
 

   
 

EEN SMILE WAAR ANDEREN NOG 
VAN KUNNEN LEREN 

In gesprek met Bram Styns 

Bram Styns is verantwoordelijke housekeeping bij Sibelco in Dessel. Hij coördineert er onderhoud 

aan de gebouwen, groenwerken, loodgieterij, dakwerken en nieuwe bouwprojecten.  

 

Sibelco Dessel doet aan zandwinning in de Kempen. Wit zand, 98% silica, vooral voor de productie 

van glas maar ook gebruikt in de constructienijverheid en metallurgie. In Dessel wordt het zand 

gedroogd, vermalen, verpakt en uitgevoerd. Lidwina verzorgt er het groen. Een gevarieerde 

opdracht, die het team onder leiding van Kurt goed onder de knie heeft. Gazons maaien, platanen 

snoeien, hagen en perken onderhouden, de parking mosvrij houden. En onderhoud van 

buitenmeubilair, verkeersborden en slagbomen. Genoeg te doen dus. En dat allemaal met de 

glimlach. Bram: ‘Die mannen komen hier met een brede smile werken. Allemaal. Een plezier om 

te zien. Er zijn er anderen die daarvan wat zouden kunnen leren.’ 

ZEVENTIEN ZAKKEN ZWERFVUIL IN ÉÉN OPRUIMBEURT 

Een specialleke is de zorg voor de bijna anderhalve kilometer private toegangsweg naar het 

terrein. Drie keer per jaar ruimt Lidwina daar massa’s zwerfvuil op.  Een belangrijke taak, vindt 

Bram. Een opdracht die soms tot verontwaardiging leidt bij de medewerkers. Want wie haalt het 

in godsnaam in zijn hoofd om niet alleen glas of blikjes, maar zelfs een frigo, matras of hele 

vuilniszak langs de weg te dumpen?! Elke opruimbeurt levert een tiental volle vuilniszakken op. 
Het record staat op een onvoorstelbare zeventien zakken. ‘En dan komt er natuurlijk commentaar 

van de groenwerkers. Dan hebben ze onder mekaar die babbel over hoe dat mogelijk is, hoe 

mensen dat durven doen. Goed hé?’ zegt Bram. 

MOOISTE REALISATIE 

Achteraan in de groeve in Dessel droeg Sibelco een gebied van zo’n vijfendertig hectaren over aan 

Natuurpunt. Groeve de Schansheide werd toegankelijk voor wandelaars. Een twaalf meter hoge 

uitkijkheuvel biedt natuurliefhebbers een prachtig zicht op het gebied. Erosie-werende 

Een goed onderbouwde offerte, een prijs die de 
concurrentie kon doorstaan én een overtuigend 
gesprek met de leiding van het bedrijf. Daarmee 
won de groenafdeling van Lidwina het 
vertrouwen van Sibelco.  

Sinds vier jaar verzorgt een vaste ploeg van 
Lidwina het groenonderhoud op en rond het 
fabrieksterrein in Dessel en drie andere Sibelco-
vestigingen in ons land. Bram Styns, 
verantwoordelijk voor de housekeeping op de 
site in Dessel ziet ze graag komen: 
werkbegeleider Kurt en zijn vast team van een 
viertal maatwerkers. 



 

   
 

aanplanting en het plaatsen van kastanjehouten hekwerken werden toevertrouwd aan Lidwina. 

Bram: ‘Een hele mooie realisatie van Lidwina. Het werk moest in enkele weken tijd klaar zijn, op 

tijd voor de officiële opening. De groendienst heeft toen flexibel geschakeld en meerdere ploegen 

ingezet. En het lukte, netjes op tijd.’ Die flexibiliteit en de directe communicatie met het hoofd 

groenonderhoud van Lidwina maakten voor Sibelco het verschil. ‘Een hele mooie realisatie!’ 

PROFESSIONELE SPELER, ZEKER WEL.  

Werken met de glimlach. Flexibel. Bereid om eens ferm door te duwen als het nodig is. Puik werk. 

Veilig uitgevoerd. Een goeie prijs en betrouwbaar. Voilà: Lidwina is een professionele partner. 

Bram benadrukt: het is die flexibiliteit en mentaliteit die hoog gewaardeerd wordt. ‘Werk is er 

genoeg. Ik wens hen echt groei toe. En terwijl ik het zeg, besef ik maar al te goed dat het voor 

Lidwina ook een uitdaging zal zijn om mensen te blijven vinden die én in aanmerking komen voor 

het maatwerkstatuut én het lichamelijk en mentaal aankunnen om in het groenonderhoud te 

werken.’  

Dat ze daar tot nu toe nog mooi in slagen, het vertelt opnieuw het verhaal van een bijzonder 

maatwerkbedrijf, dat een economische serieux koppelt aan betrokken zorg voor elke unieke 

medewerker. 

 

Info: https://www.sibelco.com/en/sites/dessel 
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