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het bedrijf
Mark Tielemans vormt samen cees 

Verweij de directie van Tuijps Groep. 

samen hebben zij vier jaar geleden 

de Tuijps Groep overgenomen. 

Tielemans was daar al 23 jaar werkzaam. samen met de naamgever is 23 jaar 

geleden Tuijps Tegelprojecten opgericht en Mark Tielemans heeft de zaak opge-

bouwd. De Tuijps Groep omvat alle werkzaamheden die  nodig zijn voor de afbouw. 

Naast een showroom in Amsterdam-Noord en Tegelprojecten in Volendam bevinden 

zich binnen Tuijps Groep ook de disciplines stuc-, pleister- spuit- en kitwerk. Deze zijn 

alle gevestigd in Bodegraven. “En sinds oktober 2012 hebben we in Volendam ook een 

aannemersbedrijf ‘TotaalBouw Volendam’.” 

 “Mensen komen niet voor alleen een tegel naar onze showroom. Meestal gaat het 

dan toch om een totale verbouwing,” vertelt Tielemans. “Bepaalde delen van Tuijps 

werken voor de grote aannemers, met andere bedrijfsonderdelen richten we ons 

vooral op het midden-  en hogere segment van de particuliere markt. Daarin is 

natuurlijk het nodige gaan schuiven, de afgelopen jaren: werkten we bij aanvang van 

de crisis voor 95% aan nieuwbouw, voor 3% aan utiliteitsbouw en 2% aan renovatie, 

nu is het nog maar voor 50% nieuwbouw. Maar het begint weer goed aan te trekken. 

Bij Tuijps werken 50 man in vaste dienst, waarvan 28 tegelzetters. En we hebben er 

ondanks de crisis voor gekozen om  drie tegelzetters op te leiden. Tuijps is een Erkend 

Leerbedrijf, de opleiding van de tegelzetters loopt via Fundeon.

…en iso-gecertifieerd…! 
Tussen neus en lippen door vertelt Marc van Driel dat de 

Tuijps Groep als bedrijf een gecertificeerd milieuzorgsysteem 

hanteert volgens de norm IsO 14001, plus een kwaliteitsma-

nagementsysteem volgens IsO 9001. Daar zijn er in de tegel-

branche niet veel van,  alleen al omdat iedereen terugschrikt 

voor de administratieve heisa. Waarom investeert Tuijps 

daarin? “Dat doe je niet van de ene op de andere dag, en – ja, 

het is veel werk geweest,” bekent  Mark Tielemans. “Maar, 

Tuijps ziet het belang van duurzaam ondernemen. Tenslotte 

voelen we ons als eindgebruiker van tegels, lijmen en al die 

andere materialen ook verantwoordelijk voor een goede en 

verantwoorde verwerking van de restanten en van het afval. 

Die 9001-certificering hebben we sinds ’97, maar we waren al 

jaren met kwaliteit in de organisatie bezig. De werkwijze had-

den we al -  stapje voor stapje, je weet hoe het gaat -  inge-

voerd. Kijk, wij hebben 100% klanttevredenheid als norm. En 

we hebben dat tot in de vezels van het bedrijf verankerd. Ja, 

dan heb je het over bedrijfsprocessen, en ook over klachten-

procedures. En toen duidelijk werd dat milieuverantwoord 

werken je als bedrijf ook in commercieel opzicht een voor-

sprong kan geven, zijn we ook aan de IsO14001-certificering 

tuIjps tegelprojeCten 
maaKt een  
droom van een  
slIjper… 

‘De’ tegelzetter of ‘het’ tegelzetbedrijf 

bestaat niet. en dat heeft niet alleen te 

maken met marktsegment, crisis, regio of 

bedrijfsgrootte, maar ook – met de 

mensen zelf. en dus met ambitie, 

interesse, hart voor het vak en voor de 

gezondheid van de medewerkers. en – 

aangezien de Inspectie SZW (‘Arbeidsin-

spectie’) inmiddels steeds meer toezicht 

uitoefent op de arbeidsomstandigheden, 

en stof in het bijzonder, kan het op de 

markt brengen van een slimme slijper ook 

zakelijk interessant zijn. Mark Tielemans 

en Marc van Driel waren niet tevreden 

over wat er op de markt is. en voor de 

medewerkers van Tuijps Tegelprojecten 

uit Volendam waren gewoon slijpers 

nodig. “Onze slijper is feitelijk bedacht 

voor onze eigen tegelzetters. Omdat wij al 

vroeg tot de conclusie kwamen dat een 

bouwstofzuiger of ruimteafzuigers niet 

werken voor de tegelzetters. Veiligheid, 

gezondheid en milieu staat hoog in het 

vaandel bij Tuijps. Dus kozen wij er 13 

jaren geleden al voor om Tuijps als een 

van de eerste tegelzetbedrijven VCA* te 

certificeren. Al ver voordat de ISZW 

streng ging controleren, werkten  onze 

tegelzetters al met onze speciale slijper. 

Als gevolg van de strenge controles van 

de ISZW werden wij wel benaderd door 

onze onderaannemers ´of wij ook niet 

zo’n slijper voor hen konden maken´. Die 

vraag zorgde ervoor dat wij gingen 

nadenken over het zakelijke aspect van 

onze uitvinding.” Zo begon het.  en het 

lukte. Zonder IPC-subsidie (al had 

ondergetekende het bedrijf graag bij het 

BOVATIN IPC-collectief ‘stofvrij werken’ 

verwelkomd, trouwens…), en zonder 

universiteiten. Gewoon met gezond 

verstand en een dosis handigheid.  

Directeur Tuijps tegelprojecten ing. Mark Tielemans en coördinator (en 
sales manager, natuurlijk…) Marc van Driel, met de ‘Droomslijper’
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gaan werken. Als je er aan begint, 

houd er dan rekening mee dat het 

veel tijd kost om het op te zetten. 

Daarna vergt het minder tijd, maar 

het blijft aandacht vragen. De 

totale certificering heeft Marc zelf 

gedaan. cursussen en informatie-

dagen zijn gevolgd. We hebben er 

overigens voor gekozen om het 

niet uit te besteden: zo ‘doorleef’ 

je als bedrijf  de norm, de milieu-

aspecten en –effecten daarvan 

beter. Ook nu de norm volledig is 

geïmplementeerd, gaat het werk 

nog steeds door. Maar nu betreft het vooral  continue verbetering, het 

bewaken van de norm en van onze milieuaspecten en –effecten. Dat 

hoort ook bij certificering!”

“… Het geeft het je een voorsprong bij de grote projecten. Opdrachtge-

vers vragen er niet formeel om, maar als ze weten dat je volgens die 

methodes werkt… Ons motto is: tijd heb je toch nooit, dus besteed die 

tijd er dan ook maar aan! Wij werkten al met een geschreven werkin-

structie. En met een manier van werken waarbij de hele cyclus in kaart is 

gebracht, van calculatie tot controle. Ingewikkeld voor de werkvloer? 

Juist niet! Voor hen is het alleen maar duidelijker – en ALs ze iets tegen-

komen dat ‘raar’ is, dan is het dat meestal ook. En pakken ze meteen de 

telefoon. ze kunnen vertrouwen op de werkvoorbereiding. Hiermee ben 

ik ruim 20 jaar terug al begonnen, samen met onze Klaas schilder.“ 

…Van milieu naar arbo
Marc van Driel werkt als tegelzetter en KAM coördinator (Kwaliteit Arbo 

en Milieu). Het behalen en onderhouden van VcA*, IsO9001- en 

IsO14001-certificeringen is onderdeel van zijn werk, evenals  de pe-

riodieke gereedschapskeuringen. Hij is, samen met Mark (met een ‘k’) de 

drijvende kracht achter de werkwijze van het bedrijf:  “In oktober kregen 

wij – en ik denk, heel veel bouw-  en tegelzetbedrijven – een brief van de 

Arbeidsinspectie  en van diverse bouwbedrijven dat er voortaan strenger 

gecontroleerd zou worden op fijnstof. Dus gingen we op zoek naar een 

goede oplossing voor bronafzuiging bij haakse slijpers,” legt Marc uit. “Ik 

bedoel – het is om twee redenen niet fijn werken met slijpers met een 

aangekoppelde stofafzuiging: je ziet door de vergrote stofkap het pot-

loodlijntje niet, en dus zie je niet wat je aan het doen bent. Plus, de slan-

gen en snoeren hinderen je in je bewegingen. En je hebt ook nog met een 

stofzuiger te maken. Dus hebben we, op basis van een gangbare Makita-

slijper, iets gefabriceerd met een waterdruppelaar. We hebben dat ap-

paraat uitgetest, en – niet sterk genoeg. Nou ja, om een lang verhaal kort 

te maken – na een 

aantal versies mak-

en, verbeteren, nog 

eens verbeteren en 

perfectioneren had 

iedereen hier er één.  

In de jaren sinds we 

hem in Amsterdam 

voor het eerst uitge-

probeerd hebben,  

zijn we blijven testen 

en verbeteren.

 Of hij fijn is om 

mee te werken. En waarom is ‘ie nou zo handig: omdat je gewoon een 

draadloze slijper in je handen hebt. Met een flesje. Alles past in één kof-

fer, en die past weer gewoon in de kruiwagen. Ook het standaard water-

flesje waarmee je bijvult. Het blijft gewoon een Makitaslijper met een 

andere kap en een flesje. Een heel slim, heel eenvoudig systeem. Meer 

wil je ook niet, toch?”

Marc: “Toen iedereen bij ons met dit apparaat was gaan werken, kre-

gen we een keer inspectie van de IszW. De controleurs waren behoorlijk 

enthousiast. En wijzelf ook. Je kunt de mensen toch niet met van die 

slangen opzadelen, daar straf je ze mee… Vervolgens moest ik de appa-

raten laten certificeren. Bedrijfsadvies Alphen aan den Rijn  heeft een 

paar mensen door het gehele werkproces heen gevolgd. Nee, dat is wat, 

je krijgt dan een persoonsgebonden meting (stofreceptoren bij je mond 

met opvangbakje op je rug), en een ruimtegebonden meting (receptoren 

in de ruimte waar je slijpt. En wat bleek: zowel in de ruimte als bij je adem-

halingsorganen bleef het stofniveau ruim onder de blootstellingsnorm. 

De certificaten voor het apparaat ontvingen we in de laatste week van 

december.” 

en nu gereedschap Verkopen?    
“Door de positieve reacties en vragen van onze onderaannemers 

kwamen we voor de keus te staan:  worden we nu een gereedschaps-

fabrikant…?”, vult Mark zijn collega aan. “Tsja, het komt op je weg… en 

mooi toch, als ook onze collega’s er qua gezondheid van kunnen 

profiteren? We hebben besloten ervoor te gaan, en sinds de derde 

week van januari zijn we op de markt. Een naam? Dat kon er maar één 

worden. We hebben hier als slogan ‘Tuijps maakt van uw droom 

werkelijkheid’. Dus dan kon die slijper toch alleen maar de ‘Droomsli-

jper’ gaan heten…? Ook omdat hij de droom van de tegelzetter waar-

maakt“ “Ja, en ik heet straks ‘sales manager’…”, lacht Marc van Driel. 

“Bij het inmiddels opgerichte bedrijf ‘Droomslijper BV’. “Wat de 

Droomslijper kost? € 595,- ex BTW. Inclusief certificaat. Klaar. Geen 

extra aanschaf van dure HEPA-filters, geen stofzuiger, geen draden, 

geen slangen. Een complete set, meteen kunnen starten en toch 

voldoen aan alle eisen en normen van de IszW. “   ■

www.tuijps.nl

www.droomslijper.nl    

De slijper, nog iets dichterbij. 
Maar het geheim zit in de details… 

Marc van Driel: “Voor ons werk aan de toiletgroepen en 
keukenruimtes in het AFAs-stadion van Az ’67 hebben wij 
gekeken wat wij konden doen met ons afval. In samenwerking 
met Mosa hebben wij op het project twee containers neergezet. 
In deze containers werd het schone snijverlies van de wand- en 
vloertegels opgeslagen. Na afloop van het project ging al het 
snijverlies (3.500 kilo) terug naar Mosa. Dit wordt, vertelde 
Mosa ons, als secundair materiaal verwerkt bij de grondstoffen 
voor in totaal 6000 m2 vloertegels en 55000m2 wandtegels.” 

Vlak voor het ter perse gaan van deze BOVATINfo kregen de 
beide ontwikkelaars het bericht binnen dat nu ook de officiële 
cE-keur  verleend is. 
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