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Tonny Vromans / Peter Suijkerbuijk:

“Al 35 jaar een begrip in de bouw!’
Met deze uitgave van de Blauwdruk staan we stil bij het feit dat we als BVR Groep al 35 jaar een
begrip zijn in de bouw. Het is dan ook een historische vogelvlucht die u als lezer, maar ook onszelf als ontwikkelaar en bouwer, doet stilstaan bij een periode die naast vele hoogtepunten ook
enkele dieptepunten kende. Zoals het faillissement van BVR-Groep nv in februari 2013, enkele
weken later al weer gevolgd door de start van ons huidige BVR. Het zijn de perioden vanaf de

Colofon

oprichting in 1984 tot aan de verkoop van BVR in 2005 en vanaf bovengenoemde start van BVR

Blauwdruk

beste uit bedrijf en medewerkers naar boven te kunnen halen.

Groep bv in maart 2013 tot anno nu, waarin de kracht van het familiebedrijf heeft laten zien het

is een kwartaaluitgave van BVR Groep BV
uit Roosendaal en wordt in een oplage van

Wij realiseren ons dat we de bereikte resultaten nooit zouden hebben kunnen realiseren zonder

ongeveer 3.500 exemplaren verspreid onder

de inzet, kennis en motivatie van onze medewerkers, toen en nu. Daarom is een woord van dank

relaties, ICB-partners en medewerkers van

aan hen op z’n plaats. Ook onze relaties zoals bouwpartners en opdrachtgevers bedanken wij

BVR Groep BV.

voor de samenwerking en het in ons gestelde vertrouwen als ontwikkelaar/bouwer. Uiteraard

Vormgeving 100%, Etten-Leur

hopen wij dit alles in de toekomst te kunnen continueren.

Tekst/dtp Witteveen Reclame
Fotografie Witteveen Reclame, BVR Groep

In deze speciale uitgave van de Blauwdruk verhalen diverse mensen over BVR. Allen vanuit hun

Druk

eigen invalshoek. Het zijn dan ook hun ervaringen, herinneringen, statements en gevoelens die

Drukkerij Altorffer

Info advertenties 0165 - 63 11 11

de ‘continuing story of BVR’ tot de verbeelding laten spreken. Wij als directie zijn trots op dit BVR
en beseffen dat velen met ons dat ook zijn. Stilstaan bij hoe het begon, wat er in de loop der jaren
is gebeurd en wat BVR voor mensen betekent en andersom, daarover gaat deze special.
Tot slot wensen we onze lezers veel leesplezier met deze speciale uitgave van de Blauwdruk.

www.bvrgroep.nl
www.innoconceptbouwen.nl

Tonny Vromans / Peter Suijkerbuijk | directie BVR Groep BV
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Aandeelhouders: Linda Jurgens-Vromans, Tonny Vromans en Peter Suijkerbuijk

“Positieve uitstraling familiebedrijf voelbaar”
Linda Jurgens-Vromans, Tonny Vromans en
Peter Suijkerbuijk zijn de aandeelhouders van
BVR Groep bv. Voor Peter en Tonny geldt ook
dat ze als bedrijfsdirecteuren verantwoordelijk
zijn voor de dagelijkse gang van zaken.
Terug van weggeweest
“Toen in maart 2013 BVR Groep bv van start
ging, waren we uiteraard erg verheugd over het
feit dat we weer verder konden. Toch was er bij
mij tegelijkertijd ook het besef dat er veel op het
spel stond. We hebben de lopende projecten
uit het faillissement van BVR-Groep NV kunnen
kopen, maar daarmee hadden we de werken
nog niet terug. Daadwerkelijk afbouwen, moest
V.l.n.r.: Tonny Vromans, Linda Jurgens-Vromans en Peter Suijkerbuijk

namelijk nog met de opdrachtgevers overeen
gekomen worden”, legt Peter Suijkerbuijk uit.

Allround bedrijf

Tevreden medewerkers

Tonny Vromans: “Die werken waren hard

Sinds de start in maart 2013 groeide het aantal

Peter Suijkerbuijk: “Het tevredenheidsonder-

nodig om omzet te kunnen genereren. Het

werkmaatschappijen van 2 naar 5. De overna-

zoek dat we onder de medewerkers hebben la-

lukte ons, mede dankzij de inzet van Jack en Ad

mes van de failliete bedrijven Rasenberg Bouw

ten uitvoeren, laat zien dat de mensen die bij

Vromans, om 14 van de 16 projecten af te bou-

uit Breda in 2014 en Aannemersbedrijf H. Pel-

ons werken BVR als een open en prettige orga-

wen. Het betekende ook dat we ons opnieuw

likaan uit Gorinchem in 2015, resulteerden in

nisatie ervaren. We stellen de medewerker als

moesten bewijzen en de onderaannemers en

de oprichting van resp. BVR Bouw Rasenberg

mens centraal, o.a. met goede secundaire ar-

leveranciers mee moesten zien te krijgen. Dat

bv en BVR Bouw Gorinchem bv. Medio decem-

beidsvoorwaarden, maar eveneens met ons

is allemaal gelukt. Het eerste jaar, 2013, heb-

ber 2016 werd de afdeling projectontwikkeling

eigen werknemersfonds en een fonds voor bij-

ben we daardoor een winst kunnen realiseren

omgezet naar BVR VastgoedOntwikkeling bv.

zondere lasten. Ook hebben we interessante

van ruim 1 miljoen euro.” Na de afbouw en

Tezamen met BVR Bouw bv en Suijkerbuijk

projecten waar je als medewerker met recht

oplevering van de uit het faillissement gekochte

Bouw & Services bv zijn alle disciplines bin-

trots op kunt zijn. Mensen krijgen een stuk ver-

projecten, werd het moeilijker. Niet in de laatste

nen de bouwgroep vertegenwoordigd. Tonny

antwoordelijkheid. Dat wordt op prijs gesteld.”

plaats, omdat de economische crisis nog steeds

Vromans: “De thema’s van onze jaarverslagen

Uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek

niet voorbij was. Weliswaar werden er zwarte

verwijzen naar de groei van bedrijf en expertise

blijkt verder dat zelfontplooiing bij veel me-

cijfers geschreven, maar pas in 2017 steeg de

die we de afgelopen jaren hebben laten zien.

dewerkers een hoge prioriteit heeft. Linda Jur-

netto winst naar bijna een half miljoen euro om

Thema’s waren bijvoorbeeld Totaalbouw (De-

gens-Vromans hierover: “Medewerkers kunnen

in 2018 door te groeien naar ruim 900 duizend

sign, Build, Construct, Finance en Maintain),

bij ons groeien in functie en/of projecten reali-

euro. Linda Jurgens-Vromans ziet de stijgende

Transformeren, Vastgoed- & Gebiedsontwik-

seren waar men veel van kan leren. Steeds

lijn niet los van de inzet en expertise van de

keling en Wonen & werken met hernieuwbare

meer mensen vinden het bijvoorbeeld belang-

medewerkers: “De positieve uitstraling van het

energie. Het laat tevens zien waar we als bouw-

rijk om ouderschapsverlof op te nemen of om 4

familiebedrijf is er voelbaar. Dat werkt in alles

groep staan en waar onze strategische doelstel-

in plaats van 5 dagen per week te werken. Dat

door. Op de bouwplaats en op kantoor. Het

lingen, naast o.a. continuïteit, werken met ICB

kan bij BVR.” Veel medewerkers staan dan ook

oude BVR-gevoel is terug van weggeweest. Dit

en meer omzet halen uit partnerprojecten, op

op het standpunt dat wat ze voor BVR doen,

houdt de lijnen tussen bedrijf en medewerkers

zijn geënt. We zijn een allround bedrijf voor een

gedaan wordt voor de goede zaak. Een mooier

extra kort. Dat is voor alles prettig werken!”

brede doelgroep.”

compliment kan een werkgever niet krijgen!
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Na 35 jaar nog steeds een begrip

Vanaf 1997 één bedrijfslogo voor alle BVR-bedrijven
Het huidige bedrijfslogo van BVR Groep bv en de werkmaatschappijen zag in 1997 het levenslicht.
Tot die tijd beschikten de werkmaatschappijen over een eigen bedrijfslogo. Het logo waar alles mee
begon, bestond uit de cirkel met de letters BVR. Separate bedrijfslogo’s zijn o.a. gebruikt voor de
werkmaatschappijen: Bouw Ontwikkelingsadvies Roosendaal bv, Bouwmaatschappij BakkerBennebroek bv, Sterwoning bv, Stershowroom bv en BVR Midden Brabant bv.

Bouwmaatschappij
Vromans Roosendaal BV
1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

heden

Historische vogelvlucht
Op 6 augustus 1984, ruim 35 jaar geleden, begonnen Jack en Ad Vromans in Roosendaal een

vernieuwende en no-nonsense bouwgroep

bouwbedrijf: Bouwmaatschappij Vromans Roosendaal bv. Met de geboorte van het bedrijf werd

die op veel terreinen van de bouwnijverheid

tegelijkertijd de afkorting ‘BVR’ een feit. Het is deze afkorting die in de loop der jaren tot de ver-

actief is...!’ Het streven om zo vernieuwend

beelding is blijven spreken, want na meer dan 35 jaar is BVR nog steeds een begrip!

mogelijk te opereren, is in diverse wapenfeiten

L’H I S T O I R E

terug te vinden. Zo behaalde de bouwgroep
Hoofdaannemer

drijfsovernames. Zo traden Bouwmaatschappij

in 1995 als eerste West-Brabantse bouwon-

Door de groei en omvang van de opdrachten

Bakker-Bennebroek bv in 1992 en Hofbouwmij

derneming het ISO 9001 certificaat. Bijna

werd de status van onderaannemer al vrij snel

bv in 1998 toe tot de bouwgroep. De oprichting

gelijktijdig werd het VCA certificaat behaald.

na de start ingeruild voor die van hoofdaanne-

van nieuwe bedrijven, al dan niet vanuit strate-

Ook de introductie in 1994 van SterWoning:

mer. Een belangrijke wijziging in de bedrijfs-

gische motieven, bleef niet achter. SterWoning

ontwerp je eigen (vrijstaande) woning met

strategie en organisatie van het bedrijf betrof

bv in 1993, SterShowroom bv in 1994, BVR

behulp van een aantal doordachte basisont-

de oprichting van Bouw Ontwikkelingsadvies

Midden Brabant bv in 1995, BVR Materieel-

werpen, was een groot succes. Tot aan de

Roosendaal bv (BOR) in 1989. Jack Vromans

dienst bv in 1996, BVR Bouw Breda bv in 2000

eeuwwisseling bleef SterWoning actief. Daar-

zag in dat een bouwer met louter aanbeste-

en BVR Bouw Rotterdam bv in 2007 gingen als

na werd het concept ondergebracht bij de

dingsopdrachten kwetsbaar was. Met BOR, de

nieuwe werkmaatschappijen van start. In 2003

overige werkmaatschappijen.

voorganger van eerst BVR Projectontwikkeling

startte de samenwerking met Aannemersbe-

Een belangrijke procesinnovatie betrof het

bv en later het huidige BVR VastgoedOntwik-

drijf Suijkerbuijk bv dat later werd omgedoopt

zelf ontwikkelde Inno Concept Bouwen dat in

keling bv, begon de ontwikkeling van eigen

tot Suijkerbuijk Bouw & Services bv.

2007 landelijk werd geïntroduceerd. Het was

projecten. Het doel bleef al die jaren hetzelfde:

Eelco Brinkman, de toenmalige voorzitter van

projecten ontwikkelen om te kunnen (blijven)

Innovatie

Bouwend Nederland, die met behulp van een

bouwen! De groei van het bedrijf - het hoogte-

Wie de BVR Groep kent, zal beamen dat inno-

online verbinding bij de officiële introductie

punt dateert van 2004 toen er met ruim 300

vatie de bouwgroep in hoge mate kenmerkt.

‘aanwezig’ was. In 2010 zagen de concepten

medewerkers meer dan 100 miljoen euro werd

Het welkomstwoord op de website legt het als

Zorgeloos kopen/Zorgeloos wonen (5 jaar

omgezet - voert o.a. terug naar een aantal be-

volgt uit: ‘BVR Groep bv is een innovatieve,

garantie op een BVR woning) en RENO+ het
Vervolg zie pagina 8
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Projecten

William de Groote:

“Ook GOR is trots
op 35 jaar bouwen”
In 1999 werd de Gemeenschappelijke Ondernemenings Raad (GOR) opgericht. William de

RBC Stadion, Roosendaal

Groote trad in 2011 toe als lid en is sindsdien
tevens voorzitter. Onlangs begon hij aan zijn
derde termijn.
“De samenwerking met de directie van BVR is uitstekend.
Van tijd tot tijd zijn er best verschillen in visie. Dat is logisch.
Maar tot op heden zijn we er
na goed overleg steeds uitgekomen. De wisselwerking die
De Sponder & De Fakkel, Roosendaal

Landrijt, Eindhoven

er is, heeft tevens in een aantal
succesvolle, gezamenlijke ope-

William de Groote

raties geresulteerd waar zowel bedrijf als medewerkers baat bij hebben gehad en nog
hebben. Dat geldt o.a. voor het Medewerkerstevredenheidsonderzoek. Naast de algehele tevredenheid van medewerkers over BVR is tijdens de Roadshows een aantal knelpunten met
het personeel besproken. In samenwerking met
de GOR zijn deze opgelost.” Andere items gaan
Bravis Ziekenhuis, Roosendaal

De Nieuwe LTS, Dordrecht

over bijvoorbeeld het ziekteverzuim, het up to
date houden van de personeelsgids, de Wet op
de Privacy en een meer flexibele vakantiespreiding. Hiervoor heeft de GOR een stappenplan
gemaakt. William de Groote tot slot: “Als GOR
hebben we onze missie, visie en doelstellingen
in een eigen beleidsplan vastgelegd. Op het
gebied van personeelsbeleid streven we naar
duurzame inzetbaarheid van personeel en het
zgn. boeien en binden: het behouden van de
mensen die bij BVR werken. Belangrijk is verder

Da Vinci College, Roosendaal

de aandacht voor het contact met de achterban. Een vierde punt van aandacht betreft de
beleidsvoering van BVR met het oog op toekomstige projecten. De GOR staat voor de belangen van medewerkers. We zouden dit echter
niet kunnen doen zonder de samenwerking met
de directie. Ook voor ons is 35 jaar bouwen een
prestatie om trots op te zijn. Proficiat BVR!”

Suiker Unie, Dinteloord

Kabeltuin, Middelharnis

Blauwdruk
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BVR Groep bv anno juli 2019 (een aa

Al 35 jaar een beg

7

n aantal medewerkers was verhinderd)

begrip in de bouw!
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Frans Witteveen (Witteveen Reclame) over BVR:
Vervolg van pagina 4 - Historische vogelvlucht

levenslicht, waarna in 2012 ook de overige BVR
Plusconcepten, zoals o.a. BVR Woon+ en BVR

“Besmet met het BVR-virus...”

Dubo+, werden gepresenteerd. In de tussentijd

Het was in het voorjaar van 1989 toen ik Jack

een verdere, langdurige samenwerking was ge-

werd tevens in de expertise op het gebied van

Vromans op een van ‘zijn’ bouwplaatsen ont-

legd en duurt nog steeds voort! In de loop der

energie- en duurzaamheid geïnvesteerd. Het

moette. BVR bestond toen 5 jaar. Ik was er

jaren zou ik door de diversiteit van mijn werk-

resultaat is een eigen Adviseur Duurzaamheid,

om foto’s te maken van het in aanbouw zijnde

zaamheden heel veel te weten komen en leren

Energie, Techniek en Regelgeving. Vanaf de

bedrijfspand van een van mijn opdrachtge-

over de bouwnijverheid als zodanig en over

start in 2013 beschikt BVR Groep bv bovendien

vers. Jack was de bouwer. Het hoogste punt

BVR in het bijzonder. Voor een deel door de

over de certificaten: Bewuste Bouwers, Excel-

was bereikt. Tijd dus om de vlag te hijsen...

vele contacten met medewerkers, maar daar-

lent Concept en Klantgericht Bouwen. In 2014

Na afloop van de korte ceremonie raakten we

naast ook door de artikelen over projecten en

werden hieraan toegevoegd ISO 14001, CO2

aan de praat. Of ik van de krant was... Niet

de interviews met relaties van de bouwgroep.

Prestatieladder niveau 5 en BREEAM NL.

dus. Toen ik Jack had uitgelegd dat ik een half

Dit alles vormde meer dan eens de input voor

jaar eerder een reclamebureau was begon-

de eigen kwartaaluitgaven: de BOUWinfo

Familiebedrijf

nen, nodigde hij mij uit om te komen praten.

(15 jaargangen: 1993-2008) en de Blauwdruk

In 2005 komt het tot een Management Buy

Zo gezegd, zo gedaan. Er moest o.a. een aantal

(2009-heden). Daarnaast is de kennis die ik

Out. Daarmee is BVR-Groep NV een feit en

folders worden gemaakt. Het werd het begin

over branche en bedrijf vergaar(de) ook terug

houdt het familiebedrijf op te bestaan. Helaas

van een duurzame samenwerking waarin het

te vinden in jaarverslagen, websites, folders, het

is in februari 2013 het faillissement van de NV

wederzijds vertrouwen tussen twee, toen nog

maandelijkse (digitale) personeelsblad, etc.

niet te voorkomen. Het zijn de families Vromans

relatief jonge ondernemers van ca. 37/38 jaar,

en Suijkerbuijk die besluiten een nieuwe start te

centraal stond. Nu, ruim 30 jaar na dato, ben

BVR-gevoel

maken. Eén maand later wordt, mede dankzij

ik nog steeds voor BVR actief én... al weer heel

BVR is een echt familiebedrijf. Dat straalt het op

de medewerking van de curator, BVR Groep bv

wat jaren met het ‘BVR-virus’ besmet!

allerlei manieren uit. Het was mede-oprichter

(zonder streepje) opgericht. Tonny Vromans en

Ad Vromans (helaas veel te jong overleden in

Peter Suijkerbuijk vormen het nieuwe directie-

Leren over de bouwnijverheid

maart van dit jaar, red.) die mij lang geleden

team. Samen met Linda Jurgens-Vromans zijn

Toen ik BVR in 1989 leerde kennen, werkte

vroeg het ‘BVR-gevoel’ op papier te zetten.

zij tevens de aandeelhouders van het nieuwe

er een handjevol mensen op de administratie.

Geen sinecure kan ik me nog herinneren, maar

bedrijf. Hiermee werd de familiebedrijf traditie

Ook waren er twee werkvoorbereiders en een

de omschrijving was en is nog steeds van kracht:

in ere hersteld. In 2014 en 2015 resulteren be-

projectmanager. Daarnaast had BVR zo’n 15

‘BVR is een familiebedrijf met veel waardering

drijfsovernames in de nieuwe werkmaatschap-

bouwvakkers in dienst. Mijn eerste opdracht

en respect voor de mensen die er werken. An-

pijen BVR Bouw Rasenberg bv en BVR Bouw

loog er niet om: het verzorgen van een logo/

dersom stellen medewerkers veel vertrouwen

Gorinchem bv. Tevens krijgt de afdeling pro-

huisstijl en folder voor Bouw Ontwikkelingsad-

in ‘hun’ BVR Groep. Deze wisselwerking stelt

jectontwikkeling een nieuwe status: BVR Vast-

vies Roosendaal (BOR), alsook diverse leaflets

bedrijf en medewerkers in staat het beste uit

goedOntwikkeling bv. Vanaf 2019 ziet de

en een map voor Bouwmaatschappij Vromans

de organisatie naar boven te halen en betrok-

NBVC (Nederlandse Bouw & Vastgoed Com-

Roosendaal. Wat elke ondernemer na een eer-

kenen deelgenoot te maken van een ‘familie’

binatie) als 6e werkmaatschappij het levenslicht

ste opdracht hoopt, gebeurde: de basis voor

waarbinnen teamwork en saamhorigheid cen-

nadat BVR Groep bv volledig aandeelhouder is

traal staan!’ Het is deze omschrijving die ook

geworden. Sinds de start van BVR Groep bv in

mij deed stilstaan bij mijn eigen BVR-gevoel als

2013 schrijft de bouwgroep zwarte cijfers. Uit

‘onderaannemer’. Na 30 jaar intensief samen-

medewerkerstevredenheidsonderzoeken is ge-

werken is de conclusie als volgt: wat ik doe voor

bleken dat zowel de tevredenheid als de motiva-

BVR gebeurt in zeer nauwe samenwerking met

tie en de inzet van het personeel bovengemid-

de mensen die er werken. Mensenwerk dus. En

deld zijn. Voor 2019 wordt een recordomzet
van zo’n 65 miljoen euro verwacht.

hoe wel de medewerkers van BVR formeel niet
Frans Witteveen

mijn collega’s zijn, voelt het wel zo aan!”
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Co Hoefnagels:

“Je telt mee en je inzet
wordt gewaardeerd”
Hoofduitvoerder Co Hoefnagels is er vanaf het
McDonalds Coolsingel, Rotterdam

Westrand, Roosendaal

prille begin bij. Eén week nadat Bouwmaatschappij Vromans Roosendaal bv werd opgericht kwam hij in dienst. Sinds 13 augustus
1984 is hij dan ook BVR-man in hart en nieren.
“BVR is een heel mooi bedrijf. Ik
kwam op m’n 31e als voorman
in dienst, maar al gauw werd ik
als uitvoerder ingezet. Als je zo
lang voor een bedrijf werkzaam
bent, worden de lijnen heel erg
kort. Zo kort dat collega’s, maar

50 kV Trafostation, Dordrecht

De Ambachtsschool, Roosendaal

ook de oprichter van het bedrijf:
Jack Vromans, vrienden worden

Co Hoefnagels

en dat is wat ik me het meest zal blijven herinneren”, aldus de hoofduitvoerder. En aan herinneringen heeft hij zeer binnenkort geen gebrek,
want in november 2019 gaat Co Hoefnagels
officieel met pensioen. Dat er in de loop der
jaren veel is veranderd in de bouw weet hij als
geen ander. “Bouwen is in principe nog steeds
bouwen. Het is en blijft mensenwerk, prefab
Study Studio Park, Breda

De Coevering, Geldrop

of geen prefab. Bouwtechnisch en energetisch zijn de dingen wel veranderd. Daarnaast
hebben we altijd veilig en duurzaam gewerkt,
zij het dat de regels in de loop der jaren nogal
zijn verscherpt. Het is voor de sector, BVR in
het bijzonder, iedere keer weer een uitdaging
om binnen de bestaande wet- en regelgeving
succesvol te opereren. Eén van de problemen
van deze tijd is uiteraard het tekort aan bouwplaatsmedewerkers. Niet zelden wordt er dan
ook Engels gesproken vanwege het toenemend

De Douanier, Roosendaal

Rabobank, Roosendaal

aantal buitenlandse bouwvakkers. Toen BVR
begon was hier in het geheel geen sprake van.
Ondanks alle veranderingen en ontwikkelingen
in de branche kijk ik met heel veel plezier terug
op mijn carrière bij BVR. Mooie jaren. Ik zou
het zo weer over doen. BVR is een echt familiebedrijf en dat merk je. Je telt mee en je inzet
wordt gewaardeerd. BVR ga zo door!”

Retailpark Den Bosch, Den Bosch

Heindijk, Rotterdam

Blauwdruk
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“Elkaar als
werkgever en
werknemers
respecteren en
vertrouwen en
open staan voor
de mening en visie
van de ander”
Jack Vromans

In deze speciale uitgave van de Blauwdruk

sprake van een crisis. Maar het ging om een hele

de (financiële) administratie opzette en ver-

mag een gesprek met één van de oprichters

goede betonploeg met Ad Aarts sr. als ploeglei-

zorgde en zich later ontfermde over zaken als

van de BVR Groep, Jack Vromans, niet ont-

der/uitvoerder. Tijd om een ondernemingsplan

certificering (ISO 9001), P&O, KAM. Ad was

breken. Helaas is mede-oprichter en broer Ad

te maken, was er niet, want binnen een week

binnen BVR tevens vertrouwenspersoon. Ook

Vromans er niet meer bij. Hij overleed op veel

moest er een beslissing worden genomen. We

Henk van Harssel, in 1992 bij BVR gekomen,

te jonge leeftijd op 11 maart 2019.

maakten destijds als onderaannemer veel par-

was een steunpilaar. Met name op het gebied

keergarages. Dit waren vaak grote projecten,

van projectontwikkeling en dat in de ruimste

Steunpilaren

zoals o.a. de grote parkeergarage onder het

zin des woords. We hebben samen heel wat

Jack Vromans kan zich de start van het bedrijf

Malieveld in Den Haag en onder het casino in

gesprekken gevoerd en gebrainstormd om de

in augustus 1984 nog goed herinneren. In die

Rotterdam. Ook in Breda waren we actief. Ad

route en het beleid van de groep uit te stip-

tijd was hij namelijk zelf ook werkzaam in de

Aarts was in die tijd een echte steunpilaar. Hij

pelen. Los van de ‘steunpilaren’ en niet te ver-

bouw. Toen hij in verband met nevenactivitei-

wist wat kwaliteit leveren betekende en stimu-

geten het thuisfront, hebben alle medewerkers

ten besloot daar weg te gaan, vroeg een aantal

leerde de anderen. Hoewel alle medewerkers

van BVR een enorme bijdrage geleverd aan de

bekende bouwvakkers of hij voor zichzelf wilde

van BVR aan de groei van het bedrijf hebben

totstandkoming van het BVR van destijds.”

beginnen en hen in dienst wilde nemen. “Deze

bijgedragen, zijn er naast Ad Aarts nog twee

vraag kwam op een moment dat het niet zo

andere belangrijke steunpilaren geweest. Om

Groeien

goed ging in de bouw. Geruime tijd was er zelfs

te beginnen mijn broer Ad die in de beginjaren

Jack Vromans is zoals hij zelf zegt van gewone
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Mede-oprichter Jack Vromans over hoogtepunten en dieptepunten van ‘zijn’ BVR
komaf. “Ik ben een gewone jongen, maar wel

120 miljoen euro een orderportefeuille van 350

product waarmee het dankzij integratie en nau-

altijd nieuwsgierig en ondernemend geweest.

miljoen euro. Jack Vromans, mede verantwoor-

we samenwerking met bouwpartners mogelijk

Dat heeft ertoe geleid dat ik in 1989 met pro-

delijk voor het verwerven van projecten, gron-

is beter en efficiënter te bouwen. We deden en

jectontwikkeling begon. Groeien was geen doel

den en gebouwen, over de orderportefeuille

durfden net iets meer dan andere zeiden, maar

op zich, maar het gevolg van acquisitie en daar-

van toen en zijn manier van werken: “We

deden dat op een geheel eigen manier, dus

mee het voldoen aan de vragen die daaruit, als-

hadden in die tijd een zeer goed gevulde or-

nooit onder het motto ‘too good to be great’.”

ook uit projectontwikkeling, voortvloeiden.

derportefeuille en dus ontzettend veel werk.

Deels deden we dat door bedrijven over te

De acquisitie zat bij mij. Ik had zo mijn eigen

Familiebedrijf

nemen, zoals o.a. Bouwmaatschappij Bakker-

manier van denken en doen. Als we onroerend

Een dieptepunt vormde ook voor Jack Vromans

Bennebroek (1992) en Hofbouwmij (1998).

goed kochten, moesten er huurovereenkom-

het faillissement van BVR-Groep NV in 2013. In

Dat had vooral te maken met het feit dat je

sten uit voortkomen. Ons beleid is namelijk

zijn motieven voor de verkoop van BVR in 2005

als Roosendaals bedrijf in andere steden moei-

altijd geweest dat de kosten voor het kopen

kan hij zich voor een deel nog steeds vinden.

lijk aan de bak kon komen. Onbekend maakt

van onroerend goed moeten kunnen worden

“Het werd te veel voor één persoon. Ik stopte

onbemind... Om de orderportefeuille goed ge-

gedekt door de opbrengst van de huur. Zo kon

als algemeen directeur, maar bleef wel tot 2009

vuld te houden, zochten we naar bedrijven met

altijd de rente van de leningen betaald worden.

actief met de acquisitie en verwerving van on-

goede marktposities die in combinatie met de

Zolang de (her)ontwikkeling gaande was, hoef-

roerend goed en gronden. Toen het faillisse-

bedrijfsvoering van BVR in kwalitatieve eind-

de er geen winst te worden gemaakt. Dus eerst

ment eenmaal een feit was, hebben we op ver-

producten resulteerden. Zo hebben we door de

afschrijven en pas aan winst denken wanneer

zoek van Tonny en Peter als families Vromans

overname van Hofbouwmij in Breda 650 nieu-

het project gereed is. Het was misschien een

en Suijkerbuijk de koppen bij elkaar gestoken.

we woningen en de ‘Buitenplaats’ kunnen ont-

simpele manier van denken, maar het werkt(e)

Eén ding was snel duidelijk: als we het doen,

wikkelingen en bouwen in Nieuw Wolfslaar”,

wel.” Daarnaast stonden Jack en Ad Vromans

doen we het met de vertrouwde naam en huis-

legt Jack Vromans uit. Diverse andere grote

op het standpunt dat wie bij BVR komt werken

stijl van BVR. Het heeft erin geresulteerd dat

projecten waren er ook. Grote delen van de

er ook moet kunnen blijven werken. Personeel

BVR Groep bv in maart 2013 van start ging.

Roosendaalse wijk Tolberg en de herontwikke-

koesteren dus. “Ad heeft daar altijd een belang-

Het is logisch dat de huidige directie (Tonny

ling van de wijk Kalsdonk, eveneens in Roosen-

rijke bijdrage aan geleverd. Hij had veel aan-

Vromans en Peter Suijkerbuijk, red.) het anders

daal, zijn goede voorbeelden. Evenzo het Cen-

dacht voor de mensen. Als er iets was, dan ging

doet dan destijds, maar wel op hun eigen suc-

trumplan Etten-Leur. De realisatie gebeurde

hij ernaar toe. Mensen bleven lang in dienst en

cesvolle manier in een andere tijd. Het feit dat

met twee andere bedrijven. In totaal was er 256

het ziekteverzuim was laag. Ook hebben we

BVR weer een familiebedrijf is, geeft vertrou-

miljoen gulden mee gemoeid! Uiteraard reali-

een eigen personeelsfonds in het leven geroe-

wen naar opdrachtgevers en medewerkers. Dat

seerde BVR ook de nodige utiliteitsbouwpro-

pen. Dat alles vormde de basis voor een fantas-

bewijzen de afgelopen jaren. De basis is en blijft

jecten, zoals bedrijfsgebouwen/kantoren, scho-

tische familie-onderneming met vakmensen op

dat je elkaar als werkgever en werknemers res-

len, sportaccommodaties, zorginstellingen e.d.

elk gebied. Het zorgde ervoor dat we op veel

pecteert en vertrouwt en open staat voor de

Jack Vromans: “Groeien an sich is nooit een

terreinen een voorsprong hadden. Zo waren we

mening en visie van de ander.”

kenmerk of uitgangspunt geweest. Het ge-

in 1989 het eerste bouwbedrijf met een eigen

beurde, o.a. middels eigen projecten, initiatie-

AutoCAD-omgeving en openden we in 1993 in

ven en overnames, maar altijd met het oog op

Roosendaal de eerste en complete ‘one-stop-

de continuïteit van het bedrijf, de eigen werkge-

shopping’ showroom van Nederland. We ont-

legenheid in het bijzonder en uiteraard om het

wikkelden verder het zgn. BIB (BVR Interactief

behoud/versterking van de marktpositie.”

Bouwproces) waarmee we projecten stuurden
en controleerden. Als eerste en enige bedrijf

Eigen manier

in Nederland hanteerden wij een verlengde

In 2004, het jaar waarin BVR 20 jaar bestond,

vijfjarige garantie op onze nieuwbouw wonin-

waren er meer dan 300 personeelsleden werk-

gen. Daarnaast introduceerde BVR in 2004 als

zaam en was er naast de record omzet van ruim

eerste bouwbedrijf een Inno Concept Bouwen
Jack (l) en Ad Vromans bij het 12,5 jarig
bestaan van de BVR Groep in 1997

Blauwdruk

12

Projecten

Nieuw Wolfslaar, Breda

Zwanenhof, Roosendaal

Buitenplaats, Breda

Waterland, Roosendaal

Tweelingkantoor, Etten-Leur

Scania, Breda

Wubben Olie, Roosendaal

Poort van Breda, Breda

