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Van de voorzitter
Bedankt dat u even de tijd neemt om ons 
jaarverslag 2021 te lezen; een jaar waarin 
we inmiddels gewend zijn geraakt aan 
Covid, alhoewel… kun je daar überhaupt 
aan wennen?  Vergeleken met andere 
sectoren mogen wij in ieder geval niet 
klagen. De effecten van Covid zijn voor 
onze sector beperkt gebleven tot 
maatregelen op de bouwplaats en 
vergaderen vanuit huis. 

De onderhoudsbehoefte aan onze assets is 
enorm groot. Toch zien we dat maar 
beperkt terug in de markt. Naast Covid 
vertragen ook de stikstofproblematiek en 
Pfas de voortgang. 

De VBR zoekt meer en meer de 
samenwerking op. Door gebruik te maken 
van elkaars krachten wapenen we ons voor 
de voor ons liggende uitdagingen. We doen 
dat bijvoorbeeld binnen het 
BetonOnderhoudsPaviljoen met VABOR, 
VLB en het KB-kenniscentrum. We zijn 
betrokken bij het Kennisportaal 
Constructieve Veiligheid en drukken 
internationaal onze stempel met de ACRP. 

Werk veilig of werk niet is het credo in de 
sector. Laten we daarin vooral geen 
geheimen meer hebben voor elkaar en de 
samenwerking opzoeken. In het kader van 
kennis delen zijn we open naar elkaar en 
maken we stappen. 

We zijn u en onze leden steeds meer en 
beter gaan faciliteren. Een serie 

handreikingen voor duurzaam onderhoud 
aan parkeergarages is te downloaden via 
de VBR-site. Het geeft u handvatten om uw 
assets optimaal te beheren. Doe er uw 
voordeel mee.

De nascholing van BetonOnderhouds-
Kundigen en middenkader faciliteren we al 
langere tijd. Voor het nascholen van onze 
vakmannen in het veld heeft de VBR de 
handschoen opgepakt om ook voor hen 
een programma samen te stellen. Een 
programma dat zowel in house als extern 
gevolgd kan worden. 

De VBR heeft geproduceerd! Laten we 
elkaar in 2022 weer ontmoeten tijdens 
fysieke bijeenkomsten. Het kan weer!

Veel leesplezier.

Paul Lange
Voorzitter VBR
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Lesmodules voor de
nascholing van beton-
reparatiespecialisten
Sinds januari 2020 worden door de stichting 
OtBS in nauwe samenwerking met het ROC 
Midden Nederland te Nieuwegein de 
opleidingen verzorgd voor betonreparatie-
specialist (niveau 2) en allround betonrepara-
tiespecialist (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 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 een 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 
lesmodule ‘het herkennen en uitvoeren van 
constructief betonherstel’ wordt in 2021 
opgeleverd. Deze wordt gratis beschikbaar 
gesteld aan de OtBS-deelnemers. Tips en 
tricks krijgen betononderhoudskundigen 
die de nascholing zullen verzorgen 
aangereikt door Peter Nuiten tijdens een 
instructiemiddag op 23 november.



Veiligheid voorop bij de 
VBR-bedrijven
De VBR organiseert voor de bij haar aangesloten bedrijven 
bijeenkomsten over actuele thema’s, bedoeld om kennis en 
ervaringen te delen en uit te wisselen en zo de branche op een 
nog hoger niveau te brengen.
Op 9 november was er een netwerkmiddag voor 
veiligheidsverantwoordelijken van VBR bedrijven. In gezelschap 
van een diversiteit aan HSE-, veiligheids- en preventiemanagers 
van zowel opdrachtnemers- als opdrachtgeverskant (RWS) wordt 
kennis en ervaring uitgewisseld over het thema ‘veiligheid’ en de 
ontwikkelingen daarin binnen het werkveld van de 
betonreparatiebranche.
In een leuk en interactief programma neemt Arjan van Dijk van 
RWS de aanwezigen mee in de ontwikkelingen in veiligheid en de 
rol	van	RWS	hierin	als	opdrachtgever.	Jeffrey	van	der	Weerd	van	
GMB vertelt uitgebreid over de ontwikkelingen van de 
Veiligheidsladder en de reis die GMB hierin heeft afgelegd om op 
de ladder te komen, maar, belangrijker nog, ook te blijven. 
Sebastiaan Schreuder van Technobeton licht de vernieuwing van 
de ARBO-bladen voor het werken met epoxy’s en de rol die de 
VBR hierin speelt toe. Tot slot wordt een open gesprek gevoerd 
over de impact van ongevallen op de branche en de individuele 
bedrijven. Ook worden tips & tricks uitgewisseld over het 
veiligheidsbeleid bij de verschillende bedrijven.
Uit de reactie van diverse deelnemers blijkt dat de middag zeer 
geslaagd was.  Op de middag is een vruchtbare bodem gelegd 
voor verdere samenwerking, maar ook voor nieuwe 
netwerkmomenten in de toekomst.

Betononderhoudskundigen 
en middenkader bijgespijkerd
Ruim 100 mensen uit de betonreparatiebranche komen in 
oktober 2021 naar Nieuwegein om de nascholingscursus ‘non 
destructief onderzoek’ bij te wonen. Op 6 oktober wordt de 
cursus gegeven aan de Betononderhoudskundigen. Op 13 
oktober is het middenkader aan de beurt.
De Beoordelingsrichtlijn 3201 voor het herstel en onderhouden 
van beton stelt eisen aan het opleidingsniveau van de mensen 
die	werkzaam	zijn	bij	de	volgens	deze	BRL	gecertificeerde	
betonreparatiebedrijven. En dat geldt voor zowel de 
Betononderhoudskundigen en het Middenkader als de mensen 
op de werkvloer. Bijblijven in het vak wordt minstens zo belangrijk 
geacht, dus is ook nascholing een verplichting die deze 
certificering	met	zich	meebrengt.
De VBR schaart zich volledig achter deze eisen en spant zich in 
dan ook in voor kwalitatief hoogstaande nascholing. Deze 
nascholing is daar een mooi voorbeeld van.
De cursusleiders Anthony van den Hondel (Cathodic Protecion 
Advice) en Theodoor Gijsbers (SGS Intron) behandelden 
respectievelijk de onderwerpen ‘potentiaalmetingen’ en ‘radar- en 
ferroscans’.
Na	afloop	ontvangen	de	deelnemers	uit	handen	van	de	
cursusleiders	een	certificaat	van	deelname.	Het	voornemen	is	om	
toekomstige nascholingsactiviteiten voor BOK’ers en het 
middenkader samen met de VABOR te organiseren.

Kennis delen
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, de website, social media, door deelname 
aan beurzen (BetonEvent 2021) en de organisatie van 
studiemiddagen. Een studiemiddag zit er in 2021 niet in vanwege 
Corona.

Maatschappelijk 
verantwoord ondernemen
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.

Opleiding betonreparateur 
op niveau 2 en 3
Diploma ‘nieuwe stijl’

Begin 2020 is de 
eerste groep 
studenten gestart met 
de opleiding 
betonreparateur 
‘nieuwe stijl’. Ondanks 
alle coronaperikelen, 

met onderwijs op afstand en later om de twee weken fysiek 
les in plaats van elke week vanwege de anderhalve-meter-
maatregel, is het de studenten gelukt om de opleiding in 
anderhalf jaar af te ronden. Chapeau!
Op 14 oktober vindt de feestelijke diploma-uitreiking plaats in 
Nieuwegein en nemen 26 afgestudeerden hun diploma in 
ontvangst.
Niet alleen zijn er complimenten voor de prestaties van de 
afgestudeerden, maar ook voor de (vaktheorie)docenten en 
alle andere mensen van het ROC die erin slaagden alles in 
goede banen te leiden.

Nieuwe start
Op vrijdag 24 september starten twee nieuwe groepen met de 
opleiding	betonreparateur:	17	op	niveau	2	en	14	op	niveau	3.	
De vaktheorielessen worden, evenals vorig jaar, gegeven door 
de docenten Leo Bouman en Rob Braaksma. Beiden zijn 
gekwalificeerde	docenten	met	veel	ervaring	in	de	
betonreparatiebranche. Ook zijn er bij het ROC Midden 
Nederland in clusters van een week praktijklessen. Gastlessen 
worden gegeven door de VLB (Vereniging Leveranciers van 
Betonreparatiemiddelen).

Actualiseren vak- en praktijkexamens
De vak- en praktijktentamens worden kritisch onder de loep 
genomen. Concreet onderwijsproducten werkt hieraan, samen 
met de vakdocenten Rob Braaksma en Leo Bouman. Patrick 
Karremans (Vogel) en Jan Udo (SealteQ) stellen zich beschik-
baar voor de vakinhoudelijke beoordeling namens de VBR.

VBR sluit zich aan bij 
Europese ARCP
De VBR wordt lid van de in 2020 opgerichte ACRP (European 
Association for Construction Repair, reinforcement and 
Protection) opgericht. 
De missie van ACRP is het bevorderen van het onderhoud van 
betonconstructies en de toepassingen ervan in Europa. Om 
deze	missie	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.

Drie werkgroepen behandelen  als hoofdonderdelen Bruggen, 
Maritieme constructies en Technieken. In deze startfase zijn 
alle werkgroepen bezig om hun doelen te concretiseren 
daarvoor de plannen van aanpak aan het maken. 
Meer informatie is te vinden op www.ACRP.eu.

Schip Ahoy!
Bestuursvergaderingen worden gehouden op 9 februari, 11 
mei, 21 september, 9 november.
Ledenvergaderingen worden gehouden op 9 maart, 12 
oktober	en	7	december.	
De jaarvergadering vindt plaats op 22 juni in Vinkeveen. 
Traditiegetrouw koppelt de VBR aan deze ontmoeting een 
ontspannende activiteit: een sloeptocht over de Vinkeveense 
plassen.

Preventief onderhoud aan 
parkeergarages bespaart 
eigenaren en exploitanten 
veel geld
Veel Nederlandse parkeergarages kampen met achterstallig 
bouwkundig onderhoud. Eigenaren en exploitanten hebben 
vaak niet de technische kennis en ervaring in huis om de 
oorzaken van schades aan te wijzen en weg te nemen. Het 
gevolg: onnodige kosten. 
Ook in het onderhoud aan parkeergarages geldt: voorkomen is 
beter dan genezen. Een uitgebalanceerd preventief 
onderhoudsplan op basis van de nieuwste technische kennis 
voorkomt kosten voor reparaties en vervolgonderhoud. Dat 
heeft	een	positieve	uitwerking	op	de	financiële	exploitatie,	de	
levensduur en de duurzaamheid van de parkeergarage.
Met ondersteuning van de Vexpan (netwerkorganisatie op het 
gebied van parkeren) en de VBR werken de auteurs Jitze 
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Rinsma en Peter Nuiten aan zevental handreikingen die 
eigenaren en exploitanten van parkeergarages handvatten 
geven	om	het	onderhoud	beter,	efficiënter	en	duurzamer	te	
maken. Overigens kunnen alle eigenaren van betonnen 
objecten hier hun voordeel mee doen. Bij de samenstelling van 
de handreikingen hebben de auteurs dankbaar gebruik 
gemaakt van de kennis en ervaring van de leden van de VBR, 
de Vereniging van Leveranciers van Betonreparatie- en 
Beschermingsmiddelen VLB en de Vereniging Adviseurs voor 
Betononderhoud en -Reparatie VABOR.
Dit zijn ze:
1. Introductie: Wat is duurzaam onderhoud, borging of 

verlenging van de beoogde levensduur, onderhoudsscena-
rio’s en aanbevelingen.

2. Inspecties, onderzoek en advies
3. Betonreparaties
4. Vloerafwerkingen
5. Dilataties in vloeren en wanden
6. Het opstellen en gebruik van een MeerJarenOnderhouds-

planning MJOP
7.	Duurzaam	ontwerp.

De handreikingen zijn te downloaden via de website van de 
VBR.
Een voorgenomen seminar, bedoeld voor eigenaren, 
exploitanten en beheerders van parkeervoorzieningen, moet 
tweemaal uitgesteld worden vanwege de Coronamaatregelen.
In het vakblad van de Vexpan, Vexpansie, verschijnt een 
interview met de auteurs.

De Boer & De Groot civiele 
werken sluit zich aan bij de 
VBR

Op 22 juni 2021 verwelkomt  de VBR De Boer & De Groot 
civiele werken uit Harlingen binnen de gelederen.
Op de foto ziet u projectleider betontechniek René van der 
Stelt (r) die van VBR-voorzitter Paul Lange de plaquette 
‘VBR-gecertificeerd	betonreparatiebedrijf’	ontvangt.

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 instandhoudingstechnie-
ken voor betonconstructies.

•	 Gecertificeerd	voor	de	uitvoeringsklasse	RS	(constructieve	
reparatie), in combinatie met de uitvoeringsklassen RT (tech-
nische 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	Veiligheid	Checklist	
Aannemers (VCA**).

•	 Verbonden	aan	het	VBR-convenant	Maatschappelijk	
Verantwoord Ondernemen.

Internationale regelgeving
De VBR neemt deel aan de NEN commissie Verfwaren.
NEN, Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut, 
behartigt op internationaal niveau de belangen van de 
Nederlandse markt.
De commissie verfwaren probeert internationale normen op te 
zetten voor de verwerking van verfwaren in het algemeen. De 
VBR is gevraagd om mee te denken en actieve inbreng te 
leveren bij de opzet van normalisatie van het gebruik van 
verfwaren op beton omdat hiervoor, behoudens dan de 
algemene bepalingen zoals die zijn opgenomen in de NEN 
1504 serie, feitelijk nog geen (inter-)nationale afspraken zijn 
gemaakt. Dit zijn trajecten met een lange looptijd.
In de subcommisie verfwaren op beton heeft de VBR als enige 
vakinhoudelijke partij vanuit de betononderhoudsbranche 
zitting. Het doel van de VBR is voornamelijk gelegen in het 
behartigen van de belangen van onze branche in dit 
internationale gremium. Als stip aan de horizon staat het 
verankeren van onze hoge kwaliteitseisen in een normering 
voor de verwerking van betoncoatings en beschermlagen op 
beton.

Wet BestuursToezicht 
Rechtspersonen
Op 1 juli 2021 treedt de Wet BestuursToezicht Rechtspersonen 
(WBTR) in. Deze wet zorgt ervoor dat er nieuwe regels gaan 
gelden voor de verdeling van taken binnen verenigingen en 
stichtingen. Ook zijn er strengere regels voor het besturen van 
verenigingen en stichtingen. Het doel van die strengere regels 
is	het	voorkomen	van	belangenverstrengeling,	financieel	
wanbeheer, onbestuurbaarheid.
Het VBR-bestuur geeft daarom opdracht aan een notaris om 
de statuten van de VBR te toetsen aan de nieuwe wet. Dit leidt 
tot een voorstel tot wijziging van de statuten, dat in de 
VBR-ledenvergadering	d.d.	7	december	2021	wordt	
aangenomen.

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

Instortingen en calamiteiten voorkomen
De VBR heeft actief aan de totstandkoming van deze 
regelgeving meegewerkt en is daarnaast al vrijwel van het 
begin af aan 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. Het 
Compendium is opnieuw tegen het licht gehouden en 
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  vanaf het begin een belangrijke rol in de Taakgroep 
Bestaande Constructies. 

Betononderhoudspaviljoen
In het BetonOnderhoudsPaviljoen, kortweg BOP, werken vier 
brancheverenigingen samen. Zij hebben een missie: samen de 
beste zijn op het gebied van betonreparatie en de markt 
daarvan	laten	profiteren.	Elk	met	de	focus	op	hun	eigen	
vakgebied, waardoor op detailniveau alle denkbare thema’s 
kunnen worden aangepakt. 
Dit zijn de vier branchepartijen binnen het BOP:
•	 VBR:	Vereniging	van	gecertificeerde	BetonReparatiebedrijven;

•	 VABOR:	Vereniging	van	Adviseurs	op	het	vakgebied	van	
Beton	Onderhoud	en	–Reparatie;

•	 KB	Kenniscentrum:	Experts	op	het	gebied	van	kathodische	
bescherming;

•	 VLB;	Leveranciers	van	Betonreparatie	en	Beschermingsmid-
delen.

Corona staat de voorgenomen activiteiten van het BOP in de 
weg. Het BOP moet zich daarom beperken tot deelname aan 
het BetonEvent 2021, georganiseerd door de Betonvereniging 
in november 2021.
www.betononderhoudspaviljoen.nl

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. In 2021 is het concept klaar. 

Garantievoorwaarden
De VBR-garantievoorwaarden (van 1993) worden herzien. Het 
voorstel tot wijziging wordt goedgekeurd in de 
ledenvergadering van 12 oktober 2021. 

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. 

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.
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Organisatie 
Naam  
commissie

Doelstelling Taak-
omschrijving

Personele invul-
ling 

ACRP De belangen 
van reparatie, 
versterking en 
bescherming in 
Europa beharti-
gen, bevorderen 
en beschermen, 
Europese normen 
inzake onder-
houdstechnieken 
vaststellen en 
promoten en be-
trokken zijn bij en 
impact hebben 
op gezondheids- 
en veiligheidswet-
geving.

Behartigen 
belangen 
VBR-bedrij-
ven, volgen 
ontwikkelingen 
en indien voor 
de Neder-
landse markt 
initiatieven 
ontplooien. 

Jurgen Jochims 
(Tebecon)

VLB Jan van Doorn 
(GMB)

Bouwend 
Nederland

Paul Lange (Tech-
nobeton), Lennart
Mulder (Vogel)

VABOR stu-
dieprijs

Chris Uittenbogaard
(SealteQ-West)

OnderhoudNL Mark Houtman
(Hemubo)

Bestuursad-
viescommissie 
Betonvereniging

Chris Uittenbogaard
(SealteQ-West)

Vexpan Positioneren 
VBR in parkeer-
branche

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

Adviesraad 
SGS Intron

Patrick Karremans 
(Vogel)

Maat-
schappelijk 
Verantwoord 
Ondernemen

Vormgeven 
MVO-Beleid 
VBR

Sebastiaan  
Schreuder (Tech-
nobeton)
Jan van Doorn 
(GMB)

Kascommis-
sie 2021

Jaarlijkse con-
trole boeken

Emiel Mom 
(Mobilis)
Mark Houtman 
(Hemubo)

De VBR-bedrijven per 31 december 2021
BALM
VIANEN
www.balmbv.nl

BATEC BETONRENOVATIE
VELDDRIEL
www.batec.nl

DE BOER & DE GROOT
CIVIELE WERKEN, HARLINGEN
www.deboerendegroot.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/WADDINXVEEN/
AMSTERDAM    www.sealteq.nl

TECHNOBETON
WESSEM/ROTTERDAM
www.technobeton.nl

TEBECON
OUD GASTEL
www.tebecon.nl

VOGEL
ZWIJNDRECHT
www.vogel-bv.nl

Commissies 
per 31 december 2021

Naam commissie Doelstelling Taakomschrijving Personele invulling 

Scholing

OtBS

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

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

William van Lissum 
(Rendon)
Mark Houtman 
(Hemubo)
René van der Stelt 
(De Boer&De Groot)

Herhalings-
training beton-
reparateur

Uitwerking cur-
susstof

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)
Vacature

Platform KB Onderling uit-
wisselen kennis 
en ervaring

Behartiging 
belangen VBR-
bedrijven.

Chris Uittenbogaard 
(SealteQ-West)

Uitgave construc-
tief vs. technisch 
repareren

Samen met VA-
BOR realiseren 
van een uitgave 
waarin het 
verschil tussen 
constructief en 
technisch repa-
reren uiteenge-
zet wordt.

Behartiging 
belangen VBR-
bedrijven.

Chris Uittenbogaard 
(SealteQ West)
Peter Nuiten

Internationale 
regelgeving (NEN 
commissie verf-
waren)

Behartiging 
belangen beton-
herstelbranche

Realisren werkba-
re regelgeving

Chris Uittenbogaard 
(SealteQ West)

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 (Techno-
beton) 
Jan van Doorn (GMB)
Rob van den Boer 
(Van Kessel)
Roelof Kreeft (Kreeft) 
– website VBR

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)

Betononderhouds-
paviljoen

In het Betonon-
derhoudspavil-
joen werken vier 
branchepartijen 
samen die 
actief zijn met 
betonreparatie 
en onderhoud. 
Dit met het doel 
een beter inzicht 
te geven in de 
volledige keten 
van beton-
reparatie en 
-onderhoud, van 
advies, product 
en uitvoering tot 
nazorg.

Behartiging be-
langen VBR in het 
Betononderhouds-
paviljoen.

Jan van Doorn (GMB)
Paul Lange (Techno-
beton)

College van 
Deskundigen 
Betonreparatie

Behartigen belan-
gen VBR-bedrijven 
in het college, 
bijdragen aan 
verdere kwaliteits-
verbetering.

Mark Houtman 
(Hemubo)
Chris Uittenbogaard 
(SealteQ-West)
Patrick Karremans 
(Vogel)

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.

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 2021’


