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Sterk in onderwaterwerk

De Duiker
Het einde van het jaar is altijd een goed moment om de
balans op te maken. Wat hebben we dit jaar verwezenlijkt
en waar zijn verbeteringen mogelijk. Wederom kijken wij
terug op een succesvol jaar waarin wij voor onze trouwe
relaties weer mooie opdrachten hebben gerealiseerd.
Daarnaast hebben wij een hoop nieuwe relaties mogen
verwelkomen die hun vertrouwen hebben gegeven aan
de “know how”, veiligheid, kwaliteit en flexibiliteit waar wij
als team van W. Smit B.V. voor staan.

Omdat wij niet stil zitten zal 2017 een bijzonder jaar
worden met o.a. vernieuwing en uitbreiding van ons
kwaliteitssysteem, hull cleaning en propeller polishing en
mogelijke uitbreiding van de vloot.
De directie en het gehele team van W. Smit B.V.
dankt u voor het gestelde vertrouwen en
wensen u alvast prettige feestdagen
en een gezond en succesvol 2017 toe.

DUIK- & BERGINGSBEDRIJF W. SMIT B.V.

Sterk in onderwaterwerk

MET ONZE TURKSE PARTNER BTT MARINE AANWEZIG
BIJ ELEFTHERIA SAILING RACE LIMASOL CYPRUS

Op uitnodiging van MIE Services Ltd. waren wij samen
met onze Turkse partner BTT Marine van 30 september
tot 2 oktober aanwezig bij de Eleftheria Sailing Race
Limasol Cyprus. Deelnemers aan deze race waren onder
andere scheepsagenten, rederijen, toeleveranciers en
maritieme dienstverleners.

Tijdens ons verblijf hebben wij op informele wijze
de bestaande relaties aangehaald en hebben wij
contacten gelegd met nieuwe prospects over eventuele
toekomstige samenwerkingen.

NIEUWE STUURHUT SMIT WAALHAVEN 7

KVDM BV, ARJAN VAN DER EIJK OVER
DE SAMENWERKING MET SMIT B.V.
KVDM BV is actief in de grond-, weg-, en
waterbouw. Wij doen in Den Haag het
onderhoud van bestrating en riolering
en in Rotterdam, Lansingerland en Zoetermeer zijn we
verantwoordelijk voor het onderhoud van bruggen en
tunnels. Daarbij horen ook de inspecties onder de bruggen,
onderwater en laswerkzaamheden, hiervoor werken wij
al jaren samen met W. Smit B.V. Doordat wij een 24-uurs
service hebben i.v.m. calamiteiten en storingen moeten wij
snel kunnen reageren, met W. Smit B.V. hebben wij dan ook
korte lijnen en snelle acties wat perfect werkt.

CERTIFICERING W. SMIT B.V.
Veiligheid, kwaliteit, gezondheid en milieu staan bij ons hoog
aangeschreven tijdens onze dagelijkse werkzaamheden.
Om dit tot een hoger niveau te tillen zijn wij een
samenwerking aangegaan met de firma Octant B.V. Wij zijn
momenteel druk bezig ons volledige managementsysteem
te herzien en te verbeteren omtrent ISO:9001 (kwaliteit) en
VCA**(veiligheid, gezondheid en milieu).
Tevens zullen wij twee nieuwe certificeringen gaan hanteren
binnen ons systeem, de ISO:14001 norm (milieuzorg) en de
internationale QHAS18001 norm (veiligheid en gezondheid).
Op deze manier voldoen we aan de hoge eisen waarmee
wij onze gewaardeerde klanten nog beter van dienst kunnen
zijn. Begin 2017 zullen wij de nieuwe normen implementeren
in ons systeem om dit in 2018 volledig te kunnen laten
auditeren door een certificerende instelling. Zodra we onze
certificaten hebben ontvangen houden we u hiervan op de
hoogte via onze internet site en natuurlijk via “De Duiker”.
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KENNISMAKEN MET

NAAM EN LEEFTIJD
Niels Visser, 33 jaar
FUNCTIE
Technisch Directeur
WAT TREKT JE AAN IN
HET DUIK- EN BERGINGSVAK
Eigenlijk zit het duik- en bergingsvak in mijn bloed,
W. Smit B.V. is een familiebedrijf waar ik van jongs af
aan bij betrokken ben geweest. Ondanks dat ik eerst
een ander beroep heb uitgeoefend trok mij het duiken bergingsvak veel meer en ben vanaf mijn 21ste
in vaste dienst getreden. Eerste 6 jaar als duiker en
nadat John Visser en John Smit met pensioen zijn
gegaan, ben ik tot het management toegetreden.
HOBBY’S:
Hockey, Snowboarden, Mountainbiken.
WAT MAAKT WERKEN BIJ W. SMIT B.V. LEUK?
Het is zo’n geweldig bedrijf! Dynamisch, variërend,
korte lijnen, snel schakelen dat is wat het zo
uitdagend maakt. Dit in samenwerking met het
geweldige team wat we hebben is het elke dag weer
een feest om aan de slag te gaan. Ook binnen mijn
functie is de combinatie van kantoor en werkvloer
echt super leuk.
DUIK- & BERGINGSBEDRIJF W. SMIT B.V.

WIJ STAAN OOK IN

2017

VOOR U PARAAT

Directie en medewerkers wensen
u een prettige kerst en een
gelukkig Nieuwjaar

Management and staff wish
you a Merry Christmas and a
Happy New Year

Management und Personal
wünschen Ihnen ein frohes
Weihnachtsfest und ein gutes
neues Jahr

KANTOOR EN WERKPLAATS: Drutenstraat 5 NL- 3087 CC Rotterdam
TELEFOON: +31 (0)10 429 12 33
FAX:
+31 (0)10 429 18 98

E-MAIL:
info@wsmit.nl
INTERNET: www.wsmit.nl

