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Het zijn bijna altijd bijzondere 
locaties waar Voets Natuursteen 
Constructies uit Rosmalen 
werkt. Het bedrijf houdt 
zich uitsluitend bezig met 
natuurstenen straatwerk en 
heeft daarbij kwaliteit hoog 
in het vaandel staan. Voor 
gecombineerde opdrachten 
met gebakken of betonnen 
elementenverharding gaat Voets 
graag de samenwerking aan met 

andere bestratingsbedrijven. 
“En we hopen dat dat dan ook 
wederzijds is als die bedrijven 
een project hebben met 
natuursteen er in”, zegt directeur 
Driek Voets. 

Diverse functies
Aanbrengen van natuursteen 
bestrating is een bijzondere 
vorm van stratenmaken, waar 
specialistische kennis voor nodig 

is van bijvoorbeeld steensoorten 
en ondergronden, alsmede 
ambachtelijk vakmanschap 
voor het aanbrengen. De 
variatie in het werk is groot. De 
gebruiksfuncties variëren van 
een terras bij een luxe villa tot 
een zwaar belaste busbaan door 
de stad. Maar ook de vorm van 
natuursteen is heel divers, van 
gezaagde tegels tot keien van 
bijvoorbeeld Zweeds graniet.

Waar keien veelal onder 
de hamer in brekerszand 
gelegd worden, met split als 
voegmateriaal, worden tegels 
veelal aan de draad in een 
drainagemortel gelegd. Na het 
aanbrengen is daar dus niets 
meer aan te verschuiven of na 
te stellen. De steen moet in één 
keer goed liggen, zowel in de 
lengte- en breedterichting als in 
de hoogte. (Lees verder op pag. 4-5)

Welke voetbalclub er Nederlands 
kampioen wordt, maakt voor Voets 
Natuursteen Constructies niet uit. 
Elke topclub loopt dit seizoen voor zijn 
huldiging altijd over natuursteen van 
dit bedrijf. Het  bedrijf werkte een tijdje 
geleden bijvoorbeeld tegelijkertijd 
aan zowel de Dam in Amsterdam, 
de Coolsingel in Rotterdam als het 
Stratumseind in Eindhoven en ook nog 
de Boulevard van Scheveningen.

SEB gaat modern
SEB-certificatieplatform 

nu in de Cloud
Natuursteen voor plein met 
uitzicht op de Hofvijver

De systematiek van de Wet kwaliteitsborging 
voor het bouwen (Wkb) spreekt de SEB aan. 
Maar wat ontbreekt is de stok achter de deur van 
externe toetsing en handhaving. De SEB zou 
wat straatwerk betreft graag de rol van externe 
kwaliteitsborger op zich nemen, zoals ze ook nu al 
audits afneemt bij opleveringen.

Wie oppervlakkig kijkt naar de Wkb kan de 
conclusie trekken dat de bestratingsbranche 
daar (nog) niet mee te maken krijgt. De 
Wkb beperkt zich voorlopig tot de bouw en 
bouwvergunningplichtige werken binnen 
bepaalde risicoklassen. Maar zodra bestrating 
deel uitmaakt van zo’n bouwwerk, gaat de 

branche er wel mee te maken krijgen. Dat kan 
bijvoorbeeld een parkeerterrein zijn bij een kantoor, 
de bestrating van een parkeergarage of een 
elementenverharding van een tunnel of een daarbij 
behorend talud. In al die gevallen zal de bestrating 
ook opgenomen worden in het opleverdossier en 
moet de uitvoerende aannemer dus zorgen voor 
de vereiste kwaliteitsbewaking en de vastlegging 
daarvan.

Een nieuwe werkwijze voor 
iedereen maar veel toegankelijker 
en duidelijker. Dat is de bedoeling 
voor onze deelnemers. Het oude 
SEB certificatieplatform in een nieuw 
jasje. Kosten nog moeite gespaard 
verteld Jaap Bakker van Ritense, de 
systeembouwer van het platform.
(Lees dit artikel op pagina 10-11)
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Deskundigheids-
bevordering 
SEB auditoren
Jaarlijks komen de auditoren van 
de SEB bijeen voor het bijschaven 
van de regels en bijleren van 
veranderingen in de wetgeving.
Belangrijk hulpmiddel is het SEB 
certificatie platform waar de 
deelnemers van de SEB zelf mee 
werken (Lees dit artikel op pagina 2)
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‘Wkb mist stok achter de deur’
Aldus SEB – voorzitter Jan Bijker 
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Op dit moment is het SEB Bestuur bezig te bezien of de kwaliteitsnormen, die de SEB voor haar Erkenningsregeling hanteert, aanpassing behoeft.
De reden ligt in het feit dat eind 2020 de CROW de nieuwe RAW 2020 heeft gepresenteerd. 
Met name de onderdelen die betrekking hebben op straatwerk in al zijn vormen, worden tegen de huidige kwaliteitsnormen aangelegd. Mocht dit tot aanpassingen 
leiden zal dit aan alle SEB deelnemers worden bekend gemaakt om hun in de gelegenheid te stellen daar ook binnen hun bedrijven aandacht aan te besteden!
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Bij de SEB is het van groot belang dat de auditoren voor 
de uitoefening van hun werkzaamheden jaarlijks worden 
bijgepraat over de actualiteiten en vernieuwingen 
binnen de bestratingsbranche. Voorbeelden hiervan 
zijn de gevolgen van de klimaatadaptie voor de 
bestratingswerkzaamheden en de Wet Kwaliteitsborging. 
Maar ook de wijze van auditeren en de onderlinge 
ervaringen ter zake kwamen hierbij aan de orde.
De laatste keer is ook gekeken naar het digitale SEB 
platform waarmee de SEB deelnemers, de auditoren en 
het secretariaat straks gaan werken.Thans wordt in een 
test omgeving geoefend en ervaring opgedaan.
Naar voren kwam ook dat een goede communicatie 

tussen een auditor en een SEB deelnemer van groot 
belang is. Met name het aangeven van de te bezoeken 
projecten blijkt nog wel eens op misverstanden te stuiten 
voor wat betreft enerzijds wat nodig is om een goede 
audit uit te voeren en anderzijds wat het project inhoud 
en waarmee de straatmakers bezig zijn.
De sessie werd afgesloten met een projectbezoek 
in de Gemeente Zeewolde waar de praktijk van het 
ontwerpen, het uitvoeren van straatwerk en het
beoordelen daarvan werden besproken alles in relatie tot 
kwaliteit. Dank aan Bureau Maris – Hans Damman en de 
Gemeente Zeewolde die dit hadden mogelijk gemaakt.

Deskundigheidsbevordering SEB auditoren

De visie van C-infra om hun machinepark te verduurzamen 
bestaat al langer. Het aannemen van een project voor de 
Gemeente Dongen waarbij op MKI-waarde werd gegund, heeft 
dat plan in een stroomversnelling gebracht. Voor de bouwvak 
is de eerste elektrische loader aangeschaft, een Giant G2200E. 
De ervaringen met deze machine waren heel positief, waardoor 
al snel tot de aanschaf van een tweede machine is overgegaan.
Beide machines zijn volledig uitgerust met een Hunklinger P-02-
2 legklem en een S100 bandenklem. Uiteraard zijn beide Giants 
geheel in de kenmerkende blauw witte bedrijfskleuren gespoten.

SEB-deelnemer 
C-infra investeert 
weer in groene 
machines
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Voets startte de werkzaamheden rond oktober 2020 
en duurde tot het voorjaar van 2021
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Vakmanschap 
Het vakmanschap van de stratenmakers staat bij Voets 
Natuursteen Constructies hoog in het vaandel. “We 
werken met goed opgeleide stratenmakers. Die hebben 
een opleiding of een diploma via een EVC (erkenning 
van verworven competenties). Daarbij zijn we als 
bedrijf ISO en VCA gecertificeerd en hebben we het 
SEB-certificaat voor vakmanschap. In oktober 2020 
heeft SEB daarvoor een audit gedaan. We hebben 
die aangevraagd om ons te onderscheiden en ons 
vakmanschap aan te tonen”, vertelt Driek Voets.

Plaats in Den Haag
Een van de bijzondere projecten die Voets Natuursteen 
Constructies onlangs uitvoerde, was de Plaats in Den 
Haag. Dit is een plein van 3.500 m2 langs de Hofvijver 
bij het standbeeld van Johan de Witt. 
Een bankje op dit plein geeft prachtig uitzicht op het 
torentje van de minister-president. “Het bankje schijnt 
normaliter een van de drukste plekken van Den Haag 
te zijn voor het nemen van foto’s. Toeristen staan er 
voor in de rij”, vertelt Voets.

In dat opzicht was corona een gunstige factor voor 
het project want de toeristen ontbraken tijdens de 
uitvoering, evenals de terrassen van de horeca. Wat 
wel doorging was het af- en aanrijden van trams en 
bussen over het plein. Bestraten van de tram- annex 
busbaan moest dan ook als nachtelijk werk worden 
uitgevoerd. “Werken bij kunstlicht is toch weer anders. 
Je kijkt dan anders op een steen en ziet lastiger of een 
steen goed vlak ligt.”

Vakmanschap middels goed 
opgeleide straatmakers en 
EVC - ISO - VCA en SEB audit
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Granieten tegels

Op het plein bracht Voets 
Natuursteen Constructies een 
natuursteen verharding aan 
van granieten tegels aan van 
26 x 13 cm en 9 cm dik. Die 
zijn in elleboogverband gelegd, 
waarbij rekening moest worden 
gehouden met een tolerantie 
van + / - 2 mm. De voegbreedte 
is gemiddeld 8 mm, maar 
varieert dus van 6 tot 10 mm. 
De tegels zijn aangebracht 
in drie verschillende 
kleurmengsels om zo de 
verschillende stroken over het 
plein te accentueren.

Als fundering heeft 
hoofdaannemer Wallaard uit 
Noordeloos menggranulaat 
aangebracht. Voets heeft 
daarop verder gebouwd 
met een straatlaag van 
drainagemortel. Alle tegels zijn 
aan de onderzijde voorzien van 
een hechtlaag. De tramrails 
liggen op een onderconstructie 
van beton. Voets Natuursteen 
Constructies heeft de opbouw 
van de ondergrond daarop 
aangepast met daarvoor 
geschikte mortels. Aan de 
zijkant van de rails zorgen 
rubber isolatoren er voor dat de 
natuursteen onbeschadigd blijft 
door de trillingen van de trams.

Koude en natte 
omstandigheden niet 
gunstig

De uitvoering van het werkt 
aan De Plaats begon in oktober 
2020 en liep door tot aan het 
voorjaar. Dat is niet de meest 
gunstige periode voor het 
aanbrengen van natuursteen, 
want het werk is extra gevoelig 
voor weersomstandigheden. In 
principe kan het werk worden 
uitgevoerd tot een minimum 
temperatuur van 5 graden. Bij 
regen ligt het werk stil omdat 
anders het cement van de split 
van de drainagemortel afspoelt. 
Dat het na het aanbrengen van 
de steen gaat regenen is niet 
erg. Zelfs als de steen nog niet 
gevoegd is, levert dat geen 
problemen op.

Behalve het straatwerk bracht 
Voets Natuursteen Constructies 
op het plein ook zitelementen 
aan rondom een – opgevijzeld -  
standbeeld van Johan de Witt, 
alsmede een waterelement met 
openbaar watertappunt.

Voets Natuursteen Constructies 
werkt voor diverse grote en 
MKB aannemers, met als missie 
om te ‘ontzorgen in de aanleg 
van natuursteenverhardingen’. 
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Peter van Bragt zit al 42 jaar in het vak en is sinds 
2007 eigenaar van Graaumans Aannemingsbedijf uit 
Bavel. Kwaliteit staat hoog in het vaandel. “We krijgen 
veel werk via meervoudige onderhandse aanbesteding. 
Gemeentes in de regio nodigen ons steeds opnieuw 
uit. Dat bewijst wel dat je het goed doet, goed in 
samenwerking, in uitvoering en in kwaliteit. Anders 
zouden ze je niet opnieuw vragen. Het zegt veel 
meer dan de klanttevredenheidsformulieren die we 
in het kader van ISO-certificering moeten toesturen. 
Opdrachtgevers krijgen er daar zo veel van dat ze 
vaak geen zin hebben om die in te vullen.”

Het lidmaatschap en de audits van de SEB helpen 
ook bij de handhaving van kwaliteit. “Maar de audit 
van twee werken per jaar is veel te weinig. Als je die al 
niet goed kunt doen, heb je geen recht van bestaan. 
Kwaliteit heeft het hele jaar door aandacht nodig.”

Gelegenheid om te sparren

“De audits zie ik trouwens ook als mooie gelegenheden 
om eens te sparren over het werk. Zo hadden we eens 
een voetpad met een nogal rare vorm, door bestaande 
gebouwen en dergelijke. De auditor vond dat niet mooi 
gelegd. Vervolgens werd gediscussieerd hoe het beter 
had gekund. Een ander voorbeeld is slechte kwaliteit 
van materialen. Denk aan grote maatverschillen in 
bestratingsmaterialen, die door de opdrachtgever zelf 
worden geleverd. Dan krijg je grote voegen. Maar goed 
werk begint wel met een goed product.”

Communicatie

Van Bragt realiseerde zich daarbij al snel dat kwaliteit 
leveren belangrijk is, maar dat je het verschil juist in de 
‘randzaken’ kunt maken. Vooral communicatie met 

omwonenden en belanghebbenden is belangrijk. “Alle 
bedrijven leveren bestrating en wij doen het echter niet 
voor de helft van de prijs of twee keer zo snel. Dan kun 
je je juist onderscheiden in de manier waarop je met 
de omgeving omgaat, of dat nu omwonenden zijn of 
transportbedrijven of andere belanghebbenden. En dat 
begint met te luisteren naar de mensen.”

Graaumans Aannemingsbedrijf doet dat al vele jaren. 
“Inmiddels doet iedereen dat en is het gemeengoed 
geworden. Opdrachtgevers vragen dat ook steeds 
meer, maar wij hebben het zelf altijd al belangrijk 
gevonden.”

“We willen het werk graag uitvoeren met zo min 
mogelijk overlast voor de omgeving. Sommigen willen 
helemaal geen overlast, maar je moet het werk wel 
kunnen maken.”

‘Kwaliteit voorop, ook als 
de opzichter het niet ziet’
Graaumans Aannemingsbedrijf Bavel

Foto’s links
Wilhelminastraat
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Bijzondere projecten

In de loop der jaren voerde het bedrijf ook diverse 
zeer bijzondere projecten uit. Waaronder het leggen 
van 1 miljoen keitjes in het Chassédek in Breda (foto’s 
rechts). Maar uniek was het project Markiezenhof 
in Bergen op Zoom (foto’s links). Het binnenplein 
van dit stadskasteel is voorzien van verschillende 
bestratingen in verschillende verbanden. Met het 
oog op toegenomen belasting mocht Graaumans 
Aannemingsbedrijf het hele plein voorzien van een 
puinfundering en vervolgens de bestrating weer 
precies zo terugleggen als voorheen.

Van Bragt is er nog steeds trots op dat het bedrijf deze 
werken mocht uitvoeren. Maar dat geldt eigenlijk voor 
elk werk. Hij wil er ook na vele jaren nog met een goed 
gevoel langs of overheen kunnen rijden. “Ik wil niet 
hoeven omrijden omdat ik een bepaald werk niet wil 
zien.”
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Machinaal straten

Graaumans Aannemingsbedrijf verzorgt het hele palet 
van bestrating, van natuursteen tot gebakken materiaal 
en tegels van 1 x 1 meter. “De variatie wordt steeds 
groter. De rechttoe rechtaan polderweg van grote 
lengte komt bijna niet meer voor. Er zijn drempels, 
slingers, een andere steen vanwege het beeld en 
noem maar op. Ontwerpers worden steeds creatiever.”

Het werk wordt onder de hamer maar ook mechanisch 
uitgevoerd. “Dat is uiteraard ook een vereiste vanwege 
Arbo. We hebben daar zelf ook een knikmops met 
klem voor en huren eventueel extra machines in. Maar 
het is wel dubbel. Want het is zeker lichter voor degene 
die op de machine zit, maar het is hard werken voor 
degene die er bij staat. Die moet tijdig de gaten tussen 
de vlakken vullen en die werkt zich een slag in de 
rondte. Veel stratenmakers kiezen zelf ook liever voor 
handwerk.”
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de SEB  krant

SEB-erkenning voorschrijven

Als het gaat om de kwaliteit van bestrating en extern 
toezicht daarop, kan de SEB een belangrijke rol 
vervullen. Dan is het echter wel aan de opdrachtgever 
om een SEB-erkenning voor te schrijven in het bestek. 
“Als de opdrachtgever dat niet doet is die stok achter 
de deur er niet.”

Dat de SEB-erkenning werkt, wijst de praktijk 
inmiddels wel uit. “De verplichte audits die we jaarlijks 
afnemen, hebben invloed op het totale niveau van 
de deelnemers. Dat is veel breder dan dat ene werk. 
Alle betrokkenen zijn bij zo’n audit aanwezig en 
discussiëren mee over de geleverde kwaliteit. Ook 
doen we een audit bij een werk dat nog in uitvoering is. 
We doen dat niet alleen om een werk te beoordelen, 
maar vooral ook om te stimuleren om tot een hoger 
niveau te komen.”

Daarbij helpt al het hele traject tot erkenning door de 
SEB. Daarin worden eisen gesteld aan de vakman. 

Dat leidt tot een hoger kennisniveau in alle geledingen, 
waardoor ook overleglijnen korter worden. Iedereen 
weet wat er speelt en er is meer overleg. Dat is 
belangrijk want in de praktijk gaat het vooral mis bij 
de overdracht van de ene naar de andere partij, zoals 
van de ontwerper naar de technische dienst en van de 
technische dienst naar de inkoper en de uitvoerder. 
“En dan gebeurt het dat een stratenmaker een werk 
van een half miljoen moet maken met één A-viertje in 
de hand.”

Van tevoren afspreken

Jan Bijker wijst daarbij ook op de definitie van 
‘kwaliteit’. Dat betreft onder meer de mate waarin 
goederen en diensten voldoen aan de eisen, behoeften 
en specificaties van de afnemer, klant en gebruiker. 
“Die moet je van tevoren vaststellen om uiteindelijk de 
kwaliteit te kunnen bepalen. Bij straatwerk gaat het dan 
om alle aspecten daarvan, zoals functie en belasting, 
kleur, verband, ondergrond enzovoort. Je moet die 
kwaliteit leveren die gevraagd wordt. Niet lager, maar 

ook niet zo maar hoger. Een hogere kwaliteit leveren 
heeft invloed op de prijs. Een noodstraat bijvoorbeeld 
heeft een heel andere kwaliteit dan een definitieve 
bestrating, maar ook die zal wel moeten voldoen aan 
het doel en voor de tijd waarvoor die is aangelegd.”

“Je mag van onze deelnemers de vereiste kwaliteit 
verwachten. Onze deelnemers zijn in staat om die 
kwaliteit te leveren. We merken ook dat het niveau 
omhoog is gegaan in de jaren dat we nu bezig zijn. We 
hebben nu bijna geen audits meer op verzoek en audits 
voor mediation. Geschillen over kwaliteit zijn er veel 
minder. Wel is er juist meer vraag naar opleveraudits.”
“Nu willen we die kwaliteit graag aantonen in een 
proefproject Wkb. Daarvoor moet de bestrating dus 
onderdeel zijn van een bouwproject volgens de Wkb. 
Met zo’n proefproject weten we precies waarin we 
aansluiten op de Wkb of waarin we zelfs voorop lopen. 
SEB-deelnemers die een mogelijk geschikt project 
hebben, roepen we op om zich bij ons te melden.”

Ervaring andere sectoren

En dat externe toezicht en handhaving is in de jarenlange ervaring van Jan Bijker toch echt onmisbaar. “Je ziet dat overal 
gebeuren. Toen de Vestigingswet werd losgelaten en de arbeidsinspectie en andere instanties minder toezicht gingen houden, 
gingen we allerlei regelingen in het leven roepen. Zoals VCA en ISO9001. Maar het aantal ongevallen in de bouw werd niet 
minder. We kwamen met KLIC-meldingen, maar het aantal graafschades nam niet af. KLIC-meldingen worden vaak te laat 
in de procesketen gedaan. Een ontwerper zou al een KLIC-melding moeten doen om tijdens het ontwerp te kijken of er geen 
kabels en leidingen in de weg liggen.”
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Jan Bijker

De systematiek van de Wet 
kwaliteitsborging voor het 
bouwen (Wkb) spreekt de 
SEB aan. Maar wat ontbreekt 
is de stok achter de deur van 
externe toetsing en handhaving. 
De SEB zou wat straatwerk 
betreft graag de rol van externe 
kwaliteitsborger op zich nemen, 
zoals ze ook nu al audits 
afneemt bij opleveringen.

Wie oppervlakkig kijkt naar de 
Wkb kan de conclusie trekken 
dat de bestratingsbranche 
daar (nog) niet mee te maken 
krijgt. De Wkb beperkt zich 
voorlopig tot de bouw en 
bouwvergunningplichtige 
werken binnen bepaalde 
risicoklassen. Maar zodra 
bestrating deel uitmaakt 
van zo’n bouwwerk, gaat de 

branche er wel mee te maken 
krijgen. Dat kan bijvoorbeeld 
een parkeerterrein zijn bij een 
kantoor, de bestrating van 
een parkeergarage of een 
elementenverharding van een 
tunnel of een daarbij behorend 
talud. In al die gevallen zal de 
bestrating ook opgenomen 
worden in het opleverdossier en 
moet de uitvoerende aannemer 
dus zorgen voor de vereiste 
kwaliteitsbewaking en de 
vastlegging daarvan.

Systematiek komt 
overeen

Deelnemers van de SEB 
hoeven zich daar op zich 
geen zorgen over te maken, 
zegt SEB-voorzitter Jan 
Bijker. De systematiek van 

de SEB zit al heel dicht aan 
tegen die van de toekomstige 
Wkb. Veel zaken worden in 
bestekken, opdrachten en SEB 
Kwaliteitsnormen al vastgelegd. 
En bij oplevering is het nu ook 
al mogelijk om een audit door 
de SEB te laten doen en zo de 
kwaliteit te bevestigen.

Bijker ziet daar meer in 
dan in het systeem van de 
kwaliteitsborger zoals de Wkb 
die voorschrijft. Dat is een door 
de bouwer ingehuurde partij 
die moet toezien op de kwaliteit 
en vooral het samenstellen 
van de opleverdossiers. 
De kwaliteitsborger moet 
gecertificeerd zijn, maar toch 
ontbreekt een echte stok achter 
de deur om kwaliteit af te 
dwingen.

Dat vindt ook een partij als 
het Instituut voor Bouwrecht 
IBR. Dat stelt dat er ‘weer tien 
schakels aan het bouwproces 
worden toegevoegd: een 
kwaliteitsborger, een instrument, 
een instrumentaanbieder, die 
wordt gecontroleerd door een 
zelfstandig bestuursorgaan. En 
die instrumentaanbieder moet 
dan controleren of de borger 
het wel goed doet en de borger 
moet weer controleren wat de 
aannemer doet.’

Bouw neemt geen 
verantwoordelijkheid

Ook de Onderzoeksraad voor 
de Veiligheid OvV is kritisch 
als het gaat over het nemen 
van verantwoordelijkheid in 
de bouw. De Onderzoeksraad 

analyseert dat er in de bouw te 
veel schakels in het proces zijn 
die hun verantwoordelijkheid 
niet nemen, niet op hun 
eigen onderdeel, niet op de 
raakvlakken en ook niet op het 
geheel.

“Het lukt de bouw blijkbaar 
nog steeds niet om het in één 
keer goed te doen”, constateert 
Jan Bijker. “Een lijst van 
35 opleverpunten is geen 
uitzondering. Bij de Wkb is dat 
op papier en juridisch allemaal 
mooi geregeld, maar er is geen 
externe handhaving en toezicht 
meer. De kwaliteitsborger moet 
het doen maar de stok achter 
de deur ontbreekt.”
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Persoonsgegevens

Met deze hedendaagse programmeertaal en het 
moderne softwarepakket kan Ritense maximale 
veiligheid garanderen van het pakket. Dit is een van de 
eisen die de AVG stelt aan organisaties die werken met 
persoonsgegevens.

In de cloud

Ritense host en beheert het nieuwe certificatieplatform 
voor de SEB. Voor de auditors is het platform nu in de 
cloud bereikbaar. Dat betekent dat zij – mits er internet 
beschikbaar is - bij een audit ter plekke in kunnen 
loggen en de benodigde formulieren rechtstreeks 
kunnen invullen. Daarmee hebben ze ook meer 
overzicht over het al dan niet compleet zijn van alle 
gegevens.

Verschillende devices

De auditor kan nu op verschillende devices inloggen. 
Dat kan zowel met een mobiele telefoon als een tablet, 
handheld of computer. Het programma past zich 
automatisch aan aan de gebruikte device.

De bedoeling is om vanaf 1 november proef te draaien 
met het nieuwe platform en het daarna zo spoedig 
mogelijk SEB-breed te introduceren.

de SEB  krant

De SEB heeft zijn certificatieplatform laten 
vernieuwen. Ritense B.V. heeft het platform 
overgezet in een hedendaagse programmeertaal en 
modern softwarepakket. Wat de SEB-deelnemers 
er van merken is dat de auditor tijdens audits in 
de cloud rechtstreeks op het platform kan werken. 

Tevens voldoet het platform nu aan alle eisen van 
veiligheid en AVG. 

Aanleiding voor de vernieuwing was de stand der 
techniek in combinatie met een aantal aanvullende 
wensen van de SEB. Het platform was twaalf jaar 

geleden gebouwd door Ritense in de programmeertaal 
Coldfusion. Inmiddels is dat een verouderde taal, 
waarvoor nog maar weinig programmeurs te vinden 
zijn. Reden waarom Ritense in 2016 overgestapt is 
naar het veel bekendere Java. Dat staat in de top drie 
van ontwikkeltalen ter wereld.

SEB vernieuwt certificatieplatform
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Softwarepakket

Ritense heeft in de programmeertaal Java het eigen 
softwarepakket voor procesmanagement Valtimo 
ontwikkeld. Het nieuwe SEB-platform is in dit pakket 
opgebouwd. Ook grote gemeenten schakelen nu over 

naar Valtimo. Dit vergemakkelijkt de uitwisseling van 
gegevens in de toekomst. Daarbij is het in Valtimo 
relatief eenvoudig om functies toe te voegen aan het 
pakket. Tevens krijgt de SEB direct inzicht in de 

voortgang van de verschillende audits en dus ook in 
mogelijke knelpunten binnen het proces. Daarop kan 
gestuurd worden zodat de dienstverlening naar de 
deelnemers verder verbeterd kan worden.
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de SEB  krant

Aannemingsbedrijf J. van Ingen B.V.               

Hink Bestratingen B.V.                            

Groote Infra B.V.                                 

Van Raaijen Infra                                 

Schaufeli Wegenbouw bv                            

Hoornstra-Ophof Infra B.V.                        

Bouw- en Aannemingsbedrijf Rijkeboer B.V.         

Gerrit Flierman B.V.                              

Aannemingsbedrijf Gebr. Graaumans B.V.            

Gebr. van der Steen                               

Stratenmakersbedrijf Smulders B.V.                

Wegenbouwmij Elshout BV                           

K.S.M. Wegenbouw BV                               

Fokker-Oomen Aannemersbedrijf B.V.                

J. van Esch B.V.                                  

Meeuwisse Nederland B.V.                          

HABO GWW B.V.                                     

Roelofs Infra Groep B.V.                          

Astro Nederland B.V.                              

KWS Infra B.V. Amsterdam-Utrecht                  

C-Infra B.V.                                      

Gebr. Kloens B.V.                                 

Liemers Wegenbouw B.V.                            

Cornelisse B.V.                                   

P. de Jong B.V.                                   

Gebr. Lambers BV                                  

Fuhler Wegenbouw                                  

De Krom Bestratingen B.V.                         

Aannemings-en Straatmakersbedrijf L. vd Vegt B.V. 

Stratenmakersbedrijf Biemans BV                   

Stratenmakersbedrijf Gebr. Vos bv                 

Van der Weerd Grafhorst B.V.                      

Sallandse Wegenbouw B.V.                          

NTP B.V.                                          

Bestratingsbedrijf G. van Gelder / Fijn B.V.      

G.G. den Boon Projectbestratingen B.V.            

Aannemingsbedrijf Adr. van den Berg B.V.          

Van Haaren Wegenbouw BV                           

Bolkesteijn Infrastructuur B.V.                   

Mekro Bestratingen B.V.                           

Tieck Infra B.V.                                  

H. Altena v.o.f.                                  

Aannemersbedrijf J. Bijleveld B.V.                

Aannemersbedrijf Sloos en Zoon B.V.               

Aannemingsbedrijf De Wilde B.V.                   

Van Schoonhoven Infra B.V.                        

Dusseldorp Infra Sloop en Milieutechniek BV       

J.C. van Veldhuizen Hoveniersbedrijf Straatwerk BV

Gebr. van der Kolk B.V.                           

Tempelman V.O.F. Sierbestrating                   

Avitec Infra & Milieu N.V.                        

GWW Scherrenberg B.V.                             

Russcher B.V.                                     

Boerman Bestratingen                              

Straatmakersbedrijf C.W. Smink V.O.F.             

B.V. Aannemingsbedrijf Sporto                     

Roy Verstegen B.V.                                

J. van Aanholt Grond- en Straatwerk B.V.          

Twentse Weg- en Waterbouw B.V.                    

Moes Infra B.V.                                   

Gebr. de Leeuw B.V.                               

Hanenberg Wegenbouw B.V.                          

Krinkels B.V.                                     

Van den Broek Infra B.V.                          

Klink/Nijland GWW Raalte B.V.                     

Koopman Infra                                     

B.V. Schapers en Zoon                             

Steggink Infra Uitvoering B.V.                    

Driebergse Weg- en Waterbouw B.V.                 

Infra Bestrating B.V                              

Van Egmond Wegenbouw BV                           

Voets Natuursteen Constructies B.V.               

Aannemingsbedrijf Scheper                         

Wegenbouw Lansink B.V.                            

Van Doorn Infra B.V.                              

Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.                  

Wolff Infra B.V.                                  

Aannemingsbedrijf Gebr. Moerland B.V.             

Verheij Infra B.V.                                

H.S. Hendrikse & Zn. B.V.                         

Aannemingsbedrijf Gebr. J. + P. Oomen B.V.        

J.T. Bestratingen                                 

Tippe B.V.                                        

Aannemingsbedrijf R. Brand B.V.                   

HD Infratechniek B.V.                             

Klaas Kooiker Aannemersbedrijf B.V.               

Mussche B.V.                                      

Landolt Bestratingen B.V.                         

Bronkhorst Straat- en Grondwerk B.V.              

Wegenbouw Steevens B.V.                           

Dorrestijn Buiteninrichting & Infra BV            

Stratenmakersbedrijf Bonne Niks B.V.              

Nijverdal Infra B.V.                              

Makkinga Bestratingsbedrijf B.V.                  

Van den Elshout en De Bont Waalwijk B.V.          

Straatmakersbedrijf Hofman & Zn. bv               

Otten Infra B.V.                                  

Weste Bezit Mij. bv                               

TVB Infra                                         

A.H. van Beek B.V.                                

J. ten Hove Bestratingsbedrijf B.V.               

TMB B.V.                                          

BAM Infra Telecom B.V.                            

Bestratingsbedrijf Paas BV                                     

Per 26-10-2021 - nieuwe deelnemer:

Aannemersbedrijf J.Bijleveld B.V.                                          

Oproep aan onze deelnemers:
Heeft u persberichten of andere nieuwsberichten? 

Mooie bestratingsprojecten voorzien van foto’s. Of zijn er 

door u als deelnemer bijzondere feiten te melden, als 

overnames of aanschaf duurzaam materieel? Twijfel niet 

en stuur deze informatie, het liefst voorzien van foto’s en 

logo’s naar de redactie van de SEB. We bekijken wekelijks 

in hoeverre de informatie voor onze website of fysieke en 

online krant geschikt is. Bedenk dat deze krant niet alleen bij 

deelnemers in de brievenbus valt. Ook gemeenten en andere 

prospects zullen worden voorzien!

SEB-redactie: info@seb.nl + renecornelissen@live.nl
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