ondernemen met

vaktechniek

PROFILEREN
Zelfstandige medewerkers
zetten het flexibel rond
Loon- en grondverzetbedrijf Olminkhof in Neede werkt in onderaanneming aan realisatie N18
Realisatie van het deeltraject Groenlo-Enschede van de N18. Voor Olminkhof is het een grote klus in onderaanneming dicht in de buurt, waarbij het juist afbakenen van de capaciteit centraal stond om de nodige
flexibiliteit bij meerwerk te kunnen waarborgen. Dat lukte mede doordat de medewerkers gewend zijn de
klussen zelfstandig te klaren.
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Project: 	N18
Opdrachtgever: 	Rijkswaterstaat
Aannemer:
consortium NoaberN18
Aanneemsom: 	ruim 300 miljoen euro
Onderaanneming: onder andere loon- en grondverzetbedrijf Olminkhof, Neede
Looptijd: 	augustus 2016 tot mei 2018
Werkzaamheden: 	Olminkhof deeltraject Groenlo-Enschede: alle voorkomende
werkzaamheden, grondwerk, grondverzet, afwerken,
graafwerk kabels en leidingen, vegen, machinetransport,
legen en vullen sanitair, inzaaien taluds en bermen.
Jeroen Olminkhof: “Een grote klus als de N18 vlakbij is voor ons een succes
geworden omdat we ons niet hebben laten verleiden er alles op in te zetten.
Nu hebben we extra kunnen bijspringen als het nodig was en onze andere
opdrachtgevers ook kunnen helpen.”

Op zich al een mooie opdracht, de realisatie van een fietspad onder de brug aan
de Buurserbeek ter hoogte van Rietmolen om het door de N18 doorsneden land
te verbinden. De machinist is net een stukje kade aan het afwerken, de trekkerkippercombinatie voert grond af en de machinist van een minikraan onder de brug
verwerkt vrijkomende grond in het talud. De medewerkers redden zich daar prima.
Het is meerwerk dat er nog ‘even’ bij komt als de N18 anderhalve maand eerder
officieel is opgeleverd voor het verkeer. Meerwerk dat goed past in het totaalplaatje
van Olminkhof.
De realisatie van de N18 tussen Varsseveld en Enschede was voor het deeltraject
Groenlo-Enschede via hoofdaannemer KWS neergelegd bij NoaberN18. Dit
consortium had, zoals de naam al doet vermoeden, de opdracht een deel van
het werk aan te besteden bij regionale bedrijven. Loon- en grondverzetbedrijf
Olminkhof in Neede had vanuit andere projecten al goede betrekkingen met KWS
en was daarom ruwweg een half jaar voor de aanbesteding feitelijk al aan de bal.
“Omdat wij relatief dicht bij het project gevestigd zijn en omdat we al connecties
hadden, werden we al gevraagd als soort van ‘bufferbedrijf’ om allerhande zaken
op te slaan en voor te bereiden”, vertelt Jeroen Olminkhof. Daar zag hij voor zijn
bedrijf een sleutelrol weggelegd. Een bufferbedrijf vlak bij het project waar de
aanneemcombinatie altijd op kan terugvallen.

Ruimte voor meerwerk
Olminkhof moest ook inschrijven. “Wij rekenen uiteraard marktconform scherp op
een dergelijk project, maar hebben onze tarieven wel hard neergelegd”, verklaart
Jeroen. “Dat is het en daarvoor kunnen we goed werk leveren”, zegt hij. Concessies
heeft het bedrijf hier niet in gedaan, al laat Jeroen merken dat het natuurlijk
spannend is geweest omdat er een kans was om te verliezen van prijsvechters.
“Achteraf hebben we het goed ingeschat en het is toch weer een bewijs dat je
redelijke tarieven kunt vragen als je goed werk levert en de relatie goed is.”
Veiligheid stond heel hoog in het vaandel bij de aanleg van de N18. Zo moest
Olminkhof alle dumpers en graafmachines voorzien van achteruitrijcamera’s en
gedempte achteruitrijsignalering, moesten de medewerkers speciale werkkleding
dragen en moesten materieel en medewerkers (veiligheidscertificaat) zijn
goedgekeurd. Dit gaf voor Olminkhof wel een beperking. “Je weet dan ook dat je als
je de gevraagde capaciteit niet kunt leveren niet snel even een collega kunt vragen.
We hebben mede daarom vooraf duidelijk aangegeven waar voor ons de grenzen
in capaciteit liggen.”
Die helderheid vooraf pakt goed uit. Olminkhof hield daarbij bewust rekening met
rek voor extra werkzaamheden, bijvoorbeeld calamiteiten, onverwachte pieken en
klussen als hierboven. “We wisten dat NoaberN18 ons juist graag wilde inschakelen
bij plotselinge calamiteiten en pieken. Dat is in omvang niet aan te geven, maar
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1 	Na de opening van
ondernemen
met
de N18 waren er
nog diverse extra
werkzaamheden,
zoals hier een flinke
klus, het aanleggen
van een fietspad onder
de N18 door.

vaktechniek

2 	De Doosan DX255LC
werd onder meer
ingezet met vijf gelede
dumpers om in één
weekeinde in 24-uursshift de aansluiting
van de N18 op het
lokale wegennet te
realiseren.
3 	Even vegen bleek
vrijwel continu, ruim
1000 uur op de klok,
waarbij Olminkhof
later op wens van
NoaberN18 nog een
sproei-installatie op de
veger installeerde.
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2

4 	Deze 6x6vrachtwagen met
dieplader is vrijwel
continu aan de
slag geweest met
het verplaatsen
van materieel
en allerhande
‘scharrelwerk’.

3
je weet dat je dan meerwaarde kunt leveren en dit altijd goed betaald
meerwerk oplevert, waarbij je dan geen ‘nee’ kunt zeggen. Door daarop
te anticiperen, konden we dat goed waarmaken.”
Volgens Jeroen is het bij calamiteiten aan de vraag kunnen voldoen
belangrijker dan continu meer werk aanbieden en dan minder achter de
hand hebben om bij pieken en calamiteiten bij te springen. “Dat is een
afweging, maar je weet dat je de opdrachtgever dan wel uit de brand
helpt. Dat is heel belangrijk in een goede relatie. Hier de juiste balans in
vinden, was onze grootste uitdaging. Wel is het moeilijk om bij inschrijving
niet de volle capaciteit aan te bieden”, geeft hij toe. Olminkhof geeft ook
aan dat ze niet alles op één project wilden zetten. “Hoe aantrekkelijk zo’n
groot project ook is, we willen ook ruimte houden voor onze andere
opdrachtgevers.”
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4
Zelfstandig
Bij Olminkhof zijn de medewerkers gewend om de klussen zelfstandig
te klaren. Dat stukje bedrijfscultuur leverde belangrijke meerwaarde. “De
meerwaarde zie je vooral terug als het erop aankomt”, vertelt Jeroen.
“Bijvoorbeeld als vanwege wegafsluitingen voor het realiseren van
een viaduct (te zien op de openingsfoto) in het weekeind in 24-uursshift moet worden gewerkt. Wij hadden daar onder andere onze
rupsgraafmachine draaien. Hier regelden onze mensen onderling zelf
de aflossing en stemden ze ook onderling de werkzaamheden zo af dat
de lasten zo goed mogelijk werden verdeeld, rekening houdend met
privéomstandigheden. Ik heb mij daar niet mee hoeven bemoeien.”
Een ander voorbeeld is regelmatige aflossing voor de veegcombinatie,
die heel veel uren heeft gemaakt. Dat regelen de jongens onderling.
“Voor NoaberN18 betekent het ook dat er bij dergelijke klussen frisse en

5 	De midikraan was
continu in touw
voor het kabelen leidingwerk,
maar moest bij
gelegenheid ook
worden ingezet
bij het aanvullen
en afwerken van
kunstwerken,
zoals hier bij een
fietstunnel.

5

6 	 Olminkhof
leverde voor dit
project standaard
de mobiele
graafmachines
inclusief alle bakken
en sorteergrijper.
Draaien op 3D-GPS
was voor het bedrijf
niet aan de orde.
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7 	 Olminkhof
draaide veel uren
met zijn trekkerdumpercombinaties.
Hoewel het bedrijf
jong materieel inzet,
werden er geen eisen
gesteld aan emissie
en CO2-voetprint.
8 	Naast het afwerken
mocht Olminkhof
de bermen ook
inzaaien met een
speciaal bloemrijk
mengsel. Hier met
de trekker, maar een
deel is ingezaaid met
de zaaimachine aan
de graafmachine.
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gemotiveerde medewerkers in actie zijn, die gewend zijn zelfstandig te
werken en mee te denken in oplossingen en bijspringen als het nodig
is”, aldus Jeroen. Hij geeft aan dat hij vanwege de zelfstandigheid slechts
een paar keer in het veld heeft hoeven zijn. “Dat scheelt ons een eigen
uitvoerder”, legt hij uit. Voor de belangrijke onderlinge communicatie
waren de graafmachines al voorzien van een 27mc. Olminkhof heeft voor
dit project de trekker-dumpercombinaties ook voorzien van 27mc.

Veel draaiuren
Een andere belangrijke factor vormt het aantal uren. “NoaberN18 had het
eigenlijk altijd zo geregeld dat we ons materieel vol konden inzetten, zeker
hele dagen, meestal hele weken, 40 uur factureerbaar”, vertelt Jeroen.
Daarbij zijn er machines die nauwelijks van het project af zijn geweest.
Denk aan de 6x6-vrachtwagen met dieplader, de veegcombinatie,

trekkers met dumpers en de midigraafmachine. In de piektijden had
Olminkhof circa vijftien medewerkers op het project draaien, in de
rustiger periodes vijf tot tien personen. Omdat er niet volledig is ingezet
op dit project is de overgang naar andere projecten ook geleidelijk. De
N18 is in mei opgeleverd, maar voor Olminkhof is het nog niet helemaal
afgelopen. Jeroen schat in dat het na deze zomer nagenoeg klaar zal zijn.
“Voor onze jongens die daar twee jaar hebben gewerkt, is het ook mooi
geweest zo. En we hebben van de KWS al een mooie vervolgopdracht
binnen in Enschede en Oldenzaal”, stelt hij tevreden vast. Met daarbij
vanaf nu het fijne gevoel dat de mannen, als ze in no time van Neede
over de nieuwe N18 richting Enschede rijden, hier zelf een bijdrage aan
hebben geleverd.
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