
   50 Glas in Beeld

We spreken directeur José Zaman en 

planner Henk van Houwelingen op 

het kantoor van Glasprojecten van 

Noordenne, waar ze trots vertellen 

hoe ze tot certificatie zijn overgegaan. 

Van Houwelingen was samen met 

Laura de Ruiter van Personeelszaken 

kartrekker van het project dat in korte 

tijd invulling heeft gekregen. De audit 

vond plaats op 5 oktober. Voor de 

externe audit werd het Energiehuis 

in Dordrecht bezocht, een renova-

tieproject bij uitstek geschikt om alle 

aspecten van VCA te controleren (zie 

kader).  Zaman: ‘In de rapportage van 

de audit was er een positieve vermel-

ding over de reactie van één van onze 

glaszetters. Ja dan denk je ze hebben 

het begrepen.’

Glasprojecten van Noordenne VCA-gecertificeerd

Glasprojecten van Noordenne is nu ook als bedrijf VCA-gecertificeerd. De 

medewerkers voldeden individueel al aan de veiligheidseisen van BVCA en 

VOLVCA, maar sinds oktober is nu ook het bedrijf uit Hardinxveld-Giessendam 

VCA-gecertificeerd. Inmiddels hebben alle tien betrokken glaszetters en 

–monteurs, evenals de vaste onderaannemers, ook het GBO-vakcertificaat 

behaald, de verplichting waar alle leden van GBO per 1 juli 2013 aan moeten 

voldoen. 

handen en voeten’
‘Certificatie geeft proces 

Kenniscentrum helpt

Zaman heeft in zijn tijd bij Saint-Gobain 

vanwege de ISO-certificatie vaker met 

het bijltje gehakt en hij wist wat voor 

papierwinkel dergelijke trajecten met 

zich meebrengt. ‘Doeners als we zijn 

is het is niet Van Noordenne-eigen een 

dergelijk traject in te gaan, maar het is 

tegenwoordig een must bij aannemers 

en al met al hebben we met steun van 

vooral Rick Bregman van het Ken-

niscentrum Glas er snel op praktische 

wijze invulling aan weten te geven. In 

dat opzicht is het me meegevallen; al is 

qua papierwerk de ondersteuning van 

het kenniscentrum een enorme pré.’

Voor planner Van Houwelingen was 

het traject nieuw, maar niet minder 

leerzaam. ‘Eigenlijk sta je stil en breng 

je in kaart wat je moet gaan doen en 

dat kan natuurlijk nooit kwaad. Een 

voorbeeld is dat we de loods hebben 

aangepakt; de veiligheid is daar verbe-

terd en de logistieke stromen zijn daar 

nu beter gestructureerd. Van inko-

mende goederen tot de communicatie 

met de magazijnmedewerker en van 

de externe logistiek tot het keuren van 

materieel zijn de werkzaamheden nu 

geregistreerd. Kort door de bocht kun 

je zeggen dat het proces van vandaag 

bellen, morgen inmeten en overmor-

gen leveren en plaatsen is verbeterd. 

Tijdens de audit werd aangegeven dat 

de werkplaats er goed georganiseerd 

en strak uitziet. Een compliment voor 

ons allemaal.’ 

Beeld bijstellen

Ook de verplichte toolbox-meetings 

dragen bij aan een effectiever en 

vooral veiliger proces. ‘Veiligheid zou 

er ingebakken moeten zitten’, zegt 

Zaman, ‘maar zover is het in onze 

sector helaas nog niet. Daarom is het 

goed dat we met de monteurs bij de 

start van een werk de risico’s analyse-
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Energiehuis
Het voormalige gebouw van het Gemeentelijk Energiebedrijf aan de Noordendijk 

in Dordrecht, is de afgelopen tijd grondig verbouwd en gerenoveerd. In samen-

werking met aannemer Van Wijnen verzorgt Glasprojecten van Noordenne de 

levering en montage van de beglazing.

Binnen in het gebouw komen onder andere een theater en een concertzaal. De 

volledige beglazing van het pand is aangepast naar de huidige functies, met be-

houd van het oorspronkelijke zicht. De gevel van het gebouw, ook wel Energie-

huis genoemd, wordt zoveel mogelijk intact gehouden, waardoor het historische 

karakter behouden blijft. Om deze reden is ervoor gekozen de stalen kozijnen te 

voorzien van gelaagd monumentenglas (1.750 m2 DaVinci klassiek DV3233) en 

geëmailleerd glas. Noemenswaardig is verder de afwerking met een speciale 

kit Vanoseal Monu. Zaman: ‘Vroeger werd al het glas met stopverf geplaatst. 

Nu hebben we een speciale kit gebruikt die eruitziet als stopverf, maar wel met 

de eisen van vandaag de 

dag: elastisch en UV be-

stendig.’ In het theater van 

het Energiehuis krijgt de 

beglazing een hoge geluids-

isolatiewaarde in de opbouw 

86.A2(24)66.A2 (450 m2). 

‘De grote afmetingen en 

gewicht in combinatie met 

beperkte transportmogelijk-

heden maken de montage 

tot een uitdaging’, aldus 

Zaman. Verder worden in 

het interieur door Van Noor-

denne 55.2 en 66.2 gelaagd 

glas en spiegels toegepast  

(6 mm, 222 m2).

 BEDRIJF   MArCo groothoff

ren en de nodige maatregelen treffen. 

Dat maakt de overdracht soepeler, 

draagt bij aan een gestructureerd 

proces en maakt het werk arbovrien-

delijk en veilig. In de flow van het werk 

schiet het stil staan bij de gevaren er 

wel eens bij in; met VCA geeft je er 

handen en voeten aan. Ook de jon-

gens zelf vinden dat een goede zaak. 

Met de VCA en de GBO-certificatie zijn 

we klaar voor een zware periode in de 

bouw.’   < 

<  De certificatie is op 30 november gevierd, onder meer 

met een bedrijfsbezoek aan de Semco Glastechniek. Hier 

poseert het team van Glasprojecten van Noordenne vlak 

voor vertrek naar Nordhorn.

Laura de Ruiter en Henk van Houwelingen, de kartrekkers 

van de VCA- en GBO-vakcertificatie bij Van Noordenne.
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