
VBR 35 jaar
2018 Is een jubileumjaar voor de VBR.
Maar liefst 35 jaar zet de VBR zich, samen 
met de aangesloten bedrijven, in voor een 
gecertificeerde betonreparatiebranche waar 
de opdrachtgever op kan vertrouwen.

Waar de VBR het lustrum vijf jaar geleden 
nog vierde samen met relaties en 
opdrachtgevers tijdens een symposium in 
het voormalige Caballero-complex in 

Den Haag, wordt het jubileum dit jaar in 
‘besloten’ kring gevierd.

Op 18 mei komen alle VBR-bedrijven, ieder 
met 5 of 6 prominente medewerkers, bij elkaar 
op het vestingeiland Pampus. Bijzonder was 
de aanwezigheid van vrijwel alle voormalige 
voorzitters met wie de ontwikkeling van de 
branche in de afgelopen 35 jaar nog eens 
uitgebreid kon worden besproken. 

Naast een rondleiding door deze bijzondere 
betonconstructie – waar alle vormen van 
betonschade nog duidelijk zijn te zien – 
wordt het gezelschap verrast door lector 
Jan-Pieter van den Bietboer van de 
Katholieke Universiteit Leuven die de 
aanwezigen verraste en inspireerde met de 
resultaten van zijn onderzoek in Europa naar 
de veranderbereidheid in de 
betonreparatiebranche (rapport: In 
Concreto, KUL 2018). 

Waar vroeger betonreparatie hoogstens als 
instandhouding werd gezien, ontwikkelen de 
VBR-bedrijven steeds meer werkmethoden, 
materialen en specifiek materieel gericht op 
het verduurzamen van bestaande 
betonconstructies. Met die 
veranderbereidheid is dus zeker niets mis!

Schouders 
eronder! 
Dat de VBR nog steeds een sturende rol 
speelt in het verbeteren van het vakmanschap, 
werkprocessen, arbeidsomstandigheden en 
het kwaliteitsniveau moge, gezien de vele 
uitgevoerde activiteiten in 2018, duidelijk zijn.
 
Voor u ligt het jaarverslag van 2018 waarin dit 
op alle fronten  wordt onderschreven! Het 
blijft daarom voor ieder bedrijf dat zich hierin 
herkent van belang lid te zijn en te blijven van 
de VBR. Naast onze voortrekkersrol in de 
techniek kunnen wij ook fantastische 
lustrumfeesten organiseren. Een 
teleurstellende ontwikkeling is wel het 
beëindigen van ons opleidingsinstituut LSVB.

Laten wij met zijn allen onze schouders 
eronder zetten om een nieuw 
opleidingsinstituut in het leven te roepen, 
waarbij wij wellicht ook potentiele leden  
voor de VBR kunnen interesseren.
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Betondag 2018
De uitgebreide gesprekken die de VBR samen met de VLB, 
VABOR en het kenniscentrum voor KB met de 
Betonvereniging heeft gehad, heeft er mede toe geleid dat de 
Betonvereniging de duurzaamheid van betonconstructies 
centraal heeft gesteld tijdens de Betondag op 15 november 
in de Doelen te Rotterdam.
Uiteraard is de VBR hier erg content mee.
Samen met genoemde partners in de 
betononderhoudssector presenteert de VBR zich ook dit jaar 
op deze dag in het Betononderhoudspaviljoen.
Naast een gezamenlijk stand is er opnieuw een interessant 
lezingenprogramma samengesteld. 

Gert van der Wegen, directeur van SGS-Intron, trekt de 
goede samenwerking vanuit het verleden door naar de 
toekomst waar voor onze sector belangrijke uitdagingen en 
mogelijkheden liggen. Sylvia Pijnenborg, mededirecteur van 
de stichting BOEI, laat ons zien dat betonnen gebouwen veel 
langer mee kunnen gaan dan vaak gedacht en soms zelfs 
een geheel tweede leven kunnen krijgen. De renovatie van de 
Maastunnel is daarvan een heel goed voorbeeld en de 
betrokken partijen laten zien hoe dit ook in praktijk wordt 
gebracht.

Nieuwe beoordelingsrichtlijn 
betonreparatie
Een belangrijk product van het College van Deskundigen 
Betonreparatie is de Beoordelingsrichtlijn 3201 
Betonreparatie. In 2016 is een geheel nieuwe versie 
ontwikkeld, waarvoor de Europese norm 1504 en de in 2015 
verschenen CUR-Aanbeveling 118 aan de basis stonden. 
Lag voorheen de focus op de uitvoeringstechnieken van 
reparatie, vanaf nu is er een onderverdeling in esthetische, 
technische en constructieve reparatie. De BRL 3201:2017 
bestaat nu ook uit twee delen: deel 1 voor esthetische en 
technische reparatie, deel 2 voor constructieve reparatie. 
Betonreparatiebedrijven kunnen zich hiermee nog meer dan 
voorheen onderscheiden. 

Alle leden dienen te voldoen aan de eisen die de nieuwe 
Beoordelingsrichtlijn stelt om in aanmerking te komen voor 
dit kwaliteitscertificaat voor zowel esthetisch/technisch als 
constructief repareren.

VBR-bedrijven worden tot 1 januari 2019 in de gelegenheid 
gesteld om het certificaat voor zowel esthetisch/technisch 
als constructief repareren te overleggen.

Stekker uit het Platform 
voor Betononderhoud
In het Platform Betononderhoud, dat opereert onder de 
koepel van de Betonvereniging, participeert de VBR samen 
met andere brancheorganisaties. Het PBo is  bedoeld om 
met de verschillende partijen in de Betononderhoudssector 
en de opdrachtgevers in gesprek te komen over 
ontwikkelingen in de betonreparatiebranche en het 
ontwikkelen van beleid op het gebied van kennisoverdracht, 
scholing en opleidingen, onderzoek en innovatie, 
kwaliteitsborging, regelgeving en certificatie.
Helaas worden evenals het jaar daarvoor geen initiatieven 
ontplooid door het PBo en de VBR besluit deelname aan het 
Platform te beëindigen.

Constructieve veiligheid 
digitaal geborgd
De VBR werkt mee in een werkgroep “Digitale Borging 
Constructieve Veiligheid” die zich ten doel stelt om de 
constructieve veiligheid van betonconstructies in het gehele 
proces van ontwerp, uitvoering en gebruik te waarborgen. 
Daartoe wordt een voor iedereen toegankelijk kennisportaal 
op internet opgezet waar alle informatie rondom veilig 
construeren wordt samengebracht. Was tot op heden de 
gedachtevorming rondom constructieve veiligheid vooral 
gericht op nieuwbouw; nu is er ook aandacht voor de 
instandhouding van constructies en het daarmee 
samenhangende onderhoud.

De VBR draagt zowel financieel als in menskracht aan dit 
project bij. Het project wordt in 2018 afgerond. www.kpcv.nl

Opleiding en scholing
LSVB houdt op te bestaan
Het LSVB is het opleidingsinstituut voor de 
betonreparatiebranche en verzorgt opleidingen 
betonreparateur op niveau 2 en 3. Dankzij subsidies vanuit 
het sectorplan betonreparatie 2016-2018 kon het LSVB 
financieel nog overeind blijven. Echter per 1 januari 2019 zal 
men het zonder cofinanciering moeten doen. Het LSVB ziet 
geen kans meer dit mooie opleidingsinstituut in stand te 
houden en op 2 oktober 2018 ontvangt de VBR de officiële 
mededeling dat het LSVB in 2019 zal ophouden te bestaan.

De VBR, destijds grondlegger van het LSVB, hecht grote 
waarde aan het borgen van de kwaliteit van het uitgevoerde 
werk. Het adequaat opleiden van (toekomstige) medewerkers 
is daarvoor een must. Daarom besluit het bestuur te 
onderzoeken of en in welke vorm de opleiding tot 
betonreparateur op niveau 2 en 3 met een wettelijk erkend 
diploma in stand gehouden kan worden. Daartoe gaat de 
VBR gesprekken aan met een aantal partijen, waaronder het 
ROC Midden Nederland. Deze gesprekken zijn in december 
nog niet  afgerond.

Nascholing Betononderhoudskundigen
Een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van 
VABOR, Betonvereniging, VBR, komt met een voorstel voor 
bijscholingsvereisten voor de Betononderhoudskundigen, in 
lijn met de BRL 3201. De mogelijke bijscholingsactiviteiten 
zullen als addendum bij de BRL 3201 gevoegd worden nadat 
het Gezamenlijk College van Deskundigen het ingediende 
memo verbindend heeft verklaard.

Nascholing Middenkader
Ook is er de wens om de nascholingsmogelijkheden van het 
Middenkader een kader te scheppen.
De VBR zal hierin het voortouw nemen.

Kennisoverdracht
Kennis is samen met kwaliteit het fundament onder de 
Vereniging van gecertificeerde BetonReparatiebedrijven. 
De VBR draagt kennis over door bij te dragen aan 
inhoudelijke bijeenkomsten, deelname aan beurzen en 
via verschillende media:

• WWW.VBR.NL
 Door te adverteren via Google Adwords op het internet en 

acties die de organische vindbaarheid verhogen, wordt 
www.vbr.nl steeds beter vindbaar op internet. 

Het VBR-jaar 2018 in vogelvlucht



• SOCIAL MEDIA
 De VBR plaatst met regelmaat berichten op de social 

media LinkedIn en Twitter.

• DIGITALE BETONREVIEW
 Er worden drie digitale nieuwsbrieven verzonden aan ca. 

1.700 relaties van de VBR Onderwerpen zijn uitgevoerde 
of in uitvoering zijnde projecten, onderzoeksprojecten, 
symposia/beurzen, etc.

• BROCHURE
 Er is een brochure met informatie over de activiteiten van 

de VBR.

• WWW.BETONLEXICON.NL
 Woorden/begrippen die in de wereld van cement en 

beton veel worden gebruikt, zijn in dit Betonlexicon bij 
elkaar gezet en voorzien van de meest zuivere 
omschrijving. De VBR levert haar bijdrage met begrippen 
op het gebied van betononderhoud.

Golf
VBR-bedrijven komen formeel bij elkaar tijdens 
vergaderingen en bijeenkomsten, maar er is ook veel 
aandacht voor de zo belangrijke informele contacten.
Na elke vergadering wordt dan ook gezamenlijk geborreld en 
gedineerd.

En aansluitend aan de jaarvergadering van de VBR wordt 
ieder jaar een golftoernooi georganiseerd. Dit jaar was de 
VBR te gast op het Rijk van Nunspeet. Gerrit van Nes 
(Neston) sleepte de VBR-wisseltrofee in de wacht. 

Strategische agenda
De strategische agenda is een dynamisch document en een 
leidraad voor de koers van de VBR. Het geeft richting aan de 
wijze waarop de VBR zich inzet om de gezamenlijke ambities 
van de bedrijven die bij de VBR zijn aangesloten te 
verwezenlijken. 

Er is een strategische agenda voor de periode 2017-2019. 

Leren van elkaar
VBR-bedrijven gaan ook onderling met elkaar in gesprek met 
als doel de bedrijfsvoering binnen het eigen bedrijf te 
verbeteren.  

Er worden bijeenkomsten, specifiek bedoeld voor 
VBR-bedrijven, georganiseerd waarin een aantal door de 
bedrijven aan te geven onderwerpen aan de orde komen. 

In het verslagjaar wordt een sessie gewijd aan marketing, 
gepresenteerd door het bureau Bratpack: hoe verbeter ik 
de vindbaarheid van mijn website? In een tweede sessie 
worden ervaringen uitgewisseld over de werking van de 
nieuwe BRL 3201.

Regelgeving restaureren 
van beton
De Stichting ERM (Erkende Restauratiekwaliteit 
Monumentenzorg) stelt een plan van aanpak op om te komen 
tot twee zogenaamde Uitvoeringsrichtlijnen: URL 4000 en 
2003. De tweede URL is specifiek voor bedrijven die 
historisch beton repareren. De VBR wordt gevraagd zitting te 
nemen in de begeleidingscommissie en uiteraard zegt de 
VBR haar medewerking toe.

Kritiekversies van beide URL’s zullen aan het Gezamenlijk 
College van Deskundigen betonreparatie worden voorgelegd.

Duurzaam onderhoud 
van parkeergarages
Samen met Vexpan, platform voor parkeren in Nederland, 
wordt gewerkt aan een handleiding voor het duurzaam, 
planmatig onderhoud van parkeervoorzieningen, bedoeld 
voor eigenaren en exploitanten van parkeervoorzieningen.
Helaas stagneert het project omdat er onvoldoende 
financiële middelen voorhanden zijn. Toch opteert de VBR 
voor afronding van het project. Tijdens een studiemiddag, te 
houden in 2019, zal de handleiding gepresenteerd worden 
aan potentiele opdrachtgevers.

Nieuwe voorzitter
In de ledenvergadering d.d. 11 december draagt Peter 
Nuiten, die vier jaar lang het boegbeeld was van de VBR, de 
voorzittershamer over aan Rob Braaksma.

Wie zijn lid van de VBR?
Uitsluitend bedrijven die op de VBR-ledenlijst genoemd zijn, 
zijn lid van de VBR. Opereert men onder andere 
handelsnamen, die niet op deze lijst vermeld staan, dan 
mogen zij op geen enkele wijze in verband gebracht worden 
met de VBR, aldus wordt besloten in de jaarvergadering van 
de VBR d.d. 19 juni 2018.

Het VBR-jaar 2018 in vogelvlucht



Missie
De Vereniging van gecertificeerde 
BetonReparatiebedrijven (VBR) is dé autoriteit op het 
gebied van betononderhoud en -reparatie binnen de 
bouwsector.

Visie
De VBR streeft ernaar de verschillende 
belanghebbenden met elkaar te verbinden door 
informatie-uitwisseling in het kennisnetwerk om zo 
integraal de kwaliteit in het vakgebied continu te 
verbeteren.

Over de VBR
De VBR (Vereniging van gecertificeerde 
BetonReparatiebedrijven) wordt gevormd door de top van 
bedrijven in Nederland die zich speciaal toeleggen op het 
technisch en constructief repareren en onderhouden van 
beton.

VBR-bedrijven zijn zichtbaar onderscheidend. Zij zijn 
proactief bezig met het ontwikkelen van hun vak en pakken 
gezamenlijk kennis-, kwaliteits- en scholingsprojecten aan. 
Samen sterk dus. Samen werken aan de ontwikkeling van 
de branche. 

Leden
De bij de VBR aangesloten bedrijven vormen de 
ruggengraat van de VBR. Zij dragen bij aan de 
ontwikkeling van de VBR en van het betonreparatievak in 
vergaderingen en bijeenkomsten en door 
commissiewerk.

Bestuur
De samenstelling van het bestuur ziet er per 
11 december 2018  als volgt uit:

• Rob Braaksma (SealteQ Ivacon) – voorzitter

• Paul Lange (edilon)(sedra Contracting)– 
penningmeester

• Lennart Mulder (Vogel) - bestuurslid

• Chris Uittenbogaard (SealteQ West) – bestuurslid

• Erik Smit (Batec) – bestuurslid.

Bureau
Het secretariaat wordt gevoerd door 
Annelies Zijp-den Ouden (APPR HBB).
Ook de financiële administratie is 
ondergebracht bij APPRHBB).

Commissies
Vrijwel alle leden zijn betrokken bij de VBR door een 
bestuurslidmaatschap of commissiewerk. 
Commissiewerk is niet vrijblijvend. Het bestuur 
formuleert voor elke commissie een opdracht. 

Organisatie 
Commissies 
per 31 december 2018

Naam commissie Doelstelling Taakomschrijving Personele invulling 

Leden 20 leden in 2019 Het vergroten van 
het aantal leden 
van de VBR 

bestuursleden VBR 

Scholing

LSVB

Voortzetting 
opleiding 
betonreparateur 
niveau 2 en 3
Jaarlijkse 
instroom in BBL 
2 en 3 opleiding 
vanuit VBR-be-
drijven: 

Reorganisatie 
opleidingen
Het inventariseren 
en bijhouden van 
de behoefte aan 
scholing voor 
betonreparateurs 
binnen de VBR.

Peter Nuiten
Kees de Jong
Annelies Zijp
Rob Braaksma (Seal-
teQ Ivacon)
Paul Lange (edilon)
(sedra Contracting)

Herhalingstrai-
ning betonrepa-
rateur

Onderwerpen be-
noemen. Meewer-
ken aan uitwerking 
cursusstof.

N.t.b.

Bijscholing 
Betononder-
houdskundige 
realiseren

Afstemmen opzet 
bijscholing met 
nieuwe BRL.

Chris Uittenbogaard 
(SealteQ West)

Bijscholing 
Middenkader 
realiseren

Afstemmen opzet 
bijscholing met 
nieuwe BRL

Lennart Mulder 
(Vogel)
Peter Nuiten

Kwaliteit & Regel-
geving

BRL

Het signaleren 
en bijhouden van 
ontwikkelingen 
in de betonre-
paratiemarkt op 
het gebied van 
kwaliteit en regel-
geving. Het sturen 
van regelgeving in 
het belang van de 
VBR leden.

Chris Uittenbogaard 
(SealteQ-West)

Internationale 
regelgeving

Up-to-date 
blijven inzake 
EN 1504

Ralf Wiertz (edilon)
(sedra)

Techniek, ken-
nisverspreiding,  
kennisdeling, 
onderzoek

Het up-to-date 
houden van de 
kennis van alle 
VBR-leden. 

Het signaleren van 
ontwikkelingen in 
de betonreparatie-
markt op het ge-
bied van techniek, 
veiligheid, arbeids-
omstandigheden 
en onderzoek en 
het (ver)delen van 
deze kennis onder 
alle leden.

Is verantwoorde-
lijkheid van alle 
bedrijven. 

Platform voe-
govergangen en 
opleggingen.

Zie boven. Behartiging belan-
gen VBR-bedrijven

Paul Lange (edilon)
(sedra)
Ron Nijman (Salverda)

Platform KB Zie boven. Behartiging belan-
gen VBR-bedrijven

Chris Uittenbogaard 
(SealteQ-West)

Regelgeving 
restaureren van 
historisch beton

Realiseren regel-
geving voor het 
restaureren van 
historisch beton

URL Restaureren 
van Beton

Hans Noorden (Vogel)
Ronald Akkermans 
(Batec)

Duurzaam onder-
houd parkeervoor-
zieningen

Opdrachtge-
vers overtuigen 
van het belang 
van duurzaam 
en planmatig 
onderhoud van 
parkeergarages

Realiseren Hand-
leiding duurzaam 
onderhoud par-
keervoorzieningen.

Chris Uittenbogaard 
(SealteQ West)
Peter Nuiten

Public Relations De VBR in de 
markt zetten als 
dé brancheorga-
nisatie voor be-
ton reparerend 
Nederland.

• Het verzorgen 
van de p.r. voor 
de VBR.

• Het promoten 
van de VBR.

• Het beheren van 
de website van 
de VBR.

• Het jaarlijks 
organiseren van 
één of meer 
studiedagen 
betonreparatie.

• Promoten en 
bewaken van het 
VBR beeldmerk.

Rob Braaksma (Seal-
teQ Ivacon)
Annelies Zijp 
Paul Lange (edilon)
(sedra Contracting)
Jan van Doorn (GMB)

Vraagbaak Het leveren van 
service naar de 
markt.

• Het beant-
woorden van 
(technische) 
vragen over be-
tonreparatie- en 
betononderhoud, 
gesteld door 
professionele 
partijen

Henk Tasma (Vogel)

Contacten met 
organisaties
Algemeen:

Het positioneren 
van de VBR in 
het middelpunt 
van de branche.

Behartiging belan-
gen VBR Leden

Specifieke organi-
saties:
VABOR

Promoten belang 
van kennisont-
wikkeling op het 
gebied van Beton-
onderhoud

Chris Uittenbogaard 
(SealteQ-West)

College van 
Deskundigen 
Betonreparatie

Henk Tasma (Vogel)
vacature
Chris Uittenbogaard 
(SealteQ-West)

VLB
Bouwend Nederland
VABOR studieprijs

OnderhoudNL

Bestuursadvies-
commissie Beton-
vereniging

vacature
K. Vermeulen (Balm)
Chris Uittenbogaard 
(SealteQ-West)
Mark Houtman 
(Hemubo)
Chris Uittenbogaard 
(SealteQ-West)

Naam 
commissie

Doelstelling Taak-
omschrijving

Personele 
invulling 

Kascommissie 
2018

Jaarlijkse con-
trole boeken

Mark Houtman 
(Hemubo)
Kees de Jong 
(Servicis)

Commissie 
‘kennis delen’

Onderling 
uitwisselen 
kennis en 
ervaring

Inventariseren 
onderwerpen 
voor bijeen-
komsten en 
bijeenkomsten 
voorbereiden

Mark Houtman 
(Hemubo)
Bert Maessen 
(Van Kessel)
Gerrit van Nes 
(Neston)

De contactpersoon van het bestuur rapporteert in de 
bestuursvergadering.
De commissies benoemen in onderling overleg een woordvoerder, 
die rapporteert in de ledenvergadering.

De VBR-bedrijven 
per 31 december 2018

BALM UITWENDIGE WAPENING B.V.
VIANEN

BATEC B.V. BETONRENOVATIE
VELDDRIEL
www.batec.nl

EDILON)(SEDRA CONTRACTING B.V.
WESSEM
www.edilonsedracontracting.com

GMB SERVICES 
OPHEUSDEN
www.gmb.eu

HEMUBO ALMERE B.V.
ALMERE
www.hemubo.nl

KREEFT BETONTECHNIEKEN B.V.
HOOGEVEEN
www.kreeft.nl

GEBR. VAN KESSEL 
SPECIALE TECHN. EN PRODUCTEN
TILBURG    www.kessel.nl

NESTON BETONCONSERVERING B.V.
NUNSPEET
www.neston.nl

RENDON ONDERHOUDSGROEP
ARKEL
www.rendon.nl

SALVERDA B.V.
‘t HARDE
www.salverda.nl

SEALTEQ
STADSKANAAL/PIJNACKER/
AMSTERDAM    www.sealteq.nl

SERVICIS B.V.
ROTTERDAM
www.servicis.nl

TEBECON B.V.
OUD GASTEL
www.tebecon.nl

VOGEL B.V.
ZWIJNDRECHT
www.vogel-bv.nl  

VTG BETON B.V.

VELSEN-NOORD

www.vtgbeton.nl

 


