
Nieuwsbrief Nr. 2, Jan 2014 

Hierbij presenteren wij u onze tweede nieuwsbrief! 

Personeel 

Eind september hebben wij afscheid genomen van Rhodeny Schoop. Rhodeny is  een half jaar bij ons in dienst geweest om 

werkervaring op te doen zodat hij op deze manier weer een  goede kans maakt op de arbeidsmarkt. Dit is ons erg goed beval-

len en overwegen het in de toekomst nog eens  te herhalen. Mede hierdoor willen we ook een voorbeeld geven naar alle aan-

nemers om het deel social return of investment daadwerkelijk handen en voeten te geven.  

 

Projecten 

We hebben weer mooie  projecten draaien en ook nog projecten die doorlopen naar 2014. Ook hebben we projecten mogen 

begeleiden die onlangs zijn afgerond. We 

lichten er graag een paar voor u uit. 

 

In de gemeente Aalsmeer hebben wij afge-

lopen week de oplevering gedaan van de 

laatste minigemalen van de in totaal onge-

veer 270 minigemalen die Facta BV het afge-

lopen jaar heeft gerenoveerd. KVP heeft hier 

het  werk  vooraf geïnventariseerd, PVE op-

gesteld en toezicht gehouden en directie 

gevoerd tijdens de uitvoering.  

 

In de gemeente  Noordoostpolder hebben we de begeleiding mogen doen bij de renovatie van 6 rioolgemalen en 2 bergbezink 

installaties. Mous Waterbeheer B.V heeft deze renovatie uitgevoerd. Sa-

men met de gemeente hebben we toezicht gehouden op de uitvoering. 

Tevens hebben we ook hier vooraf de inventarisatie gedaan, PVE opge-

steld en de aanbesteding gedaan door middel van een EMVI methode. 

 

Eind 2013 is de renovatie van gemaal Marconi in Schiedam aanbesteed. 

Aannemersbedrijf Kwakernaak is als meest voordelige inschrijver uit de 

EMVI beoordeling gekomen en is druk doende met de voorbereiding. 

Voor eind juni moeten de werkzaamheden in  het gemaal opgeleverd 

worden.  

 

Per 1 april 2013 is de nieuwe ARW 2012 in werking gegaan en hebben we 

in 2013 een aantal aanbestedingen voorbereid en gehouden voor het 

aanbesteden van het onderhoud en/of renovaties volgens deze richtlijn. 

Er zijn een aantal leuke EMVI methodes toegepast om zo op deze manier 

te kunnen aanbesteden, waarin de prijs zeker niet altijd doorslaggevend 

in is geweest. 

www.kennisvanpompen.nl 

.. De andere keer weer erg lage putten (tijdens een nul 

opname voor operationeel plan). 

 

De ene keer komen we erg hoge kasten tegen (tijdens een NEN 3140 keuring).. 

http://kennisvanpompen.nl/


Kennis van Pompen B.V. 
Cornelis Geellaan 43 
2406 JE Alphen aan den Rijn 

0172-243627 
info@kennisvanpompen.nl 
www.kennisvanpompen.nl 

Trainingen 

Er is in de afgelopen tijd veel vraag geweest naar een aanvulling op ons aanbod van trainingen. Jeroen is de laatste tijd druk 

bezig geweest met het ontwikkelen van een toezichthouders training en heeft onlangs een training gegeven in de gemeente 

Apeldoorn waar de training goed gevallen is. 

Deze is bedoeld voor medewerkers die toezicht houden. Zo wordt aandacht gegeven aan de persoonlijke eigenschappen van 

de toezichthouder en hoe men moet kijken naar de uitgevoerde werkzaamheden. In de loop van 2014 worden er diverse data 

voorgesteld om deze training bij te wonen. 

 

Beurs 

Van 18 tot en met 20 maart zijn wij weer te vinden op de Rioleringsvakdagen in Gorinchem. We hopen u daar te ontmoeten. 

Meer informatie over deze beurs is te vinden op: http://www.evenementenhal.nl/gorinchem/beurzen/view/194/

rioleringsvakdagen 

 

Algemeen 

2013 is voor ons wederom succesvol verlopen. Ook zijn we er in geslaagd een flinke omzetgroei te realiseren en zijn alle pro-

jecten tijdig afgerond. 

 

Wat is gaan wringen is onze huisvesting. Deze is mede 

door de groei van het aantal werknemers, inmiddels zijn 

we met 10 vaste medewerkers, te klein geworden. 

We zijn dan ook verheugd om u te kunnen  mededelen 

dat we eind december een ander kantoorpand gevonden 

hebben. In dit pand kan KVP ook in de toekomst verder 

groeien en hebben we hier de komende jaren voldoende 

ruimte om iedereen een goede werkplek te bieden.  

Ook hebben we hier de beschikking over een trainings-

ruimte waar we tevens praktijkvoorbeelden kunnen  

laten zien. 

Per 1 maart zitten wij in ons nieuwe pand aan de Onder-

nemingsweg 32, Alphen aan den Rijn. 

 

Kennis van Pompen bestaat 1 september 10 jaar. Dit heuglijke feit willen wij graag combineren met de bezichtiging van ons 

nieuwe pand. Wij houden u op de hoogte. 

 

Op onze website zijn verschillende artikelen terug te lezen welke wij de afgelopen jaren in diverse vakbladen hebben gepubli-

ceerd. Deze gaan in op onder andere het onderhouden en renoveren van gemalen. http://www.kennisvanpompen.nl/

Artikelen.shtml 

 
Heeft u naar aanleiding van onze nieuwsbrief  vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op. 
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