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De beste kwaliteit...

Man +
Hout

tegen de scherpste
prijs...

...met zo min
mogelijk risico!

Dat willen wij
bij VKP ook.

En daarom houden
wij houtskeletbouw...

Ruwbouw
timmerwerk...

...en gevelbekleding
in eigen hand.

En als je wilt
maken we het af

...met een
complete kap.

Omdat dat bij elkaar opgeteld...

...gewoon een beter resultaat oplevert.

Opdrachtgevers, leveranciers en VKP-ers aan het woord over 15 jaar VKP

aartoen

Vierkant achter elkaar.

38

Inhoud

Een greep uit
de gave gevels
die we recent
hebben gezet!

Een hele mijlpaal, 15 jaar. Van de twee jonge honden die VKP
toen was, zijn we uitgegroeid tot een bedrijf, waar we trots op
zijn. Natuurlijk ook op onze opdrachten en ons nieuwe pand.
Maar als we nou ergens echt trots op zijn, dan is het op de VKP-

10

ers die op kantoor, op de bouw en in de werkplaats elke dag
hun mannetje (of vrouwtje) staan. We hebben zelf nooit echt de

Binnenkomen en
meteen de trap op:
de visie achter het
nieuwe pand van VKP

ambitie gehad om op het punt te komen waar we nu staan. We
hebben het ook nooit uitgesloten. We hebben gewoon - met zijn
allen - heel hard gewerkt en dit samen bereikt. Als we ergens

HSB en
kapconstructies:
VKP ontwikkelt
door!

uitgesproken trots op zijn, dan is het dit: dat al die VKP-ers al 15

26

jaar vierkant achter ons staan. Zoals wij ook achter hun staan, en
we samen de volgende mijlpaal gaan bereiken.

Niels en Artjan
van Kooten

06

Voor

Een inkijkje in
een complex
project aan de
haven van Rotterdam

58

En verder interviews met:
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Artjan en Niels van Kooten
Industrie Service Mol
Bergh Bouw

44

Hoekman Interieur

Iedereen, bedankt voor jullie bijdrage in de afgelopen 15 jaar!

Hoe druk ook,
bij de Van Kooten
broers gaan de
dames voor
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Van Agtmaal

30
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Rothuizen BouwMeesterPro

Bouwbedrijf Boot
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38

Pontmeyer

61

12

Biermans

54
64cons-

ructies

VKP Magazine voorjaar 2018

5

Een persoonlijk interview met de
oprichters van VKP

zeg
nooit
nooit.

Artjan: “We moesten HSB-productietafels bestellen,
maar er was niets naar onze zin. De tafels waren allemaal te fragiel. Wij wilden iets wat breed inzetbaar
was. Iets degelijks en robuusts. Dus hebben we dat
zelf ontwikkeld.” Bij een ander bedrijf zouden dit
soort innovaties bedrijfsgeheim zijn, maar niet bij
VKP. Hier zijn de broers enorm stellig in: “Het gaat
bij ons om de mensen, daar zit onze kracht.” Alles
draait bij VKP om het vertrouwen in de werknemers. Een zelf opgelegde keuze. Artjan: “Als alles
zo snel gaat in je bedrijf, dan moet je wel. Alles in
eigen hand houden is er dan allang niet meer bij.”
Die nuchterheid kenmerkt zowel Niels als Artjan.

De eerste dag dat Artjan en Niels van Kooten samenopdebouwplaatsstonden,werdArtjanmet
eenambulanceafgevoerd.Endatisnietdelaatsteopmerkelijkeuitspraakinhetinterviewmet
de oprichters vanVKP.BijVKP kan veel gezegd
worden,misschienwelalles.Hettekentdesfeer
in en het karakter van de organisatie.Waar het
werkserieusgenomenwordt,maarhetbewaren
van een goede balans tussen werk en privé ook.
En bij die serieuze noot, speelt bij de gebroeders van Kooten ook altijd de nodige humor.

“In 15 jaar is veel
veranderd. Maar met
stip op 1 staat nog
steeds werken met
plezier.”
De stap om samen ‘wat’ te beginnen zien beiden
achteraf als een logische stap. In hun studiejaren
werkten Artjan en Niels al een tijd samen in een
snackbar. Artjan: “Dat was lekker voor mij. Niels
mocht de dingen doen die ik niet leuk vond.” Dan
serieus: “Niels zat op een gegeven moment op
school om de bouw in te gaan, ik werkte in de accountancy. Maar we hadden allebei een bepaalde
onrust.” Niels: “Die onrust zit wel in de familie. Een
bepaalde gedrevenheid, dingen willen bereiken,
dat zit er bij ons allebei wel in.” Het idee ontstond
om samen huizen te gaan opknappen.

6
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De bouw leek een goede keus, vanwege de achtergrond van Niels. Niels: “Ik had toen nog de illusie dat ik die gozer wat kon leren.” Ze hebben
uiteindelijk maar één huis gedaan. Artjan: “We
werden er verliefd op en zijn er zelf in gaan wonen. Niet heel handig en je kan dit moeilijk bij elk
huis doen, dus dat idee was niet zo’n succes.” De
broers besloten zichzelf te gaan verhuren voor
het timmeren van gevels. Zwaar werk, wat toch
tegenviel. Artjan werd het de eerste dag zwart
voor zijn ogen. Niels: “Ter verdediging: hij was
net vader geworden en had wat slapeloze nachten achter de rug...”

Met hun frisse blik en kritische houding hadden
ze wel al snel iets door: ze werkten veel sneller dan de rest op de bouw. Niels: “Wij zijn heel
maatvast en durfden de zaag in het hout te zetten.”
VKP ging zich verder specialiseren in gevelbekleding. Hierbij liepen ze tegen problemen
op bij gevels die door anderen waren gemaakt.
Niels: “Toen dachten we: dit kunnen we beter zelf
doen!” Het idee om naast gevelbekleding complete houtskeletbouw gevelelementen te gaan
leveren was geboren. Het bleek een succes en
al snel moest er iemand bij komen. Vervolgens
kwam de kritische blik weer om de hoek kijken.

Veel bedrijven zijn stellig in wat ze nooit zullen
doen. Niet de broers van Kooten: “Wij sluiten niks
uit. Als er kansen zijn moet je die pakken. Alles
is mogelijk als het maar plezier geeft. Het draait
voor ons om het vergroten van het rendement, het
creëren van meerwaarde en het vergroten van het
werkplezier.” Die visie heeft volgens de broers
bijgedragen aan het feit dat er over de afgelopen
15 jaar weinig verloop is geweest aan personeel.
Artjan: “Door toch steeds jezelf af te vragen wat er
het best bij een personeelslid past, qua werk én
collega’s. Dat levert top prestaties op.”
Lees verder op pagina 21
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Pakhuis
Meesteren
Locatie:

Opdrachtgever:

Wilhelminakade 52-58
Rotterdam
Van Agtmaal

Uitgevoerd:

HSB, ruwbouwtimmerwerk
en gevelbekledingen

Jaar:

2017-2018

Danny Vermeer, Van Agtmaal

De naam is net zo inspirerend als het gebouw
zelf. Wie dit project ziet, ziet de omvang van
het werk dat erin is gaan zitten en de planning
die ermee gemoeid was. Om zo’n once-in-alifetime project tot een goed einde te brengen
komt het aan op creatief en oplossingsgericht
denken,eenfoutlozevoorbereiding,eenwaterdichteplanningensamenwerkenmetdejuiste
partners.En natuurlijk niet bang zijn voor een
uitdaging.

uitdaging
Zelf ontwikkelende aannemer Van Agtmaal verzorgt naast woningbouw, ook utiliteitsbouw en
service en onderhoud. Hier valt renovatie ook
onder. Pakhuis Meesteren te Rotterdam is zo’n
renovatieproject. Danny Vermeer, projectleider
bij Van Agtmaal: Een enorm uitdagend project,
ook voor ons geen dagelijkse kost.” Eric van
Tongeren, hoofd inkoop, kan dat bevestigen:
“Transformatie van gebouwen is wel ons ding,
maar op dit formaat komen we ze niet heel vaak
tegen.”
Pakhuis Meesteren te Rotterdam was een bestaand
pakhuis, dat op verzoek van de nieuwe eigenaar
ontwikkeld moest worden tot een hotel met 217
kamers, een foodhall en onderliggende parkeergarage. Een monumentaal pand, dat aan strenge
eisen moest voldoen. Op een locatie waar eens
per week grote cruiseschepen aanleggen met
duizenden toeristen. Eric: “Het was ook logistiek
nogal een uitdaging. In de meeste weken was er
maar op vier dagen transport mogelijk.”
Lees verder op pagina 9
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Van Agtmaal werkt graag met partners
die denken in oplossingen

Bewust bouwen.

www.paras.nl

www.vankootenarchitectuur.nl

Bedankt
voor de
samenwerking!

Van Agtmaal is onderdeel van Volker Wessels,
wat in Nederland zo’n 25 aannemers onder
zich heeft. Eric: “Volker Wessels is een moederbedrijf dat ondernemerschap in de werkmaatschappijen stimuleert. Daarom voert Van Agtmaal
in onze uitingen de boventoon. Van Agtmaal is van
oorsprong een familiebedrijf en dat voel je. Er
heerst een no-nonsense cultuur en de mensen zijn
betrokken en klantgericht.” Danny vult aan: “Ik ben
acht jaar geleden binnengekomen en het voelde
meteen vertrouwd. De contacten zijn persoonlijk
en laagdrempelig. Maar wel altijd professioneel!”
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www.sto.com

www.cerfix.nl

www.morgofolietechniek.com

Eric van Tongeren, Van Agtmaal

www.rufast.nl

www.bouwmeester.pro

www.tifabrouwer.nl

Pl
T
MarkEtinG
www.gbg.nl
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www.limitfotografie.nl

www.plotmarketing.nl

Vervolg van pagina 7

VKP bleek een prima partner. Danny: “Bij VKP
denken ze mee en ze denken in oplossingen, dat
was in dit geval wel noodzakelijk.” Het uit te voeren werk begon met een nieuw fundament, daarop
kwam een betonconstructie tot het bestaande dak,
om de metaalconstructie en prefab houtopbouw
die daarbovenop kwam te kunnen dragen. “De
planning vooraf was cruciaal en op die planning
werd tijdens de bouw dagelijks gestuurd. Onze
stressbestendigheid werd danig op de proef gesteld, maar ook deze samenwerking was positief!”

“Verschil in standpunt
in een team geeft juist
een goede dynamiek.”
Naast deskundigheid ligt de focus bij Van Agtmaal vooral op de mensen. Eric: “Dat is het
kapitaal van ons bedrijf, daar zit de kennis.” Per
opdracht wordt een projectteams samengesteld,
waarbij uit elke afdeling van het bedrijf iemand
zitting neemt. De kwaliteit van die teams geeft bewezen een goed resultaat. Danny: “Niet dat binnen
zo’n team alle neuzen dezelfde kant opstaan. Juist
niet. Vooral verschil in standpunt geeft een goede
dynamiek. Het is vervolgens de uitdaging de
puzzel juist te leggen.”

VKP Magazine voorjaar 2018
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VKP
het
pand.

Het eerste wat je ziet als je het pand binnenkomt
is een brede trap. “Halverwege de trap biedt
een groot raam zicht op de werkplaats en zie je
waar het allemaal om draait.” Door de kantoren
naar boven te halen kon meer productieruimte
gecreëerd worden op de begane grond. Niet
voor de hand liggend voor de meeste bedrijven,
maar passend bij VKP: slim en praktisch.” Omdat aan de kant van de loods geen licht binnenvalt, kreeg de voorgevel veel glas. De kantoren
voelen daardoor niet alleen licht maar ook open.
“Het zijn open kantoortuinen, met een stoere
industriële sfeer door de betonlook vloer
en zichtbare installaties. Het geraamte van het
gebouw bepaalt de architectuur. Heel puur.”

Bekijk meer foto’s
op pagina 17

“Het eerste wat je ziet
als je binnenkomt, is
een trap met halverwege en bovenaan
grote ramen naar de
werkplaats.”

Het nieuwe kantoorpand van VKP werd ontworpen door broer Steven, van Van Kooten
Architectuur. Het was zijn idee om de hoogte
in te gaan met een toren boven de entree:“VKP
zit niet op een mooi bedrijventerrein, maar
wel op een zichtlocatie vanaf de A58.Het pand
onderscheidt zich door de materiaalkeuze en
door boven het maaiveld uit te steken.” Voor
de buitengevel koos hij een combinatie van
modern aluminium, met traditionele gevelplankenwaarbijzelfsdeboomschorsnogzichtbaar is:“Hierin komt de corporate identity van
VKPtotuitdrukking.Zewerkenmethetoudste
materiaal ter wereld: hout. Tegelijk zijn ze in
hun productiemethode supermodern.”

12

VKP Magazine voorjaar 2018

Steven van Kooten, architect
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Evert Jan Akershoek, projectmanager
Rothuizen BouwMeesterPro, over

nieuwe
ouwe
leien.

Bij circulair bouwen draait het om het hergebruik van bouwmaterialen. Op zich al
bijzonder, en zeker als de materialen direct
en met zo min mogelijk aanpassingen toegepast worden in nieuwe gebouwen om CO2 in
de sector te reduceren.Voor de verbouw van
Ithaka,deafdelingkinder-enjeugdpsychiatrie,
schakeldeEmergisRothuizenBouwMeesterPro
in.Samen metVKP vonden zij onder meer een
nieuwebestemmingvoordeleienvanhetoude
Rijkswaterstaatkantoor in Terneuzen.

Dankzij de bestaande relatie met Emergis kwam
de architect van Rothuizen in gesprek over de
verbouw van Ithaka, de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van Emergis. Op hetzelfde moment
werd bekend dat het Rijkswaterstaatskantoor
in Terneuzen gesloopt zou worden. Evert Jan:
“Enorm jammer. Dat pand stond er net 15 jaar en
was in die tijd een voorbeeld voor duurzaam en
energiebesparend bouwen. Maar het bood ons
de kans om het project Ithaka echt duurzaam aan
te pakken: door circulair te gaan bouwen.”

Evert Jan Akershoek, Rothuizen BouwMeesterPro

Rothuizen bestaat eigenlijk uit twee bedrijven:
moederbedrijf Rothuizen Architecten en dochter
Rothuizen BouwMeestersPro. De kracht van Rothuizen BouwMeesterPro zit in de combinatie én in
het feit dat ze een opdracht aannemen voor een
vastgesteld budget. Evert Jan Akershoek, projectmanager: “Van ontwerp tot sleuteloverdracht. Als
aan het eind van het project het budget niet volledig is verbruikt, gaat dat geld terug naar de opdrachtgever. Gaan we over het budget heen, dan
is dat het risico van Rothuizen en nemen wij dat
voor onze rekening.”

14

De gevel van het oude Rijkswaterstaatskantoor in Terneuzen

Vergaand ontzorgen

Passief gebouw

De ‘natuurlijke’ projecten van Rothuizen BouwMeesterPro zijn scholen en utiliteitsgebouwen.
Evert Jan: “Niet dat we geen appartementengebouwen realiseren, maar het merendeel van
onze opdrachten bestaat toch uit gebouwen met
een maatschappelijk functie.” De match zit hem
ook in de opdrachtgever die erachter zit; vaak
zijn dit partijen die niet jaarlijks iets bouwen en
open staan in de samenwerking. Evert Jan: “Dat
betekent dat wij onze expertise en kracht er volledig in kwijt kunnen, en een partij echt kunnen
ontzorgen.”

In de projecten en de opdrachten die Rothuizen
aanneemt, kijken ze verder. Bijvoorbeeld op het
gebied van duurzaamheid en klimaat. Evert Jan:
“Op die manier zijn we jaren geleden al in contact gekomen met Emergis voor de bouw van de
Odyzee school. Dit was een van de eerste passieve gebouwen in Nederland. Dat betekent dat er is
ontworpen en gebouwd vanuit de beheersing van
de energiebehoefte. Er wordt rekening gehouden
met isolatie, positie van de zon, bestemming van
de verschillende ruimtes, zelf opwekken van de
benodigde energie, en ga zo maar door.”
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Circulair
bouwen
De leien waar de gevel mee bekleed
wordt zijn direct afkomstig van het
Waterschapskantoor van Terneuzen.
Ze zijn gemaakt van meerpalen die
in hele smalle plakjes zijn gezaagd.
Ze beginnen bij Ithaka dus al aan
hun derde leven!

Circulair bouwen, of bouwen van hergebruikt
materiaal, is een arbeidsintensief traject. Alle
materialen uit het Waterschapskantoor moesten
geïnventariseerd worden. Wat niet voor Ithaka
gebruikt wordt krijgt een andere bestemming,
de materialen die wel gebruikt worden gaan naar
het werkleerbedrijf van Emergis om daar verder
klaargemaakt te worden. “Een van de oplossingen die werd bedacht om de kosten beheersbaar
te houden. Het was de uitdrukkelijke wens van
Emergis dat het project niet meer zou kosten dan
nieuwbouw. Om dat voor elkaar te krijgen vraagt
het veel denkwerk van alle betrokken partijen.”
Een van de redenen om VKP in te schakelen. Evert
Jan: “We hebben eerder samengewerkt en VKP
heeft gewoon veel kennis van de schil van gebouwen. We hebben een klik op de duidelijke communicatie, het out-of-the-box denken, het nuchtere
Zeeuwse karakter en het nakomen van afspraken.
Je merkt gewoon dat die mannen hun handen zelf
ook vuil gemaakt hebben. Ze denken mee met de
klant en de eindgebruiker. Ze zijn bereid hun eigen werkwijze aan te passen aan de voorwaarden,
en ook nog eens met veel enthousiasme!”

VKP Magazine voorjaar 2018
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De aanpak waarmee VKP zich
al 15 jaar onderscheidt in de praktijk

formule
die
wérkt.

Het unieke concept van VKP ontwikkelde zich
in de praktijk. Aanvankelijk startte VKP met het
aanbrengen van alleen gevelbekleding, waarbij timmerwerk en gevelelementen al waren
geleverd. Veel te vaak liep het mis, omdat het
ergens in het voortraject niet goed was berekend, gemeten of uitgevoerd. De oplossing van
VKP was even logisch als revolutionair: vanuit
de gevelbekleding maakte VKP de branche-oneigen overstap naar timmerwerk aan de gevel.
Een win-win situatie voor iedereen, waarbij
sneller en efficiënter werd gewerkt met veel
minder risico voor de hoofdaannemer.

01

02

Iedere (onder)aannemer herkent het:je kunt
je eigen planning en werkvoorbereiding nog
zo goed op orde hebben, je bent en blijft afhankelijk van het voorwerk van anderen, of
dit nu in de tekeningen, berekeningen of in
de uitvoering zit. Een fout is menselijk en
zo gemaakt, maar het oplossen ervan vaak
lastiger dan je denkt. En wie betaalt die
kosten en uren,laat staan gevolgschade,als
het in het grijze gebied ‘miscommunicatie’
zit? Juist daarom houdtVKP drie disciplines
in één hand.

16
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VKP levert als bouwpartner een totaaloplossing
voor ruwbouwtimmerwerk, houtskeletbouw
(HSB) en gevelafwerking. De drie disciplines
kunnen afzonderlijk worden ingezet, maar de
echte meerwaarde van VKP komt pas tot zijn
recht in de drie-in-één totaalformule: complete
gevels of kapconstructies, zelf getekend, in huis
geproduceerd en door eigen mensen geplaatst
op de bouw. VKP is hier volledig op ingericht
en lost, niet onbelangrijk, eventuele problemen
ook zelf op. Opdrachtgevers worden geheel ontzorgd en krijgen aan het eind een beter resultaat, zowel qua product als financieel.

Al snel werd de volgende stap gezet: de prefab productie van complete houtskeletbouw
gevel-elementen. Er werd een unieke eigen
HSB-productielijn ontwikkeld en ook richting
klanten bleef VKP innoveren. Met één partij
voor de communicatie van verschillende onderdelen, en optimale afstemming tussen afdelingen. Alles bij elkaar een slimme maar ook
financieel aantrekkelijke formule, omdat de ervaren specilialisten van VKP niet alleen sneller
bouwen maar ook direct onderling schakelen
als er wat tegen zit. Want hoe goed je formule
ook is, je blijft afhankelijk van anderen…

03

01

HSB elementen worden prefab

02

De gevelelementen worden op

03

geproduceerd bij VKP in Kapelle

transport gezet naar de bouwplaats
De gevelelementen worden geplaatst
door eigen timmerlieden van VKP
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Vervolg
VKP pand
“Het zijn open kantoortuinen, met een
industriële sfeer door
de betonlook vloer en
www.bouwbedrijfjoziasse.nl

www.dillen.be

zichtbare installaties.”

www.vici-advocaten.nl

Bedankt
voor de
samenwerking!
www.velux.nl

www.rockpanel.nl

01
www.logus.nl

www.bouwmensenzuidwest.nl
18
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www.vanagtmaal.nl

www.isobouw.nl

www.jboeterkraanverhuur.nl

www.sinkegroep.nl

01

In de kantoren zijn de

02

Alle medewerkers zitten in

03

Trapopgang met rechts

installaties zichtbaar

één grote, open ruimte

raam naar werkplaats

02

03
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Goese
Lyceum
Locatie:

Oranjeweg 90 te Goes

Opdrachtgever:

SMT Bouw & Vastgoed

Uitgevoerd: 	HSB, ruwbouwtimmerwerk en
gevelbekledingen
Jaar: 		

20

VKP Magazine voorjaar 2018

2013 - 2014

Van 2003 tot nu: uit de oude doos...

Vervolg van pagina 5

zeg
nooit
nooit.

SERIEUS..? GA
WERKEN, MAN!
...DENK JE DAT
IK DIT VOOR DE
LOL DOE..?

...Niels op de bouwplaats.

Altijd lange termijn

2003 - de eerste schreden van Artjan en...

2003 - de eerste bedrijfsbus

WAAR BLIJVEN NOU
DIE BITTERBALLEN...

Bij alle beslissingen in de organisatie wordt gekeken naar de lange termijn. Vooral waar het relaties
aangaat. Niels:” Het resultaat daarvan is dat 80%
van het werk dat wij doen van terugkerende partijen is.” En dan komt er toch heel stellig iets naar
voren wat VKP nooit zal doen. Niels: “Iets beloven
of een project starten dat we niet waar kunnen
maken, onder druk van concurrentie of verwachtingen. Wij kennen onszelf heel goed en werken
vanuit onze eigen kracht.” Er kan veel veranderd
zijn in de afgelopen 15 jaar, maar dat niet. Artjan:
“Onze persoonlijke doelstellingen zijn na 15 jaar
misschien veranderd. De balans tussen werk en
privé is belangrijker geworden. Maar als het gaat
om VKP blijft het werken met plezier bovenaan
staan: het echt naar je zin hebben en trots zijn op
wat je maakt.”

Samenwerking
2005 - het tweede bedrijfspand

2008 - het derde bedrijfspand
22
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2010 - met het team voor het pand aan de Veilingweg in Kapelle.

De broers Van Kooten zijn het tijdens het interview
opvallend eens met elkaar. Toch zijn ze beiden behoorlijk zelfverzekerd en ze spreken zich graag uit
hoe iets moet gaan. Botst dat nooit? Niels: “Onze
taakverdeling is duidelijk, al zit er natuurlijk ook
overlap in. Het werk van VKP is in de loop van de
jaren specialistischer, technischer en diepgaander
geworden. Artjan: “Niet direct mijn kracht. Niels
houdt controle op de uitvoering van projecten, ik
houd me bezig met het commerciële stuk.” En hoe
nemen ze belangrijke organisatiebeslissingen die
beide aangaan? Artjan: “Ik ben ervan overtuigd
dat wij op essentiële zaken los van elkaar dezelfde
antwoorden geven, en dat is ook waarom onze samenwerking dus werkt.”

Mede doordat ze totaal verschillend zijn van karakter, denken ze ook anders over dingen. Discussie is dus niet te vermijden. Niels: “Het wil in de
praktijk wel eens voorkomen dat we zelfs lijnrecht
tegenover elkaar komen te staan, maar daardoor
neem je altijd wel beslissingen op het scherpst van
de snede.” Artjan: “We blijven hoe dan ook nooit
in discussie hangen. Dan nemen we gewoon een
beslissing. Als één van de twee er echt voor 100%
van overtuigd is dat zijn weg de juiste is, dan moet
de ander daarin meegaan.” Niels: “En ja, dan heb
je ook wel eens een misser. Maar wij kunnen dan
heel goed tegen elkaar zeggen ‘het is gebeurd, we
kunnen ervan leren, maar het is niet meer veranderen... en door!’”
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Kees Mol heeft één drive: alles
beter laten lopen - ook bij VKP

HSB
tafel
plus.

“Je ziet dat bedrijven
meer en meer focussen
op efficiency.”
Uiteindelijk werd VKP een van zijn grootste
opdrachtgevers. VKP blijft belangrijk, hoewel
hij inmiddels meer grote opdrachtgevers heeft.
“Je ziet dat bedrijven meer en meer focussen
op efficiency. Met name in de houtskeletbouw
is veel aandacht voor de voordelen van procesautomatisering. De foto’s staan ook op mijn
site, ik word nu benaderd omdat ze het product
gezien hebben. Laatst nog vanuit Friesland.”

De eerste tafels voor de productie van houtskeletbouwelementen werden door VKP zelf
getekend.Kees Mol,eigenaar van Industrieservice Mol, kwam later in beeld: toen de
productielijn moest worden doorontwikkeld
om het proces beter werkbaar en efficiënter
te maken, en om de HSB elementen makkelijker te framen. Hij zat opnieuw aan de
ontwerptafel voor de compleet nieuwe lijn
in de nieuwbouw van VKP. En staat alweer
in de steigers voor de aankomende kappenlijn. Kees: “Onze samenwerking? In alle
eerlijkheid: ik zou willen dat alle klanten zo
waren.”
De eerste tafels werden verbeterd door ze degelijker te maken en HSB elementen op meerdere manieren en punten vast te schroeven.
Door frames gelijk haaks te maken zonder verloop kon sneller worden gewerkt. Door groter
en kleiner in te stellen kon het voor meerdere
doeleinden worden gebruikt.” Toen de nieuwbouw van VKP in beeld kwam, kwamen ook
plannen voor een veel grotere productielijn op
tafel. “VKP benaderde mij om samen de nieuwe
lijn te ontwerpen, met vooral meer automatisering.” Zijn concepttekening werd stapsgewijs
verbeterd. Tot het tijd was om te gaan lopen.

Verbeterpunten
Punten die VKP zelf aandroeg waren bijvoorbeeld dat de elementen automatisch zouden
doorrollen en konden kantelen om sneller te
kunnen werken. Ook wilden ze een doorloopmogelijkheid; de tafels mochten niet opgesloten zijn zodat je makkelijk in het midden van de
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Kees Mol, Industrie Service Mol

“Als het concept er ligt,
gaan we samen verbeteren
en veranderen om het nog
efficiënter te maken.
Dat werkt perfect.”

tafel gewerkt kon worden. ISM vulde dat aan met
eigen verbeterpunten: “Ik wilde de oplossingen
kostentechnisch maar wel degelijk maken: met
bijvoorbeeld een pneumatische manier om de
elementen op te tillen. Verder moest het een
overzichtelijke kanteltafel worden met snelheidsregeling en aansluitpunten op iedere hoek
van de tafel.”

Houtskeletbouw
ISM legt zich toe op het ontwerpen en optimaliseren van productielijnen. Toen Kees voor VKP ging
werken was dat eerst voor kleine opdrachten.

De volgende opdracht voor VKP staat alweer in
de steigers: de nieuwe kappenlijn. “Dat worden
tafels om complete kapconstructies te bouwen.
De ontwikkeling daarvan zal net zo lopen als
bij eerdere opdrachten: “Het concept ligt er, we
gaan nu samen verbeteren en veranderen om
het nog efficiënter te maken. Gewoon, omdat
ik zo in elkaar zit en VKP ook.” Niet de enige
reden dat hij blij is met de samenwerking met
VKP. Kees: “Ze luisteren naar je ideeën, laten je
nieuwe dingen aandragen. De hele communicatie en het overleg zijn perfect. Ik zou willen
dat alle opdrachtgevers zo waren!”

VKP Magazine voorjaar 2018

25

Arjan Marijs maakte bij VKP de opkomst en
groei van houtskeletbouw van dichtbij mee: hij
zag hoe ‘zijn’ productieafdeling groeide van
vier man voor het maken van HSB elementen
naar ruim 20 man nu.De elementen waren toen
nog een stuk kaler dan nu: het werk en de werkplaats veranderden verder door de komst van
eensteedsmeergeautomatiseerdeproductielijn.
Arjan:“Waar we in 2012 af en toe een kaal frame
maaktenendatafwerktenopdebouwplaats,ziet
de HSB wereld er nu volkomen anders uit.”

Arjan Marijs, VKP hoofd productie

Waar VKP op scoort, volgens Arjan, is het optimaliseren van de lijn en ervoor zorgen dat iedereen
er met plezier aan werkt. Dat begint bij het vinden
van de juiste mensen. “Mannen die altijd buiten
hebben gewerkt kan je niet ineens binnen zetten.
En ze moeten gevoel hebben bij het product.” Dat
product wordt overigens steeds complexer. Arjan:
“Het is al lang standaard om elementen met isolatie te leveren, maar het wordt steeds uitgebreider.
Laatst hebben we zelfs aanbouwen geleverd, compleet met ketel, kozijnen, leidingwerk, elektriciteit,
radiatoren en de gevelbekleding.”

element

Arjan liep al in 2011 stage bij VKP voor zijn opleiding Bouwkunde. Hij werkte eerst een jaar elders
op de bouw toen hij werd opgebeld of hij het daar
naar zijn zin had. Dat had hij, maar hij ging toch
maar op gesprek. Hij begon bij VKP op kantoor en
zag de afdeling door de jaren veranderen. “In de
afgelopen jaren is geïnvesteerd in de aanschaf van
een computergestuurde zaag, een productielijn
met speciale HSB tafels, de inzet van een 4-weg
truck en toepassing van een vacuümheffer voor
het (ver)plaatsen van beplating. Nu gaan we stappen zetten in complete kapconstructies.”
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HeeftVKPzijnsporenindehoutskeletbouwwel
verdiend,indemarktvandecompletekapconstructies zijn ze nog een relatief nieuwe speler.
Arjan Marijs:“De vraag om ook complete kappen te gaan leveren hebben we altijd afgehouden, omdat er al genoeg goede spelers op de
markt zijn.De succesformule en opgebouwde
kennis in de houtskeletbouw blijken echter zeker zo waardevol in een compleet product. In
het tekenwerk denken wij overal al over na en
omdat je alles zelf in de hand hebt, heb je ook
sneller de neiging tot doorontwikkelen.”

kappen
Ook in de kappen komt het aan op de combinatie
van productie en montage. Arjan: “VKP neemt verantwoordelijkheid voor het totale traject inclusief
het eerste stuk, wat resulteert in minder faalkosten
voor de aannemer. Het proces is efficiënter, omdat
het goed op elkaar is afgestemd. In het tekenwerk
wordt al nagedacht over elk stukje in het proces,
omdat VKP zelf gebaat is bij een zo foutloos mogelijke productie en plaatsing. Daarom is doorontwikkeling op alle vlakken ook erg belangrijk.”
Ondanks dat VKP haar plek nog moet veroveren in
de markt van de kappen, is het momentum goed.
Terwijl lokaal de vraag naar wandelementen lijkt
af te nemen, stijgt de vraag naar complete kapconstructies, liefst met goot- en overstekbetimmering.
Daar is VKP sterk in. Arjan: “De mannen kunnen
dus aan het werk blijven en tegelijkertijd kan er
een goede positie bemachtigd en bevestigd worden. Daarnaast is het altijd goed om de werkzaamheden te spreiden.
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Maxima
Terneuzen
Locatie:
Opdrachtgever:

Pattistpark 105, Terneuzen
Van der Poel

Uitgevoerd:	
Ruwbouwtimmerwerken en
gevelbekledingen
Jaar:

2012-2013
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Een jong, dynamisch bedrijf met een
leuke, spontane sfeer. Zo omschreef collega
GerbenVKP aan Mark Joziasse toen hij er op
eenfeestje eensnaarinformeerde.Inmiddels
werkt hij er zelf een jaar en hij moet zeggen
dat het zeker klopt.“Na 15 jaar in de kozijnen
was ik toe aan een nieuwe uitdaging.Een timmerklus voor VKP van een paar weken werd
viermaandenenvoordenieuwbouwwerdme
gevraagd om de complete kozijnen te plaatsen, met een ‘ah joh, dat komt wel goed!”

“Dat ik als nieuwkomer
het vertrouwen kreeg om
de enorme kozijnen in
de nieuwbouw te
plaatsen, met een ‘ah joh,
dat komt wel goed!”
Rien van
den Berge,
VKP voorman
Mark
Joziasse,
timmerman

Het enthousiasme en de verantwoordelijkheid die iedereen voelt binnen de organisatie. Dat maakt VKP een uniek bedrijf,
volgens voorman Rien van den Berge.“De
inzet waarmee iedereen werkt,het enthousiasme stroomt er aan alle kanten uit. En
de gezelligheid natuurlijk, iedereen kent
elkaar. Nu nog steeds, hoewel we behoorlijk hard groeien. VKP is gewoon een zeer
sociaal bedrijf en Artjan en Niels halen het
beste in mensen naar boven.”
Mark Joziasse, VKP timmerman

Dat je als nieuwkomer zoveel vertrouwen krijgt,
dat vindt hij echt heel gaaf. Mark: “Bij VKP kijken
ze niet alleen naar ervaring maar naar de persoon en je plek in het team. Je krijgt alle ruimte en
kansen om je te ontwikkelen.” Zo kan je zomaar
worden gevraagd om in een maandje de kozijnen
van de nieuwbouw te doen. “Dat was wel een uitdaging want er zijn in Nederland maar een paar
zuigers die zulke ruiten kunnen tillen en ik moest
het samen doen met een onervaren iemand!”

echt gaaf
Natuurlijk lukte het, zo is de instelling van VKP:
“Met een grote diversiteit zijn we samen wel
echt een team: kantoor, werkplaats en buitendienst. “VKP-ers geven je veel vertrouwen, de
mensen willen je dingen bijbrengen.” Hij vindt
de sfeer ook ‘gigantisch open’ en laagdrempelig: “Niels en Artjan zijn superjonge gasten die
buiten hokjes denken. Ze willen jouw input,
weten wat jij ervan vindt. Je krijgt bijna het
gevoel dat alles kan en alles mag. Echt gaaf.”
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sociaal
Hij was de zestiende naam op de loonlijst, toen
Rien 11,5 jaar geleden begon bij VKP. Inmiddels is de personeelslijst aanzienlijk gegroeid,
maar de sfeer is hetzelfde gebleven, volgens
Rien. “Bij andere bedrijven met zoveel werknemers, zal de ‘grote man’ niet zo snel zomaar
iets tegen je zeggen. Niels en Artjan wel, die
hebben altijd een woord voor je. Dat is absoluut niet om te controleren maar betrokkenheid bij wie je bent en wat je doet.”
Begonnen als timmerman groeide hij binnen
VKP vrij snel door tot voorman. “Als je ziet
hoe ik binnenkwam en wat ik nu doe… bij VKP
halen ze echt het beste in je naar boven.” De
groei ziet hij ook niet (meer) als een bedreiging: “Ik heb altijd gezegd: ‘als we groter worden dan 50 man, ben ik weg’. Maar nu we zo
hard zijn gegroeid kennen Niels en Artjan nog
steeds iedereen persoonlijk. Wat we doen kan
in de toekomst veranderen, maar dat niet.”
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Met Hilti gereedschap kom je
nooit voor verrassingen te staan

overal
grip
op.
Johan is 12 jaar werkzaam bij Hilti, een wereldwijd opererend merk in elektrisch handgereedschap, met een specialisatie in constructieve
verankering. Hilti heeft in Nederland zo’n 80
vertegenwoordigers op allerlei terrein; van
bouwgericht tot infrastructuur. Johan: “Wie bij
Hilti komt werken, doorloopt een eigen opleiding
in alle producten en loopt mee op de verschillende terreinen. Vervolgens heb je hier alle vrijheid
en kansen om je door te ontwikkelen. Uniek zijn
onze eigen constructeurs die altijd klaarstaan om
problemen op te lossen, en zo nodig binnen 1 à 2
uur ter plaatse zijn.”

“VKP ging onze
machines
gebruiken,
juist om nog
meer grip te
krijgen op
faalkosten.”

“Ons all-inclusive
concept biedt 24/7
service.”
Productontwikkeling

Goed gereedschap is het halve werk. En
als er één opdrachtgever is die zijn gereedschap serieus neemt,dan is hetVKP.Althans,
volgens Johan van Aert, account manager
bouw bij Hilti. Het uit Liechtenstein afkomstige Hilti is de eerste en enige op de markt
met een all-inclusive concept waarbij je
betaalt voor het gebruik van gereedschap.
Een wereldklasse merk met 24-uursservice,
ofwel:de garantie dat je nooit voor verrassingen komt te staan.Johan:“VKP ging onze machines gebruiken, juist om nog meer grip te
krijgen op de faalkosten.”
Johan van Aert, Hilti
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Niet dat dat vaak nodig is, bij een merk als Hilti:
“Onze machines horen bij de beste op de markt
en er wordt door Hilti heel veel aandacht besteed
aan innovaties en productontwikkeling. De ontwikkeling van een nieuwe machine neemt vaak
jaren in beslag. Hilti weigert een product af te
geven zonder de garantie dat het goed functioneert.” Ook de service aan klanten gaat steeds
verder, zoals het concept On Track, waarbij je altijd weet waar je machines zijn, wanneer ze zijn
meegenomen en door wie.“Bij de kick-off van het
concept On Track, heb ik Bart van de Berge ingeschakeld. Wij zijn blij met VKP als referentie.”

Martijn Koolen, VKP voorman

Op dit moment werkt voorman Martijn
Koolen aan de bouw van een evenementenhal in Breda. Lekker dicht bij huis, voor de
Brabander.“Daar houden ze rekening mee,
bij VKP.” Het is een van de redenen waarom hij het er zo goed naar de zin heeft.
“Je wordt gewaardeerd en je voelt bij Niels
en Artjan geen afstand tot ‘de directie’,
zoals bij andere bedrijven. Je krijgt niet
alleen veel vrijheid maar kunt ook altijd
rekenen op goede middelen en gereedschappen.”

Vrijheid
Voordat Martijn 2,5 jaar geleden bij VKP in
dienst kwam, was hij onder meer 12 jaar zelfstandige geweest in de bouw. De vrijheid
die hij krijgt bij VKP vindt hij dan ook heel
belangrijk. “Toen we een tweeling kregen, ben
ik gestopt als zzp-er. Als éénling krijg je toch
alles op je dak.” De vaste baan die hij aannam
viel alleen niet mee: “Binnen werken viel tegen
omdat ik de vrijheid van de bouw gewend was.
Ik had ook steeds het gevoel dat er over mijn
schouder werd meegekeken.”
Met meer vrijheid kwam bij VKP ook zijn werkplezier terug. “Je mag heel ver gaan als je iets
wilt bestellen voor je werk, en er is altijd goed
verzorgd gereedschap. Dat is lang niet vanzelfsprekend in de bouw.” Wat hij ook enorm
waardeert is de betrokkenheid: “Als je iets
aangeeft, wordt er ook iets mee gedaan. Tussendoor kun je altijd binnenstappen bij Niels of
Artjan. Van wat ik in 25 jaar heb meegemaakt,
springt VKP er zeker wel bovenuit.”
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Bouwbedrijf Boot heeft zich gespecialiseerd
in een bijzondere tak van sport:de (ver)bouw
van scholen. Eerder werkten ze onder meer
voor de Avans Hogeschool in Breda. Het
Groene Woud in Middelburg werd door hen
getransformeerd van kantoor naar schoolgebouw,bestemd voor de Hogeschool Zeeland.
Arjan van den Nieuwenhuijzen, bedrijfsleider en mede-eigenaar:“Het Groene Woud
is een groot gebouw met complexe details en
veel verschillende materialen in de gevel.”
En daar kwamen nog wat verrassingen bij...

Complex
Arjan: “Het is het voormalige kantoorgebouw van
de Provincie Zeeland, geen fraai gebouw. Alleen
het casco is blijven staan.” De HSB elementen en
de geveldelen verzorgde VKP. Arjan:“Bouwen met
bezieling is onze slogan en dat herkennen wij bij
VKP. Daar zit dezelfde oplossingsgerichtheid.” Dat
was overigens ook nodig: het project verliep niet
zonder slag of stoot. Zo leverde de houtleverancier
verkeerd afgeschuinde geveldelen. Arjan: “Artjan
is zelf meegegaan naar de klant om uitleg te geven. Én natuurlijk om mee te denken over de oplossing!”
Ook bevatte het oude gebouw nogal wat asbest.
Dat zorgde ervoor dat de oplevering twee keer
werd uitgesteld. Op voorhand was de hoeveelheid
asbest wel ingeschat, maar er bleek nog veel meer
in te zitten. “Dat vraagt om zorgvuldig werken, snel
schakelen en inschatten wat noodzakelijk is. Wij
hebben hierbij het voordeel dat dat we een kleine,
platte organisatie zijn.”
Lees verder op pagina 37
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Bouwbedrijf Boot specialiseert zich
in de (ver)bouw van scholen

www.etanco.nl

www.dwtgroep.nl

info@hsbengineering.nl

Bedankt
voor de
samenwerking!
www.raabkarcher.nl

www.deleeuwbedrijfskleding.nl

Arjan van den Nieuwenhuijzen, Bouwbedrijf Boot

Vervolg van pagina 34

Kwaliteit

www.bouwbedrijfboot.nl

www.hilti.nl

spin
in het
web.

www.sigmapersoneel.nl

Bouwbedrijf Boot heeft al meer projecten met
VKP gedaan. Er is gewoon een goede klik. “Bij
problemen staan ze altijd klaar. Ik zie ze ook meer
als partner dan als onderaannemer.” Waarmee hij
overigens niet wil suggereren dat het vaak fout
gaat. “Kwaliteit afleveren is voor ons gewoon heel
belangrijk,” aldus Arjan. “Wij doen dat ook liever
direct, dan dat we nog vijf jaar terug moeten komen voordat het helemaal goed is. Het is toch je
naam die eronder komt te staan.”

“Als een school nog
in gebruik is, zit je er
- als spin in het web elke week aan tafel.”

De grootste uitdaging haalt hij naar eigen zeggen uit de renovatie van oude schoolgebouwen:
“Verbouwen terwijl de rest van het gebouw
nog in gebruik is, betekent dat je creatief moet
worden in het managen van zo’n project. Dan zit
je elke week met elkaar aan tafel en functioneer
je als spin in het web.”
Bouwbedrijf Boot is een echt familiebedrijf. De
oude eigenaar loopt nog regelmatig rond en
zijn dochter zit in de directie. Die betrokkenheid
tekent de sfeer: “Het is heel gemoedelijk en
iedereen is gelijk. De directie zit gewoon op de
werkvloer tussen de medewerkers.” In tegenstelling tot veel bouwbedrijven heeft Bouwbedrijf
Boot nog een eigen werkplaats: “Hier maken
we zelf binnenkozijnen en houten trappen voor
schoolgebouwen. Ook doen we er de werkzaamheden voor de service en onderhoudsklussen.
Daarnaast kunnen we de werkzaamheden voor
een project spreiden over meer werkplaatsen
waardoor de tijdsdruk wordt verlaagd.”

Naar de toekomst

www.hollestelle.nl
36
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www.ottetekenburo.nl

www.iko-insulations.com

De specialisatie in de bouw en verbouw van
scholen is een strategische keuze geweest van
het bedrijf. “In de tijd van de crisis is het aantal
projecten in de woningbouw afgenomen. Toen
hebben we ons toegelegd op de bouw en renovatie van scholen.” Er is een duidelijk verschil
met de woningbouw, volgens Arjan: “Dat zit in de
opdrachtgever die tegenover je zit. Bij woningen
heb je te maken met de eindgebruiker en zijn
wensen. Bij scholen is het veel zakelijker.”

Naast de expertise in scholen, blijft Boot ook
actief in de woningbouw. Op dit moment zijn
ze met VKP bezig met de ontwikkeling van HSB
elementen met de steenstrips er al op bevestigd.
Op korte termijn worden 34 woningen hiermee
gerealiseerd in Terheijden. Arjan:“Je hele woning
wordt in no-time in elkaar gezet met alles erop
en eraan. Je hoeft als het ware alleen nog maar
je sleutel in het slot te steken en de deur achter
je dicht te trekken.” Een mooi project voor Boot
en voor VKP.
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Persoonlijke selectie van Niels en
Artjan van gevels die VKP mocht plaatsen

gave
gevels
gezet.

04

05

04

Rockpanel Chameleon

05

Siberisch Lariks bij Zorgcentrum

06

Thermisch gemodificeerd Ayous

gevelbekleding bij GZC Axel

Mauritshof te Klundert

Appartementencomplex Rumst

01
01

Zwarthout Shou Sugi Ban bij

02

Trespa gevelbekleding bij

03

Lariks en Eternit bekledingen

atelier in Wijnegem

De Flat te Kapelle

bij Victoria te Zierikzee
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Innotec levert de kitten en
lijmen voor de gevels van VKP

kit
die
zit.

hand. Als wij met een nieuw product komen moet
het iets toevoegen, anders is het nutteloos. Als het
dat mist heb je het alleen over prijs.” Innotec levert toegevoegde waarde met adviseurs die uit de
bouw komen, getraind zijn on-the-job en de klant
vergaand ontzorgen.

“Bij Innotec willen
we alles weten,
anders geven we
ons product
niet af!”

Innotec is actief in verschillende productgroepen.
De productgroepen zijn onderling systematisch
op elkaar afgestemd. Vincent: “Wat in de ene productgroep wordt geleverd, wordt opgevolgd in
de andere, zodat het helemaal klopt en optimaal
werkt. Wat onze productgroepen daarbij delen: al
onze producten zijn kwalitatief hoogwaardig en
zullen nooit een gevaar voor de gezondheid vormen.We geven garanties af voor de veiligheid, wat
logisch een prioriteit is in de gevelbekleding.”

WordtdoorVKPeengevelplaatverlijmdbevestigd? Dan kun je van één ding zeker zijn:het gebeurtmetInnotec.Endaardoorbenjevanmeer
verzekerd:dat het een veilig product is,zonder
gevaarvoordegezondheidéndathetnooitvanzelf naar beneden komt. Je moet in deze tak
van sport gewoon heel goed weten wat je doet,
volgens Vincent Jansen, CCO, en Bert van der
Staay, product specialist bij Innotec: “Als ons
een vraag wordt gesteld en wij weten er geen
antwoord op, bestaat het niet of kan het niet.”

Vincent Jansen, CCO/eigenaar Innotec

Glasvezelversterkte betonplaten verlijmd op de
gevel met een extreem hoog gewicht per m2

ringspartner zijn door de hele keten heen. Daarbij
staan ze met twee voeten in de praktijk. “De oplossingen die wij bedenken zijn altijd een reactie op
wat er in de praktijk gebeurt. We hoeven ze niet te
bedenken: uitdagingen en problemen zijn er namelijk genoeg.”
Bert van der Staay, product specialist Innotec

Het verlijmen van geveldelen is een mooi vak,
maar lang niet iedereen heeft er evenveel verstand van, volgens Vincent: “De tak van bevestigingsmaterialen en kitten is enorm in beweging
en alles draait om kennis. Innotec wil bij al deze
ontwikkelingen voorop lopen én kennis- en leve-
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Productontwikkeling
Innotec, onderdeel van de Mirari Group, besteedt
enorm veel aandacht aan productontwikkeling.
Ze testen in samenwerking met zowel architecten
als leveranciers van gevelplaten en steenstrips.
Daarnaast zijn ze volop bezig met de ontwikkelingen op het gebied van luchtdicht bouwen. Bert:
“We hebben de ontwikkeling volledig in eigen

Vincent: “Een gevelplaat, hoe zwaar ook, mag niet
van de gevel komen. Mocht er onverhoopt bijvoorbeeld een scheur ontstaan, dan gaan we tot de
bodem om uit te zoeken wat de oorzaak is. En we
komen we altijd met een oplossing.” Gelukkig komt
het zelden voor, door de intensieve voorbereiding. Bij elke nieuwe opdracht wordt er gekeken
wat ze gaan doen en hoe het moet gebeuren.
Dan wordt er volledig samen opgetrokken om te
kunnen garanderen dat het goed is. Vincent: “Wij
willen alles weten, anders geven we ons product
niet af!” Openheid is essentieel, volgens Bert: “We
opereren in een eerlijke, open markt. Als iets niet
kan, kan het niet. Dat is ook een antwoord.” Dezelfde eerlijkheid siert ook VKP, volgens Bert: “Het is
een schoolvoorbeeld van een open en laagdrempelig bedrijf: iedereen is er gelijk. Ze weten zelf ook
heel goed wat ze kunnen. Op ons gebied werken
ze zelf al veel uit, omdat ze weten wat wel en niet
mogelijk is met bepaalde projecten en producten.
Wat wij vervolgens doen is adviseren en bijstellen
waar nodig. Je moet het met elkaar doen.”
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Persoonlijke selectie van Niels en Artjan

haven
huis.
www.adsr.nl

www.hooyberghsbouw.be

www.innotec.nl

Bedankt
voor de
samenwerking!
www.piethoekman.nl

www.hoondert.com

www.ipex-group.nl

www.biermans.nl

www.dekokbouwgroep.nl

Locatie:

Zaha Hadidplein 1
Antwerpen

Opdrachtgever:

Renotec

Uitgevoerd:	Daktimmerwerk,
achterconstructies
zinken bekleding
Jaar:

www.vhsbeveiliging.nl
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www.automotionsmercedes-benz.nl

2014

www.pontmeyer.nl
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Pompejus
Uitkijktoren
Locatie:

Fort de Roovere te Halsteren

Opdrachtgever: 	Bouwcombinatie Bergh Bouw /
De Nijs Soffers / De Kok Bouwgroep
Uitgevoerd: 	HSB, ruwbouwtimmerwerk en
gevelbekledingen
Jaar: 		
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Koen Haest van Bergh Bouwsystemen
herkent zich in de cultuur van VKP

klik
op
dna.

Deklikwaserdirect bijheteerstegezamenlijke
project van Bergh Bouw en VKP: het Moeder
& Kindcentrum van het Bravis ziekenhuis in
Bergen op Zoom. Koen Haest, projectleider
BerghBouwsystemen:“Datwaseenhelecomplexe klus met veel hoeken, kanten, patio’s
en overkappingen.VKP verzorgde daar voor
ons de volledige houtskeletbouw en de totale
gelijmde buitenbeplating. De reden dat we
uiteindelijk bij VKP uitkwamen was omdat
zij,net als wij,niet schromen om lastige,moeilijke uitdagingen naar zich toe te trekken.”

“Dat zoek je ook in partners: de ideale bouwpartner zet je in als je eigen mensen. Dat is zo anders
werken dan dat je alleen staat en met alle onderaannemers de discussie aangaat. Wij zoeken
enthousiasme in de samenwerking, mensen waar
je normaal mee kunt communiceren, open overleg op de bouwplaats. De bedrijven waar je die
klik mee hebt, zijn op één hand te tellen, waarbij
VKP wel uniek is. Als je zo’n partij naast je hebt
staan, ga je de strijd niet meer alleen aan; je gaat
samen de uitdaging aan. Of nieuwe uitdagingen.”

Koen Haest, Bergh Bouwsystemen

Bergh Bouw zoekt bewust naar bouwpartners met
die instelling: “Wij zijn altijd op zoek naar kundige
mensen die het verschil maken, die nog betere oplossingen kunnen bedenken dan wijzelf. Wij kenden VKP nog niet, maar we zochten vanuit de duurzame gedachte in een beperkte straal van 100 km
een partner voor de houtskeletbouw. Daarbij waren meerdere partijen uit de regio in beeld, maar
VKP kwam het meest pro-actief over in de offerte
fase. Daarin bleek al dat ze oplossingen bedachten
voor moeilijke dingen in plaats van ze uit te sluiten.”

Zoals het innovatieve VOXS. “Wij hebben onszelf
de vraag gesteld: blijven we nog 100 jaar traditioneel bouwen? De crisis was lastig, nu kampen we
met extreme levertijden. De groeiende vraag naar
semi-permanente huisvesting viel samen met onze
eigen ambities en visie op gebied van verduurzaming. Wat is vastgoed eigenlijk nog waard in onze
gebouwde omgeving? Een verpleeghuis gaat na
25 jaar onder de sloophamer: door de gedateerde bouwstijl en bouwmethode is het te duur om te
transformeren. Circulair bouwen is de toekomst.”

Pro-actief DNA
Hij herkent die instelling ook bij de mensen op de
bouwplaats: “Iedereen bij VKP stelt zich pro-actief
op. De jongens op de bouwplaats maken lange dagen, ze denken mee en ze denken vooruit. Dat is
echt een groot verschil met wat je bij veel andere
bedrijven meemaakt. Ik denk dat dat ook een bepaald DNA is, wat door Niels en Artjan wordt ingeprent en doorgegeven: nieuwe mensen pakken dat
op. VKP is in no-time groot geworden maar ze hebben de synergie weten te behouden die VKP uniek
maakt. In die zin hebben wij niets van hun snelle
groei gemerkt.”
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Familiebedrijf Bergh Bouw, zelf in het verleden
gestart door twee broers, herkent meer in de bedrijfsorganisatie:“Het verschil willen maken als het
moeilijk wordt, afspraak is afspraak: altijd deadlines halen ook als het tegenzit. Ook wij vinden
het belangrijk enthousiaste mensen om ons heen
te hebben. Wij zetten in op open kennisdeling en
een duurzaam personeelsbeleid, met stagiairs op
LBO, MBO en HBO-niveau, die daarna in dienst treden en lang bij ons blijven. Als mensen groeien in
kennis en kunde worden ze ook waardevoller voor
je bedrijf.”

Kracht door
eenvoud
Het VOXS bouwsysteem is de surplus
van traditionele bouw: doordachte
standaardisatie met grote ontwerpvrijheid, toekomstbestendig met een
eigentijdse uitstraling door de houten kolommen. Snelle en betaalbare
realisatie is mogelijk door duurzame,
herinzetbare bouwmaterialen.

Erik van den Bergh, directeur Bergh Bouwsystemen,
ging samen met Koen en enkele pioniers, waaronder afstudeerders bouwkunde, aan de slag met de
ontwikkeling van een een circulair semi-permanent
bouwsysteem. Met diverse co-makers werd een
speciale zelfdragende vloer ontwikkeld, te plaatsen
op houten kolommen, met HSB wanden als gevelvulling. VOXS slaat aan en het concept wordt nu doorontwikkeld voor permanente huisvesting. Koen:
“Bergh Bouw heeft zelf een kleine HSB productieafdeling, maar zodra we gaan opschalen zoeken we
een pro-actieve partner die open kennis wil delen.
Dan hoeven we niet lang te zoeken.”
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André Meeuwsen valt niet zomaar
stil voor de camera

www.berghbouw.nl

www.voxs.nl

weten
wat je
bouwt.

www.berghbouwsystemen.nl

Bedankt
voor de
samenwerking!
wwwbamcontractors.be

www.destoffeerders.nl

André Meeuwsen, VKP timmerman

www.w2n.nl

www.isover.nl

www.garantiegevels.nl
André is sinds kort weer in dienst bij VKP.
Weer, omdat hij ruim twee jaar terug vertrok
naar Curaçao om daar een half jaar als duikinstructeur te gaan werken. Dat halve jaar werd
een jaar, en uiteindelijk twee jaar. In overleg
met VKP trad hij na een jaar uit dienst. “Maar we
bleven wel contact houden, en ik wist dat er een
plek voor me zou zijn als ik terugkwam.” Na twee
jaar en een roadtrip van drie maanden door
Noorwegen en Zweden kwam hij terug naar
Nederland. “Via de app liet ik dat weten en ik
werd meteen uitgenodigd voor een kop koffie.”

www.jongeneel.nl
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www.tifabrouwer.nl

Als je na een ‘sabbatical’ van 2 jaar net een
week op de bouw staat, duwt een verslaggever je een microfoon in je gezicht om je
te interviewen over het project waar je aan
werkt.Het overkwam André Meeuwsen,timmerman bij VKP : “Geen punt natuurlijk!
Dan vertel je precies hoe het project in elkaar steekt. Dat weet je gewoon bij VKP, je
hebt interesse in wat je aan het maken bent.
Zeker bij een uniek project als Pompejus.”

Het is niet de eerste keer dat hij een tijdje ‘pauze’ neemt om langer naar het buitenland te gaan.
“Ik heb eerder ooit al mijn uren opgespaard om
3 maanden naar Indonesië te gaan. Elke keer als
ik terugkom, sta ik weer naast mijn vaste maat
waar ik 5 jaar geleden mee ben gestart. Je praat
met elkaar over de projecten en materialen waar
je mee werkt. Over het accoya hout bijvoorbeeld
dat voor Pompejus is gebruikt: dat is gedrenkt in
azijn om het weerbestendig te maken. Dan weet
je dus ook wat je moet zeggen als je een microfoon onder je neus krijgt.”

www.cembrit.nl
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Bij BAM Contractors staat
veiligheid op de bouw voorop

alles
voor
elkaar.
“Wij gunnen het elkaar
om ‘s avonds veilig
naar huis te gaan naar
vrouw en kinderen.”
Veiligheid vereist niet alleen grote zorgvuldigheid maar vooral ook een enorme wil om alles
goed te doen. Diego: “BAM Contractors heeft
een zero-tolerance beleid als het aankomt op
ongevallen op de werkplaats, en dat wordt
alleen bereikt door veiligheid, kwaliteit en
planning gezamenlijk heel serieus te nemen.
Werkvoorbereiding is daarbij de sleutel. Dat
delen we met VKP. Die complete zorg voor een
project is echt uniek.”

Woudlucht
Heverlee
Locatie:

Prosperdreef 3 te Heverlee

Opdrachtgever:

BAM contractors

Uitgevoerd: 	HSB, ruwbouwtimmerwerk en
gevelbekledingen
Jaar: 		

2015-2016

Logistieke uitdaging

Team Woudlucht, BAM Contractors (Diego midden)

50

VKP Magazine voorjaar 2018

BAM Contractors is één grote familie van
heel veel gedreven mensen die kwaliteit en
veiligheid hoog in het vaandel dragen, volgens Diego Mollet. Zelf site-manager op de
bouwplaatsen van BAM, spreekt hij vooral
over de goede band op de werkplaats. “Elk
nieuw project wordt er bijna een nieuwe
familie opgericht.” Des te meer reden om
veel aandacht te schenken aan veiligheid
op de bouw. “We zijn allemaal collega’s en
vrienden die het elkaar gunnen om ’s avonds
weer veilig naar huis te gaan naar vrouw en
kinderen.”

Het project Woudlucht te Heverlee had een
hele krappe planning en een grote logistieke
uitdaging. Zo lag de benedenverdieping enkele
meters onder straatniveau. Voor de levering van
materialen en de uitvoering moest er een doordacht plan liggen. Diego: “Elke ochtend begonnen Rien (van den Berge) en ik heel Nederlands
met een kop koffie, om alles door te spreken.
Niels is voorafgaand aan het project onvoorstelbaar vaak langs geweest om zo zorgvuldig mogelijk te plannen. Ik kan wel zeggen dat dat tot een
hele vriendschappelijke relatie heeft geleid.”

“Het project Woudlucht
te Heverlee had een
hele krappe planning
en een grote logistieke
uitdaging.”
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Partners van het eerste uur, zo kan je de
samenwerking tussen De Jager-Tolhoek en
VKP wel noemen.Twee jonge super enthousiaste jongens die alles nog moeten ontdekken, en een bedrijf met een groot aanbod
en veel kennis. In gesprek met Martin Hol,
Stefan Akkerdaas en Andrew van Hulten,
die de groei van VKP van dichtbij hebben
meegemaakt. Stefan: “Wij kregen 13 jaar
geleden veel vraag voor het aanbrengen
van onze materialen, daar hebben wij toen
Artjan en Niels vaak voor ingeschakeld.De
werken werden alleen steeds groter en complexer, dus werd het handiger voor VKP om
die rol meer naar zichzelf toe te trekken.”

Jacob-Jan Goedegebure, VKP productieleider

Als productieleider bijVKP stuurt Jacob-Jan
Goedegebure in Kapelle een team aan van
gemiddeld 12 à 13 mensen: een hele club,
soms ook nog aangevuld met ZZP-ers.Hij is
relatief jong om al zoveel verantwoordelijkheid te dragen. Toch past het in het plaatje
van een jong team zoals dat van VKP, volgens Jacob-Jan:“Ze laten je hier overal vrij
in en je krijgt alle kansen die je wil.VKP is
echt anders dan andere bouwbedrijven,het
is niet zo stijfjes en iedereen is flexibel.”

De Jager-Tolhoek is al vanaf het
begin een vaste waarde voor VKP

sterke
logistiek.
De Jager Tolhoek is een groot voorraadhoudend bedrijf. Andrew: “Als je ons voor 12 uur
belt, heb je de materialen de volgende dag in
huis. En als het past zelfs op dezelfde dag nog!”
De sterke logistiek van De Jager-Tolhoek is
gestoeld op eigen regie. Martin: “Wij hebben
het volledig in eigen hand. We hebben eigen
wagens en eigen chauffeurs, dus we kunnen
bij wijze van spreken om 4 uur ’s nachts nog
rijden.” Dat het bedrijf dicht bij de klant staat
zit er bij iedereen ingebakken. Andrew: “Dus
zit er iemand in de problemen, dan regelen we
het. Wat past, past!”
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Kansen
V.l.n.r Stefan Akkerdaas, Martin Hol en
Andrew van Hulten

Win-win situatie
Martin: “Daarbij heeft De Jager-Tolhoek ook
een grote kennis van materialen, wat een
mooie combinatie is met VKP die het tekort
aan mankracht bij de aannemer wegneemt
en hun manier van werken voortdurend wil
blijven doorontwikkelen.” De samenwerking
met VKP is volgens Stefan gebaseerd op wederzijds vertrouwen, maar levert ook echt een
win-win situatie op: “Wij brengen een sterke
logistiek en een stuk extra kennis van materialen, wat we graag delen met VKP. Daar worden
we allebei beter van.”

“We hebben eigen
wagens en eigen
chauffeurs, dus we
kunnen bij wijze van
spreken om 4 uur
’s nachts nog rijden.”

Het mooiste aan zijn werk vindt hij de afwisseling. “Ik doe echt van alles, van het instellen
van de automatische zaag en het gereedmaken van tekeningen tot de zorg voor
inkomende goederen en het selecteren van
nieuwe mensen. Ik ben graag vliegende kiep.
Verder ga ik regelmatig op de bouw kijken
en communiceer veel met de jongens daar.
Ze mailen me wat ze nodig hebben, we hebben
bijna dagelijks contact. De communicatie
maakt het werk juist boeiend.”
Voordat hij in vaste dienst kwam, kwam hij al
vijf jaar over de vloer bij VKP. “Ik zette schuttingen en werkte dan in de winter hier. Toen
VKP ging uitbreiden, werd me gevraagd
of ik interesse had om chef werkplaats te
worden.” Hij hoefde niet lang na te denken.
“VKP is gewoon gezellig, er werken heel veel
jonge mensen. Veel andere bouwbedrijven
blijven dingen doen zoals ze al jaren doen. Bij
VKP pakken ze niet zomaar aan, ze kijken altijd
hoe het anders beter kan.”
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Strandhotel
Cadzand
Locatie:

Boulevard de Wielinge 49
Cadzand

Opdrachtgever: Van der Poel
Uitgevoerd:

 uwbouwtimmerwerken en geR
velbekledingen

Datum:

2017-2018
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Pontmeyer wil ontzorgen, net als VKP

one
stop
shop.

“Ik zag als buitendienstmedewerker een
bordje met ‘VKP’ bij
een bouwplaats staan
en dacht: die ken ik
nog niet.”
Jan Blok, VKP timmerman

Timmerman Jan Blok kwam binnen bijVKP,
toen ze nog werkten vanuit een eenvoudige
loods in Krabbendijke. Hij kijkt met plezier
terug op de tijd.“Beter dan in de fietsenhandel,
waar ik daarvoor werkte. Ik hield van koersen, en ben alles geweest in het wielrennen
behalve prof. Of dame.” Een echte fietsliefhebber dus.Toch koos hij ervoor timmerman
te worden. Jan: “Ik had geen match met die
wereld.Te veel mensen die zichzelf beter vinden dan anderen.” Dat is bij VKP wel anders.

VKP had destijds nog niet eens een bedrijfspand.
“Ik kwam gewoon aan huis, waar een slaapkamer
als kantoor was ingericht. Tussen de gesprekken
door werd af en toe een luier verschoond.” Hij
zag het bedrijf groeien. “In de beginjaren lag
er nog een mooie taak voor ons om VKP voor te
lichten. Artjan en Niels hadden toen al door dat
je er met het materiaal alleen niet bent. Ze wilden weten hoe ze het zo goed en slim mogelijk
konden bevestigen om faalkosten te vermijden.”

op koers
Hij heeft veel leuke herinneringen aan die eerste
tijd waarin hij in de bouw vooral veel samenwerkte met Niels. Ook of juist als het weleens mis ging.
Zoals die keer dat hij samen met Niels op maandagochtend om zeven uur in Aagtekerke moest
zijn. Hij had al een tijd op hem staan wachten,
maar om kwart voor zeven had hij Niels nog niet
gezien. “Dus ik Niels bellen. Zegt ie: Het is nog
maar kwart voor zes. Had die knuppel vergeten
de klok een uur vooruit te zetten, en had ‘ie dus al
een hele dag op de verkeerde tijd geleefd!”
Hij heeft het na 13 jaar nog altijd prima naar zijn
zin bij VKP. Naast de goede sfeer noemt hij ook
het vertrouwen dat je als medewerker krijgt bij
VKP. Jan: “Ik heb een enorme vrijheid. Je neemt
je spullen mee en gaat aan het werk. Soms zie ik
5 á 6 weken helemaal niemand, alleen m’n maat.
Dat is altijd al zo geweest. In de tijd dat Artjan het
kantoor van VKP aan huis had, ging je op vrijdagmiddag langs om je uren voor die week op te
schrijven en dat was het. Om daarna gezellig een
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Persoonlijke aanpak

Ewald Vanwesenbeeck,
vestigingsmanager Pontmeyer Middelburg

De klant willen ontzorgen met een sterke
persoonlijke focus. Dat is wat VKP deelt met
PontMeyer,volgens EwaldVanwesenbeeck,
de vestigingsmanager van Pontmeyer in
Middelburg. “Wij zijn met 49 vestigingen
door heel Nederland de grootste hout-,
plaat- en bouwmaterialenleverancier van
het land. Maar we willen vooral lokaal aanwezig zijn.Je wilt klanten in de ogen kijken.”
Zo ontstond 15 jaar geleden de relatie met
VKP ook:“Ik zag als buitendienstmedewerker een bordje met‘VKP’bij een bouwplaats
staan en dacht ‘die ken ik nog niet.’

De relatie tussen VKP en Pontmeyer is door de
jaren heen veranderd, maar altijd persoonlijk gebleven. “Ik heb tussendoor 6 jaar bij Pontmeyer
in Breda gezeten. Toen ik terugkwam en het contact weer overnam, werd de draad meteen weer
opgepakt, als een oude vriendschap. Ook die
persoonlijke aanpak hebben beide bedrijven
gemeen: “Het is bijvoorbeeld typisch voor VKP
om het hun mensen zoveel mogelijk zelf te laten
doen, op hun eigen manier. Op die manier kunnen mensen zich ontplooien en zich ontwikkelen.
En staan ze stuk voor stuk in hun eigen kracht.”

One stop shop
VKP is door de jaren heen aanzienlijk gegroeid,
PontMeyer stond ook niet stil. “De markt is
veranderd, wij bedienen nu ook de consument
die niet meer bij de lokale aannemer kan inkopen.
Ook hebben wij een aantal jaar geleden ons
drive-through concept gelanceerd, wat nog
steeds uniek is in de markt. Het is binnenrijden
en inladen voor aannemers en consumenten:
one-stop-shop.” Ook relevant voor VKP: “VKP wil
de aannemer ontzorgen, en wij VKP.”
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Piet Hoekman leverde het meubilair
in de nieuwbouw van VKP

dat je
goed
zit.

Het eerste contact met VKP werd via via gelegd.
Piet: “Ik had VKP al eens in een krantje voorbij
zien komen, maar het was er eerder nog niet
van gekomen contact met ze op te nemen. Een
collega ondernemer noemde de verbouw van
hun pand, dat was voor mij hét moment.” In eerste instantie ging hij in gesprek met Niels, later
pas met Artjan. Het contact was meteen open
en hartelijk, maar ook zakelijk. “Ze maakten er
geen geheim van dat ik niet de enige gegadigde was voor het nieuwe meubilair.”

Piet Hoekman zit goed aan de spreekkamertafel in
het nieuwe pand van VKP

Hoekman Interieur,een klein bedrijf dat naar
eigen zeggen tot grote dingen in staat is. Dat
heeft er alles mee te maken dat eigenaar Piet
Hoekman volledig focust op kwaliteit. Hij leverde alle stoelen en tafels op kantoor in de
nieuwbouw vanVKP.Stijlvol en zorgvuldig gekozen in de huisstijlkleuren.”Als klein bedrijf
metgroteklantenmoetjehéélzorgvuldigwerken.Daarnaast heb je veel persoonlijk contact
en ben je altijd zelf het aanspreekpunt. Dat
geldt voor deVan Kooten boys en dat geldt voor
het contact met al onze klanten.”
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In 1980 startte Piet Hoekman in Yerseke met een
klein boekhandeltje. Toen al verkocht hij af en
toe een bureaustoel. In 1990 verhuisde hij naar
het huidige pand aan de Noordzandstraat met
verderop in de straat een showroom voor kantoormeubilair. Piet: “Door de crisis en internet
was die handel taai, maar Piet Hoekman is niet
voor één gat te vangen!” De focus werd verlegd
naar een optimale kantoorpresentatie. Inhoudelijk advies om als bedrijf zo goed mogelijk
voor de dag te komen.

Er volgden meer gesprekken en Hoekman kreeg
toch wel het gevoel dat Artjan en Niels verder wilden met Hoekman Interieur. Hoekman: “Het punt
was alleen dat Artjan een bepaalde bureaustoel
onder zijn kont had, waar hij nogal over te spreken was. Hij kon die bij een concurrent in de VKP
kleuren te krijgen. Ik heb dus heel snel mijn eigen leverancier gebeld voor een bureaustoel en
een conferentiestoel, van betere kwaliteit én in
de VKP kleuren. Binnen een week ging ik weer
bij VKP langs en toen was hij om!”
Persoonlijk betrokken zijn bij al je klanten. Het
is zijn eerste natuur. Net als vol enthousiasme ingaan op elke nieuwe aanvraag. “Als iemand wil
kopen? Wij willen altijd leveren - dus eruit komen doen we altijd.” Hij heeft enorm veel hart
voor de zaak, maar hij heeft gemerkt dat dat ook
een keerzijde heeft. Piet: “Het levert ook stress
op. Ik ben mezelf af gaan vragen wat ik wil. Wil ik
nog doorgroeien? Of wil ik gewoon doen wat ik
leuk vind? Dat laatste dus, en ook daarom ben ik
blij met klanten als VKP.”

“Het probleem was
dat Artjan een stoel
onder zijn kont had,
waar hij nogal over
te spreken was.”
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Ze gaan vol voorVKP en maken lange dagen,
deVan Kooten broers.En dat hebben ze altijd
gedaan. Toch is er wel veel veranderd in de
afgelopen 15 jaar, volgens Mary, de vrouw
van Niels en Nicole,de vrouw van Artjan.Zij
maakten van dichtbij de ontwikkeling van
VKP mee, zagen hun partner groeien in hun
rol.Waarbij één ding altijd voorop is blijven
staan:Niels en Artjan werken om te leven en
niet andersom. En als ze thuis zijn, dan zijn
ze ook écht thuis.

delijkheden.” Gelukkig kan Artjan wel heel
goed relativeren, volgens Nicole: “Als ik zie wat
ze allemaal op hun bordje krijgen… Ik sta daar
vaak versteld van. Ik had allang een zenuwinzinking gehad.” Mary: “Niels is daar ook in
gegroeid. Vroeger bleef hij maar doorgaan. Nu
kan hij het veel beter afsluiten en loslaten.”

Nicole van Kooten:
“Artjan is heel goed in
organiseren en alle
neuzen dezelfde kant
op krijgen.”

de
dames
betere
gaan
helft.
voor.
Hoe druk Niels en Artjan het
ook hebben op de zaak, de...

Wat enorm scheelt, is dat Artjan en Niels elkaar niet alleen aanvoelen maar ook aanvullen.
Mary: “Niels is heel goed in het bedenken van
nieuwe dingen en ze uitvoeren. En dat wérkt
dan ook.” Nicole: “Artjan kan makkelijk leren
en wat hij ziet, snapt ie.” De goede verstandhouding betekent overigens niet dat ze privé de
deur bij elkaar platlopen. Mary: “We gaan een
paar keer per jaar samen wat eten, en natuurlijk zijn er de familiegelegenheden waarbij je
elkaar ziet.” Nicole vult aan: “Maar dan proberen
we het zo min mogelijk over werk te hebben.”

Genieten

Mary van Kooten:
“Niels is echt een
mensen-mens, hij
verdiept zich in de
mensen om hem heen.”

60

VKP Magazine voorjaar 2018

Met de groei VKP veranderden de functies van
Niels en Artjan natuurlijk mee. Van samen op
de steiger naar samen aan het stuur van een
club van 80 man. Ze ontwikkelden ieder voor
zich hun eigen sterke kanten. Mary: “Niels is
echt een mensen-mens, hij verdiept zich in de
mensen om hem heen. Daarbij is hij ook heel
gestructureerd en opgeruimd. Hij is vooral veranderd in de zin dat hij rustiger en zakelijker
is geworden.” Nicole: “Artjan is juist heel goed
in organiseren en alle neuzen dezelfde kant
op krijgen.” Dit gaat vaak gepaard met humor,
maar die wordt tegenwoordig wel wat beter
verpakt dan vroeger. Nicole: “Hij heeft geleerd

anders met mensen om te gaan, niet meteen te
oordelen. Hij kon behoorlijk bot zijn.” Daarna
lachend: “En hij is in omvang gegroeid!”

Relativeren
Als Niels en Artjan ergens voor gaan, gaan ze
er ook helemaal voor. Tijd die logisch dan ook
vaak ten koste gaat van privé. Mary: “Toch is
het ‘moeten’ wel minder geworden. Niels werkt
nu ook nog keihard, maar als hij thuis is, is hij
thuis.” Nicole: “Vooral de afgelopen jaren zijn
de werkdagen weer langer en drukker geworden. Er is altijd wel stress van je werk, met een
groter bedrijf komen ook grotere verantwoor-

Bij beide mannen komt volgens Mary en Nicole
het gezin overduidelijk voor het bedrijf. Nicole:
“Gewoon thuis met die gasten, lekker huiselijk
op de bank met een hapje en een filmpje.” En
dan komt er nog een onverwacht gevoelige
kant van Artjan naar boven: “Zitten we samen te
kijken naar een kinderfilm... zit hij daar genotstraantjes te pinken. Dan zit ik te kijken: wat doe
jíj nou? Hij zit dan gewoon te genieten.” Ook
Niels geniet vooral van de simpele dingen.
Mary: “Lekker op stap samen met onze meiden.
Bijvoorbeeld met ons zeilbootje het Veerse Meer
op en dan een kampvuurtje maken op een van
de eilandjes.” Typisch de Van Kootens. Groot
denken, genieten van het kleine.
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Fraanje is no-nonse maar wil
wel vernieuwen in de markt

“De hele wereld
ontwikkelt zich razendsnel, de bouw hobbelt
er meestal achteraan.
Dat moet echt anders.”

vanuit
eigen
kracht.

bij wel lef en durven risico’s te nemen, omdat we
nog steeds heel snel kunnen schakelen vanwege de platte organisatie.” De kracht van Fraanje
zit daarbij ook in de diversiteit. Erwin: “Wij hebben alles nog zelf in huis, inclusief disciplines
waar andere bedrijven hun neus voor ophalen.”

Aannemingsbedrijf Fraanje is no-nonsense,
nuchter, degelijk, betrokken en betrouwbaar,volgens bedrijfsleiderErwindePoorter.
Kortom: typisch Zeeuws. Het van oorsprong
Zeeuwse familiebedrijf is hier opgebouwd
en is in de regio alom bekend. Het is een
bedrijf dat werkt vanuit zijn eigen kracht en
eigen kunnen,waarbij de medewerkers écht
centraal staan. En dat merk je aan de sfeer
als je binnenstapt in ’s-Heer Arendskerke.
Gezamenlijk koffie drinken in een pand dat
bijna uit zijn voegen barst.

“Wij hebben alles nog
zelf in huis, inclusief
disciplines waar
andere bedrijven hun
neus voor ophalen.”

MFA
Kapelle
Locatie: 	Vroonlandseweg 49

Kapelle
Opdrachtgever:

Met 192 werknemers is Fraanje bepaald geen
‘kleintje’ te noemen. Toch zijn ze in hun denken
nooit een arrogante, grote organisatie geworden,
en dat heeft alles te maken met lokaal aanwezig
willen zijn. Erwin de Poorter: “We hebben daar-

Fraanje

Uitgevoerd:	
HSB, ruwbouwtimmerwerk

en gevelbekledingen
Jaar:

2016

Vernieuwend in de bouw
Fraanje streeft ernaar om vernieuwend zijn
in de markt, maar merkt in de praktijk ook
wel dat dit soms lastig is met zo’n grote
organisatie. Ook een reden waarom Fraanje
volgens Erwin graag samenwerkt met VKP.
Erwin: “De hele wereld om ons heen ontwikkelt zich in een razendsnel tempo, en de bouw
hobbelt daar meestal maar een beetje achteraan. Dat moet echt anders. Bij VKP hebben ze
gewoon veel technische kennis en ze gaan altijd
op zoek naar dé oplossing: daardoor lopen ze
eigenlijk altijd een stapje voor.”

Erwin de Poorter, bedrijfsleider Fraanje
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Wat nou als je hart bij de bouw ligt, je
bent opgeleid tot timmerman, maar lichamelijke klachten weerhouden je van het
uitoefenen van je vak? Dan ga je niet bij
de pakken neerzitten, maar laat je je omscholen. Die keus heb je altijd volgens Bart
van den Berge en Martijn van Iwaarden. De
vraag is alleen of je bij dezelfde werkgever kunt blijven. Bij VKP was die ruimte
er gelukkig.
Wilma van de Woestijne, VKP hoofd administratie

Hoehoudjejealsvrouwstaandeinzo’nmannenbedrijf? Dat is niet zo heel ingewikkeld volgens
Wilma van de Woestijne. Ze begon bijna twee
jaar geleden bijVKP:“Het was vooral Artjan die
inhetbeginvoorzichtigwas,omdathijdachtdat
demannenzoudenmoetenwennenaanwerken
met een vrouw.Maar dat viel mee.Het mannenwereldjebevaltmewel.Geenjaloezieofgepraat
over elkaar. Iedereen is zo heerlijk nuchter!”

mannen!

Bart van den Berge, VKP projectleider

Volgens Martijn is daar ook een duidelijke reden
voor: “In veel bedrijven is daar minder ruimte

Op kantoor
voor, omdat de taken daar toch meer vastliggen.
VKP is als bedrijf continu in ontwikkeling.”
Martijn was voorman bij VKP toen hij last kreeg
van zijn knie. Met fysiotherapie werd het wel
beter, maar het werd niet goed. De vraag kwam
al snel vanuit Artjan en Niels wat hij dan zou willen doen. “Voordat ik zelf met iets kwam, kwamen zij al met de vraag of tekenen niet iets voor
mij was.”

Wederzijds vertrouwen
Bij Bart ging het iets minder doordacht. Na een
hernia-operatie in 2010 was het geen optie om
de bouw weer op te gaan. Dus dan er maar gewoon bij komen zitten op kantoor. “Ik ben er
blanco ingegooid als manusje van alles. Ik zou
een boek kunnen schrijven over alle fouten die
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Bart van den Berge (zittend) en
VKP tekenaar Martijn van Iwaarden (staand)

ik heb gemaakt.” Inmiddels is hij doorgegroeid
tot de functie van projectleider en werkvoorbereider. “Het wederzijdse vertrouwen is er altijd
geweest, de kans heb ik gegrepen maar hij is
me ook gegeven.” Voor beide mannen werd
deze toevalstreffer dus eigenlijk een schot in
de roos. Martijn: “Natuurlijk is het mooi dat we
bij VKP konden blijven, maar er wordt ook wel
van je verwacht dat je je beste beentje voorzet. Ook al zit je in de ziektewet.” Bart: “En dat
we zelf van de bouw komen is nu een duidelijk
voordeel. De communicatie met buiten is makkelijker omdat we elkaar begrijpen. Dat voorkomt een berg onduidelijkheid!”

“Voordat ik er zelf
mee kwam, stelden
zij al de vraag of
tekenen niet iets
voor mij was.”

Ze heeft wel moeten wennen aan de openheid in
het bedrijf. Wilma: “Niels en Artjan zaten, zeker in
het vorige pand, echt tussen het personeel. Dat was
ik niet gewend, dus dat was wel een cultuurshock.
Al went zo’n platte organisatie wel snel.” Daarnaast
was de vrijheid ook wennen. “Op een gegeven
moment had ik een afspraak bij de huisarts tijdens
werktijd, dus ik meldde dat bij Artjan. Zijn reactie
was: ‘Kom je dat nou tegen míj zeggen?’ Maar ja,
tegen wie moet ik het anders zeggen?”

Lunchdate
Ook het eerste personeelsfeestje was - min of
meer tot haar eigen verbazing - een succes. Ze
ging van huis met haar eigen auto, met het idee
dat ze dan zelf weg kon als ze het beu was. Uiteindelijk was ze een van de laatsten die naar
huis ging. En die gezelligheid is wel kenmerkend
bij VKP. Wilma: “Zo had ik een tijdje terug een
weddenschap met een collega en als ik gelijk
had zou hij me mee uit eten nemen. Natuurlijk had
ik gelijk, dus toen zijn we tussen de middag gaan
lunchen. Hij heeft het uiteindelijk ook maar even
bij zijn partner gemeld.”
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Biermans levert al vanaf het
begin aan VKP

een
goede
buur.

Naast kennis is ook de logistiek belangrijk. Moet
het er snel zijn, dan komt het vanuit het magazijn
van Biermans Kapelle. Grotere hoeveelheden
en materialen komen op de vrachtwagen vanuit
Breda waar de centrale vestiging van Biermans
zit. Martin: “Onze kracht zit in onze snelheid en
korte lijnen. Wij hebben contact met de mensen
op kantoor, maar ook vanaf de bouwplaats wordt
besteld. Daarnaast ben ik hier in de regio degene
die uitleg komt geven over nieuwe producten op
de bouw.”

De relatie tussen VKP en Martin Klijn, technisch commercieel adviseur bij Biermans
in Kapelle, gaat een aardige tijd terug. Van
een ‘verre vriend’ werd Biermans een ‘goede
achterbuur’ op het moment dat het bedrijf
zich vestigde op hetzelfde bedrijventerrein
in Kapelle. Toen VKP met de nieuwbouw het
pand van deVeilingweg doortrok tot de Kloosterpoort, werden ze letterlijk buren. Goede
buren,die graag zaken doen.Een samenwerking die naar twee kanten voordelen biedt.
Heeft VKP bevestigingsmaterialen, ijzerwaren of handgereedschap nodig? Even een belletje met de buurman en het is zo geregeld.

“VKP is zelf ook
continu bezig met
innovatie. Ze doen zelf
al veel uitzoekwerk
op dat gebied.”
Team Biermans Kapelle met in het

Een jaar of acht geleden besloot het Brabantse
Biermans zich meer te gaan richten op de
Zeeuwse markt. Martin Klijn richtte zich als vertegenwoordiger actief op de regio. “VKP kende
ik al langer. Van toen ze nog echt een opstartend
bedrijf waren.” Een aantal jaar geleden besloot
Biermans in Kapelle een vestiging te openen,
geleid door Martin. Ze vestigden zich schuin
achter het pand van VKP.

Korte lijnen
De lijntjes werden nog korter en het mes sneed
aan twee kanten: Biermans kon snel leveren
aan VKP, en andersom droeg VKP bij aan een
mooie start voor de nieuwe vestiging: inmiddels
de vierde locatie van Biermans in Nederland.
Martin: “Biermans heeft verschillende vestigingen, die elkaar niet alleen logistiek versterken,
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midden Martin Klijn

Biermans wil klanten pro-actief adviseren. Martin:
“Stagneert de bouw van een project? Dan proberen wij met kennis, informatie en spullen het
werk weer vlot te trekken.”

Positief-kritisch

“Stagneert de bouw van
een project? Dan proberen
wij met kennis, informatie
en spullen het werk weer
vlot te trekken.”

maar ook elk een eigen specialisatie hebben.
Ze kunnen in principe allemaal dezelfde materialen leveren voor de bouw, de industrie en de
agri-sector, maar onze vestigingen hebben wel
elk hun eigen regio en daarmee samenhangende specialisatie. De vestiging in Zuid-Holland is
bijvoorbeeld aangesloten met een bestaande
klantenkring in de agrarische sector en bijbehorende kennis. Binnen onze organisatie is er altijd iemand die een vaktechnische vraag kan beantwoorden voor een andere vestiging, of even
bij een opdrachtgever langs kan gaan om advies
of uitleg te geven van een nieuw product.”

Hetzelfde geldt voor plannen die nog op de tekentafel liggen. “Wij kijken wat nodig is en komen
dan met het materiaal dat dit werk aankan.” Dat
betekent dat ze bij Biermans veel investeren
om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen op hun vakgebied. Martin, met een
glimlach: “Maar VKP is er niet het bedrijf naar om
dat nodig te hebben.VKP is zelf ook continu bezig
met innovatie. Ze doen zelf al veel uitzoekwerk
op dat gebied.” Die positief kritische houding is
volgens hem merkbaar bij heel VKP: “Er is onderling en met ons als toeleverancier een hele open
communicatie. Je kan slechtere buren treffen.”
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Bedankt
voor al
jullie
verhalen!
Wij willen iedereen bedanken die tijd
voor ons heeft gemaakt:
• Danny Vermeer | Van Agtmaal
• Eric van Tongeren | Van Agtmaal
• Steven van Kooten | VKA
• Evert Jan Akershoek | Rothuizen
BouwmeesterPro
• Kees Mol | Industrie Service Mol
• Johan van Aert | Hilti

Colofon

Ook VKP: eerst denken en dan gewoon... dóen!

Tekst en concept:
Rachel Blok, Sonja Kik,
Plot Marketing
’s-Gravenpolder

...MAAR WANNEER
KOMEN NOU DE NIEUWE
WERKBROEKEN..?

Ontwerp en opmaak:
Sonja Kik, Manja Reijnierse,
Plot Marketing
‘s-Gravenpolder

...EN ZITTEN
ZE WEL GOED..?

Fotografie:
Jan de Carpentier,
Limit Fotografie
Goes
VKP foto archief
Portret Evert Jan Akershoek:
Paul van Bueren

• Diego Mollet | BAM Contractors
• Arjan van den Nieuwenhuijzen |
Bouwbedrijf Boot

Drukwerk:
Grafisch Bedrijf Goes

JE MAG ZE
WEL PASSEN!

• Bert van der Staay | Innotec
• Vincent Jansen | Innotec

Wat begint als een normaal teamoverleg...

• Koen Haest | Bergh Bouwsystemen
• Martin Hol | De Jager-Tolhoek
Bij de eerste redactievergadering voor
het magazine dat nu voor je ligt, hebben
we hardop uitgesproken dat het niet alleen maar over VKP hoefde te gaan. Liever niet zelfs. We wilden onze klanten en
relaties podium geven. We wilden onze
medewerkers eerlijk laten vertellen hoe
het is om VKP-er zijn en ze hoefden geen
blad voor de mond te nemen. Toch zou je
achteraf bijna denken dat we bij elk interview naar de pluspunten van VKP hebben
gevraagd. En dat we alleen de wenselijke
antwoorden hebben opgeschreven.
Niet dus. Alles wat wordt aangehaald in de
artikelen over VKP is spontaan naar voren
gebracht. In het kader van gezamenlijke
uitdagingen, de geschiedenis die je samen hebt opgebouwd of gewoon omdat je
iets herkent in elkaars organisatie. Wij vinden het achteraf daarom toch even op zijn
plaats om iedereen daar hartelijk voor te
bedanken. Het waren bijzondere gesprekken, we hopen dat dit in de artikelen tot
uiting komt!
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• Stefan Akkerdaas |De Jager-Tolhoek
• Andrew van Hulten | De Jager-Tolhoek
• Ewald Vanwesenbeeck | PontMeyer
• Piet Hoekman | Hoekman Interieur
• Erwin de Poorter | Fraanje
• Martin Klijn | Biermans
En uiteraard ook aan de VKP-ers die
hun bijdrage hebben geleverd:
• Arjan Marijs
• Mark Joziasse
• Rien van den Berge
• Martijn Koolen

Disclaimer
Dit magazine is een uitgave
in eigen beheer van VKP. Aan
deze uitgave is de grootst
mogelijke zorg en aandacht
besteed. Wij zijn echter niet
aansprakelijk voor eventuele
onjuistheden of onvolkomenheden in de inhoud. Niets uit
deze uitgave mag worden
gekopieerd tenzij specifiek
toestemming is verleend
door VKP.

NU..? HIER..?
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• André Meeuwsen
• Jan Blok
• Nicole van Kooten
• Mary van Kooten
• Bart van den Berge
• Martijn van Iwaarden
• Jacob-Jan Goedegebure

VKP BV
Kloosterpoort 1
4421 SN Kapelle
+31 (0) 113- 330855

• Wilma van de Woestijne
...en uiteraard alle overige VKP-ers!

www.vkpbouw.com

...ZE DOEN HET
NOG ECHT OOK...
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Als a e wat je
weet j
wilt:

De beste kwaliteit...

tegen de scherpste
prijs...

...met zo min
mogelijk risico!

Dat willen wij
bij VKP ook.

En daarom houden
wij houtskeletbouw...

Ruwbouw
timmerwerk...

...en gevelbekleding
in eigen hand.

En als je wilt
maken we het af

...met een
complete kap.

Omdat dat bij elkaar opgeteld...

...gewoon een beter resultaat oplevert.

