
Om de gecertificeerde betonreparatie-
branche in stand te houden is opleiding van 
vakmensen van groot belang. De VBR ziet 
dit belang als geen ander in.

Nadat het opleidingsinstituut LSVB is 
opgehouden te bestaan, heeft de VBR zich 
tot taak gesteld een alternatieve organisatie 
op te zetten.

En dat is gelukt! Ruim 30 betonreparatie-
bedrijven hebben zich verenigd in de 
kersverse Stichting OtBS: Opleiding tot 
Betonreparatie Specialist. Samen met het 
ROC Midden Nederland worden studenten 
opgeleid tot betonreparateur op niveau 2 
en 3. De stichting vormt een centraal 
aanspreekpunt voor het ROC Midden 

Nederland en bewaakt de kwaliteit van de 
opleiding. 

Nieuwe setting
De opleiding wordt in januari 2020 gestart in 
een nieuwe setting. Deze sluit aan op de 
behoefte van de branche. Naast vaktheorie 
en praktijk is er ook aandacht voor 
Nederlands, rekenen en burgerschap. Dat is 
essentieel, want de betonreparateurs 
moeten bestekken, plannen van aanpak 
lezen en berekeningen maken. Werknemers-
vaardigheden zijn daarnaast ook heel 
belangrijk. Het diploma krijgt daarmee ook 
een erkende status. 

Vaktheorie- en praktijklessen worden 
gegeven door gastdocenten uit het 

werkveld. Zij werken samen met een 
bevoegde mbo-docent voor de
pedagogisch-didactische aspecten.

Bestuur
In het bestuur van OtBS hebben zitting William 
van Lissum – Rendon (voorzitter), Mark 
Houtman – Hemubo (secretaris), Gerrit van 
Nes (Neston) – penningmeester en René van 
der Stelt (De Boer & De Groot), bestuurslid.

Erkend
opleidingsbedrijf
Om deel te kunnen nemen aan de OtBS 
moeten opleidingsbedrijven erkende 
leermeesters in dienst hebben, die 
verantwoordelijk zijn voor de begeleiding van 
de studenten in de praktijk. Om die erkenning 
te verkrijgen dan wel te behouden dient de 
(nascholings)cursus leermeester met succes 
afgerond zijn.
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Gekwalificeerde opleiding 
betonreparatie gewaarborgd 
met OtBS

Van de 
voorzitter 
In 2019 nam Rob Braaksma het 
voorzitterschap over van Peter Nuiten. Rob 
heeft zich in dit jaar hard gemaakt voor de 
continuïteit van de opleiding van 
vakbekwame betonreparateurs. Dit heeft 
geresulteerd in de oprichting van de Stichting 
Opleiding tot Betonreparatie Specialist 
(OtBS). Deelname aan de opleiding staat 
open voor leerlingen van bedrijven uit de 
gehele branche, ongeacht of deze 
aangesloten zijn bij de VBR. Gedurende hun 
opleiding blijven de leerlingen in dienst van 
hun huidige werkgever.

Het werkvolume in onze branche is groot en 
er zal des te meer om vakmanschap gevraagd 
worden. Het boeien en binden van nieuwe 
vakspecialisten staat daarom hoog op onze 
agenda. 

Tegelijkertijd gaan we met onze 
opdrachtgevers in gesprek om hen te 
motiveren waar mogelijk te kiezen voor 
betonrenovatie. Hierin werken we samen met 
VLB, Vabor en het KB-Kenniscentrum. 

Ook als leden van de VBR leren we graag van 
elkaar, waardoor we als branche sterker 
staan. Gedurende het jaar organiseren we 
hiervoor kennisdelingssessies, waarbij we 
elkaar informeren over relevante onderwerpen 
in ons vakgebied. In dit jaarverslag leest u 
welke onderwerpen onder meer aan bod zijn 
gekomen in 2019.

Voor de parkeerbranche is een interessant 
lexicon opgesteld, waarin de levenscyclus 
van een parkeergarage vanuit 
onderhoudsoogpunt wordt beschreven. Met 
dit naslagwerk als inspiratie hopen wij na de 
opheffing van de Covid19-maatregelen 
tijdens een seminar met partijen vanuit 
verschillende geledingen in debat te kunnen 
gaan over de beschikbare mogelijkheden.

Paul Lange
Voorzitter VBR



Restaureren van historisch 
beton
Het restaureren van historisch beton vraagt om een 
specialistische aanpak. Daarom komen er, op initiatief van de 
Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg 
(ERM), twee richtlijnen op de markt voor het restaureren van 
historisch beton. De VBR draagt daaraan haar steentje bij en 
heeft zitting in de begeleidingscommissie.

De reguliere BRL 3201 is niet toegesneden op 
restauratiewerkzaamheden aan betonnen monumenten. De 
hierin beschreven technische eisen hebben tot doel de 
duurzaamheid van het beton te optimaliseren aan de hand 
van de huidige stand der techniek en het toepassen van 
moderne, kwalitatief hoogwaardige, materialen. Dit kan 
strijdig zijn met de uitgangspunten voor het restaureren van 
historisch beton, waarbij het zo veel mogelijk behouden van 
de aanwezige monumentale waarde, zoals een 
behoudenswaardig uiterlijk van het beton, centraal staat. Om 
deze reden worden voor het restaureren van historisch beton 

twee richtlijnen opgesteld: de Uitvoeringsrichtlijn (URL) 2003 
voor advisering en de URL 4005 voor de uitvoering. 

Advies en uitvoering
In de URL 2003 worden beschreven de uitgangspunten en 
werkwijze bij het combineren van de betontechnische 
vragen, zoals constructieve veiligheid, levensduur van de 
reparatie, en restauratievragen, zoals inventarisatie van 
cultuurhistorische waarden en de restauratievisie. Het 
eindproduct is het herstelplan, een rapportage met 
afgestemde inhoud die de informatie biedt voor de 
realisatiefase.

Voor de uitvoering wordt de URL 4005 opgesteld. Hierin 
worden de uitvoeringswijze, de voorbehandeling en de 
restauratie zelf uitgewerkt. Veel aandacht is gegeven aan het 
keuren van het resultaat en het maken en beoordelen van 
proefvlakken.

Speciaal daarvoor is een processchema opgesteld dat de 
uitgangspunten bij restauratie van beton in monumenten 

illustreert in relatie tot cultuurhistorische waarde, 
constructieve veiligheid, technische aspecten en levensduur.

Het project wordt naar verwachting in 2020 afgerond.

Voor meer informatie: https://www.stichtingerm.nl/nieuws/
hoe-gaan-we-om-met-historisch-beton-

Nascholing 
In een addendum bij de Beoordelingsrichtlijn betonreparatie 
3201 zijn de kaders geschept voor de nascholing van 
Betononderhoudskundigen en het Middenkader van 
betonreparatiebedrijven.

De VBR organiseert op respectievelijk 22 en 29 oktober in de 
Hofclub in Utrecht voor alle gecertificeerde 
betonreparatiebedrijven in Nederland twee drukbezochte 
nascholingsbijeenkomsten voor Betononderhoudskundigen 
en het Middenkader. 
Docent Huibert Borsje (senior scientist TNO), behandelt in de 
bijeenkomst voor de Betononderhoudskundigen de 
onderwerpen forensic engineering en scheurvorming in 
beton.
Voor het middenkader zijn de thema’s scheurvorming in 
beton en duurzaamheid van betonreparaties.

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

• WWW.VBR.NL
 In 2019 wordt gestart met de bouw van een nieuwe, 

eigentijdse website. 

• SOCIAL MEDIA
 De VBR plaatst met regelmaat berichten op LinkedIn en 

Twitter.

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

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

• 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.

• VAKPERS
 In het vakblad voor de parkeerprofessionals, Vexpansie, 

komt de VBR tweemaal voor het voetlicht. In een van de 
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edities verschijnt een interview met Rob Braaksma (SealteQ 
Ivacon). Chris Uittenbogaard (SealteQ West) legt in een 
volgende uitgave uit wat kwaliteitsborging in de 
betonreparatiesector betekent voor de opdrachtgever.

Waardeer het, repareer het!
Evenals vorige jaren presenteert het 
Betononderhoudspaviljoen, een gezamenlijk initiatief van 
VBR, VABOR, VLB en KB-Kenniscentrum, zich op de 
Betondag 2019, die gehouden wordt in de Van Nellefabriek in 
Rotterdam.

Het thema van de presentatie van het Betononderhoudspaviljoen  
is ‘waardeer het, repareer het’. Er wordt een live 
demonstratie betonreparatie verzorgd. En in het 
lezingenprogramma wordt per project het totale proces met 
de disciplines van kennisonderzoek, materialen en uitvoering 
uiteengezet door de betrokken partijen vanuit de branche:
• Weena parkeergarage Rotterdam door Chris 

Uittenbogaard (SealteQ West)
• Zoutlaadpier chemiepark Delfzijl door Jelle Lecluijze 

(Solid Services)
• Duurzame renovatie appartementencomplexen Kees-

omstraat in Zandvoort door Mark Houtman (Hemubo)
• Groot onderhoud aan de Eefdesebrug over het Twente 

Kanaal door Ralf Wiertz, (Technobeton) en Hans ten 
Boom (Rijkswaterstaat).

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 op 18 juni vindt het VBR- golftoernooi plaats op 
golfbaan Zwolle. De felbegeerde VBR-golftrofee, die al op 
menig schoorsteen prijkte wordt gewonnen door Michiel 
Sieders (Technobeton).

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. 

Op 5 februari doet Eco Reest (milieuadviesbureau Eco Reest) 
de do’s en dont’s rondom de ecologische QuickScan uit de 
doeken. Een ecologische quickscan is een rapportage waarin 
op basis van potentieel voorkomende flora en fauna 
beschreven wordt of de Wet natuurbescherming mogelijk 
overtreden wordt. Daarna belichtte Moniek Urbaan (Hemubo) 
de wet- en regelgeving omtrent asbest. 

Op 5 november wordt een sessie verzorgd door de VLB 
waarin onder andere aan de orde komen de regelgeving 
rondom restauratie van beton en innovatieve ontwikkelingen 
in materialen. 

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 en wordt het project in 2019 weer opgepakt.  Tijdens 
een studiemiddag, te houden in 2020, zal de handleiding 
gepresenteerd worden aan potentiële opdrachtgevers.

Bestuurswisselingen
In de ledenvergadering d.d. 10 december draagt Rob Braaksma 
de voorzittershamer over aan Paul Lange (Technobeton). 

Daarnaast wordt Jan van Doorn (GMB Services) verwelkomd 
in het bestuur van de VBR. Erik Smit (Batec) neemt het 
penningmeesterschap van Paul Lange over.

Wie zijn lid van de VBR?
Uitsluitend bedrijven die voldoen aan de stevige 
lidmaatschapseisen kunnen lid zijn van de VBR. Alle VBR-
bedrijven zijn in het bezit van het certificaat constructief 
repareren volgens de BRL 3201:2017, van het ISO 9001:2015 
certificaat of gelijkwaardig en het VCA** certificaat.

Constructief vs. technisch 
repareren
Een werkgroep met daarin mensen van de VBR en de 
VABOR werken aan een uitgave waar de centrale vraag 
‘Wanneer hebben we het over technisch repareren en 
wanneer over constructief repareren’ behandeld wordt. De 
uitgave is vooral bedoeld voor opdrachtgevers en adviseurs 
en wordt verhelderd met foto’s.

Leerstoel betonreparatie
Om betonreparatie meer en beter op de kaart te zetten, start 
de VBR een onderzoek naar de mogelijkheden om een 
leerstoel betonreparatie aan een Technische Universiteit 
(mede) te financieren.
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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 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. 

VBR-bedrijven
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. 
Commissies hebben elk hun eigen taakstelling. Rapportage 
vindt plaats aan het bestuur en in vergaderingen.

Bestuur
De samenstelling van het bestuur ziet er per 10 
december 2019  als volgt uit:

• Paul Lange (Technobeton) – voorzitter

• Erik Smit (Batec Betonrenovatie) - penningmeester

• Lennart Mulder (Vogel) - bestuurslid

• Chris Uittenbogaard (SealteQ West) – bestuurslid

• Jan van Doorn (GMB Services) – bestuurslid.

Van l naar r: Lennart Mulder, Jan van Doorn, Paul Lange, 
Chris Uittenbogaard, Erik Smit

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 2019

Naam commissie Doelstelling Taakomschrijving Personele invulling 

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

bestuursleden VBR 

Scholing

OtBS Voortzetting 
opleiding 
betonreparateur 
niveau 2 en 3
Jaarlijkse 
instroom in BBL 
2 en 3 opleiding 
vanuit VBR-
bedrijven

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

William van Lissum 
(Rendon)
Mark Houtman 
(Hemubo)
Gerrit van Nes 
(Neston)

Herhalings-
training beton-
reparateur

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

N.t.b.

Betononderhouds-
kundigen/
Middenkader

Bijscholing Mid-
denkader /BOK 
realiseren

Afstemmen opzet 
bijscholing met 
nieuwe BRL.

Lennart Mulder (Vogel) 
Chris Uittenbogaard 
(SealteQ West)

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)

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. 

Commissie ‘kennis 
delen’

Onderling uit-
wisselen kennis 
en ervaring

Inventariseren 
onderwerpen voor 
bijeenkomsten en 
bijeenkomsten 
voorbereiden

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

Platform KB Zie boven. Behartiging 
belangen VBR-
bedrijven.

Chris Uittenbogaard 
(SealteQ-West)

URL Restaureren 
van Beton

Samen met 
Stichting ERM 
realiseren van 
een URL voor 
restaureren van 
historisch beton.

Behartiging 
belangen VBR-
bedrijven.

Patrick Karremans 
(Vogel)
Ronald Akkermans 
(Batec)

Uitgave construc-
tief vs. technisch 
repareren

Samen met 
VABOR realise-
ren van een uit-
gave waarin het 
verschil tussen 
constructief en 
technisch repa-
reren uiteenge-
zet wordt.

Behartiging 
belangen VBR-
bedrijven.

Chris Uittenbogaard 
(SealteQ West)
Peter Nuiten

Handleiding duur-
zaam onderhoud 
parkeergarages

Eigenaren 
van parkeer-
voorzieningen 
overtuigen van 
het belang 
van planmatig 
onderhoud

Behartiging 
belangen VBR-
bedrijven.

Chris Uittenbogaard 
(SealteQ West)
Peter Nuiten 
Mark Houtman 
(Hemubo)

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.

Annelies Zijp 
Paul Lange 
(Technobeton)
Jan van Doorn (GMB)
Rob van den Boer 
(Van Kessel)

Vraagbaak Het leveren van 
service naar de 
markt.

Het beantwoorden 
van (technische) 
vragen over 
betonreparatie- en 
betononderhoud, 
gesteld door pro-
fessionele partijen

Henk Tasma

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

Mark Houtman 
(Hemubo)
Chris Uittenbogaard 
(SealteQ-West)

Naam 
commissie

Doelstelling Taak-
omschrijving

Personele 
invulling 

VLB

Bouwend 
Nederland

VABOR 
studieprijs

OnderhoudNL

Bestuursad-
viescommissie 
Betonvereni-
ging

Vexpan Positioneren 
VBR in par-
keerbranche

Jan van Doorn 
(GMB)
Kees Vermeulen 
(Balm)

Chris 
Uittenbogaard 
(SealteQ-West)
Mark Houtman 
(Hemubo)
Chris 
Uittenbogaard 
(SealteQ-West)

Chris 
Uittenbogaard 
(SealteQ-West)
Roelof Kreeft 
(Kreeft)

Maat-
schappelijk 
Verantwoord 
Ondernemen

Vormgeven 
MVO-Beleid 
VBR

Jan van Doorn 
(GMB)
Paul Lange 
(Technobeton)

Kascommissie 
2019

Jaarlijkse con-
trole boeken

Mark Houtman 
(Hemubo)
Emiel Mom 
(Mobilis)

De VBR-bedrijven 
per 31 december 2019

BALM UITWENDIGE WAPENING 
VIANEN
www.balmbv.nl

BATEC BETONRENOVATIE 
VELDDRIEL
www.batec.nl

GMB SERVICES 
OPHEUSDEN
www.gmb.eu

HEMUBO ALMERE
ALMERE
www.hemubo.nl

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

KREEFT BETONTECHNIEKEN 
HOOGEVEEN
www.kreeft.nl

MOBILIS
ROTTERDAM
www.mobilis.nl

NESTON BETONCONSERVERING 
NUNSPEET
www.neston.nl

RENDON ONDERHOUDSGROEP 
ARKEL
www.rendon.nl

SALVERDA
‘t HARDE
www.salverda.nl

SEALTEQ
STADSKANAAL/PIJNACKER/
AMSTERDAM    www.sealteq.nl

TECHNOBETON
WESSEM/ROTTERDAM
www.technobeton.nl

TEBECON
OUD GASTEL
www.tebecon.nl

VOGEL
ZWIJNDRECHT
www.vogel-bv.nl  

VTG BETON

VELSEN-NOORD

www.vtgbeton.nl


