BV R B O UW G O R I N C H E M

Van alle markten thuis
BVR Bouw Gorinchem is een modern bouwbedrijf dat op
diverse terreinen van de bouw actief is. Projecten worden
in opdracht, in bouwteamverband en op eigen initiatief
gerealiseerd. Bovendien maakt het bedrijf deel uit van de BVR
Groep en wordt er tevens gewerkt voor energiebedrijven.
“No-nonsens, korte lijnen en ‘gewoon’ je
afspraken nakomen. Dat is waar het in de
bouw om draait”, zegt bedrijfsleider Goof van
der Linden. De doorgewinterde bouwman
kent de branche als geen ander en vindt dat
openheid en eerlijkheid naar opdrachtgevers en
medewerkers essentieel zijn voor succes. “Juist
in de bouwnijverheid, waar altijd veel op het spel
staat, gaat samenwerken alleen goed als je elkaar
vertrouwt. Zijn dingen niet helemaal duidelijk
en/of schadelijk voor de samenwerking, dan
maak ik dat bespreekbaar. Ik hecht eraan dat
opdrachtgevers weten wat ze van ons kunnen
verwachten. Daar ga ik voor!”

waarbij we aan bestaande gebouwen een nieuwe
invulling geven. Zo transformeren we oude
schoolgebouwen tot appartementencomplexen
en buurthuizen tot gebouwen voor commercieel
gebruik. Een bijzondere groep opdrachtgevers
waar we al heel wat jaren voor werken, zijn de
energiebedrijven Joulz, Stedin, TenneT en Eneco.
De werkzaamheden die we voor deze bedrijven
verrichten, variëren van renovatie en onderhoud
tot nieuwbouw. Hierbij onderscheiden we laag-,
midden- en hoogspanningsprojecten, alsook
GOS-projecten. Naast hoge veiligheidseisen
speelt hier ook specifiek vakmanschap een grote
rol.”

Breed actief
Het werkterrein van BVR Bouw Gorinchem is
breed. Van der Linden omschrijft het als volgt:
“We zijn actief op het gebied van de woningbouw
en utiliteitsbouw, maar doen ook veel renovatie-/
onderhoudsprojecten. Daarnaast anticiperen
we op de ontwikkelingen in de markt. Een goed
voorbeeld zijn de zgn. transformatieprojecten

BVR Groep
Als autonome werkmaatschappij maakt BVR
Bouw Gorinchem sinds 2015 deel uit van de
BVR Groep uit Roosendaal. De facilitaire
ondersteuning vanuit deze bouwgroep
heeft BVR Bouw Gorinchem bepaald
geen windeieren gelegd. Niet in de
laatste plaats dankzij de aanvullende
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expertise op het gebied van bijvoorbeeld KAM,
materieel, certificering, projectontwikkeling,
administratie, visualisering, Inno Concept
Bouwen en de samenwerking met de eigen
‘Adviseur Energie en Duurzaamheid’. Van der
Linden: “Deeluitmakend van het grotere geheel
hebben we opdrachtgevers meer te bieden. Om
die reden onderscheiden we ons in de markt niet
alleen op het gebied van duurzame samenwerking,
flexibiliteit, daadkracht en innovatie, maar
ook waar het gaat om totaalbouwprojecten:
Design, Build (Construct), Finance, Maintain
en Operate. We doen dit op basis van eigen
kracht en eigen initiatief binnen de groep. Dat
spreekt opdrachtgevers aan en geeft bovendien
vertrouwen. Wie eens vrijblijvend van gedachten
wil wisselen over eventuele (ver)bouw- en/of
renovatieplannen, hoe vaag of pril ook, is
van harte welkom. Een belletje of mailtje
is al voldoende.”

GORINCHEM IN BUSINESS 29

