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Analyse) en/of Stappenplan van opdracht-
gevers. Zo kan men werkzaamheden uitvoe-
ren volgens GMP- en HACCP-voorschriften.
Het VCA** certificaat, waaronder het VGM-
managementsysteem valt, wordt al jaren 
onderhouden door Eric Gijsen van CMC. 
“Hij is altijd bij de certificeringsdagen van 
SGS en veiligheidstrainingen aanwezig”, al-
dus Vincent Spekschoor. “Net zoals uitvoer-
der Eric Roelse, die vanuit onze tweede ves-
tiging in Vlaardingen de teams aanstuurt 
en ondersteunt. Hij verzorgt met alle teams 
de Toolbox-meetings, Werkplek-inspecties, 
TRA’s en Stappenplannen, zodat iedereen, 
inclusief de opdrachtgever, op de hoogte is 
van het wie, wat en waar.” 

Silo-reiniging
In het GMP-beleid van veel opdrachtgevers 
staat een jaarlijkse siloreiniging. Hierbij is 
te denken aan het reinigen van silowanden 
met behulp van kunststof krabbers en bor-
stels. “Dit gebeurt aan de bovenkant van de 
silo, die niet voor opslag wordt benut”, legt 
Vincent Spekschoor uit. “Een regelmatige 
schoonmaakbeurt hier voorkomt schim-
melvorming en het aankoeken van stof. De 
meeste van onze klanten hebben een 3- of 
5-jarig contract met ons afgesloten om hun 
kwaliteitszorg te kunnen aantonen bij eind-
gebruikers en controlerende instanties zo-
als NVWA.”
Bij sommige silo’s gaat het om het verwij-
deren en afvoeren van restpartijen, aange-
koekte materialen of stagnerend (hangend) 
product. Hiertoe beschikt het bedrijf over 
specialistische apparatuur, zoals een hy-

Spekschoor Industriële Reiniging houdt 
zich bezig met siloreiniging, reparatie 
en onderhoud. Het bedrijf hee� zich de 
afgelopen decennia ontwikkeld tot een 
sterke marktleider met toonaangeven-
de klanten in binnen- en buitenland. 
“Deze groei is mooi, maar veiligheid 
staat voorop”, stelt directeur Vincent 
Spekschoor.

Het grote belang dat Spekschoor Industri-
ële Reiniging aan veiligheid hecht, blijkt 
onder meer uit het feit dat het bedrijf reeds 
10 jaar VCA** is gecertificeerd. “We waren 
al jarenlang als enige bedrijf in onze sec-
tor VCA*-gecertificeerd, maar we hebben 
onze manier van werken op een steeds ho-
ger plan gebracht”, zegt directeur Vincent 
Spekschoor. “Al ons materieel is gekeurd 
en wordt elk jaar gecontroleerd en zo nodig 
vervangen. Onze bedrijfswagens zijn stan-
daard voorzien van gecertificeerde afdaal-
systemen en roestvaststalen ‘touwladders’. 
Daarnaast hebben al onze mannen hun 
VCA- of VCA Leidinggevend-certificaat.”

VGM
Die aandacht voor veiligheid, gezondheid 
en milieu (VGM) is belangrijk, omdat het 
reinigen en onderhouden van silo’s niet 
zonder gevaar is. Om die risico’s op een 
gestructureerde wijze te beheersen, werkt 
Spekschoor met een VGM-management-
systeem. Hierin staan voorschriften voor 
de eigen organisatie, maar ook regels om 
waar nodig te kunnen voldoen aan speci-
fieke procedures met een TRA (Taak Risico 
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Samenwerking met partners
Bij speciale klussen schakelt Spekschoor 
Industriële Reiniging partners in. “Dit jaar 
zijn we een samenwerking aangegaan met 
Xivac.com in Oosterhout”, zegt directeur 
Vincent Spekschoor. “Xivac.com beschikt 
over een vloot van zuig-/afzakwagens. 
Deze huren we in om het opgezogen pro-
duct te verblazen naar bigbags, contai-
ners, silo’s of silowagens.”
Voor de eventuele verwerking van restpro-
ducten heeft Spekschoor afspraken met 
erkende afvalverwerkers en biovergistings-
installaties. 
Omgekeerd wordt Spekschoor ook zelf als 
partner ingeschakeld. Technology Unlimi-
ted in Almelo, fabrikant van proces- en 
siloinstallaties voor de bakkersbranche, 
verzorgt ook het onderhoud van produc-
tielijnen. Voor de siloreiniging vertrouwt 
Technology Unlimited op de diensten van 
Spekschoor. “Daarnaast hebben we sa-
menwerkingsovereenkomsten met veel 
andere partners en toeleveranciers in de 
stortgoed verwerkende industrie.”

Klantenkring in binnen- en buitenland
Spekschoor Industriële Reiniging in Zut-
phen is opgericht in 1995 en telt inmid-
dels ruim twintig medewerkers. De onder-
neming houdt zich bezig met de inspectie, 
het onderhoud en de reiniging van silo’s 
en tanks in zowel de food als non-food 
industrie in Nederland, België, Frankrijk, 
Duitsland en Oostenrijk. Tot de klanten-
kring van Spekschoor behoren bedrijven 
en concerns zoals Agri�rm, Cargill, Nest-
le, FrieslandCampina, Provimi, ForFarmers, 
De Heus Voeders, Dutch Cocoa, Olam, AH, 
Vitelia en Unilever.

Spekschoor Industriële Reiniging BV
Loohorst 5A
7207 BL Zutphen

T +31 (0)575 820 000
F +31 (0)575 820 005
E info@spekschoorbv.nl
I www.spekschoorbv.nl

draulisch aangedreven boorunit. “Hiermee 
kunnen we productbruggen doorboren en 
veilig en efficiënt verwijderen. Vervolgens 
worden de silo’s ook schoongemaakt.”

Inspectiesysteem
Spekschoor heeft een uniek systeem ont-
wikkeld om het silo-onderhoud bij klanten 
soepel te laten verlopen: het ‘Algemeen Pe-
riodiek Inspectie En Reinigings-Overzicht’ 
ofwel APIERO. “Het is een soort APK-sys-
teem, alleen niet voor auto’s, maar voor si-
lo’s”, zegt Vincent Spekschoor. “Het is een 
on-line database waarmee onze klanten 
een actueel overzicht hebben van de on-
derhoudsstatus van hun silopark. Ze kun-
nen overal en op elk moment inloggen op 
hun eigen dossier en rubrieken raadplegen 
zoals ‘Mijn Silo’s’, ‘Verrichte Inspecties’ 
en ‘Afsprakenmanager’. In overleg met de 
klant stellen we een specifiek onderhouds/
inspectieschema vast dat past bij de kwali-
teits- en hygiëne-eisen van het bedrijf. Dit 
schema wordt in APIERO vastgelegd en op-
gevolgd.”

Certi�caat
Voor elke installatie of groep van installa-
ties die is geïnspecteerd en/of gereinigd, 
geeft Spekschoor een certificaat af dat 
voor een afgesproken periode geldig blijft 
(meest al twaalf maanden). Bedrijven kun-
nen zelf op elk moment zien over hoeveel 
dagen een bepaald certificaat verloopt. Te-
gen het einde van deze periode genereert 
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APIERO automatisch een voorstel voor een 
nieuwe inspectie. De ‘Afsprakenmanager’ in 
het systeem maakt het mogelijk om vlot een 
geschikte datum vast te stellen. Op deze wij-
ze kunnen bedrijven zeker stellen dat hun 
silo’s en tanks aan de gestelde onderhouds-
normen blijven voldoen. 

Derden
Een belangrijk aspect van APIERO is dat 
bedrijven bij derden kunnen aantonen dat 
hun silo’s en tanks door een onafhankelijke 
partij op adequate wijze worden geïnspec-
teerd en onderhouden. Dit is niet alleen een 
waarborg voor de afnemers van deze bedrij-
ven, maar ook een waardevol instrument 
om inspecties en overheden op elk moment 
te kunnen aantonen dat men het productie-
proces op orde heeft. ■
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