
Sinds januari 2020 worden door de 
stichting OtBS in nauwe samenwerking 
met het ROC Midden Nederland te 
Nieuwegein de opleidingen verzorgd voor 
betonreparateurs (niveau 2) en allround 
betonreparatiespecialist (niveau 3).
Deze vakopleidingen leiden op tot een 
officieel Mbo diploma.

Door de gehele betonreparatiebranche 
wordt vakmanschap van het uitvoerend 
personeel sterk gewaardeerd en om die 
reden is het bezit van voornoemde 
vakdiploma’s ook opgenomen in de 
certificatieregeling BRL 3201:2017 (KOMO 
procescertificaat voor het technisch en 
constructief repareren, beschermen en 
versterken van betonconstructies). 

In artikel 11.4.2 van deze regeling is voor 
het aantonen van de vakbekwaamheid van 
de betonreparateurs de verplichting 
opgenomen voor het volgen van tenminste 
twee nascholingsdagen in een periode van 
twee jaar. 
De VBR besluit dit op te pakken in 
samenwerking met de Stichting OtBS. 

De basisgedachte achter deze nascholing 
is, dat de bedrijven zelf een meer actieve 
rol spelen bij het opleiden van hun eigen 
werknemers. Het geven van deze 
nascholingslessen dient daarom bij 
voorkeur te geschieden door één van de 
Betononderhoudskundigen uit het eigen 
bedrijf waarmee ook de rol en positie van 

de Betononderhoudskundige binnen de 
bedrijven verder kan worden versterkt.

De meest effectieve vorm van nascholing 
is de combinatie van theorie en praktijk. 
Voor het theoriegedeelte zal een Power-
Point  presentatie worden opgezet waarmee 
de docent - op interactieve wijze - de 
beoogde lesstof op de cursisten kan 
overbrengen. Per onderwerp zal de 
PowerPointpresentatie worden vergezeld 
van een toelichting voor de docent. 

Er gaat een enquête uit naar de VBR-
bedrijven waarin zij onderwerpen kunnen 
aandragen. Op nummer 1 staat ‘Het 
herkennen en uitvoeren van constructief 
betonherstel’. 
Volgende modules zullen als thema 
hebben:
• Effectief vastleggen van de kwaliteit 

van je eigen werk (inclusief het 
uitvoeren van metingen).

• Omgang met gereedschappen en 
machines.

• Injecteren.

Peter Nuiten wordt bereid gevonden de 
modules samen te stellen. De eerste zal 
naar verwachting in 2021 ter goedkeuring 
aan het College van Deskundigen 
Betonreparatie voorgelegd kunnen 
worden.

JAARVERSLAG  
VBR 2020

Nascholing betonreparateurs 
op niveau 2 en 3 Van de voorzitter 

Het voorwoord voor het jaarverslag 
2020….Hoe vat je een jaar samen waarin 
werkelijk alles wat we tot dan toe als 
‘normaal’ beschouwden op de schop 
ging? Een jaar waarin we geconfronteerd 
worden met een heel nieuw scala aan 
regels, beperkingen en verdriet. Velen van 
ons hebben van dichtbij meegemaakt wat 
het COVID-19 virus kan veroorzaken en 
hebben wellicht familie of vrienden 
verloren. Laten we hopen dat we, nu de 
vaccinatiegraad stijgt, weer min of meer 
terug kunnen naar hoe het was.

Min of meer, want waar we het allemaal 
wel over eens zijn, is dat de pandemie een 
omslag teweeg heeft gebracht in ons 
dagelijkse leven. Van ‘thuiswerken is de 
norm’ groeien we nu toe naar een 
gemêleerde werkweek. Thuiswerken is 
usance geworden en ook een deel van de 
vergaderingen kunnen gemakkelijk online 
gehouden worden. We hebben ons in een 
rap tempo aangepast aan de gewijzigde 
werkomstandigheden en zijn ondertussen 
allemaal expert in Teams, Zoom en allerlei 
andere online vergadertools. En, zoals elk 
nadeel zijn voordeel heeft, dragen we op 
deze wijze ook bij aan het verminderen van 
de CO2-uitstoot en een gezondere 
leefomgeving voor de generaties na ons.

Ons buitenpersoneel heeft zich ook door 
deze moeilijke tijden heengeslagen, van 
alleen in een werkbus, vervolgens weer 
met twee met een kuchscherm, afstand 

houden op het werk en allerlei andere 
noodzakelijke, maar oh zo frustrerende 
maatregelen. We kunnen trots zijn op alle 
mensen binnen en buiten die ervoor 
gezorgd hebben dat onze projecten 
‘gewoon’ doorgang vonden.

Met een heel nieuw scala aan woorden, 
zoals anderhalve-meter-economie, 
reproductiegetal, bierviltjesvirologie, 
bron- en contactonderzoek en 
coronakilo’s, sluiten we dit bijzondere 
jaar af. 

Hopelijk brengt 2021 ons de ruimte waar 
we allemaal zo naar verlangen!

Paul Lange
voorzitter
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Kennisportaal Constructieve 
Veiligheid
Ook binnen de VBR is de laatste jaren steeds meer aandacht 
gekomen voor de constructieve veiligheid van gebouwen en 
civieltechnische constructies. Dit uit zich natuurlijk het duidelijkst 
in de aandacht die daar in de regelgeving, zoals in de CUR-
aanbeveling 118 en de BRL 3201 – deel 2, aan is gegeven.

Instortingen en calamiteiten voorkomen
De VBR heeft actief aan de totstandkoming van deze 
regelgeving meegewerkt en is daarnaast al vrijwel vanaf het 
begin betrokken bij de totstandkoming van het 
‘Kennisportaal Constructieve Veiligheid’. Het Kennisportaal 
Constructieve Veiligheid is de digitale opvolger van het 
‘Compendium Aanpak Constructieve Veiligheid’, een 
boekwerk dat voor het laatst in 2011 verscheen en waarin 
vele borgingsacties werden beschreven die instortingen en 
calamiteiten moesten voorkomen. Door de snelle 
digitalisering van het ontwerp- en bouwproces en het 
toepassen van BIM zijn de taken en verantwoordelijkheden 
van de partijen die bij een bouwproces zijn betrokken 
inmiddels sterk aan het verschuiven. 
Diverse participanten in het bouwproces besloten daarom in 
2017 om het Compendium opnieuw tegen het licht te houden 
en het te vervangen door een digitale versie die voortdurend 
kan worden geactualiseerd als daartoe aanleiding is. Zie 
hiervoor de website www.kpcv.nl.

Veiligheid van bestaande constructies
Eén van de belangrijke aanpassingen daarbij was, dat er ook 
meer aandacht is gekomen voor de veiligheid van bestaande 
constructies. Van fouten leer je immers het meest, en de VBR 
vervult daarom vanaf het begin een belangrijke rol in de 
Taakgroep Bestaande Constructies. Praktische ervaringen 
met schadegevallen en met onveilig geworden constructies 
zijn belangrijk om daarmee voortdurend tot nog betere 
borgingsacties te komen. 

Zorgplicht
Zo heeft de eigenaar van een gebouw of constructie op het 
gebied van constructieve veiligheid een wettelijk vastgelegde 
zorgplicht. Mocht er zich een calamiteit of instorting voordoen, 
is die eigenaar ook aansprakelijk tenzij hij kan aantonen dat hij 
zijn zorgplicht naar behoren heeft uitgevoerd. Op de website 
van het Kennisportaal kan een eigenaar alle informatie vinden 
over hoe hij deze zorgplicht kan (laten) invullen. Wanneer 
herstel of onderhoud aan de constructieve onderdelen van een 
gebouw of kunstwerk moet plaatsvinden, is de inschakeling 
van een ter zake kundig bedrijf dan ook niet alleen wenselijk 
maar ook noodzakelijk. De VBR-bedrijven zijn hiervoor 
allemaal toegerust en beschikken over het daarvoor vereiste 
certificaat conform de BRL 3201-deel 2.

VBR sluit zich aan bij 
Europese ACRP
De VBR besluit aan te haken bij de in 2020 opgerichte ACRP 

(European Association for Construction Repair, reinforcement 
and Protection). 

De ACRP wil het onderhoud van betonconstructies en de 
toepassingen ervan in Europa bevorderen. Om dat te 
bereiken, werkt ACRP aan het creëren en onderhouden van 
een Europees netwerk van professionals en informatie, 
waaronder nationale verenigingen, bedrijven (aannemers, 
fabrikanten en ingenieurs), eigenaren van activa, openbare 
besturen, die allemaal samenwerken om de ‘best practices’ 
te ontwikkelen en te delen.
Om de doelstellingen die de ACRP zich stelt te bereiken 
worden er drie werkgroepen opgericht. Dit betreffen dan 
werkgroepen die als hoofdonderdelen Bruggen, Maritieme 
constructies en Technieken behandelen. In deze startfase zijn 
alle werkgroepen bezig om hun doelen te concretiseren en 
daarvoor de plannen van aanpak aan het maken. 
Meer informatie is te vinden op www.ACRP.eu. 

Nascholing 
Betononderhoudskundigen 
en Middenkader van 
betonreparatiebedrijven
Om bij te blijven, op de hoogte te zijn van de nieuwste 
technieken en ontwikkelingen, en om de voldoen aan de 
vereisten die de BRL 3201 stelt, organiseert de VBR 
nascholingsdagen voor zowel Betononderhoudskundigen als 
het Middenkader. Voor 2020 worden nascholingsdagen 
gepland met het thema ‘non destructief onderzoek’. Het 
enthousiasme voor deze dagen is groot en er wordt massaal 
ingeschreven.
Vanwege de coronamaatregelen worden de geplande data in 
het voorjaar verzet naar het najaar, maar ook dan kan de 
nascholing niet doorgaan omdat Corona Nederland nog 
steeds parten speelt. De VBR besluit opnieuw door te 
schuiven, nu naar 2021.

Mbo-Opleiding 
betonreparateur
Na een jaar van intensieve voorbereiding starten in januari 
2020 maar liefst 35 studenten met de MBO-opleiding 
betonreparateur op niveau 2 (basis) en niveau 3 (allround 
betonreparateur). Dat is mogelijk omdat meer dan 30 
bedrijven opleidingsplaatsen aanbieden en zich daarvoor 

aangesloten hebben bij de Stichting Opleiding tot 
BetonReparatiespecialist (OtBS).
Studenten gaan een dag per week naar het opleidingscentrum 
voor de theoretische en praktische lessen. De lessen 
vaktheorie en praktijklessen op het ROC worden gegeven 
door mensen uit het werkveld. De opleiding in de praktijk 
wordt verzorgd door de bij de OtBS aangesloten 
betonreparatiebedrijven. Zowel de basisopleiding op niveau 2 
als de voortgezette opleiding op niveau 3 duren ruim 1,5 jaar.
Ook hier eist Covid zijn tol. Afhankelijk van de maatregelen 
krijgen de studenten uitsluitend op afstand onderwijs, wordt 
in kleinere groepen in een lagere frequentie fysiek les 
gegeven, of kan her volledig fysiek les gegeven worden. 
Ondanks dit alles slagen studenten en docenten erin de vaart 
erin te houden en ziet het ernaar uit dat de opleiding volgens 
schema afgerond kan worden.
De OtBS zet zich in voor een kwalitatief hoogstaande 
opleiding van betonreparateurs op niveau 2 en 3 met een 
landelijk erkend diploma. Daarin wordt samengewerkt met 
het Regionale Opleidingscentrum Midden Nederland in 
Nieuwegein. Uitsluitend bedrijven, aangesloten bij de OtBS, 
kunnen studenten aanbieden voor de opleiding.

Duurzaam onderhoud 
parkeergarages
In 2016 werd door het bestuur van het Platform voor 
Parkeren in Nederland, Vexpan, met het toenmalige Platform 
Betononderhoud (PBO) afgesproken een project te starten 
waarbij vanuit de onderhoudsbranche kennis op het gebied 
van (duurzaam) onderhoud van parkeergarages zou worden 
gebundeld en worden ontsloten voor gebruik door eigenaren 
en exploitanten van parkeergarages. 

Dit project is gestart met een middagsymposium in de Reehorst 
in Ede waarbij circa 100 deelnemers aanwezig waren.
Met de tijdens deze middag verzamelde input is toen door 
het PBO een werkgroep gestart onder leiding van Jitze 
Rinsma (adviseur in de parkeerbranche) die vervolgens met 
veel deskundigen gesprekken heeft gevoerd om zo tot een 
inventarisatie van de aanwezige kennis te komen.

Helaas is dit project door het ontbreken van financiering 
(mede ook door het opheffen van het PBO) in 2018 gestrand.
Eind 2019 heeft Peter Nuiten (oud-voorzitter van de VBR) 
samen met Jitze Rinsma het project weer opgepakt en zijn 
inmiddels een zevental Handreikingen geproduceerd. De 
VBR werkt hieraan mee en staat garant voor de organisatie 
van een symposium in april 2020 waar deze Handreikingen 
kunnen worden gepresenteerd. Vanwege Covid wordt dit 
symposium tot tweemaal toe uitgesteld en vervolgens 
doorgeschoven naar 2021.

Levensduurverlengers
De VBR is de initiatiefnemer van het Betononderhouds-
paviljoen (BOP), waarin deelnemen de VABOR, VLB, KB-
Kenniscentrum en de VBR. Het BOP stelt zich ten doel een 
beter inzicht te geven in de volledige keten van betonreparatie 
en -onderhoud, van advies, product en uitvoering tot nazorg. 
2020 Is het derde jaar op rij waarin het Betononderhouds-
paviljoen zich presenteert op de Betondag, ditmaal, vanwege 
Covid-19, een digitaal evenement: BetonEvent 2020. Het 
BOP vult een viertal break-out sessies in en is 
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vertegenwoordigd in de digitale stand. 
De partijen presenteren zich als ‘Levensduurverlengers’ - een 
term, geïntroduceerd door de VBR -: bedrijven die zich 
inzetten voor het behoud en levensduurverlenging van 
betonnen gebouwen, bruggen, viaducten, etc. 

Dronepiloten
Bestuursvergaderingen worden gehouden op 4 februari, 
12 mei, 23 juni en 3 oktober.
Ledenvergaderingen worden gehouden op 10 maart en 8 
december. Voor de vergadering in maart is de VBR te gast in 
het nieuwe kantoor van Salverda. De ledenvergadering van 8 
december wordt online gehouden. 

De jaarvergadering vindt plaats op 15 september in Lelystad.
Meer en meer worden drones ingezet voor opnames en 
inspecties van werken. Het ligt daarom voor de hand om de 
VBR-bedrijven aansluitend aan de jaarvergadering te trakteren 
op een workshop dronevliegen. De dronepiloten in spe leerden 
hoe een drone te besturen. Daarna begon het echte werk met 
een parcours en precisietest, met wisselend succes overigens.

Kennis delen
Extern
VBR-bedrijven steken veel geld en energie in hun kwaliteit en 
de borging daarvan. Dat mag en moet gezien worden. De VBR 
communiceert in alle openheid met de markt door middel van 
digitale nieuwsbrieven (in 2020 zijn dat er vier), de website, 
social media, door deelname aan beurzen (BetonEvent 2020) 
en de organisatie van studiemiddagen. Een studiemiddag zit 
er in 2020 helaas niet in vanwege Corona.

Intern
MVO
Alle VBR-bedrijven hebben zich verbonden aan het VBR-
convenant Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. In 
ledenvergaderingen houden VBR-bedrijven bij toerbeurt een 
5-minutenpraatje over MVO, waarin zij hun kennis en 
ervaringen in het eigen bedrijf delen.

Veiligheid
De Veiligheidheidsladder, een certificeerbare norm om het 
veilgheidsbewustzijn en veilig handelen continu te verbeteren, 
speelt in steeds meer bouwbedrijven een belangrijke rol.
Het is een tool om veiligheidsbewust handelen en veilig bewust 
werken te stimuleren. En… opdrachtgevers vragen er meer en 
meer naar. Het bestuur ziet hierin aanleiding om het onderwerp 
Veiligheid terug te laten komen in VBR-vergaderingen.

Een eerste stap zal zijn het organiseren van een kennis-
sessie voor VBR-bedrijven. 

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 heeft in de begeleidingscommissie, 
met daarin specialisten vanuit verschillende disciplines, haar 
steentje bijgedragen.
Er worden twee richtlijnen opgesteld: De Uitvoeringsrichtlijn 
(URL) 2003 voor advisering en de URL 4005 voor de uitvoering.

De URL 2003 bevat 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 is de URL 4005 opgesteld. Hierin zijn 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.

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. Helaas laat, door oorzaken 
van buitenaf, de uitgave nog even op zich wachten en 
moeten we geduld hebben tot 2021.

Nieuwe website
De website van de VBR ondergaat een gedaantewisseling en 
voldoet daarmee weer helemaal aan de eisen des tijds,
met nieuwsberichten, geactualiseerde informatie over 
techniek, vacatures, informatie over de VBR-bedrijven etc.

Leerstoel 
betonreparatie
De VBR onderzoekt de 
mogelijkheden om een leerstoel 
betonreparatie aan een 
Technische Universiteit (mede) te 
financieren. 
Het doel van een leerstoel 
betonreparatie is om met 
onderzoek en onderwijs kennis 
van betonreparatie te verbeteren 
en te verbreden op academisch 

niveau. Ook wordt hiermee de instroom van meer academici 
in de betonreparatiebranche beoogd. 
Oriënterende gesprekken worden gevoerd met de TU Delft 
en de TU Twente.

Strategische agenda
In de strategische agenda van de  VBR worden in hoofdlijnen 
de ambities van de VBR voor de periode uiteengezet. Het 
document vormt de rode draad binnen de vereniging en is 
richtinggevend. Voor de specifieke doelstellingen worden 
piketpalen aangegeven die de richting moeten borgen. 
VBR-voorzitter Paul Lange presenteert in het verslagjaar de 
herziene strategische agenda 2020-2023.

Kernwaarden
De VBR is al meer dan 35 jaar de vereniging voor 
gecertificeerde betonreparatiebedrijven. De kernwaarde 
van de VBR is geënt op kwaliteit op het hoogste niveau. 
VBR-bedrijven zijn:
• Gecertificeerd volgens 

Beoordelingsrichtlijn 
3201:2017 voor het 
toepassen van 
specialistische 
instandhoudings-
technieken voor 
betonconstructies.

• Gecertificeerd voor de 
uitvoeringsklasse RS 
(constructieve reparatie), 
in combinatie met de 
uitvoeringsklassen RT 
(technische 
betonreparatie) en RE (esthetische betonreparatie), zoals 
opgenomen in de CUR Aanbevelingen 118 en 119.

• Gecertificeerd volgens de eisen van de NEN-EN-ISO 
9001:9012 of gelijkwaardig.

• Gecertificeerd volgens de eisen in de Veiligheids 
Checklist Aannemers (VCA**).

• Verbonden aan het VBR-convenant Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen.

Daarnaast adviseert de VBR registratie bij de Stichting 
Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid SBIB.

Vraagbaak
Om de klant van dienst te zijn is er de VBR-vraagbaak voor 
het afhandelen van vragen.  
Henk Tasma beantwoordt de vragen namens de VBR. In het 
verslagjaar worden wekelijks één tot twee vragen in 
behandeling genomen. Er zijn inhoudelijk goede vragen bij, 
maar ook vragen van particulieren over kleinere zaken.
Daarnaast bereiken de VBR aanvragen voor offertes. 
Deze aanvragen worden op het VBR-intranet geplaatst, 
zodat bedrijven die belangstelling hebben contact op kunnen 
nemen met de aanvrager.
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betonreparatiebedrijf

gecertificeerd

Hierbij verklaren wij dat VBR-bedrijf

Gevestigd te   

voldoet aan de lidmaatschapsvoorwaarden van de Vereniging van gecertificeerde 

BetonReparatiebedrijven VBR en gerechtigd is het VBR beeldmerk ‘gecertificeerd VBR 

betonreparatiebedrijf’ te voeren.

voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen:

■ Gecertificeerd volgens Beoordelingsrichtlijn 3201:2017 voor het toepassen van specialistische

instandhoudingstechnieken voor betonconstructies.

■ Gecertificeerd voor de uitvoeringsklasse RS (constructieve reparatie), in combinatie met de

uitvoeringsklassen RT (technische betonreparatie) en RE (esthetische betonreparatie), zoals

opgenomen in de CUR Aanbevelingen 118 en 119.

■ Gecertificeerd volgens de eisen van de NEN-EN-ISO 9001:2018 of gelijkwaardig.

■ Gecertificeerd volgens de eisen in de Veiligheids Checklist Aannemers (VCA**).

■ Verbonden aan het VBR-convenant Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

■ Geregistreerd bij de Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid SBIB.

Naarden,   

Vereniging van gecertificeerde BetonReparatiebedrijven

Paul Lange 

voorzitter

CERTIFICAAT 2020
VBR-bedrijf

VBR-bedrijf
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Missie
De Vereniging van gecertificeerde BetonReparatiebedrijven 
(VBR) is de 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.

Bestuur
Het bestuur wordt gevormd door:

• 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

Bureau
Het secretariaat en de dagelijkse financiële administratie 
worden gevoerd door Annelies Zijp-den Ouden. 
De jaarrekening wordt opgemaakt door Vanhier 
Accountants te Amstelveen. 

Commissies en 
onderzoeksprojecten
VBR-bedrijven zijn actieve leden die veel energie steken in 
hun vakgebied. Zij hebben de overtuiging dat 
samenwerking voor synergie zorgt. VBR-bedrijven dragen 
hun steentje bij aan alle voor de betonreparatiebranche 
relevante commissies en onderzoeksprojecten, initiëren en 
enthousiasmeren. Wij verwijzen voor verdere details graag 
naar het uitgebreide overzicht ‘VBR commissies 2020’.

Organisatie 
Commissies 
per 31 december 2020

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.

Peter Nuiten

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)

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)
Ralf Wiertz 
(Technobeton)

VLB

Bouwend 
Nederland

VABOR 
studieprijs

OnderhoudNL

Bestuursad-
viescommissie 
Betonvereniging

Jan van Doorn 
(GMB)
Kees Vermeulen 
(Balm)

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

Chris 
Uittenbogaard 
(SealteQ-West)

Naam 
commissie

Doelstelling Taak-
omschrijving

Personele 
invulling 

Vexpan Positioneren 
VBR in par-
keerbranche

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

ACRP De belangen 
van reparatie, 
versterking en 
bescherming in 
Europa beharti-
gen, bevorderen 
en beschermen, 
Europese 
normen inzake 
onderhoud-
stechnieken 
vaststellen en 
promoten en 
betrokken zijn 
bij en impact 
hebben op ge-
zondheids- en 
veiligheidswet-
geving.

Behartigen 
belangen 
VBR-bedrijven, 
volgen ontwik-
kelingen en 
indien voor de 
Nederlandse 
markt initiatie-
ven ontplooien.

Jurgen 
Jochims 
(Tebecon)

Maat-
schappelijk 
Verantwoord 
Ondernemen

Vormgeven 
MVO-Beleid 
VBR

Vormgeven 
MVO-Beleid 
VBR

Jan van Doorn 
(GMB)
Paul Lange 
(Technobeton)

Kascommissie 
2020

Jaarlijkse con-
trole boeken

Mark Houtman 
(Hemubo)
Emiel Mom 
(Mobilis)

De VBR-bedrijven 
per 31 december 2020

BALM
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

 


