Weer een mooi verslag.

Nu van 2019 en 2020.

Van ReintenInfra.

PROFIEL REINTEN INFRA

PROFIEL
REINTEN
INFRA
ReintenInfra verbindt locaties en
mensen. Niet altijd alleen langs
een rechte lijn, maar meanderend
door het landschap. Met oog
voor de lokale gemeenschappen
en omgeving. Met gebruik
en hergebruik van duurzame
materialen. Met open vizier, op
basis van gelijkwaardigheid en met
verantwoordelijkheid voor ons werk.

ReintenInfra uit Borne bouwt aan infrastructuur
en maakt transport in de ruimste zin mogelijk.
De meer dan 750 medewerkers van ReintenInfra
slopen, recyclen en leggen wegen aan.
ReintenInfra doet dat vanuit een eigen netwerk
van regionaal gevestigde en lokaal bekende
ondernemingen en zoveel mogelijk met de inzet
van eigen mensen en materieel. Dat zorgt voor
de grootst mogelijke betrokkenheid bij het werk.
Met een omzet van circa € 200 miljoen is
ReintenInfra sinds 2010 uitgegroeid tot één
van de grotere Nederlandse bouwers van
infrastructuur. Betrokkenheid, flexibiliteit
en vitaliteit staan hoog in het vaandel.
De combinatie van korte lijnen naar
een professionele centrale financiële en
organisatorische ondersteuning biedt de
bedrijven van ReintenInfra de ruimte om zich
volledig te richten op hun markten en klanten,
en op die manier de voordelen van een

grootbedrijf te combineren met die van de lokale
ondernemer. ReintenInfra is daarmee als geheel
meer dan de som der delen.
De bedrijven van ReintenInfra richten zich op
het duurzaam uitvoeren van hun activiteiten.
Financieel-economisch gezond, met oog
voor de menselijke maat en voor de omgeving
waarin zij functioneren en met de duurzame
ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties als
leidraad.
In dit verslag een toelichting over ReintenInfra
en de daartoe behorende ondernemingen in de
periode 2019-2020.
Betrokkenheid is een groot goed binnen het
familiebedrijf. Daarom in dit verslag een paar
families aan het woord. Veel leesplezier! Voor
meer informatie over ReintenInfra kijkt u op
ReintenInfra.nl
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Geachte lezer van dit jaarverslag,		
In december van 2019 deden we met enige
opluchting en nederigheid de boeken dicht.
Opluchting omdat we vonden dat we aardig wat
turbulentie waren tegengekomen tijdens onze
inspanningen om het boekjaar tot een goed
einde te brengen. En dat we deze turbulentie
goed hadden gemanaged. Nederigheid
omdat het verlies van een jong leven tijdens
de uitoefening van zijn werk zijn sporen in de
organisatie nalaat en veel van de zaken die goed
gaan in de schaduw zet. We hadden nog geen
idee van wat ons te wachten stond in 2020; na
PFAS- en stikstof discussies brak een pandemie
uit die we de laatste honderd jaar in Nederland,
en ook in de rest van de wereld niet hebben
gezien. En ook dat stemt tot nederigheid. Om
de effecten ervan te beteugelen werd het
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maatschappelijk verkeer in 2020 zo goed als stil
gelegd. En er werden maatregelen afgekondigd
die besmetting moesten voorkomen. Welke
effecten gingen hiervan uit op ons bedrijf en
op onze mensen? Hoe konden we de gevolgen
ervan het hoofd bieden?
Natuurlijk had ook ons bedrijf last van de uitbraak
van de COVID19 pandemie. De gevolgen voor
de gezondheid van onze medewerkers waren
relatief beperkt. En dat is mede te danken
aan de maatregelen die we vanaf het begin
getroffen hebben: houd afstand, was handen
en bij klachten, blijf thuis en laat je testen.
Relatief snel hebben we ook ons schaftketenpark
sterk uitgebreid zodat ook tijdens de schaft de
onderlinge afstand kon worden gewaarborgd.
Het ziekteverzuim (of verzuim uit hoofde van
voorzorg) was gelukkig relatief beperkt.
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In mijn voorwoord van het jaarverslag 2018 heb
ik betoogd dat schaal belangrijk is in de branche
waarin we actief zijn. En u bent natuurlijk
benieuwd of ik daar nog zo over denk na de
gebeurtenissen in 2019 en 2020. En of ik nog
zo blij ben met de hoeveelheid materieel en
medewerkers bij ReintenInfra. Mijn antwoord is
een volmondig ja. Ik ben blij dat we behoren tot
de grotere bedrijven in onze sector in Nederland.
De totale grond- weg- en waterbouw productie
in Nederland bedroeg bijna € 18 miljard in 2019
en ook in 2020 vertoonde de GWW-sector
ten opzichte van het voorgaande jaar nog een
groei met 1,5%1 naar € 18,2 miljard. Met een
marktaandeel van ruim boven het procent
behoren we al tot de grootste 25 bedrijven in
de sector. En eigenlijk moeten we meer schaal
hebben. Dat is gezond voor de sector en dat is
gezond voor ons bedrijf. Het hebben van schaal

EIB; verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2021. 2 EIB; verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2021.

is ook van belang om een goede counterpart
te kunnen zijn voor onze opdrachtgevers,
om een innovatieve sector te kunnen zijn. Er
is geen industrie waarin de marktleider zo’n
klein marktaandeel heeft als de onze. En dat is
eigenlijk bizar. Het is het gevolg van jarenlang
aanbestedingsbeleid waarin vooral prijs een
doorslaggevend criterium was. Zo krijg je geen
bedrijven die kunnen investeren in innovatie
en creativiteit. Die hun dagelijkse beslissingen
niet laten leiden door financiële resultaten
alleen, maar die daarbij ook oog hebben voor
het milieu en hun omgeving. Die schaal moet
wel gekoppeld zijn aan een goede vitaliteit.
Vitaliteit die bij ReintenInfra in de cultuur zit
en die voortkomt uit coachend leiderschap
bij onze mensen en uit co- makerschap met
onze leveranciers en onderaannemers. Die
vitaliteit zorgt voor de beweeglijkheid van onze
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organisatie die we nodig hebben de komende
tijd als eerst een daling van de totale productie in
de sector wordt verwacht met 4% in heel 20212
om vervolgens weer een groei te tonen van 3%
respectievelijk 2,5% in 2022 en 2023. We mogen
ons door die productieschommelingen niet laten
afleiden van onze lange termijn doelstellingen.
En dus blijven we investeren in onze toekomst.
Juist nu. Ik licht dat hieronder nader toe en we
onderbouwen met de verslaglegging van de
gebeurtenissen verderop in dit document dat we
in de goede richting bewegen.
Hoe staat het dan met die schaal van onze
onderneming? Welnu, we zijn in twee jaar tijd
gegroeid met ruim 15% naar een omzet van
boven € 200 miljoen. En we hebben daarbij
onze EBITDA- marge op ongeveer hetzelfde
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niveau kunnen handhaven. De groei is mede
gerealiseerd door de overname van Liemers
Wegenbouw in april 2019, maar voornamelijk
autonoom. Aan die autonome groei hebben
onder andere drie grote asfaltprojecten
bijgedragen waaraan door meerdere bedrijven
uit onze groep is meegewerkt. Mede daardoor
konden we een goede dekking realiseren op
onze asfalt productie-installatie ACT, die een
recordproductie draaide van 189.000 ton in
2019 en 182.000 ton in 2020. Via ons indirecte
belang in de asfalt productie-installatie ACOB
kwam daar nog eens 18.000 ton bij zodat we
op exact 200.000 ton uitkwamen in 2020.
De onderlinge samenwerking zorgde er ook
voor dat we de marge op het niveau van 2018
konden handhaven. Er waren veel geïntegreerde
projecten met sloop- en hergebruik activiteiten,

en met milieu- en waterbeheersing maatregelen.
Op die manier konden alle bedrijven uit de groep
aan de groei van omzet en resultaat bijdragen.
Succesvolle samenwerking door bedrijven uit
eenzelfde groep is geen automatisme. Dat vergt
een bepaalde instelling van leidinggevenden
en medewerkers binnen een organisatie. Het
vraagt een cultuur met sturend leiderschap
vanaf de top en verantwoordelijkheden op een
zo laag mogelijk niveau binnen de organisatie.
De middelen om informatie en kennis snel en
volledig te delen zijn ruimschoots voorhanden
omdat schaal de mogelijkheid biedt hierin te
investeren. Zoals schaal ook de mogelijkheid
biedt mensen goed te belonen, hen te trainen
en een uitdagende werkomgeving te bieden.
Het is geen kwestie meer van toegang tot
informatie maar van het ontsluiten en delen
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met de juiste mensen, het interpreteren en het
aanwenden van informatie. Die toegankelijkheid
tot informatie stelt onze vaklieden in staat
hun werk in een keer goed te maken en het
faciliteert de samenwerking met leveranciers en
opdrachtnemers. Als deze gecombineerd wordt
met wederzijds vertrouwen, worden fouten snel
onderkend. Het beste resultaat wordt bereikt
door tijdig bij te sturen. En dat euro’s onder aan
de streep bij het einde van een project niet het
doel zijn maar een resultaat, weten we al wel een
tijdje. Anders zouden ze het wel ‘doel’ genoemd
hebben in plaats van ‘resultaat’.
Inmiddels zijn de boeken over 2020 gesloten
en is de balans opgemaakt. We kijken vol
vertrouwen vooruit met een orderportefeuille
van € 211 miljoen aan het einde van 2020 en

bouwend op de beschikbaarheid van goed
materieel, de toegang tot de juiste informatie
en de inzet van goede mensen met oog voor
elkaar, voor de wensen van de klant en voor het
belang van de omgeving. Dat we niet alleen van
onze klanten vragen oog te hebben voor onze
leefomgeving, maar dat ook zelf nastreven,
blijkt uit onze doelstelling om, met behoud van
resultaat, naar een zero-emissie bouwplaats
te gaan, uiterlijk in 2030. Het blijkt ook uit de
manier waarop we de nieuwe vestiging van
ReintenInfra B.V. hebben gerealiseerd: met bijna
80% hergebruikte materialen en een minimum
aan energieverbruik. Vanaf 30 october 2021
wordt het in gebruik genomen.

gesteld. Daarnaast willen we op die termijn de
solvabiliteit versterken naar 25% op basis van
eigen vermogen. De netto-schuld wordt vooral
bepaald door de overname van Van Wijk in
2018. Het streven is deze terug te brengen naar
€ 15 miljoen uiterlijk 2025. Dergelijke ambities
versterken de onderneming en brengen plezier in
het werk. En als ik zie met welk een enthousiasme
onze mensen daarmee bezig zijn, heb ik er
vertrouwen in dat we niet alleen het tweede
COVID-jaar 2021 goed doorkomen en afsluiten
met een omzet op ongeveer hetzelfde niveau als
in 2020, maar vooral een basis scheppen voor
waardecreatie op lange termijn.

Op middellange termijn hebben we ons een
EBITDA-resultaat van € 11.5 miljoen ten doel

HERMAN REINTEN
Algemeen directeur ReintenInfra
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RESULTATEN EN CIJFERS

KENGETALLEN
7 JAAROVERZICHT
2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

OMZET

200.101

196.380

172.617

105.331

101.318

46.960

33.518

EBITDA

10.099

10.602

9.218

4.546

3.599

1.952

1.142

NETTO WINST NA BELASTINGEN

2.510

2.237

1.772

1.351

554

298

304

WERKKAPITAAL

6.145

4.540

4.307

-5.206

-6.078

-5.976

-2.509

NETTO SCHULD

28.812

30.073

24.539

2.532

3.220

3.848

-228

KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN

10.490

2.972

5.257

2.111

2.258

3.250

1.453

MUTATIE KASMIDDELEN

4.217

-3.535

6.195

-318

-196

298

151

CAPEX (INVESTERINGEN EN DESINV MVA)

9.467

7.004

6.293

1.525

1.518

4.908

853

AFSCHRIJVINGEN

5.966

6.033

5.207

2.221

2.263

1.415

672
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RESULTATEN EN CIJFERS

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

EBITDA% VAN DE OMZET

5,05

5,40

5,34

4,32

3,55

4,16

3,32

NETTO WINST% VAN DE OMZET

1,25

1,14

1,03

1,28

0,55

0,63

0,89

SOLVABILITEIT

16%

13%

11%

19%

13%

8%

15%

SOLVABILITEIT OP BASIS GARANTIEVERMOGEN

22%

19%

18%

19%

13%

8%

15%

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

691

667

587

356

326

308

106

54

45

39

23

20

20

7

637

622

546

333

306

288

99

4,3%

4,1%

4,2%

2,4%

3,0%

2,8%

3,4%
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MEDEWERKERS
AANTAL FTE GEMIDDELD BOEKJAAR
VROUW
MAN
ZIEKTEVERZUIM
ONGEVALLEN
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RESULTATEN EN CIJFERS
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FAMILIE ZWAFERINK

JOS, PAUL EN
CHIEL ZWAFERINK
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FAMILIE ZWAFERINK

De broers Jos en Paul Zwaferink zijn allebei
al meer dan 30 jaar werkzaam bij TWW.
Paul: “Als jonge knaap van 17 jaar ben
ik gekomen en ik ben zo meegegroeid.
Destijds was de adjunct directeur onze
buurman. Na een gesprek met hem, heb ik
gesolliciteerd. In de beginjaren heb ik van
alles gedaan. Nu ben ik grondwerker. Als
je het vak kent, is het makkelijk en simpel.
Ik heb nog nooit een dag met tegenzin
gewerkt.”
Jos: “Bij mij ging het anders. Ik werkte
eerst in de tuinbouw, maar ik ben 32 jaar
geleden geswitcht naar TWW. Ik heb
een opleiding gedaan en ging zo aan de

slag. Het mooie aan grondwerk is dat
je altijd in teamverband werkt. Zowel
met de kraanmachinist als een andere
grondwerker. Samen ga je voor de klus.
En als de kraanmachinist geen machinaal
werkt heeft, helpt hij mij een handje.”
Naast Jos en Paul werkt ook Chiel
Zwaferink bij TWW. Hij is de zoon van
Jos. Chiel: “Mijn doel is om uitvoerder
te worden en als het kan bij TWW. Om
praktijkervaring op te doen loop ik hier nu
stage. Ik werk nu met de projecten van
Negam en TWW mee en leer veel. Mocht ik
er echt niet uitkomen dan vraag mijn vader
om een advies of een tip, maar het liefst los

ik het zelf op. Daar leer ik juist van.”
Jos: “TWW is in de afgelopen jaren flink
gegroeid. En dat heeft zo zijn voordelen er
is meer materieel beschikbaar en je hebt
meer kennis rondlopen in het veld. En je
ziet ons natuurlijk overal! Op bijna iedere
hoek van de straat zie ik wel een werk van
ons”. Paul: “We zijn bij ReintenInfra goed
in ons werk, maar ook in de feestjes. We
pakken dit met z’n allen goed op en maken
er een gezellig feest van.”

,,

Natuurlijk gaat het er uiteindelijk om dat het door de opdrachtgever beoogde resultaat
wordt bereikt. Maar vaak blijkt de weg naar het einddoel toe bevrediging te bieden aan de
medewerkers van de bedrijven van ReintenInfra: het vakmanschap waarmee zaken worden
aangepakt, het teamwerk waarin het project wordt gerealiseerd en de gezelligheid op zijn tijd.
Een goed proces maakt ook trots op het eindresultaat.

“Als de
kraanmachinist
geen
machinaal
werk heeft,
helpt hij
mij een
handje.”
JOS ZWAFERINK

Paul en Jos: “We zijn tevreden mensen. Als
je technisch inzicht hebt en dat koppelt aan
plezier in je werk, kom je een heel eind.” n
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FAMILIE MULDER

VADER EN
ZOONS MULDER
BIJ TWW EN
DUSSELDORP
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FAMILIE MULDER

Vader Gerrit begon zes jaar geleden bij
TWW als uitvoerder. Gerrit: “De afgelopen
jaren heb ik al aan veel mooie projecten
mogen werken voor TWW. Je komt op
allerlei verschillende plekken in de buurt
en dat maakt het mooi. Nu ben ik aan het
werk in de Vijfhoek in Oldenzaal en dit is
ook een mooi en veelzijdig project. Hier
zit rioolwerk in maar ook straatwerk en
zelfs archeologie.”
Zoon Jelle had al een keer eerder kennis
gemaakt met zusterbedrijf Dusseldorp.

Jelle: “Voordat pap bij TWW kwam,
had ik al een keer stage gelopen bij
Dusseldorp. Dat beviel toen zo goed
dat ik na het behalen van mijn opleiding
Middenkaderfunctionaris infra heb
gesolliciteerd bij Dusseldorp. Ik werk
nu als assistent uitvoerder bij Dusseldorp
op de locatie in Eibergen. Eén dag in
de week ga ik nog naar school. Op de
HAN in Arnhem volg ik de opleiding
civiele techniek. Mijn uiteindelijke doel
is om uitvoerder te worden.”

Jorrit, de jongste van familie Mulder,
hoeft maar 1,5 kilometer te fietsen naar
zijn werk en is dan al op locatie. Jorrit:
“In het eerste en derde leerjaar van mijn
opleiding Middenkaderfunctionaris
Infra heb al stage gelopen bij het
Reststoffencentrum in Borne bij
Dusseldorp. In de vakanties en vrije
dagen van school ben ik ook in Borne te
vinden. Ik help de werkvoorbereiders en
uitvoerders. Dit is een mooie kans om
praktijk met theorie te combineren. Ik leer
er veel van.” 

,,

Het leer-stage-werktraject zoals dat al jaren wordt toegepast in de grond- weg- en waterbouw
is beproefd. Het is een goede combinatie van theorie eigen maken, vertrouwd raken met
de praktijk, zelfstandigheid vergroten en praktijkuitvoering. De familie Mulder is goed
vertegenwoordigt bij ReintenInfra. Zij zijn een mooi voorbeeld van hoe dat werkt. Gerrit
Mulder en zijn zoons Jelle en Jorrit werken bij verschillende deelnemingen van ReintenInfra
en op verschillende locaties.

“Voor
ons heeft
familie
zijn geen
voordeel
op het
werk. Ik
denk dat
zelfs niet
iedereen
weet dat
we familie
zijn.”
GERRIT MULDER
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“Het is gemoedelijk en je wordt
met open armen ontvangen.”
JELLE EN JORRIT MULDER

 Dat beide zoons bij Dusseldorp
werken is een bewuste keuze. Gerrit:
“Vanaf het begin heb ik gezegd dat
het beter is om geen stage of werk te
zoeken bij TWW in dezelfde functie als
ik bekleed. Ze zijn zo altijd de zoon of
vader van. Terwijl het juist de bedoeling
is dat ze hun zelfstandigheid vergroten
en verantwoordelijkheid nemen voor de
uitvoering van een project. Ze moeten
hun eigen broek ophouden en ik bemoei
me er verder niet mee. Als ze tips willen,
mogen ze me uiteraard altijd bellen. Maar
ze moeten vooral lekker hun eigen ding
doen.”

‘eigen bedrijf’.” Zoons Jelle en Jorrit zijn
het eens met hun vader: “De sfeer in het
bedrijf is goed. Het is gemoedelijk en je
wordt met open armen ontvangen.”

Over ReintenInfra zijn ze alledrie positief:
Gerrit: “Het is een fijne werkgever. Alle
deuren bij ReintenInfra staan open. Je
kunt altijd appen of bellen. Het contact is
goed. Dat maakt het dat het voelt als je

Buiten het werk is de familie zeer sportief.
Jorrit: “Samen met Jelle speel ik basketbal
bij de Kikkers in Borne in hetzelfde team.
Verder mountainbiken we ook veel samen”.
Gerrit: “We zijn altijd sportief bezig. Samen
met Jelle zit ik op bootcamp in Borne.” n

Ook op vakantie komt het onderwerp
werk soms aanbod bij de familie Mulder.
Gerrit: “Wij waren een aantal weken
geleden een paar dagen weg en kwamen
langs een project van Jelle. Met de hele
familie hebben we even gekeken hoe het
er nu bij ligt. Jelle: “Het is mooi om te
laten zien wat je hebt gedaan en dat het
er nog steeds mooi bij ligt. Daarna zijn we
over gegaan op vakantie vieren.”

DE MARKT

DE MARKT
Infrabedrijven dragen belangrijk bij aan de
bereikbaarheid. Zij zorgen er mede voor dat
logistiek Nederland zijn producten snel en
veilig op de plaatsen van bestemming krijgt,
maar ook dat werken op afstand mogelijk is
met goed en snel internet. En dat mensen
ruimte hebben om te recreëren. Aan of op het
water en in het groen. Op die manier hebben
infrabedrijven een belangrijke functie in de
aanleg en het onderhoud van goed woon-,
werk- en leef verkeer in Nederland. De markt
voor grond-, weg- en waterbouw (GWW) was
in de afgelopen jaren goed voor circa 25% van

3

de totale Nederlandse bouwproductie van €
18,2 miljard en voor bijna 2,5% van het bruto
binnenlands product van € 780 miljard3. Met
een groei van 1,5% was het bovendien één van
de hardst groeiende sectoren in Nederland in
2020. De vooruitzichten voor 2021 zijn, onder
invloed van COVID19-, PFAS-, geluidhinderen stikstof problematiek, maar vooral door
tijdelijke druk op budgetten van lagere
overheden, minder rooskleurig. EIB verwacht
voor de hele bouw een daling van de productie
met 3,5% en voor de sector Grond- Weg- en
Waterbouw met circa 4% in 20214. De krimp

Centraal Economisch Plan; raming maart 2021. 4 EIB; verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2021.

wordt vooral verwacht bij bedrijven en lagere
overheden. In de daaropvolgende jaren wordt
echter weer een groei van gemiddeld 2,5%
verwacht voor GWW en met 4% voor de gehele
bouwsector.
De GWW-sector biedt werk voor circa 55.000
arbeidsjaren waarvan 6.000 arbeidsjaren aan
zelfstandigen, niet zijnde uitzendkrachten.
Ten opzichte van 2019 was er sprake van
een lichte groei met 0,5% nadat in 2019 de
werkgelegenheid met eenzelfde percentage
was afgenomen. De verwachting is dat dit de
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komende jaren gemiddeld genomen stabiel
blijft. In 2020 was het aantal vacatures in
de bouw hoog. De komende tijd neemt dit
waarschijnlijk iets af. Dat wordt vooral merkbaar
bij de werkgelegenheid voor zelfstandigen.
De bouw als sector had relatief weinig moeite
met het invullen van vacatures in 2020. Na de
crisis in 2008 nam het aantal studenten aan
bouwopleidingen sterk af maar inmiddels is
dat tij gekeerd en volgen weer meer studenten
een bouwopleiding. De verwachting is dat deze
trend zich doorzet en dat het aantal studenten
verder toeneemt. Deze kentering is echter
nog niet waarneembaar bij Infrastructuur
opleidingen. Daar is nog geen stijging in het
aantal studenten waarneembaar en de sector
overweegt dan ook sterk eigen opleidingen te
starten voor medewerkers.
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GROND- WEG- EN WATERBOUW GWW
De investeringen in GWW-nieuwbouw namen
in 2020 toe met 1% en in onderhoud met 2,5%.
De totale GWW-nieuwbouwproductie bedroeg
in 2020 € 12 miljard, in onderhoud werd in heel
Nederland € 6,2 miljard geïnvesteerd. De GWWnieuwbouwproductie in opdracht van centrale
overheden bleef in 2020 redelijk stabiel op € 1,2
miljard. Onderhoud door centrale overheden
groeide met 2,5%. Op decentraal niveau kwam de
groei vooral van netwerkbedrijven in het licht van
de energietransitie. Deze werd gecompenseerd
door krimp in GWW-activiteiten bij het bouw- en
woonrijp maken van nieuwbouwlocaties. Door
allerlei gerechtelijk procedures en

maatschappelijke discussies over onder
andere PFAS, stikstofemissie, geluidhinder
lopen projecten forse vertragingen op. De
voorbereidingstijd van projecten neemt toe. De
GWW-productie bevindt zich daarmee per saldo
al circa 7 jaar op ongeveer hetzelfde niveau. De
verwachte productieafname in 2021 is vooral
het gevolg van dalende investeringen door
gemeenten en netwerkbedrijven; gemeenten
hebben te maken met verslechterde financiële
posities als gevolg van de COVID-19 pandemie.
Voor de periode 2019-2025 verwacht EIB de
volgende productiecijfers, gesplitst naar segment.

DE MARKT

PRODUCTIE NAAR TYPE OPDRACHTGEVER IN € MILJOEN

2019

2020

2021

2022

2025

NIEUWBOUW CENTRALE OVERHEID

1.170

1.175

1.165

1.225

1.250

NIEUWBOUW DECENTRALE OVERHEID

5.010

4.975

4.730

4.800

4.945

NIEUWBOUW BEDRIJVEN

5.695

5.850

5.560

5.775

5.925

ONDERHOUD

6.050

6.200

6.020

6.200

6.350

17.925

18.200

17.475

18.000

18.450

TOTAAL

De groei in 2020 was in procenten het grootst
in de provincies Groningen, Gelderland, Noorden Zuid Holland, Zeeland en Noord-Brabant.
De voor 2021 verwachte productie afname zal
zich in alle provincies naar procenten gemeten
even sterk voordoen, behalve voor Flevoland en
Limburg. Daar blijft de procentuele krimp nog
enigszins beperkt.

PRODUCTIE NAAR REGIO IN € MILJOEN

2019

2020

2021

NOORD (GRONINGEN, FRIESLAND, DRENTHE)

1.295

1.315

1.250

OOST (OVERIJSSEL, FLEVOLAND, GELDERLAND)

3.910

3.955

3.815

WEST (UTRECHT, NOORD-HOLLAND, ZUID-HOLLAND)

9.155

9.300

8.930

ZUID (ZEELAND, NOORD-BRABANT, LIMBURG)

3.565

3.630

3.485

17.925

18.200

17.475

TOTAAL
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DUSSELDORP
Tolbert

WAAR MAKEN WE ONZE PROJECTEN EN
HOE HALEN WE ZE BINNEN?
ReintenInfra realiseert zijn projecten
geografisch voornamelijk in Groningen,
Friesland, Overijssel, Gelderland, Utrecht,
Zuid- en Noord Holland en Flevopolder.

DUSSELDORP

DUSSELDORP

MOES
DUSSELDORP DEGA

Amsterdam

KANTOREN

ACT
TWW
NEGAM
Hengelo
DUSSELDORP

Rijssen Borne
Deventer

RESTSTOFFENCENTRA
WERKGEBIEDEN

DOSTAL

DE ROOIJ
SCHIJF

Amersfoort

DUSSELDORP
Nieuwegein

Arnhem

VAN WIJK
GROENSTE ZAAK
LIEMERS
GROENRECYCLING NIEUWEGEIN

18

Vorden
Lichtenvoorde

DUSSELDORP

DE MARKT

In de periode 2019-2020 groeide de omzet met
bijna 16% naar circa € 200 miljoen. Deze omzet
werd voor het grootste gedeelte gerealiseerd in
opdracht van gemeenten en bedrijven.
Opdrachtgevers die veel kennis in huis hebben
van grond- weg- en waterbouw selecteren
nog veelal op laagste prijs en in bouwteam
verband. Bij opdrachtgevers met een meer
procesmatige aansturing zien we vooral de
Economisch Meest Voordelige Inschrijving als
criterium voor gunning worden gehanteerd.
Het blijkt voor die opdrachtgevers lastig de
aanbiedingen op waarde te schatten. Ze worden
door aanbieders nog vaak op het verkeerde been
gezet met als gevolg een eindresultaat waarvan
partijen zich iets anders hadden voorgesteld.
Vergroting van de eigen deskundigheid en
oog voor marktpartijen met een evident oog
voor de lange termijn en professionalisering

PROVINCIES

GEMEENTEN

OVERIGE EN
SEMI OVERHEID,
WONINGBOUW
VERENIGINGEN

WATERSCHAPPEN

BEDRIJVEN

2019

7%

52%

4%

4%

33%

2020

7%

54%

6%

5%

28%

van de sector kan hier uitkomst bieden. Maar
voor welke aanbestedingsvorm ook wordt
gekozen, uitgangspunt blijft een zo laag
mogelijke kostprijs. In ieder geval een kostprijs
waaruit faalkosten zijn geëlimineerd. Onder
faalkosten verstaan we dan de kosten die bij een
goede procesbeheersing te voorkomen zijn.
ReintenInfra hanteert daarvoor de Menukaart BIM
(Bouw Management Informatie) als hulpmiddel.
Hierbij worden relevante projectdata op een

gestructureerde wijze gekoppeld aan het
ontwerp. Dat moet dubbel werk voorkomen
en eerder gemaakte fouten vermijden. De
discussies over stikstof, geluidhinder en PFAS
hebben de focus verlegd naar duurzaamheid
in de bedrijfsvoering. Een thema waarop
ReintenInfra al langer de focus heeft gelegd
met eigen mensen en materieel in de regio en
onderschrijving van de Duurzame Ontwikkeling
Doelstellingen van de Verenigde Naties.
19

DE MARKT

BELANGRIJKE TRENDS EN VOORUITZICHTEN;
SWOT ANALYSE
Het is nog onduidelijk wat de effecten van
de COVID-19 crisis precies zullen zijn op
mobiliteit. Maar dat er blijvende veranderingen
gaan optreden is evident. Het zal zeker een
positieve uitwerking hebben op de voortgaande
digitalisering. Mensen gaan meer op afstand
werken en reisbewegingen zullen voor een
deel worden beperkt. Dat biedt mensen de
mogelijkheid op grotere afstand van hun werk
te gaan wonen. Tegen lagere woonkosten
en in een groenere omgeving. De trend naar
verstedelijking die we nog zagen voor de
uitbraak van de pandemie lijkt zich nu eerder
omgekeerd voor te doen: we blijven werken in
de stad maar gaan wonen in het groen.
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Een trend die zich al aandiende maar die versterkt
wordt door de uitbraak van COVID-19 is de
aandacht voor de omgang met mens en milieu.
Investeerders zijn op zoek naar bedrijven met een
hoge duurzaamheids-rating en schoolverlaters
vinden visie en missie van een werkgever
belangrijker dan korte termijn winstgevendheid.
Bedrijven worden meer en meer afgerekend
op hun veiligheidsstatistieken, hun diversiteit,
hun zorg voor het milieu en hun integriteit. De
overheid als belangrijkste opdrachtgever (op rijksprovinciaal- en gemeentelijk niveau) verlaat zich
steeds meer op de kennis van de uitvoerende
partijen en hoeft die kennis niet langer per se in
huis te hebben. Dit biedt ruimte voor innovatieve
concepten maar ook voor langduriger relaties.

Een trend die zich ook al langer aandiende is
de schaarste aan vaklieden. De recessie die de
afgelopen jaren de bouw heeft getroffen heeft
veel bouwvakkers doen besluiten de sector te
verlaten en die zorg is er ook voor de komende
jaren waarin de bouw te maken krijgt met minder
activiteit. Reinten ziet kansen in de geschetste
trends en zet in op binding en opleiding van
eigen werknemers en op verwerving van kennis
op het gebied van detailontwerp en nieuwe
concepten. Gezien ook de beperkte instroom
op vaktechnische opleidingen lijkt de oprichting
van een branche-opleiding of eventueel een
bedrijfsschool onontkoombaar.
Als we dat vertalen naar een SWOT- analyse en de
inzet van ReintenInfra ziet dat het er als volgt uit:

DE MARKT

INTERN
EXTERN

STERKTE

ZWAKTE

• Track-record en reputatie
• Lange termijnvisie
•	Eigen medewerkers, eigen materieel,
eigen grondstoffen
• Lokale aanwezigheid

•

Marktaandeel
•	Schaal van de onderneming
• Beperkte diversiteit

•	Graad van digitalisering en automatisering

KANSEN

Strategie van ReintenInfra om kansen en sterkten te benutten en zwakten en bedreigingen af te wenden

•
•

•	
Best- follower ICT toepassing voor eigen
gebruik en kennis van ICT infrastructuur
voor de markt
•	
Beperking CO2 footprint
•	
Controle over grondstoffen (recycling)
•	
Toepassen van milieuvriendelijk materieel
en grondstoffen
•	
Circulair bouwen

Voortgaande digitalisering
Voortgaande aandacht voor milieu

•	
Verdere groei door uitbreiding geografische dekking
•	
Verdere groei door verticale integratie naar sloop,
reststoffen recycling en hergebruik bij projecten
•	
Werving en opleiding van vertegenwoordigers uit
niet-traditionele doelgroepen zoals vrouwen en
statushouders

21
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BEDREIGINGEN

Strategie van ReintenInfra om kansen en sterkten te benutten en zwakten en bedreigingen af te wenden

•	Oligopsonistische markt (heel veel
aanbieders, weinig klanten)
• Aantrekkelijkheid sector onder jeugd
• Vloek van de laagste aanbieding
• Veel aanbestedingen nog traditioneel
•	Stagnerende bouwstroom door PFAS-,

•	
Versterking van regionale positie. Dichtbij
de klant, hoge servicegraad.

geluidhinder- en stikstof discussies

•	
Lage kostprijs door terugdringen faalkosten
•	
CO2 uitstoot terugdringen, met name op
scope 1 emissies
•	
Investeren in milieuvriendelijk materieel en
hergebruik van materialen

INZET EN VOORUITZICHTEN
De verwachtingen voor de middellange termijn
zijn goed; de gewenste energietransitie,
klimaatadaptatie en de noodzakelijke
vervanging van riolering leiden tot vraag naar
grondwerkzaamheden. Een groot deel hiervan
in de bebouwde omgeving. Er zal geïnvesteerd
worden in waterkwaliteit, waterveiligheid en in
de vervanging van bruggen, viaducten en andere
kunstwerken. De lange termijn visie
22

•	
Onderscheid als werkgever: niet moeilijk als het
makkelijk kan, plezier in het werk, kameraadschap,
faire beloning, vergroting diversiteit en aandacht voor
ontwikkeling van medewerkers via opleidingen
•	
Zichtbaarheid op social media
•	
Selectief aanbieden
•	
Circulair en duurzaam bouwen met schoon materieel
en eigen reststoffencentra

van ReintenInfra impliceert investeringen in
digitalisering, in milieuvriendelijk materieel en
circulair bouwen en in behoud en binding van
medewerkers.
Voor 2021 zijn de verwachtingen goed op basis
van de orderportefeuille die ultimo 2020 voor €
211 miljoen werk bevat. Hoog op de agenda voor
de komende 5 jaren staan:

•	Werving en binding van medewerkers onder
andere door een veilige, diverse en plezierige
werkomgeving;
•	Vergroting van circulair bouwen en beperking
van milieubelasting onder andere door eigen
reststoffencentra dicht bij de bouwlocaties;
•	Behoud van winstgevendheid uitgedrukt
in rendement op gemiddeld geïnvesteerd
vermogen.

FAMILIE HAGEN

FAMILIE HAGEN
BIJ LIEMERS
WEGENBOUW
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FAMILIE HAGEN

De broers Frans en Martin en hun neef
Mike Hagen werken bij de Liemers
Wegenbouw. “Eigenlijk moet ik ome
Frans en Ome Martin zeggen, maar dat
doe ik op de werkvloer natuurlijk niet”,
zegt Mike. De mannen zijn opgegroeid
in Duiven en wonen allemaal nog steeds
in de regio. Ze delen een liefde voor
machines. Mike: “vroeger had mijn opa, de
vader van Frans en Martin, een boerderij
waar veel tractoren stonden. Toen is die
liefde eigenlijk ontstaan”. Frans: “Vroeger
stonden we de tractoren ook al samen te
poetsen en te wassen, en dat doen we nu
nog steeds”.

24

Frans bestuurt op dit moment een shovel,
Martin een kleine kraan en Mike werkt op
een grote mobiele kraan. Het hebben van
een ‘eigen’ machine vinden de mannen
fijn aan hun bedrijf. Ze zorgen er dan ook
goed voor en poetsen deze elke dag. Een
doekje erover heen, de machine afspoelen
en het tapijt uitkloppen. Ze zijn echt trots
op hun machine.
Bij de Liemers Wegenbouw staat iedereen
voor kwaliteit. Dat vinden Frans, Martin
en Mike erg mooi. “We zijn allemaal
vakmensen en samen met de uitvoerders
proberen we de beste kwaliteit te leveren
voor de opdrachtgever”. De mannen

merken dat ze gehoord worden door
de uitvoerders en dat hun inbreng
gewaardeerd wordt. Ook dat vinden zij
prettig werken.
Van alle medewerkers is Frans met 42
dienstjaren het langst werkzaam bij de
Liemers. Hij was ook een van de eerste
medewerkers in vaste dienst. Zijn verhaal?
De vader van de vorige eigenaar van de
Liemers had een stuk land tegenover de
vader van Frans en Martin. Daarop bleek
zijn zoon een bedrijf te zijn begonnen:
Liemers Infragroep (later Liemers
Wegenbouw). Frans zocht werk en startte
meteen bij dit bedrijf. Acht jaar later

,,

Regionale projecten, mooi materieel, vakmanschap en een goede collegiale sfeer. Die facetten
maken de Liemers Wegenbouw een fijne plek om te werken volgens Frans, Martin en Mike
Hagen. Deze drie familieleden werken al jaren vol trots bij het wegenbouwbedrijf in Duiven.

“We zijn
allemaal
vakmensen en
samen
leveren
we de
beste
kwaliteit
voor de
opdrachtgever”
MIKE HAGEN

FAMILIE HAGEN

Naast Frans, Martin en Mike werkten nog
twee broers van Frans en Martin en twee
zoons van Mike bij Liemers. Ook een
zwager was er enige tijd werkzaam. De
overname door familiebedrijf ReintenInfra
betekende dan ook geen grote
verandering qua cultuur. Als familieleden
werken ze goed samen en weten ze wat
ze aan elkaar hebben. Dat is niet anders
nu ze bij ReintenInfra zijn aangesloten.

Op de vraag wat het leukste project was
antwoordde Frans: “Ik heb alleen maar
leuke herinneringen!”. Daar zijn Martin en
Mike het mee eens. Bijzondere projecten
zijn de projecten waarvan je van te voren
niet verwacht dat het zo leuk zou worden.
“Zo hebben we een keer een werk gedaan
in een buurt waar ze zo blij met ons waren
dat we koffie, saucijzenbroodjes, koeken
en zelfs een pannetje met kippenpoten
kregen!”

,,

kwam Martin erbij. Martin was eerst elders
werkzaam als machinist, echter toen de
Liemers een machinist zocht, droeg Frans
Martin aan. Mike kwam nog weer vier
jaar later. Hij stond op het punt elders te
starten, maar kreeg een aanbieding van de
Liemers Wegenbouw. De maandag erop
begon hij tot grote verrassing van Frans en
Martin. Die wisten van niets!

“Eén keer per jaar staan drie
dagen al onze machines stil.”
FRANS, MARTIN EN MIKE HAGEN

Buiten werktijd doen Frans, Martin en Mike
niet veel samen. Behalve eind augustus.
Dan nemen ze alledrie een paar dagen
vrij, want dan is de kermis van Duiven.
Mike: “Dat is wel grappig want één keer
per jaar staan drie dagen al onze machines
stil. Dan lopen we mee met de schutterij,
achter de harmonie aan”. n
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FAMILIE VAN DEN BRINK

FAMILIE
VAN DEN BRINK
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FAMILIE VAN DEN BRINK

Oudere broer Lars (26) ontwikkelde al
jong een passie voor werken en shovels.
Zijn opa had een eigen bedrijf waar Lars
elke zaterdag te vinden was. Zijn vader
werkte als shovelmachinist bij Van Wijk.
Lars leerde Van Wijk kennen door met
zijn vader mee te gaan. Zo leerde hij ook
zijn toekomstige collega’s kennen. Na zijn
opleiding is hij in 2014 op 19-jarige leeftijd
in dienst getreden van Van Wijk. Omdat
zijn vader in 2005 is overleden, hebben
zij helaas niet samen kunnen werken.
Lars vindt het fijn dat hij nu met jongens
werkt die ook nog met zijn vader gewerkt
hebben:‘’Ik heb van mijn passie mijn werk
kunnen maken. Ik vind het mooi om met

de shovel banen te schuiven en om lekker
buiten te zijn’’.
Ook jongere broer Jarno (15) kijkt van
jongs af aan graag naar de indrukwekkende
grondverzetmachines die bij hem door het
dorp rijden. Hij is vastberaden om mobiele
kraanmachinist te worden. Binnenkort
start hij zijn opleiding daarvoor en tot die
tijd werkt hij als grondwerker bij Van Wijk.
Buiten werktijd is Van Wijk gespreksonderwerp tussen de gebroeders als er bijzondere dingen gebeuren, maar anders niet of
nauwelijks. Het interessante van het werk
is voor beiden de variatie, het feit dat je
lekker buiten werkt en dat je met elkaar iets

tot stand brengt. Daarnaast ga je steeds na
afronding van een project naar een andere
lokatie. Ook dat zorgt voor afwisseling.
Mooie herinneringen bewaart Lars aan het
bouwrijp maken van Cruqius. Hier heeft hij
van begin af aan gezeten waardoor hij echt
het resultaat heeft kunnen zien. Het leukste
en vooral leerzaamste dat Jarno tot nu toe
heeft gedaan is een rioolproject. Jarno: ‘’Ik
vind het vooral belangrijk om alvast veel
te leren voordat de opleiding straks begint
en bij een rioleringsproject leer je verschillende materialen kennen’’. Hij roemt ook
de hulpvaardigheid van zijn collega’s. Bij
Van Wijk heerst een echte teamspirit. n

,,

Het van generatie op generatie doorgeven van een ambacht was ooit een
vanzelfsprekendheid. Maar ook vandaag nog motiveert de passie van een oudere generatie
soms opvolgende generaties om hetzelfde ambacht uit te oefenen. Zo kozen Lars en Jarno
er voor om het ambacht te leren dat ook hun vader uitoefende. En ook nog eens bij dezelfde
werkgever. Dat van machinist op een grondverzetmachine.

“De
passie
voor
machines
zit er bij
ons al
generaties
in.”
LARS EN JARNO
VAN DEN BRINK
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Dakpannen van het voormalig
gemeentehuis van Weerselo.

Tapijttegels binnen
van Rabobank Zeist.

Tapijt van petflessen.
Hout binnen van
Stichting Twickel.

Betonnen binnentrappen
van Erasmus MC.
Tapijttegels van
oude visnetten.

De gevel met Oude
stoeptegels van
schoolpleinen van
gemeente Borne.

Terrasraam van
gemeente Assen.

Natuursteentegels
uit Rijssen.

Opsluitbanden van
Gemeente Enschede.
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Binnen kozijnen van
Rabobank Zeist.

Buiten kozijnen van
het Erasmus MC.
Straatstenen van het
Koopmansplein in Assen.

Natuurstenen van
gemeente Ede.
Straatzand van onze
eigen bergingsvijver.

DUURZAAMHEIDSOVERZICHT

EEN STOEPTEGEL
AAN DE MUUR
In 2017 heeft ReintenInfra de Sustainable
Development Goals (SDG’s) of Duurzame
Ontwikkelingsdoelen omarmd. Hierin mogen
wij onszelf een koploper noemen. Zes van de
SDG’s hebben wij centraal gesteld en op basis
van deze doelstelling onze route uitgestippeld
naar een schone wereld in 2050, maar natuurlijk
liever veel eerder. Inmiddels zijn er vele stappen
gezet in duurzaamheid in de breedste zin van
het woord. Toelichting hierover vindt u op
Rentmeester2050.nl.

ReintenInfra heeft 2050 als stip op de horizon
gesteld. Wij moeten zorgvuldig beheren waar
volgende generaties de vruchten van gaan
plukken, net als een rentmeester dat vroeger
deed. Ons programma noemen we daarom
Rentmeester2050. Ons beleid is gestoeld op de
verwezenlijking van de centrale thema’s binnen
ReintenInfra en binnen de branche. Met als
basis, heel belangrijk, omdenken. Zo is de muur
van ons pand in Borne opgebouwd uit gebruikte
stoeptegels. Niets is immers onmogelijk.

De route naar een schone wereld hebben wij
vormgegeven middels drie zogenaamde zuilen;
Bewust2050, Vitaal2050 en Schoon2050.
Bewust2050 kent onderwerpen als veiligheid,
leiderschap en innovaties. Binnen het
Vitaal2050 programma, staat de mens bij
ReintenInfra centraal. Gezondheid in de
breedste zin van het woord. De laatste zuil
is Schoon2050. Verduurzaming van ons
materieelpark en zorgvuldige afbouw van
fossiele stoffen. Elk jaar stellen we doelen,
maken we een routekaart en geven de
resultaten weer. Alles voor een schone wereld
voor nu en voor later.
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BEWUST2050

EMISSIELOOS WERKEN
stikstof en
CO2-neutraal.

VEILIGHEID
20% minder
(bijna) ongevallen.

Onze route
naar een schone
wereld in 2050.
Ga je mee?

Onze
toekomstwens
voor 2023.

Onze slogan: wij
werken veilig of
wij werken niet.

LEIDERSCHAP
B-corp certificatie.

CIRCULARITEIT
75% hergebruik
van materiaal op
onze projecten.

Borne: het be
wijs
80% hergebru .
ikt.
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me
We gebruiken duurza
n
te
zet
brandstof en
in.
elektrisch materieel

Een regionaal karakter
en noaberschap.

Sociaal en duurzaam
ondernemen staat
centraal.

DE MENS
100% tevredenheid
van onze medewerkers.

Samenwerken met
NL Greenlabel.

GROEN
& BLA
75% natu UW
urinclusief
ontwerp
en uitvo
ering.

INNOVATIE & OPTIMALISATIE
5% verhoging rendement
door optimalisatie
en innovatie.
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MENTALE EN FYSIEKE
GEZONDHEID
Onbewust veilig
en gezond werken.

PPELIJKE
MAATSCHA
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een plekje
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at
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o
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Onze
toekomstwens
voor 2023.

BEWUSTWORDING
15% van de medewerkers neemt
deel aan onze stimuleringsregeling van windenergie.

Nieuwe vakmensen en
vakvolwassenen. Een ide
ale mix voor
een toekomstbestendig
bedrijf.

Als je niet kunt
delen, kun je niet
vermenigvuldigen.

INSTROOM
Minimaal 50% van de
studenten blijven in
de organisatie.

VITALITEIT
15% van de
medewerkers doen
mee met ons fitplan.

bben
Ieder jaar he
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m
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w
menfit.
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sportdagen #

KENN
IS
Intern DELEN
en ex
ter
verste
rken w n
ij
elkaar
.

Elk uurtje
fietsen is mooi
meegenomen!
MOBILITEIT
20% van de
medewerkers maakt
gebruik van ons fietsplan.
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GAS
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GROEN EN BLAUW
Streven naar een
optimale balans in grijs,
groen en blauw.

uwen
Machines ombo oren.
mot
re
ne
ho
sc
g
met no

#groenisdoen

Partner van
Pure Energie

ELEKTRICITEIT
100% gebruik
van groene
energie.

MATERIEEL
30% CO2 reductie door
investering in duurzaam
materieel en HVO.

niet.
Afval bestaat

MOBILITEIT
25% van de
personenauto’s
elektrisch.
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GRONDSTOFFEN
& RESTSTROMEN
Per project een
materialenpaspoort.

Onze
toekomstwens
voor 2023.

Blijf onze route
volgen naar een
schone wereld:
rentmeester2050.nl

DUURZAAMHEIDSOVERZICHT

OMDAT DELEN ALTIJD GOED IS
Onze Rentmeester2050 heeft in 2019
diverse lezingen gegeven. Er is ter
compensatie aan de organisaties een
bijdrage gevraagd en deze bijdragen zijn
gelabeld. De collega’s van ReintenInfra
is gevraagd goede doelen te benoemen
met onderstaande doelen als resultaat.

10 Goede doelen aangedragen door onze collega’s

STICHTINGVOORBO.NL

KINDERFONDS.NL

KIKA.NL

VERJAARDAGSBOXOLDENZAAL.NL

KINDERHULP.NL

Uitgedeeld

€ 6.250,00

HULPHOND.NL

WENSAMBULANCE.NL

OPKIKKER.NL

MAKEAWISHNEDERLAND.ORG

CLINICLOWNS.NL
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VADER RENÉ
EN ZOON DIMITRI
CASTEIN
34
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René heeft een lange loopbaan bij Van
Wijk. Hij is in 1998 begonnen als rioleur.
Dat heeft hij ook het langst gedaan. Hij
heeft ze allemaal wel eens aangelegd:
betonriool, diepriool, drukriool, persriool.
En hij was betrokken bij nieuwbouw én renovatie. “Ik deed de voorbereidingen, het
straatwerk en de aanleg van het riool. Alles
wat nieuw en anders is, is immers leuk en
vooral ook leerzaam. Op die manier word
je een all-round vakman”. Toen een planner wegviel op de materieelwerf van Van
Wijk en René gevraagd werd het tijdelijk
van hem over te nemen, hoefde hij dan
ook niet lang na te denken. De werf werd
steeds groter en sindsdien werkt hij full
time als weefbeheerder.

Net als zijn vader is Dimitri als grondwerker
gestart. En ook hij werkte aan rioleringen.
Hij komt al van jongs af aan bij Van Wijk.
Jarenlang ging hij elke zaterdag met zijn
vader mee en uiteindelijk is hij in 2005 stage gaan lopen en daarna als 16- jarige ook
meteen in dienst gegaan bij Van Wijk. Ook
Dimitri vindt het belangrijk om te blijven
leren en heeft de les van zijn vader goed in
zijn oren geknoopt: “Je bent nooit te dom
om te leren en alles wat je doet maakt je
een ervaring rijker”. Na zijn indiensttreding
heeft Dimitri dan ook diverse Grond- en
Wegenbouw cursussen gevolgd.
Dimitri en René zitten goed op hun plek
bij Van Wijk. Rene: ‘’Als ik om 6 uur ‘s

ochtends aankom op de werf, weet ik
nooit wat ik die dag weer kan verwachten.
De afwisseling maakt het elke dag weer
even leuk’’. Ook Dimitri vertelt: ‘’Elke klus
is anders, daarom zal het nooit vervelen’’.
Buiten het werk hebben ze heel andere
interesses. René tuiniert graag terwijl
Dimitri er graag op uit trekt met een
metaaldetector. Wanneer Dimitri bij zijn
vader gaat eten is het daarom extra leuk
om van elkaar te horen wat ze hebben
meegemaakt op de werkvloer. Voor de
toekomst hopen ze beide lekker aan het
werk te kunnen blijven bij Van Wijk en
vooral voortdurend te blijven leren! n

,,

Bij enquetes naar aantrekkelijk banen en werkomgevingen, scoort afwisselend werk steevast
hoog. Mensen zoeken variatie in hun werk. En daar hoef je echt niet vaak voor van baan
te veranderen. Vader René en zoon Dimitri hebben zo’n afwisselende baan gevonden. In
dezelfde sector en bij dezelfde werkgever ook nog eens.

“Alles wat
nieuw en
anders is,
is immers
leuk en
vooral
ook
leerzaam.
Op die
manier
word je
een allround
vakman.”
RENÉ CASTEIN
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BROERS
ROBERT EN
MICHEL HOEKE
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De opa, en later de vader van Michel en
Robert Hoeke had een aannemingsbedrijf
in de grond- weg en- waterbouw
waarvoor Robert werkte als grondwerker.
In 2018 staakte Hoeke senior zijn
bedrijf in verband met pensioen en
startte Robert bij Dusseldorp als
grondwerker. Michel koos na zijn studie
voor een carrière buiten het bedrijf
van zijn vader. Hij maakte stappen op
de leidinggevenden-ladder buiten het
familiebedrijf en stapte na 18 jaar als
directeur over naar Van Wijk.
In geheel verschillende functies, maar
met dezelfde passie doen zij beiden waar

zij goed in zijn. Het is de passie voor het
vak die zij beiden van huis uit meekregen
maar die ze in verschillende richtingen
ontwikkelden ook al deden ze in de
vakanties dezelfde werkzaamheden. Van
dat vakantiewerk heeft Michel veel profijt:
“Het helpt bij het motiveren en stimuleren
van de mensen buiten als je weet wat het
werk is’’ geeft hij aan.
Beide broers geven aan hoe belangrijk
de buitenmensen zijn. Michel: “Het is een
uitdaging tegenwoordig om vakkundige
mensen te vinden, zeker ook in de
Infrabranche. Er zal meer aandacht en
waardering naar buitenmensen moeten

komen zodat dit werk aantrekkelijk blijft
voor schoolverlaters”. Michel draagt zijn
steentje daar graag aan bij en ziet nog
genoeg uitdagingen voor de toekomst
om het bedrijf mee te laten groeien in
de dynamische infra omgeving. Robert
blijft zich ook graag ontwikkelen en denkt
vooral aan wat het bedrijf nodig heeft.
Hij volgt op dit moment een opleiding
Waterleidingen Leggen.

,,

Binnen families kunnen ambities sterk verschillen, ook al wordt uit dezelfde passie-bron
geput. De één ambieert het handwerk, de ander het leiding geven. Binnen ReintenInfra is er
meer dan genoeg ruimte voor alle ambities. Dat blijkt bijvoorbeeld bij de gebroeders Hoeke:
Robert ambieert het ambacht en is grondwerker, Michel ambieert het leiding geven en werd
directeur. Beiden werken bij verschillende deelnemingen van ReintenInfra.

“Het helpt
bij het
motiveren
en
stimuleren
van de
mensen
buiten als
je weet
wat het
werk is.”
MICHEL HOEKE

Het familiegevoel bij het werk dat zij
van thuis uit hadden vinden zij terug bij
ReintenInfra. ‘’Het is een hele andere
insteek, ik kom van een bedrijf met 10
mensen waar de lijnen niet 
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“Ik moest wennen aan de grootschalige
werken bij ReintenInfra, maar het
familiegevoel is gebleven.”
ROBERT HOEKE

,,

 korter kunnen. Ik moest wennen aan
de grootschalige werken bij ReintenInfra,
maar het familiegevoel is gebleven’’ zegt
Robert. Ook Michel beaamt dit: ‘’De lijnen
zijn uiteindelijk toch kort, waardoor er
snel beslissingen genomen worden en je
dicht op de werkvloer staat’’.

Op hun werk komen Michel en Robert
elkaar zelden tegen. “Maar we bellen
elkaar elke ochtend even. Dan praten we
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natuurlijk ook altijd wel even over het
werk, maar meer over onze gezamenlijke
interesse in paarden en pony’s” zegt
Robert. Michel roemt de sfeer binnen
ReintenInfra: ’’Die is goed. Het is
gezellig en dingen als jaarafsluitingen en
bedrijfsevenementen worden altijd goed
verzorgd. En dat is belangrijk. We willen
natuurlijk mensen werven máár ook ons
huidige personeel tevreden houden”! n

SOCIAAL OVERZICHT

SOCIAAL
OVERZICHT
Het werken met eigen mensen in voor hen bekende regio’s tegen een faire beloning en op
basis van een zekere continuïteit staat hoog in het vaandel bij ReintenInfra. Ultimo 2020
stonden 691 FTE op de loonlijst van bedrijven van de groep. Dat waren 587 FTE in 2018 ofwel
een groei met bijna 18% van 2018 naar 2020. Via de acquisitie van De Liemers kwamen in 2019
40 FTE in dienst van de groep. Via acquisities nam het aantal werknemers van ReintenInfra de
afgelopen 10 jaren toe met circa 525 FTE.

AANTAL FTE

JAAR VAN
ACQUISITIE

TWW

45

2010

NEGAM

27

2011

DOSTAL

16

2013

MOES

11

2013

DEGA

27

2013

200

2015

9

2015

150

2018

40

2019

DUSSELDORP
ReintenInfra heeft vooral behoefte aan technisch
geschoolde medewerkers. De Onderwijsraad
rapporteerde in oktober 2020 dat het aandeel
vrouwelijke studenten in technische opleidingen
het laagst is op vmbo-niveau. Ongeveer 10%

van hen kiest voor een technische opleiding. Op
MBO- en HBO-niveau ligt dat percentage op
bijna 20 respectievelijk 19%. Op Hogescholen
en Universiteiten kiest meer dan 1/3 van de
vrouwelijke studenten voor een technische

ACT
VAN WIJK
DE LIEMERS
TOTAAL

525
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opleiding. De Onderwijsraad constateert
dat steeds meer vrouwen voor technische
opleidingen kiezen, maar dat er voorlopig
nog geen sprake is van evenredige verdeling.
Hoewel de belangstelling voor de bouw
toeneemt, is dat nog niet zichtbaar voor het
segment infrastructuur. Om in de toekomst over
voldoende vakkrachten te kunnen beschikken
zal de sector, of ReintenInfra als onderneming, in
eigen opleidingen moeten voorzien.
Er wordt naar gestreefd de diversiteit te vergroten
door onder andere de gemiddelde leeftijd
terug te dringen en de man/vrouw verhouding
meer te balanceren. De omscholing van
statushouders en werknemers uit minderheden
biedt mogelijkheden. Daarvoor is echter nodig

dat daadwerkelijk meer vrouwen en jongeren
een keuze maken voor een bouw gerelateerde
of technische opleiding. ReintenInfra
werkt met opleidingsinstituten (Technische
Universiteit Twente, ROC Twente, Deltion
College, Hogeschool Utrecht, ROC midden
Nederland, Wellant College, Saxion, HAN, Van
Hall Larenstein, SPG) samen om schoolverlaters
aan zich te binden, maar ook om de bouw- en
techniek gerelateerde opleidingen te promoten.
In 2019 heeft ReintenInfra veel stageplaatsen
ingevuld doch de beschikbaarheid van technisch
geschoolde toetreders tot de arbeidsmarkt is een
zorgpunt. Kennis van BIM, autocad augmented
reality, digitale machine-aansturing en Life Cycle
Analyses zien we als cruciaal voor onze toekomst.

PERSONEEL BINDEN
Bij ReintenInfra waren in 2019 Collectieve
ArbeidsOvereenkomsten (CAO’s) van toepassing
voor Bouwnijverheid, Groen en Transport.
Het uitgangspunt is een structurele band met
werknemers op basis van vaste contracten en
langjarige dienstverbanden. Het verloop is ruim
onder het branchegemiddelde: 57% van de
medewerkers die op 31 december 2020 in dienst
waren, werkt 10 jaar of langer bij de groep. Reinten
biedt carrièremogelijkheden binnen de groep en
bevordert permanente educatie van medewerkers.
ReintenInfra bindt mensen aan zich door hen
een goede, veilige, uitdagende en plezierige
werkomgeving te bieden.
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• Veilig door maximale aandacht voor
werkomstandigheden op de bouwplaats
en door beperking van hun reistijden. Voor
ReintenInfra is het onaanvaardbaar dat het leven
of de gezondheid van mensen op het spel staat
bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Ieder
ongeluk of bijna-ongeluk wordt gerapporteerd
om ervan te leren en om te zorgen dat
gevaarlijke situaties in de toekomst worden
vermeden. In 2020 deden zich 12 ongevallen
voor. Dat is 4 minder dan in 2019 maar 12
teveel. LTIF daalde met ongeveer hetzelfde
percentage. In 2019 en 2020 is ingezet op
verdere verbetering van de zichtbaarheid en
gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen
bij het werken aan en langs wegen;
• Het ziekteverzuim steeg in 2020 licht naar 4.31%
bij een landelijk sector gemiddelde van 4.6%
en een landelijk gemiddelde voor alle sectoren

2018 IN FTE

2018

2020 IN FTE

2020

< 25 JAAR

65

11%

46

7%

25- 34 JAAR

97

17%

128

19%

35- 44 JAAR

121

20%

137

20%

45- 54 JAAR

173

30%

212

30%

> 55 JAAR

131

22%

168

24%

TOTAAL

587

100%

691

100%

*Cijfers excl inhuur en onderaannemers
ZIEKTEVERZUIM IN %
AANTAL ONGEVALLEN MET VERZUIM
LTIF (VERZUIMONGEVALLEN PER MLN MANUREN)

2019

2020

4.11

4.31

16

12

13.26

10.35
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van 4.7%. In 2019 was het ziekteverzuim 4.11%
bij een landelijk sector gemiddelde van 4.0% en
een landelijk gemiddeld voor alle sectoren van
4.4% (Bron: CBS). De stijging wordt voornamelijk
veroorzaakt door COVID-19.
• Uitdagend door delegatie van
verantwoordelijkheden tot diep in de organisatie
en door het bieden van zeer goede opleidingsen promotiekansen;
• Uitdagend ook door beperking van onnodige
bureaucratie. Ondersteunende staf maakt dat
mensen in de uitvoering zich op hun werk
kunnen richten. Het papierwerk is tot een
minimum beperkt en zo begrijpelijk en leesbaar
mogelijk.
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• Plezierig door een collegiale omgeving in voor
de werknemers bekende regio’s met beperkte
hoeveelheden reistijd en vooral ook door op
gezette tijden met elkaar successen te vieren
en elkaar bij tegenvallers te steunen. Veel
reizen is niet goed voor ons klimaat en beperkt
de risico’s van ongevallen maar bovendien
werken vaklieden in de bouw het liefst in hun
eigen regio. Dat is ook het uitgangspunt van

ReintenInfra. Dat schept een band. En binding
is een manier waarop ReintenInfra plezier in
het werk bevordert. Door elkaar te steunen
bij tegenslagen en door successen te vieren
met zijn allen. Die binding met de regio wordt
bovendien versterkt door activiteiten buiten
werktijd van medewerkers in hun eigen regio
te steunen. Dat kan zijn voor hun sportclub,
hun toneel- of muziekvereniging of voor hun
vrijwilligerswerk:

TOTAAL BEDRAG 2020 IN €
LOKALE EN REGIONALE SPORTVERENIGINGEN

29.335

LOKALE CULTUURINITIATIEVEN (MUZIEK, TONEEL)

16.108

STEUN BIJ ZIEKTE OF ARMOEDE

6.250

TOTAAL SPONSORING EN GIFTEN

51.693

FAMILIE SUIJTHOF

VADER HERALD
EN ZOON MILAN
SUIJTHOF
43
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“Om dit vak te kunnen doen moet je
een beetje machinegek zijn en passie
hebben voor het werk dat je doet”, zegt
Herald. Beide mannen nemen daardoor
het werk wel eens mee naar huis. In
positieve zin, want ’s avonds zijn ze vaak
samen aan het klussen om handigheidjes
voor het werk te maken. Milan: “Wij
houden ervan om een beetje te prutsen
en kunnen niet stilzitten.” In de schuur
van het huis van de familie Suijthof
44

worden dan ook regelmatig handige
hulpmiddelen bedacht voor de dagelijkse
werkzaamheden op de grond, zoals
gereedschapskisten, roosters en vakken
om spullen in op te bergen. En natuurlijk
ook voor op de kraan. “De machine is de
trots van de machinist”, zegt Herald. “Het
is eigenlijk ons tweede huis, dus je past
het aan naar wat voor jou het
beste werkt.”

Herald en Milan hebben al aan flink wat
projecten samen mogen werken. Toch
vinden ze dat niet altijd een voordeel.
“De zoon van een kraanmachinist zijn
is niet altijd een voordeel”, zegt Herald.
Milan vult aan: “Dat is soms wel lastig ja.
Mijn vader gaat er namelijk vaak vanuit
dat ik wel weet hoe iets werkt omdat
hij het al een keer heeft gezegd, maar
ik moet dat ook nog leren. Soms is het
daarom fijner om even met anderen te

,,

“Kraanmachinist zijn dat zit in je bloed”, dat zijn de woorden van Herald Suijthof. En dat
geldt voor hem en voor zijn zoon Milan. Herald werkt al flink wat jaren als kraanmachinist
bij Dusseldorp en Milan volgt een BBL-opleiding bij Dusseldorp om in de voetsporen van
zijn vader te treden. “Als klein kind was ik al regelmatig achterin de kraan bij mijn vader te
vinden”, vertelt Milan. “Ik zat in Neede op school en fietste op de terugweg altijd langs een
project waar mijn vader aan het werk was. Ik mocht hem dan helpen op de bouw. Mooi vond
ik dat. En aan het einde van de dag ging mijn fiets in de auto van mijn vader en reed ik met
hem mee naar huis.”

“De
machine
is de trots
van de
machinist.
Het is ons
tweede
huis.”
HERALD SUIJTHOF

FAMILIE SUIJTHOF

werken. Dan leer ik gelijk hoe zij te
werk gaan en wat zij willen.”
Wat het werken bij Dusseldorp zo
bijzonder maakt? “We hebben een heel
mooi bedrijf waar alles kan als je maar
gewoon normaal doet. Ik denk dat we
daardoor een heel uniek bedrijf hebben.
Alles is hartstikke goed geregeld en we
hebben hele dagen schik ”, zegt Herald.
Milan vult aan: “Ik hoor wel eens verhalen
van jongens van school en dan denk
ik altijd dat ik het hier maar goed voor
elkaar heb. Je hoeft het maar te vragen
of het wordt voor je geregeld, en dat
werkt bij sommige bedrijven volgens mij
wel anders.”

Gelukkig zijn Herald en Milan deze
periode goed doorgekomen en heeft er
niemand in hun familie last van gehad.
“Ik vond het in deze periode wel lastig
dat we op het werk niet meer met elkaar
mochten schaften”, zegt Herald. “De
schaft op de bouw is namelijk wel echt
even een momentje waarin je het ook
even over andere dingen kan hebben.
Zo leer je je collega’s zowel zakelijk als
persoonlijk beter kennen. “Ik vond het
niet perse lastig”, vult Milan aan. “Als je
maar genoeg afstand houdt en zorgt dat
je het niet krijgt. Meer kun je eigenlijk
niet doen. Gelukkig gaat het nu weer
de goede kant op en mogen we steeds
meer. We houden de moed er gewoon
lekker in!”. n

Als laatste het onderwerp waar we het
hele afgelopen jaar eigenlijk niet omheen
konden. Namelijk het coronavirus.
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De familie Wolters, bestaande uit de broers
Jan en Cyril, Cas (zoon van Cyril) en neef
Boyd werken gemiddeld per persoon bijna
19 jaar bij Dusseldorp. Jan is ruim 47 jaar
in dienst en werkt als uitvoerder, Cyril is al
21 jaar bij Dusseldorp te vinden en werkt
als terreinbeheerder bij Puin Recycling
Doetinchem, Boyd is zo’n 4 jaar in dienst en
is machinist van de puinbreker en Cas is te
vinden in de werkplaats in Lichtenvoorde
waar hij bijna twee jaar als leerling
machinemonteur sleutelt aan het materieel.
“Ik wist eigenlijk helemaal niet wat ik wilde
worden en ben maar gewoon ergens
begonnen”, zegt Jan. “Zo ben ik van het

een in het ander gerold en bij Dusseldorp
terechtgekomen, en dat bevalt altijd
nog erg goed.” Cyril sluit zich aan bij de
woorden van Jan en vult aan: “Ik vind
mijn werk zo leuk, ik zie het meer als mijn
hobby.” Neef Boyd praat ook enthousiast
over zijn werk: “Ik heb altijd wel iets gehad
met grote voertuigen. Overal waar een
motorblok in zat en waar grote wielen
op zaten dat interesseerde mij wel. En nu
heb ik eigenlijk een combinatie van beide.
Mooier kan toch niet.” Cas dacht er eerst
nog aan om automonteur te worden. “Hier
in de werkplaats met het materieel is niet
echt anders, gewoon wat lomper”, zegt Cas
lachend.

Ondanks de lange tijd die de meeste al bij
Dusseldorp werken, komen de mannen
elkaar nauwelijks tegen op de werkvloer.
“Heel soms kom ik met de puinbreker
langs bij Cyril, maar verder zien we elkaar
eigenlijk niet”, zegt Boyd. Cas voegt
daaraan toe: “Ze komen allemaal wel eens
bij de werkplaats langs met materieel dat
gemaakt moet worden, maar verder zien
we elkaar inderdaad niet zo veel.” “Het
werk nemen we ook niet zo makkelijk mee
naar huis”, zegt Cyril. “Meestal maak ik met
Cas nog even een praatje over hoe de dag
is geweest, maar daar houdt het dan ook
op. Want als we er te lang over praten,
moeten we de afwas doen”, grapt hij. 

,,

Het Engelse gezegde ‘three is a crowd, four is a party’ zou kunnen slaan op de familie
Wolters waarvan maar liefst vier vertegenwoordigers met veel plezier al bij elkaar 74 jaar
werkzaam zijn bij Dusseldorp. De familieleden treffen elkaar echter zelden of nooit
tegelijk op hun werk.

“Ik vind
mijn werk
zo leuk,
ik zie
het meer
als mijn
hobby”
JAN WOLTERS

47

FAMILIE WOLTERS

“Het is een bedrijf waar iedereen
voor elkaar klaar staat. Je hoeft
het maar te vragen en het wordt
voor je geregeld.”

,,

FAMILIE WOLTERS

 Wat het werken bij Dusseldorp
bijzonder maakt? Daar zijn de mannen
het allemaal over eens: “Het is een bedrijf
waar iedereen voor elkaar klaar staat. Je
hoeft het maar te vragen en het wordt
voor je geregeld. De sfeer is goed en ook
zijn er genoeg doorgroeimogelijkheden
als je dat wilt.” Ook de projecten maken
het werk bijzonder. “Ieder project heeft
zijn eigen uitdagingen en charmes”, zegt
Jan, waarna hij lachend vertelt: “Ik heb een
project gedaan, waarbij het zo nat was
dat je tot je knieën in de modder zakte.
Er is wel eens iemand op kop de modder
ingevallen. Die kon wel een douche
gebruiken.”

Ondanks de coronamaatregelen
hebben de heren buiten het werk om
nog voldoende te doen. Deze tijd heeft
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voor sommigen van hen ook voordelen
gebracht. Zo is Jan bijvoorbeeld meer
gaan wandelen en fietsen en heeft Cyril
door het wegvallen van ‘verplichtingen’
meer tijd voor schaken, zwemmen en
voetbaltraining geven. Boyd heeft in de
coronaperiode veel kunnen klussen aan
zijn nieuwe huis en Cas besteedt veel
van zijn vrije tijd aan het helpen bij een
corsowagen. “Het belangrijkste is wel dat
iedereen gewoon gezond blijft en van de
nood een deugd maakt!”, zegt Jan. En dat
lukt de mannen heel aardig. n

FINANCIEEL OVERZICHT

FINANCIEEL
OVERZICHT
In de jaarlijks gepubliceerde cijfers komt tot
uitdrukking hoe succesvol we zijn geweest in
de uitvoering van ons beleid. Hoe efficiënt we
zijn bij het uitvoeren van projecten met en voor
onze opdrachtgevers. Zijn onze opdrachtgevers
en leveranciers tevreden? Zijn onze mensen
tevreden? Uiteindelijk vertaalt zich dat naar het
lange termijn rendement op de inzet van onze
mensen, ons materieel en het geïnvesteerde
vermogen.

ACQUISITIE

JAAR

OMZET TEN TIJDE VAN ACQUISITIE

OMZET 2020

TWW

2010

€ 16 miljoen

€ 24 miljoen

NEGAM

2011

€ 7.5 miljoen

€ 6 miljoen

DOSTAL

2013

€ 2.5 miljoen

€ 33 miljoen

MOES

2013

€ 0.5 miljoen

€ 0.5 miljoen

DUSSELDORP

2015

€ 60 miljoen

€ 79 miljoen

ACT (50%)

2015

€ 7.5 miljoen

€ 9 miljoen

VAN WIJK

2018

€ 45 miljoen

€ 52 miljoen

LIEMERS

2019

€ 8 miljoen

€ 6.5 miljoen

INTERCOMPANY ELIMINATIE
TOTAAL ACQUISITIES
TOTAAL OMZET 2020

-€10 miljoen
€ 147 miljoen
€ 200 miljoen
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ReintenInfra is samengesteld uit bedrijven die
in het afgelopen decennium zijn overgenomen.
In totaal is € 147 miljoen omzet geacquireerd
en zijn 525 werknemers overgekomen met de
bedrijven die aan de groep zijn toegevoegd. De
geacquireerde omzet is vervolgens gegroeid
met 36% naar de huidige € 200 miljoen en het
medewerkersbestand met bijna 32% naar 691.
ReintenInfra heeft ook de afgelopen twee jaar
een forse groei doorgemaakt, die nagenoeg
geheel autonoom is gerealiseerd; € 8 miljoen
omzet op jaarbasis werd toegevoegd door de
acquisitie van De Liemers Wegenbouw B.V. in
april 2019. De projectopbrengsten hadden in
2020 te lijden onder de uitbraak van de COVIDpandemie die tot gevolg had dat in het tweede
kwartaal de omzet sterk terugviel.
Het resultaat voor rente, belastingen en
afschrijvingen (EBITDA) bedroeg over 2020 €
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10,1 miljoen, ofwel ruim 5% van de omzet. Dat
betekent een stijging met € 0,9 miljoen ofwel
9,8% ten opzichte van 2018 maar een afname
met bijna 5% ten opzichte van 2019. Deze daling
wordt geheel verklaard door COVID-effecten en
-maatregelen. De door Reinteninfra toegevoegde
waarde (opbrengsten minus inkoop en onder
aanneming) bedroeg over 2020 € 67,4 miljoen
ofwel ruim 33%. Dat was ongeveer gelijk aan

IN € MILJOEN

de in 2018 en 2019 procentueel toegevoegde
waarde.
De afschrijvingen namen in 2020 toe met €
0,8 miljoen ten opzichte van 2018 als gevolg
van investeringen in materieel van in totaal
€ 7 miljoen in 2019 en € 9,5 miljoen in 2020.
De investeringen werden geheel uit eigen
middelen gefinancierd als gevolg waarvan

2019

2020

DELTA

10,6

10,1

-4,7%

AFSCHRIJVINGEN

6,0

6,0

-1,3%

FINANCIELE LASTEN

0,9

0,9

+0,9%

BELASTINGEN

1,3

0,6

-51,3%

NETTO WINST

2,237

2,510

+12,2%

EBITDA

FINANCIEEL OVERZICHT

de interestverplichtingen in 2019 nauwelijks
veranderden in relatie tot 2018 en zelfs licht
afnamen. Het aan aandeelhouders toekomende
resultaat kwam dientengevolge over 2019 uit
op € 2,2 miljoen, ofwel 1,1%; iets beter dan de
nettomarge van 1,0% over 2018. De nettomarge
over 2020 verbeterde naar 1,3% bij een aan
aandeelhouders toekomend resultaat van € 2,5
miljoen.
De lagere belastingdruk is het resultaat van
de toegekende Energie Investeringsaftrek die
samenhangt met de nieuwbouw in Borne.
Het werkkapitaal bedroeg aan het slot van 2020
€ 6,1 miljoen ten opzichte van € 4,5 aan het einde
van 2019 en € 4,3 miljoen aan het einde van
2018. Werken worden in principe tenminste met
een neutrale werkkapitaalbehoefte aangenomen.
Het balanstotaal steeg met € 1,5 miljoen als

gevolg van vooral investeringen in materiele
vaste activa en in Enterprise Resource Planning
(ERP) programmatuur. De investeringen in 2019
en 2020 zijn grotendeels uit eigen kasstroom
gefinancierd. Als gevolg hiervan verbeterde
de solvabiliteit van de onderneming (eigen
vermogen als percentage van het balanstotaal)
van 13% naar 16%.
De kasstroom uit operationele activiteiten in
2020 bedroeg € 10,5 miljoen. Een toename van

€ 7,5 miljoen ten opzichte van 2019 die vooral
is veroorzaakt door een sterkere afname van de
vorderingen ultimo 2020 ten opzichte van de
afname van de kortlopende schulden.
De netto schuld (Lang Vreemd Vermogen inclusief
langlopende leaseverplichtingen + schuld
kredietinstellingen – LiquideMiddelen) ultimo 2020
bedroeg: €28,8 miljoen. Ten opzichte van 2019 is
deze afgenomen met €1,3 miljoen als gevolg van
aflossingen op langlopende schulden in 2020.

IN € DUIZEND

2019

2020

KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN

2.972

10.490

-6.414

-8.922

-93

2,649

-3.535

4.217

KASSTROOM UIT INVESTERINGEN
KASSTROOM UIT FINANCIERING
TOTAAL
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MILIEU
OVERZICHT

Belangrijke maatstaven voor de milieubelasting zijn de CO2 en NOx uitstoot alsmede de mate
waarin circulair kan worden gebouwd door ofwel materialen te hergebruiken dan wel materialen
te gebruiken die hergebruikt kunnen worden. Een aansprekend voorbeeld hiervan is de bouw van
het nieuwe kantoorpand van ReintenInfra te Borne dat voor 80% is opgebouwd uit hergebruikte
bouwmaterialen: de staalconstructie van het Erasmus uit Rotterdam, overtollige trottoirtegels en
de dakpannen van het gemeentehuis Dinkelland kregen zo een tweede bestemming.

In het kader van het terugdringen van CO2 uitstoot, is in 2018 besloten op alle vestigingen
van ReintenInfra laadpalen te installeren voor
elektrische auto’s en fietsen. Maar ook te kijken
naar mogelijkheden voor elektrisch aangedreven
werkverkeer. Inmiddels staan de laadpalen er en
is een substantieel deel van het personenvervoer
elektrisch aangedreven. In 2020 is geïnvesteerd in
de eerste elektrisch aangedreven vrachtauto en is
de eerste mobiele schaftunit uitgerust met zonnepanelen. Verder is in 2020 samen met partners
een pilot gestart in het kader van de ontwikkeling
van een vrachtauto met waterstofaandrijving. Gas
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en elektra zijn groen ingekocht. Doelstelling is om
in 2030 netto CO2 neutrale bouwplaatsen te hebben. Om 2020 CO2 neutraal te kunnen afsluiten
zijn CO2 rechten afgekocht voor een bedrag van
€ 80.000. Het streven is echter om ook zonder
compensatie CO2 neutraal te kunnen opereren.
Zo zullen we diesel als brandstof voor werkverkeer vervangen door HVO-brandstof. In 2020
resulteerden de activiteiten van ReintenInfra in de
volgende CO2 emissie (zie tabel).
De totale CO2 emissie komt voor een groot deel
uit Scope 3, de emissie door leveranciers en on-

MILIEU OVERZICHT

CO2 EMISSIE IN KTON

2019

2020

SCOPE 1

17.148

15.707

SCOPE 2

269

239

SCOPE 3

65.801

92.216

TOTAAL BRUTO CO2 UITSTOOT

83.218

108.162

0

0

83.218

108.162

COMPENSATIE
TOTAAL NETTO CO2 UITSTOOT

deraannemers. Eigen activiteiten van ReintenInfra
laten met ruim 8% een sterke daling zien in CO2
uitstoot. Voor de periode na 2020 zal de uitstoot
door leveranciers en onderaannemers hoog op de
milieu agenda staan.

moet gasverbruik op kantoren en ten behoeve van
asfaltproductie zijn afgenomen, moet gebruik van
fossiele brandstoffen door auto’s en materieel zijn
gedaald en moet de uitstoot in de beton- respectievelijk asfaltketen zijn teruggedrongen.

En zijn doelstellingen geformuleerd voor reductie
van CO2 uitstoot in 2021: dan moet gebruik van
electra zijn afgenomen ten opzichte van 2018,

Op haar projecten werkt ReintenInfra met een materiaalbalans met het oog op bevordering van de
circulariteit van alle activiteiten en producten. Bij

sloop vrijkomende materialen worden gesorteerd
en zoveel mogelijk hergebruikt. Aan het einde
van ieder project wordt hiervan verantwoording
gedaan aan de opdrachtgever. Daarbij wordt ook
toegelicht welke materialen zijn verwerkt door
erkende verwerkers.
Ter bevordering van die intrinsieke motivatie zijn
in 2019 en 2020 binnen ReintenInfra onder andere de volgende initiatieven gestart: volledige
afvalscheiding in kantooromgeving, inzameling
en recycling van werkkleding, uitgifte van nieuwe
werkkleding op basis van circulariteit, uitbanning
van plastic bij drankconsumptie en een duurzaam
inkoopbeleid. Tenslotte is van de totale omzet van
Reinten circa 70% ingekocht bij derden. Selectie
van leveranciers en onderaannemers vindt mede
plaats op basis van door ReintenInfra zelf gehanteerde duurzaamheids criteria. Voor de nabije
toekomst staat de implementatie van een audit
programma gepland.
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FAMILIE UENK

VADER WIM
EN ZOON
GUUS UENK
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FAMILIE UENK

Vader en zoon Uenk werken bij Dostal
in Vorden. Vader werkt in de werkplaats,
zoon bedient een reusachtige freesmachine die asfalt van het wegdek verwijdert.
Wim werkte in de agrarische sector. Hij
liep daar vast maar was nog zeer gemotiveerd om aan het werk te blijven. Na een
toevallige ontmoeting bood Dostal hem
een kans om te scholen. Wim accepteerde
het aanbod. Hij werkt inmiddels 8 jaar in de
werkplaats en heeft geen seconde meer
gedacht over een andere werkomgeving.
Guus wilde aanvankelijk kraanmachinist
worden. Tot hij een freesmachine aan het
werk zag.“Als tiener hielp ik Karin en Herman
bij het onderhoud van hun tuin. Herman

nodigde me uit eens een dag mee te gaan
met een asfaltploeg. Om te kijken of dat iets
voor me was. Dat heb ik gedaan en zag daar
de freesmachine aan het werk. Vanaf dat
moment was het mijn droom om freesmachinist te worden. Karin en Herman hebben
me gestimuleerd de agrarische school af
te maken en daarna naar InfraVak/SOMA
te gaan. Een opleiding voor freesmachinist
bestaat niet maar bij Infravak en bij Dostal
krijg ik de kans het vak te leren. Mijn groot
rijbewijs heb ik onlangs gehaald en ik begin
na de zomer met de opleiding machinist.
Mijn stage doe ik natuurlijk bij Dostal.”
Guus bedient op dit moment, onder
begeleiding van collega Gerard, de grote

freesmachine 2.20. “Ik kom op veel mooie
plekken in Twente en de Achterhoek.
Morgen moet ik naar Enschede waar we
de Haaksbergerstraat gaan frezen. Dit is
overdag, maar soms moet ik ook ’s nachts
frezen als het een groot werk is en het in
een kort tijdsbestek klaar moet zijn. Ik hou
van die afwisseling.”
Ook buiten het werk zien Wim en Guus
elkaar regelmatig. Wim: “In de avonden
zijn we vaak bezig met onze hobby: hout
kloven. In het weekend heeft ieder zijn
eigen ding, maar af en toe bezoeken we
samen een wedstrijd van Go Ahead Eagles.
Beide zijn we groot fan én we hebben een
mooi seizoen achter de rug”. n

,,

‘Al etende krijg je honger’ is een gezegde dat voor veel vaklieden in de grond- weg- en
waterbouw opgaat. En dat geldt niet uitsluitend voor starters op de arbeidsmarkt. Het gaat
zeker op voor vader Wim en zoon Guus Uenk. Hun liefde voor het vak groeide na een eerste
voorzichtige kennismaking en nu willen ze niet meer anders.

“Herman
nodigde
me uit
eens een
dag mee
te gaan
met een
asfaltploeg. Om
te kijken
of dat iets
voor me
was.”
GUUS UENK
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FAMILIE REINTEN

HERMAN, KARIN,
JOOST, TIM
EN JEROEN
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FAMILIE REINTEN

Karin zorgt ruim 10 jaar geleden voor
de in de sector zo afwezige vrouwelijke
inbreng. Die combineert ze met marketing
toepassingen die redelijk ongebruikelijk
zijn in de sector in Nederland. Die
combi blijkt succesvol bij het smeden
en instandhouden van de reputatie van
het bedrijf en van de onderlinge band en
werksfeer. Het geeft een zekere eigenheid,
maar vooral herkenbaarheid in de
werkgebieden, waar de bedrijven binnen
ReintenInfra vooral gezien worden als
lokale werkgever met eigen vakmensen en
materieel en een zeer plezierige werksfeer.

Herman en Karin wonen midden in het
werkgebied van ReintenInfra. Twee van
de kinderen, Joost en Jeroen zijn ook
werkzaam binnen het bedrijf. Zij zijn
vooral faciliterend aan de uitvoerende
bedrijven van de groep. Joost beheert
het materieelpark als Hoofd Materieel
en Jeroen werkt bij de ICT afdeling.
Ook zoon Tim heeft bijna twee jaar
binnen het bedrijf gewerkt. Om af te
studeren en aansluitend om te helpen
bij de eerste fase van de implementatie
van het nieuwe ERP pakket. Momenteel
maakt hij een uitstap en werkt buiten

het familiebedrijf. Voor Herman en Karin
is het van belang dat de jongens een
inspirerende werkomgeving hebben
en veel leren. Van het vak, maar ook
inzake normen en waarden van een
familiebedrijf. Dat is waardevol voor de
toekomst. Echter met plezier naar je werk
gaan blijft essentieel. Of die toekomst
voor hen ReintenInfra is, dat is zeker geen
uitgemaakte zaak. “Op dit moment is het
echt geweldig dat zij actief zijn binnen
het bedrijf, stap voor stap kijken we
individueel waar hun toekomst ligt”, aldus
Herman. n

,,

Herman Reinten en Karin Rog zijn zo’n 20 jaar samen. Sinds 2010 ook zakelijk aan elkaar
gebonden, toen ze hun eerste grond- weg- en waterbouwbedrijf overnamen. Herman had in
verschillende functies binnen de sector gezien dat lokale bedrijven met een sterke onderlinge
band succesvol konden zijn. En dat een ketting van kleinere regionale bedrijven kan profiteren
van een efficiënte centrale ondersteuning, eigen medewerkers en eigen materieel. Dat geeft
schaalvoordelen, flexibiliteit en snelheid. Na de overname van TWW volgden er meer.

“Als het
hen goed
gaat, gaat
het ons
goed. Als
het ons
goed gaat,
gaat het
bedrijf
goed”
KARIN ROG
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VADER
EN ZOON
SENKELDAM
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FAMILIE SENKELDAM

Dick werkt 35 jaar bij Twentse Weg
en Waterbouw (TWW). Hij begon met
een stage en in 1987 is hij in vaste
dienst gekomen. Dick: ‘Ik begon aan de
schop, lekker werken in de buitenlucht
en langzaam groei je door’. Dick is nu
uitvoerder bij TWW en gaat elke dag met
plezier naar zijn werk.
Sinds enkele jaren werkt zijn zoon
Rick ook bij TWW. Rick studeerde
bedrijfseconomie, heeft zijn stage
bij TWW gelopen en heeft voor
zijn afstudeerstage een opdracht
bij ReintenInfra uitgevoerd. Na zijn

afstudeeropdracht begon Rick in 2021
als Trainee bij ReintenInfra. Rick: “Als
Trainee ben ik voornamelijk bezig met het
financieel begeleiden van InfraWorks, een
designprogramma voor de grond- wegen waterbouw. Daarnaast heb ik enkele
andere taken. Eigenlijk kijk ik echt aan
alle kanten mee. De overgang van school
naar praktijk bevalt me goed. De sfeer op
kantoor is goed. Iedereen staat open om
informatie te delen”.
Gedurende het werk zien de mannen
elkaar bijna nooit. Rick zit op kantoor,
bij de administratie, en Dick loopt veelal

buiten. Vroeger was dit echter wel eens
anders. Dick: “Vroeger ging Rick wel eens
mee op de machines. Ik had het wel
mooi gevonden als hij hetzelfde werk
ging doen, maar hij moet vooral doen
wat hij leuk vindt!”. Hoe Rick dan bij TWW
is gekomen? Rick: “Nou, in Oldenzaal heb
je sowieso niet zo veel grote bedrijven”.
Dick: “Ja klopt, en de docent raadde aan
om eens te kijken bij het bedrijf van de
ouders en zo is het eigenlijk gekomen.
Ik belde Herman op om te vragen of er
mogelijkheden waren en hij wilde meteen
een afspraak maken met Rick. De jeugd
krijgt echt een kans hier”. 

,,

Andere generatie, andere professionele interesses maar dezelfde liefde voor de Grond- Wegen Waterbouwsector. Vader Dick Senkeldam door de ladder te beklimmen van vakman
wegenbouw naar uitvoerder, zoon Rick door met een wetenschappelijke opleiding de
financieel analytische kant van het bedrijf op te gaan. Ander werk maar dezelfde trots op de
sector en het bedrijf.

“De
sfeer op
kantoor
is goed.
Iedereen
staat open
om informatie te
delen.”
RICK SENKELDAM
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“Dat logo vind ik zelf heel
mooi. Hij is met de tijd wel
een beetje veranderd, maar
het blijft een mooi logo.”

,,

DICK SENKELDAM

 Dick vertelt vol trots over TWW. “Hier,
(wijzend naar het logo op zijn shirt) ben
ik gewoon heel trots op. Dat logo vind
ik zelf heel mooi. Hij is met de tijd wel
een beetje veranderd, maar het blijft een
mooi logo”. Het feit dat ReintenInfra
TWW heeft overgenomen heeft ook
zeker voordelen volgens Dick. Dick: “Kijk
maar eens hoe we erbij lopen met onze
werkkleding! Dit is gewoon goed. Dat
zijn toch dingen waar een vrouw meer
oog voor heeft. Mannen die al langer
actief zijn in de sector hebben meer
oog voor machines en materieel. In dat
opzicht vullen Karin (Rog, red) en Herman
(Reinten, red) elkaar prima aan”.

Op de vraag wat het mooiste project is
twijfelt Dick even. Er zijn zoveel mooie
projecten! Dick: “Ik heb toentertijd de
Zuiderval in Enschede gemaakt. Dat
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was een mooi project. Daar zat echt
alles in: kilometers riolering, asfalt,
beton sanering... je kunt het zo gek niet
bedenken”.
De mannen delen buiten de wegenbouw
ook een andere liefde: voetbal. Rick:
“Mijn vader is lang leider geweest bij mij.
Tot een jaar of 5 geleden. Samen gaan
we nu vaak naar F.C. Twente”. Thuis gaan
de gesprekken niet zo vaak over werk.
Dick: “Rick helpt mij met InfraWorks. Daar
heb ik moeite mee en hij helpt me dan”.
Rick vindt dat prima. Van zijn vader krijgt
hij op deze manier ook goed mee hoe
InfraWorks bevalt bij de uitvoerders. n

EVEN VOORSTELLEN

ONZE
BEDRIJVEN
Even voorstellen

AC

A S FA LT C E N T R A L E TWENTE

VAN WIJK NIEUWEGEIN is een
aannemersbedrijf met een breed pakket in
grond-, weg- en waterbouw. Het bedrijf kent
een rijke historie en is uitgegroeid tot expert
in grondverzetwerkzaamheden, rioolaanleg
en wegenbouw. Ook zijn wij thuis in cultuuren milieutechnische werken.

AC

A S FA LT C E N T R A L E TWENTE

ACT de Twentse asfaltproducent met een
no-nonsens mentaliteit. De asfaltcentrale
heeft een eigen laboratorium. Niet alleen
voor productiecontrole, maar ook voor
ontwikkeling van innovatieve mengsels. Dit
in samenwerking met Saxion Hogeschool en
Universiteit Twente.

Vuilcop 3
3439 LS Nieuwegein

Havenstraat 1
7553 GG Hengelo

T: 030 606 15 55
E: info@vanwijknieuwegein.nl
I: www.vanwijknieuwegein.nl

T: 074 29 12 473
E: info@achengelo.nl
I: www.achengelo.nl

61

EVEN VOORSTELLEN

dusseldorp
infra · sloop · milieutechniek

DUSSELDORP SLOOP & INFRA kent meerdere
vestigingen verspreid over het noorden,
midden en oosten van Nederland. Van
hieruit zijn wij actief voor (semi)overheden,
waterschappen, het ministerie van Defensie,
industrieën, projectontwikkelaars, het
bedrijfsleven en particulieren.

Albert Schweitzerstraat 31
7131 PG Lichtenvoorde
T: 0544 488 488
E: info@dusseldorp.nu
I: www.dusseldorp.nu
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dusseldorp
infra · sloop · milieutechniek

DE RESTSTOFFENCENTRA in
Borne, Deventer, Doetinchem, Eibergen
en Zutphen ontvangen bouwpuin en
grondstromen en verwerken dit tot een
herbruikbaar product.

BORNE: Azelosestraat 115
DEVENTER: Westfalenstraat 3
DOETINCHEM: Logistiekweg 18
EIBERGEN: Kerkdijk 22
ZUTPHEN: Marsweg 200

DEGA zorgt voor veiligheid op de weg.
Door tijdens wegwerkzaamheden of
evenementen duidelijkheid in de route
te bieden en door het aanbrengen van
permanente of tijdelijk markeringen.

Enterstraat 155
7461 PD Rijssen

Vuilcop 3
3439 LS Nieuwegein

T: 0548 760 610
E: info@dega-infra.nl
I: www.dega-infra.nl

EVEN VOORSTELLEN

DE ROOIJ heeft alle disciplines in huis om
uw asfaltprojecten in eigen beheer uit te
voeren. We beschikken over complete en zeer
moderne asfaltsets met deskundig personeel.
Wegenbouwbedrijf De Rooij is actief in
Midden-Nederland én het rivierengebied.

BRONBEMALING SCHIJF uit De Meern is
expert op het gebied van diverse bemalingen
in de bouw en infra branche, een flexibele
partner die begrijpt dat snelheid en kwaliteit
van groot belang zijn bij ieder project.

TWW heeft als werkgebied de Provincies
Overijssel en Gelderland. Deze regionale
betrokkenheid is een van onze krachten. De
kern van ons werk bestaat uit het aanleggen,
de reconstructie en onderhouden van (weg)
verhardingen. Daarnaast ook het aanleggen
van riolering en het uitvoeren van grondverzet.

Molensteijn 23
3454 PT De Meern

Molensteijn 25
3454 PT De Meern

Azelosestraat 115
7621 BA Borne

T: 030 666 90 50
E: info@derooij.nl
I: www.derooij.nl

T: 030 666 52 25
E: info@bronbemalingschijf.nl
I: www.bronbemalingschijf.nl

T: 0541 572 311
E: info@tww.nl
I: www.tww.nl
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EVEN VOORSTELLEN

Met de roots in de Achterhoek is DOSTAL
WEGENBOUW een gevestigde naam als
het gaat om infrastructurele werken. Dostal
beschikt over complete en zeer moderne
asfaltsets met deskundig personeel.
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Pleinen, woonwijken of bedrijfsterreinen.
MOES voorziet het van strak straatwerk. Of
het nu gaat om een kleine aanpassing, of een
complete renovatie. Niet alleen het creëren
van een mooie uitstraling, ook het realiseren
van een sterke ondergrond en de juiste
afwatering zijn van belang.

NEGAM werkt vaak waar u ze niet direct ziet.
Een meanderde watergang, een vistrap of een
kunstwerk passend in de omgeving. Grote
kans dat dit werk van Negam is. Zij zijn groot
geworden in de natuur. Het cultuurtechnische
werk is onze specialiteit.

Onsteinseweg 20
7251 ML Vorden

Kryptonstraat 11
7463 PB Rijssen

Azelosestraat 115
7621 BA Borne

T: 0575 556 691
E: info@dostal.nl
I: www.dostal.nl

T: 0541 572 311
E: info@moesinfra.nl
I: www.moesinfra.nl

T: 0541 572 311
E: info@negam.nl
I: www.negam.nl

EVEN VOORSTELLEN

GROEN RECYCLING NIEUWEGEIN is een
modern ingericht recyclingbedrijf, gericht op
zowel de aanbieder van afval als de afnemer
van het eindproduct. De hoofdactiviteit van
Groen Recycling Nieuwegein is het innemen
van groenafval en het verwerken tot een
herbruikbaar eindproduct.

Structuurbaan 11
3439 MA Nieuwegein
T: 030 605 05 85
E: info@vanwijknieuwegein.nl
I: www.vanwijknieuwegein.nl

VAN WIJK GROEN en de GROENSTEZAAK
zorgen voor de aanleg en onderhoud van de
groene ruimtes. Van planuitwerking tot de
uitvoering en het onderhoud.

Vuilcop 3, 3439 LS Nieuwegein
T:
E:
I:
I:

030 606 15 55
info@groenstezaak.nl
www.groenstezaak.nl
www.vanwijknieuwegein.nl

LIEMERS WEGENBOUW heeft ruim 40 jaar
ervaring. Dankzij onze doorlopende inzet op
kwaliteit hebben we een uitstekende reputatie
opgebouwd in een geografisch omvangrijk
werkgebied. Wij zijn hier actief voor regionale
overheden, semi-overheidsorganisaties,
industriële opdrachtgevers en private partijen.

‘t Holland 11
6921 GX Duiven
T: 0316 261 944
E: info@liemerswegenbouw.nl
I: www.liemerswegenbouw.nl
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BIJZONDER PAPIER

VAN JAS
NAAR PAPIER
Een zak
vol oranje
snippers.

' test
Nog 'een
met de hand.
Kleding met vlekken
en/of scheuren
wordt ingezameld.
Het productieproces
is begonnen.
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BIJZONDER PAPIER

In de weken daarna begonnen we met het
selecteren van oranje veiligheidskleding
uit de recyclingcontainers van de bedrijven van ReintenInfra. We verwijderden de
ritsen, knopen en beeldmerken en bewaarden alleen de schone stukken oranje
stof. We sneden de stof in vierkantjes van
ongeveer 2x2 cm, net zolang tot we zo’n
vier kilo stof hadden verzameld.
Nu kon het team enthousiaste vrijwilligers
van De Middelste Molen aan de slag. Op
een woensdagochtend in juli werden de
historische machines weer in werking
gezet. Pulp werd rondgeroerd, vezels

gemengd en dit alles uitgestort op een
eindeloos rondlopende zeef. Met een
snelheid van 5 meter per minuut werd de
papierstof door grote walsen uitgeperst.
Het nog vochtige papier werd afgesneden
en gedroogd met behulp van draaiende
droogcilinders. Resultaat: een pallet vol
handgemaakte vellen papier.

,,

“Zou het heel misschien mogelijk zijn om de stof van onze oranje veiligheidskleding in papier
te verwerken?” was onze voorzichtige vraag per mail aan molenaar Tonnie Nieuwland van
papierfabriek De Middelste Molen in Loenen. “Ik ga het gelijk proberen”, antwoordde Tonnie
en knipte zonder aarzeling een stuk uit zijn eigen veiligheidshesje. Nog diezelfde middag
ontvingen we een foto van een handgeschept proefvel met daarin prachtig zichtbare oranje
vezels. “Gaat prima”, mailde Tonnie.

“Ik heb
in al die
jaren nog
nooit
zó mooi
papier
gezien.”
NATHALIE
POELHEKKEN,
DRUKKERIJ
TE SLIGTE
OLIJDAM

De drukkerij zorgde voor een mooie preeg in
het papier. Drukte het binnenwerk op gerecycled papier en bond de jaarverslagen in.
Het eindresultaat heeft u nu in handen. Een
uniek exemplaar, bewaar ‘m dus goed! n

De molenaar maakt
met de hand een
proefvelletje.
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TOT SLOT

WIJ ZIJN
REINTEN
INFRA
ReintenInfra BV
Azelosestraat 115
7621 BA Borne
T: 0541-572311
I: www.reinteninfra.nl
E: i.haas@reinteninfra.nl
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INNOVATIEF TOEKOMSTBESTENDIG ONTDEKKERS BEWUST
PROFESSIONEEL GEZELLIG VAKMANSCHAP TRANSPARANT
STIMULEREND INITIATIEFRIJK VOORUITSTREVEND IN BEWEGING
ZORGEN VOOR CONCURREREND NETWERKERS VOORSPRONG
TEVREDEN PRIKKELEND ENERGIEK ONAFHANKELIJK OMDENKERS
RESPECTVOL CHARMANT BELOFTES NAKOMEN AANDACHT
VOLHOUDBAARHEID WAAR(DE)MAKERS MOOI KLANTGERICHT
BETROUWBAAR SAMEN(WERKEN) VOORDENKERS SENSITIEF
FLEXIBEL BETROKKEN NUCHTER TRADITIONEEL FAMILIAIR

