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Peter Suijkerbuijk (l) en Tonny Vromans (r)

Tonny Vromans / Peter Suijkerbuijk:

”Degelijk en solide opereren
basis succesvol doorstarten!”
Medio februari 2013 ging BVR-Groep NV na surseance van betaling alsnog failliet. De zwartste dag uit de geschiedenis van BVR werd daarmee een feit. Tevens

Colofon

kostte het ca. 70 medewerkers hun baan. Per 1 maart 2013 werd dankzij de
inspanningen van de families Vromans en Suijkerbuijk een doorstart mogelijk.

Blauwdruk

Sindsdien gaat het bouwbedrijf in afgeslankte vorm verder als BVR Groep BV en

is een kwartaaluitgave van BVR Groep BV

telt het personeelsbestand zo’n 100 medewerkers. Het nieuwe directieteam be-

uit Roosendaal en wordt in een oplage van

staat uit de telgen Tonny Vromans (39) en Peter Suijkerbuijk (49).

ongeveer 4.500 exemplaren verspreid onder
relaties, ICB-partners en medewerkers van

Familiebedrijf

goede samenwerking met curator mr. H.J. Al-

de BVR Groep.

”Voor de families was het niet zozeer de vraag

berts van Next Advocaten uit Tilburg en Daan

Vormgeving 100%, Etten-Leur

óf we een doorstart zouden maken, maar hoe

Withagen van FNV Bouw kwam doorstarten

Tekst/dtp Witteveen Reclame, Roosendaal

dat het best aangepakt kon worden”, legt

binnen handbereik en werd BVR weer een

Fotografie Witteveen Reclame, BVR Groep

Peter Suijkerbuijk uit. ”Al enige tijd voor de

echt familiebedrijf. Wat je vervolgens merkt, is

Druk Drukkerij Letoprint, Roosendaal

surseance van betaling hebben we daar als

dat je als familiebedrijf veel vertrouwen geniet

Info advertenties 0165 - 63 11 11

families over gesproken. Je ziet immers aan-

van de kant van medewerkers en relaties. En

komen dat dingen niet gaan zoals ze zouden

dat is nodig om als volwaardige organisatie de

moeten gaan. Pogingen om het tij toen reeds

draad weer op te kunnen pakken en het be-

te keren mislukten, omdat we met de toen-

drijf naar het niveau te tillen dat nodig is om

malige directie niet op één lijn konden komen.

continuïteit te genereren. Het dubbele is wel

www.bvrgroep.nl

Toen het faillissement er eenmaal was, ont-

dat je voortborduurt op een expertise van bij-

www.innoconceptbouwen.nl

stond een andere situatie. Maar dankzij de

na 30 jaar, daaraan ook appelleert in de con-
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Bouwen voor Aramis AlleeWonen in Roosendaal
tacten met derden, terwijl er in feite sprake is
van een startend bedrijf. Daarnaast staat BVR
bekend als innovatief en vernieuwend. Dit zijn
eveneens bedrijfskenmerken die met ervaring

Tweede fase Waterland

en kennis te maken hebben. Inmiddels zijn we
dan ook op die terreinen voortvarend bezig.
Zo draait de afdeling ICB weer op volle toeren,
voorziet ons RENO+ concept nog steeds in
een behoefte en besteden we veel aandacht
aan energiezuinigheid (labelen), particuliere
woningverbetering en energie-0-woningen.”
Toekomst
Collega-directeur Tonny Vromans heeft alle
vertrouwen in de toekomst van het nieuwe
BVR. Naast vertrouwen en betrokkenheid zijn

Ruim een jaar geleden begon BVR aan de

”Herstarten ging snel. Dat komt, omdat bijna

degelijkheid en soliditeit kernwaarden.

tweede bouwfase van het project ’Waterland’

alle onderaannemers weer van de partij zijn.

”In grote lijnen gaan we doen wat BVR in het

in opdracht van Aramis AlleeWonen. Uitvoer-

Oplevering: tweede helft van september.”

familiebedrijfsverleden altijd al deed: degelijk,

der Frans van Groesen, nieuw op deze bouw-

Het complex dat aanvankelijk uit 36 woon-

solide en duurzaam opereren. Geen onver-

plaats, weet dat er tijdens de bouwpauze

zorgappartementen voor senioren met een

antwoorde risico’s nemen dus en werken aan

geen nieuwe verzoeken binnen zijn gekomen

zorgvraag bestond, kende ook een ont-

continuïteit. Met alle medewerkers. Laten we

voor meer/minderwerk:

moetingsruimte.

vooral niet vergeten dat het kapitaal van een

”Dat was een van de eerste aandachtspunten.

AlleeWonen heeft echter in de tussentijd

bedrijf uiteindelijk zit in de mensen die er wer-

Uiteraard ook de samenwerking met onder-

besloten deze ruimte aan te wenden voor een

ken. De producten die we maken en diensten

aannemers. Gelukkig beschikken we over

extra appartement. De woningen worden ver-

die we verlenen, zijn gebaseerd op mensen-

ervaren bouwvakkers die er bij de herstart

huurd door de Stichting Groenhuysen. Onder

werk. Natuurlijk moet je geen verlies lijden,

op de bouwplaats ook flink hun schouders

het complex bevindt zich een parkeerkelder.

maar winstoptimalisatie is bij ons onderge-

onder zetten. Dat scheelt heel veel.”

schikt aan continuïteit en werkgelegenheid.

De 2e fase van Waterland bestaat uit 57 koop-

Kansen creëren en benutten, met de beide

en 63 huurwoningen. De huurwoningen

benen op de grond, waar mogelijk in samen-

zijn te vinden in complex ’De Champetter’

hang en samenwerking met partners, heeft

en worden middels zwevende loopbruggen

een hoge prioriteit. Voor Peter en mij is het

gekoppeld aan appartementengebouw ’De

best een hele verantwoordelijkheid, maar ge-

Watermolen’ dat in fase 1 werd gerealiseerd

lukkig zijn de beide oprichters van BVR, Jack

aan de Willem Dreeslaan. BVR verwacht fase

en Ad Vromans, er om ons waar nodig met

2 medio 2014 op te leveren.

advies op maat terzijde te staan. We hebben

info: www.waterlandroosendaal.nl

veel vertrouwen in de toekomst en met ons
ook de medewerkers. Op dit moment is er op

Lindehoek

alle bouwplaatsen weer volop bedrijvigheid.

Met de afbouw van appartementencomplex

Daar gaan we voor!”

De Lindehoek op de hoek Dr. Schaepmanlaan/
Van Beethovenlaan, bouwt BVR voor de

Tonny Vromans / Peter Suijkerbuijk
directieteam BVR Groep BV

tweede keer een project af alls gevolg van
een faillissement. Uitvoerder Ad Aarts:

Afbouw Lindehoek

Opdrachtgever

Aramis
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Suijkerbuijk Bouw & Services restaureert De Pelmolen en IJsfabriek De Noordpool
Architect Marcel Snellenberg (Rienks Architecten, Breda)

worden doorgevoerd. Daar komt bij dat ook

”Behoud door verandering”

voor gemeentelijke- en rijksmonumenten het
Bouwbesluit van toepassing is. Ontheffingen
zijn mogelijk, maar dan betreft dat meestal
details. In het geval van veiligheid en milieu
zijn ontheffingen - terecht - uit den boze.”
Oud en nieuw
Karakteristiek voor de ’nieuwe’ Pelmolen is
de samenhang tussen oud en nieuw. Met
name de oude balkenconstructie is in het
ontwerp bewaard gebleven. Waar deze
bouwtechnisch niet voldeed aan de eisen, is
met behulp van o.a. stalen balken voor een
oplossing gezorgd.
”Het mooie is dat je nu heel goed ziet wat
oud is en nieuw. Om het pand functionaliteit
terug te geven, moest veel gebeuren. Zo is
een authentieke trap verplaatst en zijn er

Architect-directeur Marcel Snellenberg (48) is niet alleen de maker van het restaurantie-

ramen in dak en zijgevel aangebracht. Om

ontwerp van de ’Pelmolen’ en ’IJsfabriek De Noordpool’, maar ook gebruiker. Want enkele

op de eerste verdieping een betonnen vloer

weken na de oplevering betrok Rienks Architecten de twee bovenste verdiepingen van De

te realiseren zonder de oude balken op de

Pelmolen aan de Jan van Polanenkade 26 B1 in hartje Breda. Marcel Snellenberg over de

begane grond aan het zicht te onttrekken,

restauratie van de twee monumentale panden in opdracht van NV Stadsherstel Breda.

is boven deze balkenconstructie een vloer

NV S TA D S H E R S T E L B R E D A

aangebracht. Het project is dan ook het best
Monumenten

omdat het voorste deel van het gebouw

te typeren als ’behoud door verandering!’

”Toen ik De Pelmolen voor het eerst bezocht,

in het verleden dienst had gedaan als offi-

Hoewel we vaker restauraties doen, was dit

was het er vrij donker, rook het muf en hadden

cierswoning. De Pelmolen dateert van 1687

project heel bijzonder. Ik ben daarom zelf

houtwormen zich over de houten balken

en is voor diverse doeleinden ingezet. Zo heeft

vaak gaan kijken tijdens de bouw en heb veel

ontfermd. Kortom, er was volop werk aan

defensie het pand geruime tijd ook gebruikt

van Suijkerbuijk Bouw & Services geleerd.

de winkel. Tegelijkertijd zag ik echter ook de

als opslagruimte en magazijn. Later heeft de

Papier en werkelijkheid zijn bij restauraties

mogelijkheden en de bijzondere uitdaging om

Bredase politie er gestolen fietsen opgeslagen.

niet altijd elkaars gelijken. Dan is overleg en

ermee aan de slag te gaan. Vreemd genoeg

Een bestemmingswijziging, inclusief de tijd

samenwerking een must. Ik kijk met veel

hadden de panden een woonbestemming,

die voor zo’n procedure staat, moest dus

plezier terug op de samenwerking met BVR.”

Foto’s (3 x onder): Riesjard Schropp
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Kees Pasveer nieuwe bedrijfsleider BVR Bouw BV

Bouwen in Etten-Leur

Oplevering BonAparte
Etten-Leur eind 2013
Het kleinschalige, maar daarom niet minder
unieke project BonAparte in Etten-Leur
wordt eind 2013 opgeleverd. In verband
met de doorstart van BVR is de bouw van
het project begin juni jl. weer opgepakt.
Sluitstuk
BonAparte is te vinden op de hoek Oude
Bredaseweg/Anna van Berchemlaan en
vormt het sluitstuk van het heringerichte
centrum van Etten-Leur. Het gaat om drie

”De juiste man of vrouw op de
juiste plaats maakt het verschil”

exclusieve stadswoningen met daktuin en
twaalf appartementen met groot balkon en
een gezamenlijke binnentuin. Alle woningen
en appartementen krijgen een carport op
een afgesloten eigen terrein. Op de begane
grond komen commerciële ruimten.Deze

BVR Groep BV kent twee werkmaatschappijen:

sector moeilijker gaat, zie je dat misschien niet

kunnen worden zowel gehuurd als gekocht

Suijkerbuijk Bouw & Services en BVR Bouw.

zo, maar ketenintegratie, ICB in het bijzonder,

worden.

Voor laatstgenoemde BV is Kees Pasveer

wordt toekomst”, legt Kees Pasveer uit.

(49) als nieuwe bedrijfsleider aangetrokken.

Verkoopinformatie

Daarmee is hij verantwoordelijk voor o.a. de

Speerpunt

Momenteel is er nog één appartement en één

nieuwbouwbouwprojecten Campus Cultura

Van het feit dat opdrachtgevers niet zomaar

woning te koop. De overige wooneenheden

in Zierikzee, Waterland en De Lindehoek in

waar voor hun geld willen zien, maar vooral de

zijn verkocht. Voor de commerciële ruimten

Roosendaal en De Landrijt in Eindhoven. Zijn

garantie willen dat beschikbare budgetten echt

worden onderhandelingen gevoerd met

komst naar BVR is tevens zijn rentree, want

efficiënt worden besteed, is Kees Pasveer zich

potentiële huurders/kopers.

enkele jaren geleden was hij eveneens voor

bewust. De nieuwe bedrijfsleider daarover:

Verkoopinformatie en gebruik commerciële

BVR actief. Toen als directeur productie.

”De oplossing is dat ook opdrachtgevers als

ruimten: Heijblom Makelaardij, Markt 17,

partner in de bouwketen participeren. Dit is

Etten-Leur, tel.: 076 504 15 00 en/of www.

Ketenintegratie/ICB

al lang geen primeur meer. Niet alleen bij ons,

heijblommakelaardij.nl.

”BVR is een kwalitatief goed bedrijf met veel

maar ook elders zijn daar voorbeelden van

Informatie is ook te vinden op de website

vakkennis en motivatie onder de medewerkers.

te geven. Het zal geleidelijk gaan, zoals in de

van BonAparte: www.bonapartewonen.nl.

De projectleiders en hun projectteams zijn

bouw veel geleidelijk gaat, maar ik weet dat

sterk op de praktijk gericht en hanteren een

BVR aan opdrachtgevers die de meerwaarde

no-nonsens mentaliteit die mij erg aanspreekt.

van een dergelijke samenwerking inzien, heel

Het is belangrijk om deze aanpak ook in de

veel te bieden heeft. ICB is voor mij dan ook

contacten met opdrachtgevers en partners

een speerpunt. Uiteraard naast de overtuiging

aan de dag te leggen. We leven nu eenmaal in

dat het belang van het bedrijf, dus de mensen

een tijd waarin de juiste man of vrouw op de

binnen de organistie, voor alles gaat. Een goed

juiste plaats het verschil maakt. Dat geldt ook

bedrijf beschikt over onmisbare schakels. Daar

voor vernieuwing en innovatie. Nu het in de

moet en wil ik zuinig op zijn!”

Blauwdruk
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Het nieuwe doorgestarte BVR heet officieel:
BVR Groep BV. De bedrijfsnaam BVR, een
begrip in Zuid-West Nederland, is gebleven.
De letters vormen sinds 1984 de afkorting
van Bouwmaatschappij Vromans Roosendaal.
Sinds de oprichting is er veel gebeurd. Het
bedrijf groeide uit tot een organisatie van meer
dan 300 personeelsleden in 2005, het jaar
waarin oprichter Jack Vromans ’zijn’ BVR middels
een Management Buy Out model verkocht.
Tegenslag was er ook, mede als gevolg
van de crisis. Zo viel begin dit jaar het
doek voor BVR-Groep NV. Inmiddels is
alom bekend dat de families Vromans
en Suijkerbuijk een doorstart hebben
gerealiseerd. Het zorgde ervoor dat
BVR weer aan het bouwen is en het
bracht Jack Vromans terug van
weggeweest, als adviseur.

Jack Vromans:

”Ik doe dit niet voor mezelf,
maar voor de werkgelegenheid
van de mensen”

d
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Adviseur Jack Vromans tijdelijk terug van weggeweest

Met de eerste fase van de doorstart achter

doorstarten met zoveel mogelijk mensen en

onze bouwplaatsen nu stil liggen, terwijl er

de rug - op nagenoeg alle bouwplaatsen

BVR opnieuw op de kaart zetten.”

weer gewoon gewerkt wordt en we ons al

wordt weer gewerkt! - is Jack Vromans met

Nadat het personeel van het oude BVR op 13

weer richten op het verkrijgen van nieuwe

natuurlijk alle overige mensen druk in de

februari 2013 officieel te horen kreeg dat er

opdrachten. Structureel scoren doe je door

weer om het familiebedrijf weer vast en

surseance van betaling was aangevraagd en

je naast kwaliteit en visie te onderscheiden in

stevig op de rails te krijgen. Vooruitkijken en

er op 20 februari bekend werd gemaakt dat

product- en procesinnovatie. Deze ingrediën-

voortbouwen op de innovatieve kracht van

de surseance was omgezet in een failissement,

ten zorgen voor een verantwoorde en lagere

het bedrijf heeft prioriteit. Jack Vromans is

kon twee dagen later op 22 februari worden

kostprijs. Dat bereik je niet door sec de

immers niet de man om lang stil te staan bij

medegedeeld dat de families Vromans en

goedkoopste prijs aan te bieden. De regels

wat geweest is en wat volgens hem anders en

Suijkerbuijk bezig waren met een doorstart.

die we in Europa kennen op het gebied van

beter had gemoeten.

Jack en Ad Vromans waren daarbij aanwezig.

aanbesteden, werken puur op prijs gebaseerde

”Kansen, continuïteit, vernieuwing en werk-

”Het blijft dan ook jammer dat het faillissement

aanbiedingen in de hand. Gaan voor kwaliteit

gelegenheid liggen in de toekomst. Daar ligt

niet kon worden voorkomen. BVR is immers

kost nu eenmaal meer dan kiezen voor sec de

de uitdaging voor het nieuwe BVR. Laten we

groot geworden door zich als slagvaardige en

goedkoopste prijs. En met kwaliteit bedoel

hierbij echter niet vergeten dat het de mensen

creatieve marktspeler te onderscheiden en op

ik zoals gezegd dus niet alleen de kwaliteit

achter de naam van het bedrijf zijn die BVR

het gebied van vernieuwing voorop te lopen.

van het uiteindelijke product, maar ook de

opnieuw levensvatbaarheid geven. Van

Daarom is het niet vreemd dat we de draad

kwaliteit van het proces van ontwerp tot en

steeds groter belang wordt de houding van

volgens dit principe weer hebben opgepakt.

met oplevering. Het is ook om die reden dat

bouwers naar opdrachtgevers. Want waar

Voor alles geldt echter dat we BVR opnieuw

we onze innovatieve kennis en vaardigheden,

opdrachtgevers recht hebben op een optimale

als familiebedrijf een gezicht willen geven.”

zoals BIB, ICB en Reno+, nadrukkelijker com-

prijs en een lagere prijs, moeten bouwers de

municeren. Daarin zijn we namelijk niet alleen

gelegenheid krijgen om dat te bewerkstelligen.

Gezond bedrijf

sterk, maar hebben we opdrachtgevers veel

Het aandragen van innovatieve oplossingen

Naast de enorme motivatie en inzet van de

meerwaarde te bieden, juist waar het gaat

door bouwers aan opdrachtgevers is daarbij

mensen die bij het nieuwe BVR werken, wijst

om financieel voordeel en zekerheid, want

een must. Vaak is dat echter vanwege de aan-

Jack Vromans met nadruk ook op de uitste-

bouwen wordt dan bouwen binnen budget

bestedingsprocedures niet mogelijk. Speciale

kende financiële conditie van het bedrijf nu.

voor de allerhoogste kwaliteit.”

aandacht is er binnen BVR dan ook voor op-

”Honderd mensen aan het werk houden, is

leiding en scholing, want vakkennis en ervaring

geen sinecure. Toch heb ik er alle vertrouwen

Doorstart

staan nu eenmaal mede aan de basis van het

in dat we dit met z’n allen kunnen waarmaken.

Doorstarten na een faillissement vergt de

onderscheid dat je als bedrijf wilt maken.”

En dat komt, omdat dit bedrijf kerngezond

medewerking van curator en vakbond.

is. Procedures, functies, taken, alles is met

”Je moet natuurlijk wel de middelen en moge-

Nieuw gezicht familiebedrijf

zorg en beleid opnieuw op elkaar afgestemd

lijkheden hebben om een echte doorstart te

Toen Jack Vromans BVR in 2005 verkocht en

zonder dingen te overdrijven of aan te dikken.

maken, maar het belang van de werkgelegen-

in 2009 als uitvoerend directeur afscheid nam

Eenvoud en praktisch opereren zijn leidraad.

heid moet in zo’n situatie niet alleen door de

van het bedrijf, kon hij niet vermoeden dat hij

Met twee benen op de grond en de lijnen

vakbond, maar ook door de curator gedragen

jaren later terug zou keren om als adviseur een

binnen de organisatie kort houden, dat is

worden. Een woord van dank aan het adres

doorstart mede mogelijk te maken.

waar we voor gaan. Het vertrouwen dat

van mr. H.J. Alberts van Next Advocaten

”Met zo’n scenario hield niemand rekening.

mensen altijd in BVR hebben gesteld, is door

uit Tilburg en de heer D. Withagen van

Ikzelf ook niet. Toen echter duidelijk werd

het faillissement onder druk komen staan.

FNV Bouw is dan ook zeker op z’n plaats.

dat het met BVR-Groep NV slecht zou gaan

Logisch en begrijpelijk, maar ik zie nu al ver-

Zonder hun inzet en medewerking was dit

aflopen, was er voor mij maar één reële optie:

andering. Zonder dat vertrouwen zouden

niet mogelijk geweest”, besluit Jack Vromans.

Blauwdruk
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Mike Soenessardien verantwoordelijk voor KAM en PZ

Energielabels

BVR labelt gebouwen
Voor wie het (nog) niet
weet, BVR kan en mag
zelf labelen! Energie- en
technisch adviseur Hanno
Schrauwen (46) is namelijk
naast BREEAM-expert ook
EPA-W-maatwerkadviseur.
”Over energielabels is terecht veel te doen,
want een label toont niet alleen hoe zuinig
een gebouw is, maar ook wat beter kan. Van
de isolatie van dak, muren, vloer en ramen

F U N C T I E S K A M - C O Ö R D I N AT O R

EN

PZ

GECOMBINEERD

Ad Vromans (l) en Mike Soenessardien (r)

tot de energiezuinigheid van installaties. En

Slechts een uurtje duurde het voordat Ad

larisadministratie, voorlichtingsbijeenkom-

omdat een energiezuinig gebouw zorgt voor

Vromans zich weer thuis voelde op het

sten, etc. Gelukkig hebben we de trein weer

lagere energierekeningen en een comfortabel

oude nest. Ook de omschakeling van pre-

aardig snel op de rails weten te krijgen.

binnenklimaat is dit belangrijke informatie.”

pensionaris naar interim adviseur ging hem

Wederzijds vertrouwen en afspraken nako-

Dat het ’labelen’ van gebouwen vakkundig

gemakkelijk af. Vroeg op staan was hij immers

men, daar ging en daar gaat het om!”

moet gebeuren, zal niemand verbazen. De

nog steeds niet ontwend en orde op zaken

BREEAM-expert en EPA-W-adviseur van BVR

stellen, is hem sowieso op het lijf geschreven.

Goede basis

over de know-how die daarvoor nodig is:

De enorme berg aan grote en kleine dingen

Mike Soenessardien over zijn nieuwe job:

”EnergiePrestatieAdvisering (EPA) is een

die geregeld moesten worden, was er echter

”Als KAM-coördinator was ik al verantwoor-

instrument om gebouwen energetisch te kwa-

niet minder om. Tegelijkertijd lag er nóg

delijk voor de kwaliteit, arbeidsomstandighe-

lificeren. Alleen een gecertificeerd EPA-

een belangrijke taak: het inwerken van Mike

den en zorg voor het milieu binnen BVR. Dit

adviseur mag, na een gedegen opleiding en

Soenessardien als PZ-functionaris. Een functie

heeft veel raakvlakken met PZ en boven-

cito-examen een energielabel opstellen en af-

die Mike combineert met zijn ’oude’ job bij

dien, Ad zei het al, ken ik de mensen en

melden. Een Maatwerkadviseur volgt daarna

BVR: KAM-coördinator. Ad Vromans:

andersom. Dat is een goede basis. Naast

een extra opleiding om ook verbetervoorstellen

”We zochten iemand die goed ligt bij het

de continuering van de certificaten voor

te mogen en kunnen doen. Daarnaast

personeel. De combinatie KAM-PZ belooft

ISO, VCA**, FSC, Officieel Leerbedrijf,

heeft BVR al vroeg ingezet op een totale

een efficiënte match te worden. Niet in de

SKB en Bewuste Bouwer zijn er nog meer

interne en externe advisering op het gebied

laatste plaats, omdat ik deze taken in het

belangrijke speer- en aandachtspunten. Het

van Duurzaamheid. BREEAM-NL en GPR-

verleden zelf met succes heb gecombineerd.

opleidingsplan moet opgepakt worden en

Gebouw zijn instrumenten om gebouwen

Bij een personeelsbestand van ca. 100 me-

alle functies die we na de doorstart kennen,

Duurzaam te kwalificeren. Tevens worden

werkers is zo’n ’combi-functie’ heel goed

moeten omschreven worden. De organisatie

PassiefHuis-(PHPP) en EPC-berekeningen in

te doen. Wanneer het aantal mensen weer

is compacter en een deel van de taken is ge-

eigen huis gemaakt. Hierdoor kunnen we

gaat groeien, zal er op termijn iemand bij

combineerd en anders georganiseerd. Ver-

dus snel opschakelen en opschalen bij zowel

moeten, maar zover is het nog niet. Het is

der liggen er nog andere zaken op mijn PZ-

interne als externe opdrachten. Met het oog op

goed dat Mike er meteen vanaf de doorstart

bordje, o.a. de personeelsgids en het upgra-

bijvoorbeeld (particuliere) woningverbetering

bij is, want alleen al hele simpele dingen zoals

den van het kleding en PBM-pakket. Gelukkig

is dat efficiënt en praktisch, omdat BVR als

telefoon, gas, water, licht, internet, koffie,

kan BVR terugvallen op goede adviseurs en

bouwer een totaalpakket kan aanbieden.”

thee en ga zo maar door, moesten allemaal

adviesbureau’s. Dat is een zekerheid extra,

Voor info over energie-, duurzaamheidslabels

opnieuw worden geregeld. Ook geldt dat

want nu gaat het erom alles correct te

en woningverbetering: 0165 63 12 82 (Hanno

voor arbeidsovereenkomsten, leaseauto´s, sa-

regelen en efficiënt te stroomlijnen.”

Schrauwen).
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Realisatie ’Landrijt’ nog steeds op schema: oplevering 6 februari 2014.

Bart Smits

Bart Smits, projectmanager vastgoed en bouwzaken Archipel (Eindhoven):

Landrijt

”Doorstarten met BVR geen probleem,
maar dan wel met dezelfde mensen!”

Verpleeghuis Landrijt biedt gespecialiseerde

Welgeteld 18 werkdagen, ook nog eens in een periode waarin er van een aantal vorstverlet-

plaats en is Landrijt kenniscentrum. Al met

dagen sprake was, bedroeg de vertraging die het project ’Landrijt’ aan de Drosserstraat

al gaat het om 150 plaatsen voor psychoge-

in Eindhoven opliep. Oorzaak was het faillisement van BVR-Groep NV. Bart Smits (55),

riatrische cliënten, 55 plaatsen voor somatische

projectmanager vastgoed en bouwzaken van opdrachtgever Archipel, is blij met de doorstart

cliënten en 49 plaatsen voor dagbehandeling.

van het nieuwe BVR: ”We zijn op basis van een goed wederzijds gevoel aan het avontuur

”Onze zorgverlening varieert van thuiszorg

begonnen en dan is het ook mooi wanneer je met een doorstart van de aannemer de draad

tot gespecialiseerde verpleeghuiszorg. Dat is

samen weer op kunt pakken. Voorwaarde was wel dat BVR opnieuw met dezelfde mensen

heel breed. Dagelijks zijn we 1.250 intramurale

aan de slag zou gaan. Bij Archipel hechten we aan goede samenwerking. De relatie met de

en 1.750 extramurale cliënten van dienst met

mensen van BVR was goed en dat wilden we zo houden. Toen we met Jack Vromans over de

zorg, welzijn en wonen. Goede en duurzame

continuëring van het werk aan tafel zaten, waren ook de uitvoerder en de projectleider van de

accommodatie is dus een must. Landrijt vol-

partij. Dat voelde goed en vertrouwd! Geen probleem dus voor Archipel!”

doet aan die criteria. We kijken nu al uit naar

zorg aan bijzondere doelgroepen met verschillende vormen van dementie en andere cognitieve problemen. Ook vindt dagbehandeling

de dag van oplevering”, besluit Bart Smits.
Vertrouwen

belangrijk. Dat is nu eenmaal inherent

”Toen besloten werd het oude en gedateerde

aan het aanbestedingstraject waar je als

psychogeriatrische verpleeghuis ’Landrijt’ te

opdrachtgever voor kiest, maar daarnaast

slopen en vervangende nieuwbouw te reali-

gaat het ons ook om de match die je met

seren, zijn er ten behoeve van de onderhandse

elkaar hebt. Wederzijds vertrouwen is immers

aanbesteding uitgangspunten geformuleerd.

dé basis voor efficiënt samenwerken. Daar

BVR was één van de vijf geselecteerde

hechten wij aan. Mogelijke verdere samen-

hoofdaannemers die we voor een prijsopga-

werking met BVR in de toekomst acht ik om

ve hebben uitgenodigd. Natuurlijk is prijs

die reden niet uitgesloten.”

Blauwdruk
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Onderhoud, renovatie, verbouwingen in Dordrecht
Sinds 2011 is Suijkerbuijk Bouw & Services het
vaste onderhoudsbedrijf voor het ca. 50.000 m2
tellende complex van Fortress en Vechtfort CV

Waterland druk bezocht

Veel bezoekers
Dag van de Bouw

aan de Kamerlingh Onnesweg 1 in Dordrecht.
Op het terrein, waar Drechtwerk is gevestigd,
gaat het om dagelijks onderhoud, renovaties en
verbouwingen van kantoren en hallen.
Hiervoor is continu (minimaal) één medewerker
van Suijkerbuijk Bouw & Services op het complex
gestationeerd. Project- en vastgoedmanager
ing. H.G. Kaijser (70), tevens gebouwenbeheerder
voor Drechtwerk, Fortress en Vechtfort, over
Suijkerbuijk en het belang van goede afspraken.

Ing. H.G. Kaijser (Fortress/Vechtfort/Drechtwerk):

”Als iedereen doet wat hij moet doen,
hebben we het allemaal gemakkelijk...!”

Op zaterdag 1 juni 2013 vond voor de

SUIJKERBUIJK BOUW & SERVICES

achtste keer op rij de landelijke ’Dag van
Toen ing. H.G. Kaijser in 2008 in dienst kwam bij Fortress en Vechtfort CV leidde dat ertoe dat hij

de Bouw’ plaats die onderdeel is van de

werd aangesteld als projectmanager voor dit grote complex om de nieuwe invulling van terrein

imagocampagne ‘De Bouw maakt het’ van

en gebouwen ter hand te nemen. Door zijn jarenlange ervaring als (project)directeur, opgedaan

Bouwend Nederland. Ook BVR was van de

in zowel eigen land als ver daarbuiten én zijn enorme netwerk, heeft hij het merendeel van het

partij en stelde bouwproject Waterland open

heringerichte complex in nauwe samenwerking met een aantal door hem geselecteerde (onder)

voor het grote publiek. Al met al kwamen

aannemers weten te realiseren. Eén van de bedrijven waar hij mee samenwerkt is Suijkerbuijk

zo’n 350 belangstellenden een kijkje nemen

Bouw & Services. Naar grote tevredenheid zoals blijkt. De heer Kaijser:

achter de bouwhekken en kregen zij onder

”Samenwerken is een kwestie van afspraken maken en die nakomen. Drechtwerk is weliswaar

begeleiding een rondleiding over het terrein.

geen eigenaar meer van het complex, maar is er als sociale werkplaats met 1.850 werkende

Landelijk laten deelnemende bouwbedrijven

mensen wel gehuisvest. Alleen al het onderhoud ervan vraagt continu aandacht en actie. Dan is

door de grote diversiteit aan bouwdisciplines

het goed een ervaren onderhoudsbedrijf te hebben waar je vertrouwen in stelt, omdat je weet

zien hoe belangrijk de sector is met betrekking

dat dingen niet alleen conform klantspecificatie en geldende Arbo- en milieueisen worden afge-

tot kernwaarden als wonen, werken, mobiliteit,

werkt, maar tevens binnen de afgesproken tijdsplanning. Ook bij verbouwingen en renovatiewerk

recreatie en milieu. Dat de belangstelling voor

speelt deze kwaliteitsgarantie een belangrijke rol. De projectbegeleiding, de kwaliteit van het

de bouw ondanks de moeilijke economische

geleverde werk en de verrregaande flexibiliteit, zorgen voor een vruchtbare samenwerking.”

situatie nog steeds groot is, valt af te leiden uit
de landelijke bezoekersaantallen: 115.000 in

Bijzonder is overigens de werkwijze van de heer Kaijser. De doorgewinterde alleskunner doet
namelijk daadwerkelijk alles zelf. Van bouwtekening, papierwerk en directievoering tot en met
de eindcontrole van projecten en werkzaamheden. Zelfs van een secretaresse wil hij niet weten...
”De essentie van efficiënt onderhoud en bouwen zit in de samenwerking met onderaannemers.
Daarom bied ik hen gratis kantoor- en opslagruimte. Dat is praktisch én efficiënt. Korter kun
je de lijnen namelijk niet maken. Zie het maar als een bedrijvencentrum, maar dan gericht op
een gezamenlijk bouwproject. Als iedereen vervolgens doet wat hij moet doen, hebben we het
allemaal gemakkelijk. Dat is mijn motto en dat geldt voor alle vormen van samenwerking!”

2012 tegen 125.000 in 2013.
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Uniek project ’Campus Cultura’ brengt onderwijs en cultuur samen onder één dak
A.P. (Paula) de Nooijer-van Brummelen

Paula de Nooijer-van Brummelen:

”Campus Cultura staat voor
synergie en perspektief!”
In Zierikzee realiseert BVR in opdracht van de Pontes Scholengroep de ’Campus Cultura’. Het uit
een onderhandse aanbesteding verkregen project, waarvoor de gemeente Schouwen-Duiveland
de middelen beschikbaar stelde, omvat de verbouw van de oude entreehal, de bouw van een
nieuwe ingang en een aantal bouwkundige aanpassingen in het bestaande schoolgebouw.
Aanleiding vormt de inhoudelijke samenwerking tussen Pontes Pieter Zeeman (PRO, VMBO,
MAVO, HAVO, VWO), de enige school voor voortgezet onderwijs op het eiland SchouwenDuiveland, de Bibliotheek Oosterschelde, de Zeeuwse Muziekschool en de Jeugdtheaterschool.
Nieuw perspectief

en architectenbureau Bos uit Baarn. Door op

Paula de Nooijer-van Brummelen is directeur

deze wijze de samenhang tussen onderwijs en

bedrijfsvoering van de Pontes Scholengroep

cultuur te versterken, is een oplossing voor het

waartoe naast de ’Pieter Zeeman’ in Zierikzee

huisvestingsvraagstuk van de participerende

ook de twee vestigingen van het ’Goese

culturele instellingen en de positie van de scho-

Lyceum’ (VMBO, HAVO, VWO, Gymnasium)

lengemeenschap gevonden.”

behoren. Over de clustering van onderwijs en
cultuur zegt ze het volgende: ”Hoewel het nu

BVR

nog meevalt, zal het aantal leerlingen vanaf

Door de tijd die met de doorstart van BVR

2017 sterk verminderen. Dit demografische

gemoeid was, lag de bouw zes weken stil.

verwachtingspatroon heeft ertoe geleid dat we

”Als alles volgens plan verloopt, vindt de ople-

op zoek gingen naar een manier om de school

vering later, maar nog net op tijd plaats. We

voor de toekomst nieuw perspectief te bieden.

waren blij met het bericht van de curator dat er

Het resulteerde in het concept ’Campus

een doorstart in de maak was. Doorgaan met

Cultura’ dat onderwijs en cultuur onder één

dezelfde bouwer had onze voorkeur!”

dak samenbrengt. Een haalbaarheidsstudie en

De Campus Cultura kost 4,2 miljoen euro. Het

een programma van eisen waren uitgangspunt

concept werd eerder met veel succes gereali-

voor de besprekingen met betrokken partners

seerd in Amersfoort en Utrecht.

Blauwdruk
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Bedankt

Directie en medewerkers van BVR Groep BV bedanken onderstaande
relaties voor het vertrouwen en de support bij de doorstart van het bedrijf
Aan de Stegge Graphics
Aberson
ABR
ABV Haukes
All-inn Bedrijfsdeuren
Aluvendo
Ancien Bois
Antwerpen betonpompen
Ansems loodgieters
Aramis Allee Wonen
Archipel Zorggroep
Ashedene
Asselbergs & Klinkhamer
ASVZ
Augenbroe glas
Automotions Groep
BC Bouw
Balvert Betonstaal
BAM Wegen
Beamix
Betaguard
Beelen sloopwerken
Bergheuvel Afbouw Combinatie
Beton Son
Bodima
Bogaard Infra
Bogers Installatieburo
Bosma Beton
Bouwend Nederland
Bouwhulpgroep
Bouwmachine Verhuur Nederland
Bouwmag
Bricscad
Buchinhoren Staalbouw
Brabant Installatie Techniek
Brabotech
Bras L. Installatietechniek
Brefu Funderingstechnieken
Breman Zuid
Brosens Metaalconstructie
Bruynzeel Keukens
Breur Groothandel
Boer kraanverhuur
Canon
Capstone
Cepu Constructions
Comprifalt
Comsoft
Cosina Totaal Vastgoed onderhoud
Van Caam sloopwerken
Destil
Detron
Van Doorn dakspecialist
D&J Verlaar Schilderwerken
DM Suijkerbuijk
De Bont electra
De Jong Thermotechniek
Dikkerboom Betonboringen
Drechtwerk
Driessen Verf
DRV Accountant & Adviseurs

Dubotechniek
Dyade
E en G Bekkers
Easy Liften
Eldon Dakbedekking
Eliens Interieurprojekten
Elkor Elektrotechniek
Euro Aluminium
FEK Metaal
FP-Ruys
Gebr. J&P Oomen
Geelen Beton
Gemeente Roosendaal
Gerwen elektra
Gevier Dales
GGD Hart voor Brabant
Global-e
Goed Wonen Lage Zwaluwe
Gommers Grondwerken
Goorden Elektro
Green Real Estate
Hakron Nunspeet
Hanse Staalbouw
HDO Dakbedekkingen
Hebo Kozijnen
Hendrix Beton Bouw
Henk Jagtenberg
Heras Nederland
Heros Kraanverhuur
Holcim Beton
Houtgroep van Drimmelen
Houtindustrie Veteka
Installatie bedrijf Leenhouts
InterDam Projekts
J&W Bouwpartners
Jacbo Nederland
Jager Tolhoek
Jongmans Metaal
Klok Containers
Johan de Vries Architekten
Johan van Trijp afbouw
Keller keukens
Klok Containers
Kone
Komal raam
Korsmit Bedrijfsvloeren
Kraan Installatietechniek
Krepel Houtindustrie
Kroon Projecten in steen
Kuijlen Kraanbediening
Kuipers Installaties
Lancel Timmerfabriek
Lazeroms Betonstaal
Lelie Zorggroep
Lijmbedrijf Zuid Nederland
Lift Tech
Linda Gewoon Schoon
Lindhout Schilderwerken
LMW Wapeningsstaal
Logus Bergen op Zoom
M.J. van Riel

Machinehandel A. Vergouwen
Manege Den Goubergh
Marmerindustrie Heel
Mart Snijders
Matrix Kozijn
MB Afbouwmontage
MBS Betontrappen
Mebin
Michels parket vloeren
MegaMix Wolst Dordrecht
Modulo
MPL
Multifloors
Nelemans Bouwcenter
Nemesys
Nepro Staal
Nesto Tegelwerken Nederland
Netflex
New Brand Gietvloeren
Next Advocaten
Nicky Huisman Vloerenbedrijf
NOE Bekisting
NormTeq
NV Stadsherstel Breda
O Prognose
Oostelbos Van den Berg
P. Bakx Montage
Pack2Pack
Parkeerbeheer
Plaka
Plug Project Service
Pontes Scholengroep
Prefunko
Prolease
4PS
QX Vastgoed
R2 Constructiebureau Breda
Raab Karcher
Rabobank Roosendaal Woensdrecht
RC Montage
RDH Architekten
Reinaerdt Deuren
Rekkers Schilderwerken
Rienks Architecten Breda
Rojo Steigerbouw
Rooftop Dakbeheer
Saint Gobain Glas Solutions
Scania Nederland
Schellekens & Schellekens
Schetters
Schindler Liften
Schouwburg De Kring
Schrumpf Bouwstoffen
Scorpions
Sealflex
SecNed
SIM staalindustrie
Simson
Singelveste Allee Wonen
SIW Steigerwerken
Snepvangers glas service

SSPB
Stebis
Steenhouwersbedrijf WW van Peer
Stichting Groenhuysen
Strikt Facilitair
Stuc- en Geveltechniek Brabant
Stucadoorsbedrijf Vergoossen
T.Hilkhuysen
Tech Data
Tibuplast
Timmerfabriek Oomkens
Topos Architekten
Topsystemen
Transcarbo
TVL Verhuur
Vakmasters
Vd Velde Rioleringsbeheer
Van de Vin Kozijnen
Van de Water Staalbouw
Van den Bergh Partners Architecten
Van den Heuvel Afbouwgroep
Van der Put Projekt-Installaties
Van der Spek Vianen
Van Iersel Houtimport
Van Sundert Loodgieters
Van Vuuren Grou
Vedeha
Vergoossen Stucadoorsbedrijf
Vergouwen Schilderwerken
VermeulenTrappenfabriek
Victorem Investments
VKP Bouw
Vlasman
Vloertechniek
Voegersbedrijf Schoenmakers
Vorsselmans
Vuren Hawa
VvE De Markant Roosendaal
VvE Matrijs Roosendaal
VvE Roosenhof Roosendaal
VvE Totaalservice
VvE Waterzicht Roosendaal
Wegener Facilitair Bedrijf
Wessels Materieel
Westerveld & Nederlof
Wiegerinck Architecten
Witteveen Reclame
Wonen Breburg
Woningborg
Woonbron
Woonstichting Etten Leur
Wubben Olie Installatie
Wulms Daken
WVH Gevelprojecten
WVS-bedrijven
XS4all
Yourname
Ziggo
ZNI Installatietechniek
Zuid West Lease
Zwembad De Stok

Het bovenstaand overzicht is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan het zijn dat wij relaties vergeten
zijn in het overzicht op te nemen. Daarvoor bij voorbaat onze excuses. Ook voor eventuele zetfouten.

