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WELKOM BIJ DE WILDE

Nieuwsbrief Q4-2017 en Q1-2018
Alle ins en outs van Q4-2017 t/m Q1-2018 zijn in deze nieuwsbrief samengevoegd. Veel
leesplezier!
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NIEUWE WEBSITE
Sinds januari 2018 is de nieuwe website voor De Wilde Spoorwegbouw online. De nieuwe
vormgeving en fotografie geven een goed en eigentijds beeld van onze werkzaamheden.
Momenteel wordt er hard gewerkt om de andere drie sites ook volledig te vernieuwen.
Neem snel een kijkje op: www.dewildebv.nl

NIEUWS
Dit jaar bestaan wij 50 jaar! Wat een mijlpaal!
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PROJECTEN

NIEUWS IN 2017:
De Wilde NL en haar
bedrijfsonderdelen

PROJECT CUIJK
Hoofdaannemer
Swietelsky Rail
Benelux
Brug over de Maas

Midden oktober voerde De Wilde Spoorwegbouw in Cuijk
werkzaamheden aan de Brug over de Maas uit. Dit gebeurde
in opdracht van opdrachtgever ProRail en hoofdaannemer
Swietelsky Rail Benelux. In enkele dagen verving De Wilde
Spoorwegbouw circa 350 oude houten dwarsliggers door
milieuvriendelijke kunststofdwarsliggers van leverancier Alom.
Elke dwarsligger heeft een unieke hoogte, zodat de ligging
van het spoor geoptimaliseerd kan worden. Tevens verving De
Wilde Spoorwegbouw de ontsporingsconstructie op deze
brug. Hiervoor maakte zusterbedrijf De Wilde Technics 2x235
meter verzinkte geleiderail. Op deze brug dienden speciale
veiligheidsmaatregelen genomen te worden.
Om de dwarsliggers te kunnen vervangen dienen alle platen
verwijderd te worden. Hierdoor ontstaat valgevaar voor mens
en materiaal. Dit is opgelost door fijnmazige,
brandvertragende netten onder de brug te spannen, zodat
materialen niet in de Maas konden vallen. Het persoonlijke
valgevaar is met behulp van valstopgordels opgelost.

PROJECT AMSTERDAM
Hoofdaannemer Aan. Damsteegt
Brandweerbrug
In Damsteegt 27 gaten geboord van 600 mm in
metselwerk totAmsterdam heeft De Wilde
Betonboringen in opdracht van aannemersbedrijf
een diepte van 4,3 m. Door deze gaten worden de
funderingspalen aangebracht om de bestaande
landhoofden van de Brandweerbrug te versterken.
Deze werkzaamheden zijn in 1 fase van 1 t/m 30
november uitgevoerd.
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PROJECTEN
PROJECT BOVENBEENVERNIEUWING
Opdrachtgever RET N.V.
Tussenwater-Beneluxlijn Rotterdam

Sinds eind oktober vernieuwt De Wilde Spoorwegbouw in Rotterdam het bovenbeen van het metrospoor tussen Vijfsluizen en
Tussenwater. Dit gebeurt in opdracht van opdrachtgever RET. In een doorlooptijd van circa 10 weken vervangt De Wilde
Spoorwegbouw circa 4700 meter spoorstaaf. Rondom kerst en in de strenge winterweken werden de werkzaamheden op dit
project tijdelijk gestaakt. Belangrijke partners in dit project zijn: Van de Mheen Rail (krol), Sinzig (thermietlassen) en Dura
Vermeer Railinfra (BFI monteurs).
Bij het onderbreken van de spoorstaven dient de spoorbeveiliging uitgeschakeld te worden door de BFI monteur. Met behulp
van de krol worden de spoorstaven vervangen. Deze worden tijdelijk met noodlasplaten en noodlaskabels gekoppeld. De
volgende nacht worden de thermietlassen gerealiseerd. Voor het maken van de sluitlas wordt het spoor conform de geldende
normen verwarmd, zodat een voegloos spoor gerealiseerd wordt.
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Kwaliteit

Veiligheid

Milieu

DVP-OPFRISCURSUS
Tijdens de veiligheidstraining stond het
vergroten van het veiligheidsbewustzijn
centraal. Aansluitend op de
Veiligheidstraining hebben onze
medewerkers de toets ‘Veiligheid en
Toegang Op het Spoor’ succesvol afgelegd.
CERTIFICERINGEN
• Nieuwe versie van ISO 9001:2015 in feb
2018 behaald door De Wilde
• VCA* in feb 2018 behaald door MiH en
Technics
• VCA** voor De Wilde her-certificeert in
feb 2018
• Veiligheidsladder trede 3 De Wilde hercertificeert in maart 2018
JAARPLAN 2018
Het jaarplan voor 2018 is nu onderdeel van
ons managementreview. Wij hebben voor
2018 drie doelstellingen afgesproken per
onderdeel KAM. 2 bedrijfsdoelstellingen die
wij met z’n allen moeten behalen en 1
persoonlijke doelstelling waar wij individueel
voor strijden. Deze 3 persoonlijke
doelstellingen zijn gekoppeld aan een
prestatiebeloningssysteem (groepsresultaat
aan het einde van het jaar).

VEILIGHEIDSLUNCH
In december 2017 hebben wij weer ons 2-jaarlijkse
veiligheidslunch gehouden met eigen personeel,
vaste inhuur en 0-uren contracten. Het onderwerp
communicatie stond hier centraal. Als gastspreker
hadden wij de eredivisie scheidsrechter Jeroen
Manschot uitgenodigd om op een unieke manier
met onze medewerkers in gesprek te gaan over
het belang van communicatie en samenwerking.
Conclusie hiervan was dat wij alleen de juiste
beslissingen kunnen nemen als wij samenwerken
als team. Allen SAMEN kunnen wij topprestaties
leveren om ons te onderscheiden in de markt.
Daarnaast hebben wij tijdens de teamopdracht
nagedacht over een noodbox op de projecten en
steeds terugkerende pictogrammen die ons
veiligheidsbewustzijn nog meer zullen verhogen.
MELDEN VAN GEVAARLIJKE SITUATIES
In december 2017 hebben wij onze
bedrijfsdoelstelling behaald. Hiervoor waren
persoonlijke doelstellingen met onze operationele
medewerkers afgesproken. Ieder medewerker
bepaalde zelf de hoeveelheid meldingen. Hier was
een prestatiebeloning aan gekoppeld die bij het
bereiken van de doelstelling is uitgekeerd.
Groepsbeloning en persoonlijke attentie
• vrijdagmiddagborrel in het voorjaar
• Zitbankje/picknicktafel voor de pauzes
• Persoonlijke attentie
RISICO’S (RI&E)
Technics en MiH zijn opgenomen in de BRI&E van
De Wilde.

CO2-REDUCTIE
Om onze organisatie nog verder te
verduurzamen hebben wij per 1 januari 2018
naast het gebruik van volledige groene
stroom op ons hoofdkantoor ook gekozen
voor groen gas. Wij zijn benieuwd wat hier
de uitkomsten van zijn.
Daarnaast zijn wij op zoek naar een
alternatief voor het inkopen van stroom en
gas. Op dit moment zijn wij bezig met een
onderzoek om in Vianen zonnepanelen en/of
een warmtepomp te plaatsen om onze CO2
uitstoot te kunnen verminderen. 1 van de 2
alternatieven zou op korte termijn
gerealiseerd kunnen worden. De andere kan
als lange termijn doelstelling opgenomen
worden.
CARBON FOOTPRINT TOTAAL 2017
Door een systeemfout zijn de gegevens van
totaal 2017 op dit moment helaas nog niet
beschikbaar. Zodra het probleem is
verholpen communiceren wij via onze
website en via de mail over onze prestaties
van het afgelopen jaar.
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DOELSTELLINGEN 2018

ENECO-DE WILDE FILM

DUURZAAMHEID ENECO
Afgelopen jaar zijn wij door Eneco benaderd
om mee te werken aan een
duurzaamheidscampagne. Zij wilden een aantal
bedrijven voorstellen die duurzaam
ondernemen. Daaruit is een mooie film
ontstaan over De Wilde, die wij graag met jullie
willen delen. Ondernemers van nu denken
duurzaam en Eneco hielp ons om dat denken
om te zetten in doen. Of je nou net begint met
het vergroenen van je onderneming of juist
een echte voorloper bent.

De Wilde NL BV
(De Wilde Technics / Meet in Holland)

Postbus 119
4130 EC Vianen
T: (0348) 47 01 46
www.dewildebv.nl

