
Pak je mentorrol! 

Als nieuwe (jonge) medewerkers in een bedrijf komen dan is het van groot belang dat ze 

goed begeleid worden. Doe je dit niet, dan zijn ze vaak snel weer vertrokken. In eerste 

instantie ligt de begeleiding bij de leidinggevende, maar op de werkvloer zijn ook veel 

mogelijkheden en dat maakt je werk alleen maar interessanter.  

In de workshop van Niek Verkade (ValQ) gingen de deelnemers aan de slag met de 

begeleiding die in het veld gegeven kan worden. Wat kan een machinist of grondwerker 

zelf doen aan de begeleiding van een nieuwe collega? Dat is enorm veel en helemaal niet 

zo moeilijk. Voor je nieuwe collega is het juist extra leuk als hij begeleiding krijgt van een 

praktijkgerichte vakman.  

 

  



Het pensioenakkoord: stand van zaken 

Tijdens de MSD van januari 2020 is door Vakvereniging Het Zwarte Corps (HZC) een 

korte workshop gegeven over het op 18 juni 2019 afgesloten pensioenakkoord. Centraal 

in deze workshop stond de vraag “wat is er nu precies afgesproken” en “hoe gaat het nu 

verder?”.   

Het afgelopen jaar is aan diverse Cao-tafels begonnen met het uitwerken van de 

afspraken zoals opgenomen in dit akkoord. Wat is de stand van zaken, en wat voor 

consequenties heeft dat concreet? Deze vragen stonden centraal tijdens de MSD 2022 in 

de workshop, die weer vakkundig werd verzorgd door Monique van Meerendonk (HZC). 

 

  



Wet- en regelgeving mobiele machines  

Ook bij deze editie van de MSD was Erik Bouman (politie-eenheid Oost-Brabant, afdeling 

Team Verkeer) aanwezig om de deelnemers op de hoogte te stellen van belangrijke wet- 

en regelgeving.  

Op een interactieve wijze stond hij stil bij verschillende onderwerpen als de wetgeving 

mobiele machines (MM)en Motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS) en de 

aanhangwagens achter deze machines, regelgeving/wetgeving met betrekking tot het 

rijden met mobiele machines, rijbewijzen, kenteken en ladingzekering.  

 

  



Werken met hydraulisch aangedreven aanbouwdelen aan graafmachines in de 

infra, bouw, recycling en GWW 

In de dagelijkse praktijk werken we steeds meer met hydraulisch aangedreven 

aanbouwdelen: denk daarbij aan hydraulische sloophamers, hydraulische 

trilblokken, betonvergruizers, grijpers, grondboren, betonfrezen en zeefbakken.  

Voor elke toepassing is het van belang deze hulpstukken goed aan te sluiten, te weten 

hoe hiermee te werken en te onderhouden. In deze workshop – gegeven door Jeroen 

Hornman van de firma Saes International B.V. – werd hieraan ruim aandacht besteed.  

 

  



Kabels en leidingen lokaliseren 

Jaarlijks vinden er meer dan 45.000 graafschades plaats. 30% van deze graafschades 

wordt veroorzaakt door onzorgvuldig graven door de grondroerders. In Nederland ligt 

ruim 2 miljoen kilometer aan kabels en leidingen onder de grond. Het lokaliseren van 

deze kabels en leidingen en het zorgvuldig graven is belangrijk! In deze praktische 

workshop vertelden Theo Emmen en Dick van der Roest (GT-eclipse) meer over hoe je 

preventief graafschades kunt reduceren: daarbij toonden zij onder meer de werking van 

een hiervoor ontwikkelde grondradar. 

Ook Yvonne de Rijck (beleidsadviseur Techniek vakgroep Ondergrondse netwerken en 

Grondwaterbeheer) was – samen met twee vertegenwoordigers van Agentschap Telecom 

– aanwezig om waardevolle praktijkinformatie van de deelnemers aan deze workshop op 

te halen. 

 

  



Werken met een elektrisch aangedreven machine: geen probleem! 

Vakgroeplid GMB zorgde vanuit het project GoWa (dijkversterking Gorinchem-

Waardenburg) dat voor één van de buiten-workshops een elektrische Hyundai HX 260 AL 

graafmachine naar Harderwijk kwam. De producent van de machine (UMS) gaf bij monde 

van Hans Hoogendoorn tekst en uitleg. De deelnemers aan de scholingsdagen konden 

zien en ervaren dat het werken met een elektrisch aangedreven machine geen probleem 

hoeft te zijn op het werk. Het was een mooie kans om kennis te maken met het bedienen 

van een elektrische graafmachine: iedereen kon zelf proberen met deze machine te 

werken. 

 

 


