van opa. We hebben
één kleindochter.
Ik ben sinds januari 1993 bij Vebo Staal
werkzaam en echt een man van het
eerste uur. Ik ben gestart met Jan
Broekroelofs en David Westrik. Daarna
kwamen er collega’s bij zoals Paul, Bob,
Mario en Theo en groeide het Vebo
Staal-team verder erg snel. In m’n
loopbaan bij Staal heb ik veel gedaan,
in het begin deed ik alles. Van offerte
aanvragen tot verkoopgesprekken,
werkvoorbereiding, productietekeningen, begeleiding en orders klaarzetten
in het magazijn.
We werden groter en de taken werden
meer verdeeld, en konden we spreken
van diverse afdelingen. Ikzelf ben altijd
met de commercie voor Vebo Staal
bezig geweest. Daarnaast had ik veel
contacten met leveranciers en onze
co-makers.
De huidige werkzaamheden zijn op dit
moment commercieel gericht, samen
met Bart bewerk en bewaak ik het

rayon Zuid. Ieder op zijn specialisme,
maar ook zeker samen. We streven
naar combi-orders, om zo de sterke
kant van de combinatie Vebo Beton en
Vebo Staal te promoten.
Ik heb altijd met plezier bij Vebo gewerkt, zag Vebo Staal als ‘mijn’ bedrijf
doordat het groter werd. Toen Vebo
verkocht werd, kreeg je wel een verandering van sfeer in het bedrijf. Dat
merkte je, het gebeurde gewoon.
De ‘oude garde’ ging met de vut of pensioen, een deel is helaas al overleden.
Taken werden herverdeeld, er kwamen
nieuwe leidinggevenden, daardoor ook
andere meningen, beleid en visie. Daar
moesten we met z’n allen aan wennen.
Door de crisis hebben we veel collega’s
zien vertrekken, noodzakelijk maar wel
pijnlijk. Het was een spannende, stressvolle tijd en ook: hoe overleven we deze
periode met de collega’s die konden
blijven? Meer werk met veel minder
handjes, Vebo heeft als organisatie wel
een knauw gehad. Ik ben van mening
dat we blij en dankbaar mogen zijn dat
Adriaan van Erk mogelijkheden zag in
de BTE Groep. En dus ook in Vebo. Ik
hoop van harte dat dit zo blijft en dat
we met elkaar weer mogen en kunnen
groeien. Het oude Vebo komt niet meer
terug, maar ik heb vertrouwen dat we
ons kunnen blijven waarmaken. Dat we
vanuit BTE de mogelijkheden blijven
krijgen, en deze kunnen benutten. En
dat op deze manier Vebo als één organisatie mag blijven voortbestaan.

Een nu nog bekende kreet uit deze
periode luidt: ‘Haal Vebo erbij, voor
elk soort latei’. Wellicht nog bekender is de slogan: ‘Vebo de kopzorg, u
de lateien’. Verantwoordelijk hiervoor was het reclamebureau waar
we tot op de dag van vandaag mee
samenwerken.
Niet alleen adverteren zorgde voor
een grote naamsbekendheid voor
het merk Vebo. Al jarenlang speelt
Vebo een grote maatschappelijke
rol in vooral de lokale gemeenschap.
Op het gebied van sport, cultuur en
kunst werd in de vorm van sponsoring regelmatig een bijdrage geleverd aan diverse verenigingen. Vele
lokale initiatieven mochten zoals

gezegd op de steun van Vebo rekenen. Vaak ook voetbalgerelateerd.
Na de laatste recessie is de broekriem op het gebied van sponsoring
flink aangetrokken. Begrijpelijk! Geld
dat er niet is, kun je niet uitgeven.
Dit gold tevens voor de uitingen in
de vorm van bijvoorbeeld advertenties. Naar andere manieren van promotie werd gezocht. Zo zijn we sinds
een aantal jaren actief op social
media: LinkedIn en Twitter, we zijn
er te vinden! De papieren documentatie is vervangen door de altijd
up-to-date
Productselector,
te
vinden op onze website. Want deze
bijna 60-jarige gaat met z’n tijd
mee!

Angela Veltman
Even voorstellen, wie is Angela?
Ik ben getrouwd met Michel en heb
twee kinderen: dochter Anna (5 jaar)
en zoon Sam (3 jaar).
Ik ben in dienst sinds 13 oktober 2003
en heb kortgeleden mijn 12,5-jarig
jubileum gevierd. Ik zit sinds oktober
op de afdeling calculatie beton. De
werkzaamheden van calculatie beton
& staal zijn samengevoegd. Mijn werkzaamheden: het verwerken van de mail
(aanvragen/wijzigingen/nota’s etc.), offertes verzenden naar de klant, invoeren van offertes, ondersteunen van de
afdeling calculatie en verkoop staal, en
nog veel meer. Ik vind Vebo een goed
bedrijf. Ik hoop dat het goed blijft gaan
en heb daar ook alle vertrouwen in. De
markt is stijgende en ik denk dat er in
2016 weer goede resultaten gehaald
zullen worden.

Boumeester: van Barneveld
naar Bunschoten
In 1986-1987 werd de firma
Boumeester uit Barneveld door
Vebo overgenomen. De nu nog bij
Vebo werkende medewerkers uit
de ‘Boumeester-tijd’ blikken te
rug.
In de jaren 80 was er al sprake van
contact tussen de firma’s Vebo en
Boumeester. Zo werden in het Barneveldse producten gemaakt die Vebo
niet kon maken. Dit betrof o.a. het
‘kleine werk’, het zogenaamde KBSP
zoals dat heden ten dage wordt
genoemd. In 1985 deed zich het
probleem voor dat er voor de toenmalige directeur Henk Boumeester
geen opvolging was. Vebo zocht naar
uitbreiding van de productieruimte,
die op De Kronkels niet aanwezig was.
Deze beide feiten resulteerden erin
dat de firma Boumeester in 1986-1987
werd overgenomen door Vebo.
In 1989-1990 kon Vebo op De Kronkels enkele panden in het bezit krijgen.
Toen werd er in 1991 voor gekozen de
productie vanuit Barneveld over te
hevelen naar Bunschoten. Dit gold
tevens voor de eigen houten mallenmakerij. Het normeringssysteem
dat werd gehanteerd in Barneveld is
tevens geïntroduceerd in Bunschoten.
We kunnen wel stellen dat er heel veel
gespecialiseerde kennis naar Vebo
kwam.
Genoemde verhuizing werd door het
personeel ‘ontdekt’ op een wel heel
bijzondere manier. Elke vrijdag werd
er een vette hap gehaald bij de ‘snack-

maatjes’ op het industrieterrein in
Barneveld. Marten Koops was degene die de betreffende dag aan de
beurt was om de vette hap te halen.
Hij kwam terug met het verhaal dat
wij als bedrijf zouden verhuizen naar
Bunschoten. Een vertegenwoordiger
die bij beide bedrijven kwam vertelde
dit. Hij feliciteerde Marten hiermee,
terwijl er bij ons nog niks bekend was!
Het werken bij Boumeester was in de
jaren 80 niet te vergelijken met de
huidige praktijk. In de ochtend werd
alles gelost en ingesteld. Je moet je
voorstellen dat de mallen van toen
niet meer waren dan een bodemplaat
waar 4 plankjes omheen bevestigd waren, vastgehouden door een paar lijmklemmen. Schoorsteen-bovenplaten
werden gestort zoals ze op de bouw
werden weggelegd. Dit betekende dus
dat het beton schuin omhoog moest
worden afgewerkt. De oude betonmolen kon door iedereen bediend worden
en als beton te dik was werd er gewoon
een emmertje water bij gegooid. De
toeslagmaterialen lagen buiten, dus
als de winter begon was alles bevroren en kon er geen beton worden gedraaid. Het beton werd in zogenaamde ‘japanners’ (een grote kruiwagen
met 2 wielen aan de zijkant) vanaf de
betonmolen naar de mallen gereden.
Hier werd het beton met een schep of,
als het dunne beton was, met een emmer in de mal gegooid. De wapening
werd dan in het beton gedrukt, dekking was niet zo heel erg belangrijk …
dachten we met de wijsheid van toen.

Dirk Van Diermen
Even voorstellen, wie is Dirk?
Ik ben ondertussen 73 jaar, 50 jaar
getrouwd met Annie en we hebben
een dochter en drie jongens, en vijf
kleinkinderen. Dus veel om dankbaar
voor te zijn.
Ik werkte van 1977 tot 2002 bij Vebo.
Na eerst een aantal jaren in de bouw te
hebben gewerkt, ben ik begonnen op
de tekenkamer met het uittekenen van
toen hoofdzakelijk lateien van allerlei
afmetingen. Later is dat groot prefab
geworden, zoals galerij- en balkoplaten. Na een aantal jaren heb ik de
leiding over de afdeling gekregen.
Er werd hard gewerkt om alles op tijd
te kunnen leveren en om fouten te
voorkomen. Ook werden er steeds
nieuwe producten ontwikkeld om de
bouw te kunnen blijven bedienen.
Vebo was een echt Spakenburgs bedrijf: hard werken en niet zeuren. Maar
ook had men oog voor elkaar en de
lijnen naar de directie waren zeer kort,
wat een voordeel was. Ik heb er met
plezier 25 jaar gewerkt. Vebo zal een
gestroomlijnd toeleveringsbedrijf voor
de bouw moeten worden met steeds
nieuwe producten, een goede kwaliteit
en betrouwbare levertijden. Zo zie ik
hun toekomst!

60 jaar VEBO

1956

2016

De Personeelvereniging
tafelgoochelaar, of de karikaturist die
van de diverse collega’s in no time
een hilarische tekening maakte. Op
de terugreis op station Haarlem een
stop voor een ijsje en een optreden,
en ’s avonds op tijd weer thuis.

Al sinds jaar en dag heeft Vebo een
actieve personeelsvereniging. Deze
werd al in 1969 (!) opgericht en or
ganiseerde in de loop der jaren tal
van activiteiten. Ongeacht de acti
viteit werd voor de winst fanatiek
gestreden, immers winst beteken
de eeuwige roem voor de komende
weken, terwijl verlies …
De kaartavonden waren legendarisch. Fanatiek werd er gestreden
om de door leveranciers beschikbaar gestelde prijzen. Locatie van
handeling: de ‘PV-kroeg’, waar de
inwendige mens niet werd vergeten.
De karbonades en hammen van kantinebeheerder Sil leveren nog altijd
mooie verhalen op.
Verder was het niet ongewoon een
complete productiehal (Hal 3) om
te bouwen voor een barbecue- of
spelavond. De ‘verbouwing’ hiervan
startte op de vrijdagmiddag. Menig
medewerker werd ingeschakeld om
een feestelijke avond mogelijk te ma-

ken. Dezelfde groep was de zaterdag
na de feestavond weer aanwezig om
de boel op te ruimen. Immers, de
maandag erop moest er weer gewoon productie gedraaid worden!
Onze oudere medewerkers herinneren zich nog de legendarische
autopuzzelritten die traditioneel de

vrijdag na Hemelvaartsdag werden
georganiseerd.
Ook het jubileumuitje naar aanleiding
van het 40-jarig bestaan van de PV in
2008 was uniek. Met 320 personen
via station Baarn en met de treinen
van Herik Rail Events, en zo onder het
genot van een hapje en drankje naar
Den Bosch. Wie herinnert zich niet de

Driek Van Diermen
Even voorstellen, wie is Driek?

Ik ben Driek van Diermen. Ik ben bijna
49 jaar getrouwd met Jans. We hebben
drie dochters, drie schoonzoons en
acht kleinkinderen.
Ik heb van 1 december 1963 t/m 31
maart 2001 bij Vebo gewerkt.
Toen ik in 1963 bij Vebo begon,
bestonden mijn werkzaamheden uit
het aannemen van de telefoon, het verwerken van de binnenkomende orders,
het maken van de planning voor de
productie en tevens het regelen van de
expeditie.
Vanaf 1979 ben ik opgenomen in de
directie als adjunct-directeur. Na het afscheid van Steven van den Bos in sept.
1990, werd ik benoemd tot algemeen
directeur.
Zestig jaar geleden ging het heel
anders dan nu. Zo heb ik nooit gesolliciteerd bij Vebo. Op 1 december 1963
werd ik aangenomen. Van deze eerste
dag is mij het volgende bijgebleven.
De telefoon ging en Jaap zei tegen mij:
”Driek, neem de telefoon op.” Dit alles
gebeurde zonder enige voorbereiding.
’s Middags liet hij mij alleen op het
kantoor achter. Ik kreeg gelijk het vertrouwen. Je moest gewoon aanpakken.
Vebo had drie directieleden die ook
eigenaar waren. Wanneer ze jarig
waren, werd dit aan het eind van de
werkdag gevierd.
Steven Koelewijn was jarig in januari,
Steven van den Bos in februari en Jaap
Dijkhuizen in maart. Slager Kees van de
Geest had dan een grote hoeveelheid
karbonades gebraden en iedereen kon
net zoveel eten als hij wilde. Peter Heuveling zorgde voor de consumpties. De

verjaardagen waren zeer sfeervol en
schiepen verbondenheid. Een geweldig
moment was toen ik op 18 november
1999 als eerste in de betonbranche uit
handen van Jan van Zutphen, namens
de KIWA het felbegeerde KAM- certificaat voor Vebo Beton en Staal in
ontvangst mocht nemen.
In 1996 bestond Vebo 40 jaar. De viering vond plaats op 25 en 26 oktober in
Preston Palace te Almelo.
Op 13 december werd bekendgemaakt
dat Vebo werd overgenomen door
Heijmans uit Rosmalen. De mededeling
sloeg in als een bom.
Ik mag terugzien op een enerverende
periode van 37 jaar. Toen ik begon,
werkte er 25 mensen en toen ik afscheid nam 280. Deze groei is tot stand
gekomen door goede samenwerking
met z’n allen. Immers, met elkaar breng
je iets tot stand. Ook in moeilijke tijden
waren we er voor elkaar. We hebben
veel voor en met elkaar mogen doen.
Hoe ik de toekomst van Vebo zie kan
ik ondanks mijn betrokkenheid niet
beantwoorden, omdat ik 15 jaar uit het
arbeidsproces ben. Wat ik wel wil doen,
is een indruk geven van mijn bevindingen van een bedrijfsrondleiding die ik
begin januari van dit jaar van Reinier
van Aalsburg heb gekregen. Het eerste
wat mij opviel was de rust in de productiehallen. Toen ik in mijn tijd door
de hallen liep, was het lawaai oorverdovend. En dan de kwaliteit, het product
komt gewoon puntgaaf uit de mal.
Tijdens de rondleiding heb ik veel
oud-collega’s gesproken en in de ogen
gekeken. Wat mij ontzettend goed
deed, was dat ze weer trots waren dat
Vebo het afgelopen jaar zwarte cijfers
heeft neergezet. Ik kan niet ten volle
uitdrukken wat dit met mij doet, wel
dat ik daar echt warm van word. Mijn
eindconclusie is dat Vebo weer volop
mogelijkheden heeft voor de toekomst.

Verdere hoogtepunten: het bottervaren voor al het personeel, inclusief
een optreden van de lookalike van
Frans Bauer, en het skiën in Bottrop.
Terugkijkend op een lange PV-geschiedenis kan niet anders worden
geconstateerd dan dat er sprake was
van een enthousiaste en creatieve
bestuursgroep. De diverse besturen
werkten plezierig samen, wat als
basis heeft gefungeerd voor een indrukwekkende overzicht aan goed
georganiseerde evenementen. Een
compliment daarvoor is zeker op
z’n plaats. Zeker is wel dat een personeelsvereniging een instituut is
binnen ieder bedrijf. De ‘kunst’ voor
een bestuur is natuurlijk om ervoor te
zorgen dat er sprake is van een variëteit in de activiteiten voor alle rangen
en standen binnen een bedrijf. En niet
te vergeten de basis: door elkaar en
voor elkaar zorgen voor verjonging.
Mooi voorbeeld hiervan is het jaarlijkse sinterklaasfeest: de pieten zijn nog
steeds zwart, maar een dj met hippe
muziek zorgt voor een jonge uitstraling!
Op dit moment wordt druk gewerkt
aan de voorbereidingen voor het
Jubileumfeest. Immers, een zestigste
verjaardag kun je niet zomaar voorbij laten gaan. Wat het gaat worden,
blijft nog even een verrassing. Maar
zoals het er nu naar uitziet, wordt het
weer een evenement waar nog lang
over gesproken zal worden!

Jubilarisfeesten

Tijdens 60 jaar Vebo waren er vele
jubilarissen te feliciteren. Regelmatig was er in ’t Haantje een feestelijke
avond om een jubilaris in het zonnetje te zetten. De avonden begonnen
altijd met gelegenheid tot feliciteren,
maar al snel werd ertoe overgegaan
om de jubilerende collega op ludieke wijze in het ootje te nemen. Dit
werd vaak gedaan door de naaste
collega’s, maar regelmatig werd ook
medewerking verleend door Wim
Heijnen en Roel de Graaf. Veel collega’s herinneren zich vast nog wel
de liedjes, sketches en toneelstukjes die werden opgevoerd, denk bij-

voorbeeld aan ‘Sneeuwwitje en de
zeven dwergen’. Ook werden diverse
feesten op het Vebo-terrein zelf gehouden. Een hal werd dan helemaal

Harm van Twillert
Even voorstellen, wie is Harm?
Mijn naam is Harm van Twillert. Ik ben
gelukkig getrouwd met Annelous en
heb drie prachtige dochters: Pien,
Noor en Pam. Ik woon in het fantastische dorp Bunschoten-Spakenburg.
Mijn hobby is lezen en ik ga graag bij
de Blauwen kijken.
Ik ben sinds 1988 in dienst bij Vebo.
Soms heb ik het gevoel dat ik er
geboren ben. Ik ben begonnen als
werkvoorbereider, vervolgens werd ik
assistent-chef werkvoorbereiding en
sinds we met projectleiders werken,
ben ik hoofd werkvoorbereiding.
Als werkvoorbereider maak je tekenwerk voor de productie. Dit doe je aan
de hand van de opdracht en het tekenwerk van de opdrachtgever. Hierbij
houd je rekening met hoe één en ander
gecalculeerd is, met wet- en regelgeving en met de mogelijkheden van de
mallenmakerij/productie. Je hebt veel
overleg met interne en externe klanten. Je bent een spin in het Vebo-web.
Als hoofd werkvoorbereiding ben ik
verantwoordelijk voor de kwaliteit van
het tekenwerk.
Ik heb Vebo altijd een topbedrijf gevonden waar ik elke morgen met plezier
naartoe ga. Dit komt door een heleboel
geweldige collega’s, waarvan ik sommigen zelfs tot mijn vrienden reken.
Ook heb ik de ontwikkeling leuk gevonden die we bij de werkvoorbereiding
hebben doorgemaakt. We begonnen
met tekenen met de hand, daarna met
VersaCad, om vervolgens AutoCad tot
in perfectie te benutten. En nu zijn we
gestart met 3D-modelleren.
Wat de toekomst betreft: we hebben al
heel zware tijden overwonnen, dus ik
verwacht dat toekomstige problemen
ook succesvol het hoofd zullen worden
geboden!

omgebouwd tot feestzaal, compleet
met versiering, tafels, stoelen, buffetten en een bar. De hal was dan onherkenbaar geworden! Soms had het
feest een thema, zoals ‘Wintersport’
of ‘Het Wilden Westen’. Tijdens een
feest kwam een keer, tot grote hilariteit, een olifant langs om de feestvreugde te verhogen! Deze feesten
waren hoogtepunten in de geschiedenis van Vebo en velen kijken er met
plezier op terug.

