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Het was Henk Poldermans van Lithos die kwetsbaarheid in het
Jaarverslag van 2017 benoemde als belangrijke KPI - voor zichzelf en
voor van andere ASVB ondernemers. Wie zichzelf kan zijn, kan ook
met open vizier contact maken met anderen – een voorwaarde
om ècht te kunnen delen, samenwerken, onderhandelen. Zo kun
je projecten realiseren die het verschil maken. Voor de klant, de
gebruikers. En dus voor ASVB.

I

n dit jaarverslag vertellen vier ASVB directeuren in
uitgebreide vraaggesprekken met ‘de interviewster’
heel oprecht waar hun krachten en kwetsbaarheden
liggen. Waar ze voor gaan, maar óók waar ze misgingen.
Welke gebeurtenissen en momenten hen gevormd
hebben. En waar hun buitengewone energie, zorgzaamheid of ondernemingsdrang vandaan komt als je alle
laagjes vernis even helemaal wegkrabt.

Bijzondere interviews met bijzondere mensen, die elk
op hun eigen wijze een ﬂinke steen bijdragen aan het
succes van ASVB. Dank aan Geron Verdellen (SMT),
Stefan Weghorst (PHB), Herman Bernaerts (Ibens) en
Jan Willem van de Groep (Factory Zero) voor het delen
van eigen verhaal – in alle oprechtheid – met iedereen
die wil weten waar ASVB ook in 2018 weer zulke prima
jaarcijfers vandaan haalde. Dat begint namelijk bij
ASVB-ers zoals deze mannen. En de mensen om hen
heen. Hele echte, mooie ASVB-ers. Waarvan acte.
Jonathan Furst
CEO ASVB
Michel Heideman
CFO ASVB
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E s s e n t i e
‘Als je je focus verliest, verlies je alles.’

11

ONDERWERP
INTERVIEW

ASVB

JAARVERSLAG 2018

GERON VERDELLEN,
ONDERWERP
SMT

Alle latten hoog
Hij wil dat de SMT-ers met elkaar en met hun klanten in een flow terecht
komen, die energie, teamspirit en resultaat oplevert. Hij wil liever met minder
mensen minder omzet realiseren dan blijven tenderen met afdelingen vol
calculatoren en een hoop gestress. Hij wil door product- en procesoptimalisatie,
geïnitieerd vanuit klantbehoeften, nooit-nooit-nooit meer genoegen nemen
met een zesje, ‘In de bouw kan iedereen stenen stapelen en je bent al gauw een
zesje, neem dat van me aan’. Hij wil ervoor zorgen dat mensen zich kunnen
blijven ontwikkelen – of het nu om zijn eigen vrouw en kinderen gaat, om
klanten of om medewerkers. Geron Verdellen legt elke lat hoog - en hij weet
ook waar dat vandaan komt.
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Geron Verdellen
Directeur SMT
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SMT
Op de website van SMT wordt
meteen duidelijk waar het
om gaat: slimme huisvestingsoplossingen voor zorg- en
onderwijsinstellingen, van
ﬁnanciering en ontwerp tot en
met onderhoud en beheer. Niet
de vraag is het uitgangspunt,
maar de daadwerkelijke,
achterliggende behoefte
van de opdrachtgever en de
gebruikers. Ervaring speelt
daarbij natuurlijk een grote rol
– SMT is een echte specialist in
eigen niche – maar een paar
dagen met de studenten
mee naar school of meelopen
met de verpleging kan óók
leiden tot nieuwe inzichten en
oplossingen. Niet aannemen
maar oplossen. Werken aan
goede woon-werk-leefomge14

vingen, niet aan gebouwen.
Dat is SMT. Beroemde, mooie
voorbeelden in de portfolio van
SMT zijn bijvoorbeeld Horizon
college te Purmerend en het
Hermann Wesselink college te
Amstelveen. Het bedrijf werkt
op dit moment met 30 mensen
aan meer dan 10 projecten, die
samen een omzet van zo’n 60
miljoen vertegenwoordigden.

I

n het Insight-spectrum combineert directeur-ondernemer
Geron Verdellen van SMT rood
en geel; focus en samenwerking
Hij legt dat in het begin van het
gesprek maar meteen op tafel, met
een aanstekelijke jongenslach. Ja,
hij heeft inderdaad ‘last’ van een
gedrevenheid die - eerlijk is eerlijk
- wel eens de neiging heeft om
door te slaan naar ongeduld. Hij is
eigengereid, sturend en rusteloos,
maar ook overtuigd en overtuigend:
dáár moeten we naar toe. Hij heeft
dat op zijn 52ste, na alle kanten van
het vak vanuit allerlei invalshoeken
en zeer diverse bedrijven te hebben
gezien, echt wel scherp. Hoe hij de
SMT-ers meekreeg in de nieuwe
koers die hij wilde gaan varen? Nou
gewoon, door duidelijk te zijn: dit
is de visie, dáár gaan we naar toe.
En natuurlijk: vervolgens maken
mensen zelf hun keuzes. Dat hoort
erbij.

VISIONAIR
Rood dus. En het werkt. In minder
dan twee jaar veranderde SMT
met Geron aan het stuur van een
wat ingeslapen, verliesgevende
bouwer van maatschappelijk vastgoed in een gedreven, gefocust
en snel uit het dal klimmende
club. Een club die steeds vaker
nee zegt tegen dichtgetimmerde
aanbestedingen. Dat was één van
de eerste dingen die Geron aanpakte
bij SMT: het omvormen van de

vermoeiende en geestdodende
aanbestedingscultuur naar een
klant- en samenwerkingsgerichte
manier van werken. Pure logica,
vindt hij, want wie heeft er nou
nog zin in de papierbergen en
de kapitaalvernietiging die met
al die prijstenders gepaard gaat?
We stoppen ermee, stelde Geron.
We gaan voortaan zelf klanten
en projecten zoeken waar we
meerwaarde kunnen leveren, op
basis van met de klant gedeelde
waarden en ambities. Zo veel
leuker! Samenwerken in winnende
teams, aan projecten werken die er
echt toe doen, die méér betekenen
voor de klant, voor de gebruikers.
Dat is wat Geron wil. Minder omzet
is niet erg. Minder mensen ook
niet. Als het rendement maar
goed is – en dat kan alleen als je
ophoudt met vechten op prijs en
gaat doen waar je goed in bent.
Vanuit ondernemerschap en vanuit
samenwerking. ‘Samenwerken
staat nu in elke projectvergadering
op de agenda. Daar ben ik heel
trots op.’
PLEZIER
We zitten in het gestileerde
Student Hotel, waar zelfs het boek
op tafel meedoet in de branding
van de door Arthur MacGregor

bedachte formule: ‘May the Student
in you live forever’. Het lijvige boek
staat vol oneliners en foto’s over de
filosofie en opzet van het hotel. Ja,
goed gedaan, vindt Geron. Alles is
hier op zijn plek, alles draagt bij aan
hetzelfde gevoel. Dat is ook waar
SMT in haar eigen nichemarkt naar
streeft: het realiseren van mooi,
multifunctioneel maatschappelijk
vastgoed, slim en esthetisch.
Omgevingen, waarin alles bijdraagt
aan de processen, de beleving en
het goede gevoel van de gebruikers.
Zelfs de schoonmaker moet met
plezier naar zijn of haar werk gaan,
idealiter. En daarom is het van het
grootste belang om de klant door
en door te kennen, op elk niveau.
‘Daar doen we bij SMT veel moeite
voor. Tot snuffelstages aan toe.’
WEZENLIJK
Een deel van de slimme oplossingen
die SMT bedenkt en bedacht heeft
voor onderwijs en zorg zijn natuurlijk
te standaardiseren – ‘Je hoeft al die
wielen niet elke keer opnieuw uit te
vinden’ – dus ook dáár ligt een focus
in de strategie van Geron. Klein
voorbeeldje: voor Kindcentrum
Buitenrijck in Rijswijk bedacht SMT
een toiletgroep die ook vanaf het
schoolplein toegankelijk is. Waardoor kinderen voor een plas niet
het hele schoolgebouw hoeven
door te banjeren, onder begeleiding
van een juf of een meester. Zo zijn
er door SMT de afgelopen jaren ook

zeer kunstige oplossingen bedacht
en gerealiseerd voor meervoudig
ruimtegebruik; opdrachtgevers in
het onderwijs kregen daardoor als
het ware vele vierkante meters
cadeau van SMT. Waarna Geron in
dezelfde ademteug nog maar eens
afrekent met de aanbestedingscultuur, want hoe kun je dat soort
oplossingen nou nìet voorstellen
aan een klant omdat ze nìet worden
gevraagd in de tenderdocumenten?
Precies. ‘Voor ons is direct contact
met de klant van wezenlijk belang.
Helaas zien we maar al te vaak
alleen maar gedelegeerde
opdrachtgevers. Ik wil met de
klant zelf om tafel.’

Florian Boxma
Directeur Building for Tomorrow

‘Geron steekt veel energie
in de samenwerking, zowel
binnen eigen organisatie als
extern. Hij stuurt daarin
meer op de relatie dan op
de contracten, dat is vrij
uitzonderlijk in de sector’.
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GOED DOEN
Hij zag bij zijn aantreden vooral
het potentieel in SMT en vindt het
belangrijk dat SMT een goede naam
heeft in de markt. Hij verheugde
zich op het maatschappelijke
werkveld - ‘In deze sector wordt
toch minder primair vanuit geld
gedacht en kun je sneller op
zoek naar synergie met de klant’
- en bovendien: hij kan erg goed
vechten en volhouden, al van
jongs af aan. In het Limburgse
gezin waarin hij opgroeide, was
door de dominantie van zijn
moeder weinig ruimte voor iets
anders. Hij moest zich in haar
bijzijn voortdurend klein en
onzichtbaar maken, maar ging
van de weeromstuit ontzettend
zijn best doen op school, in zijn
werk, om ‘het maar goed te doen’,
om wèl gezien te worden, vooral
door zijn vader. Dat leverde een
enorme, bruikbare gedrevenheid

Bart van Gerven
Commercieel manager SMT
Bouw & Vastgoed

‘Geron is een visionair,
met een duidelijke
mening over waar hij
naar toe wil met SMT.
Hij heeft een sterk
analytisch vermogen,
brengt creativiteit en
streeft naar innovatie’.
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Visie hebben, overzicht houden, bergbeklimmen

Elke lat hoog leggen
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De dynamiek
van goedlopende
processen en teams
die elke dag fluitend
aan de slag gaan.
Dat is de kick.
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Knalrood in het Insights-spectrum
Dwalen door Amsterdam

Ik wil nog
steeds graag
horen dat
ik het goed
gedaan heb.

Mensen de ruimte geven om zich te ontwikkelen
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Jonathan Furst
CEO ASVB

‘Een hele integere,
bevlogen en
verbindende
ondernemer. Een man
met een visie én een
plan. Hij gaat daar
helemaal voor, doet
geen concessies.
Geron is trouw aan
zijn visie, en daarmee
aan zichzelf.’

en winnaarsmentaliteit op. Maar
het gemis aan warmte en liefde
was er natuurlijk ook. Na een
succesvolle studie Bouwkunde
leerde Geron bij het hippie-achtige
coöperatieve architecten- en
wereldverbeteraarscollectief De
Loods wat dat was: een veilige
omgeving, warmte en aandacht.
Hij bracht er vele mooie jaren
door. Helende jaren, realiseert
hij zich achteraf. ‘De Loods was
voor mij een warm bad’. Toch
bleek hij uiteindelijk geen mens
voor de overlegstructuren, de
democratische besluitvorming en
de zachte hand van het collectief.
Te eigenwijs, te veel bezig met
winnen, te gedreven. Bovendien
wilde hij niet alleen aan de
ontwerp- en advieskant van het
vak blijven hangen. Hij wilde ook
met zijn voeten de klei in. De
bouwplaats op.

LITTEKEN
Het familiebedrijf Goldewijk leverde
hem een ander ontbrekend stukje
van zijn eigen puzzel: een sterke
vaderfiguur. De pater familias in die
tijd, Jozef Goldewijk, zag in Geron
de gedrevenheid en het talent dat
hij zocht voor zijn bedrijf en gaf
hem de kans en het vertrouwen om
in no time door te stomen van de
projectleidersstoel naar de directiekamer van één van de vestigingen.
Een heerlijke tijd, een heerlijk
bedrijf, herinnert Geron zich met
glimogen, maar misschien juist
daardoor verloren ze focus. Het
aanboren van nieuwe, onrendabele
nichemarkten had niets meer te

Marcel Leemburg
Financieel Manager SMT

maken met conceptueel bouwen
en… ineens was het te laat.
Nog steeds is Jozef Goldewijk een
goede vriend, maar de les van het
faillissement was duur en hard.
En dan was er ook nog een les voor
Geron persoonlijk: vestigingsdirecteur zijn betekent niet alleen
verantwoordelijk zijn voor ‘het bedrijf’,
maar vooral ook voor medewerkers,
gezinnen, leveranciers en klanten.
Hij schrok enorm van het menselijk
drama dat zich voltrok en hield er
een behoorlijk litteken aan over.

DE KICK
Geron is een mensenmens. Hij kan
ontzettend genieten van een MT,
waarin ineens iemand heel bevlogen
het woord neemt en iedereen
meeneemt in de ﬂow. Hij begrijpt
niets van Trump, die met angst en
macht regeert; je kunt toch ook op
een positieve manier manipuleren
en mensen met je mee zien te
krijgen? Hij vindt dat goede mensen
ruimte moeten hebben om te
groeien en investeert daarom graag
in opleiding, ontwikkeling, coaching.
En nee, hij vindt het niet erg als je
zijn koers niet volgt – de wereld is
immers groot genoeg – maar het is
natuurlijk wel jammer als je vertrekt
nadat hij behoorlijk in je heeft
geïnvesteerd. ‘Dat overkwam me
gisteren, daar was ik natuurlijk wel
even ziek van.’

GERON VERDELLEN, SMT

JAARVERSLAG 2018

‘Geron weet mensen op een
aansprekende manier met
elkaar te verbinden. Hij is
doortastend, gericht op het
creëren van mogelijkheden
en heeft een goede intuïtie
om de juiste aandacht aan
zaken te geven: doen wat
nodig is!’
Bert Kozijn
Rector Hermann Wesselink College

‘Geron is open, joviaal en
toegankelijk. Hij weet op
een persoonlijke manier
iedereen bij het proces te
betrekken. Hij investeert
in de samenwerking en
steekt veel energie in het
opbouwen van een goede
relatie. Dat geeft veel
vertrouwen.’

Hij vindt het heerlijk om samen
met een klant over de bouwplaats
te lopen om ‘live’ uit te leggen wat
er gedaan kan worden om de
leerlingen tijdens de examenperiode zo veel mogelijk te sparen
voor de bouwoverlast – zonder
kostbare bouwtijd te verliezen.
De dynamiek van goed lopende
processen en teams die elke dag
ﬂuitend aan de slag gaan: dat is
de kick.

ADEMHALEN
We zijn inmiddels de Wibautstraat
overgestoken van het internationale
Student Hotel naar de Amsterdamse
evenknie: het Volkshotel. Dat heeft
min of meer hetzelfde programma
als het Student Hotel – van overnachten en werken tot vergaderen
en eten - maar een totáál andere
sfeer en uitstraling. Wilder. Creatiever.
Minder opgelegd. Geron haalt bijna
opgelucht adem: kijk, dít is nou een
toffe plek. In restaurant Canvas op
de 7e verdieping geniet hij met
volle teugen van het uitzicht over
de stad. Amsterdam is hem zeer
dierbaar. Een stad waar je altijd
jezelf kunt zijn tussen heel veel
anderen. Dat voelt goed.

T- S H I RT
Net als ASVB? Ja, dat is inderdaad
één van de belangrijke redenen
waarom hij na ruim 5 jaar Volker
Wessels in het najaar van 2017 voor
ASVB koos. Hij wist bij Veluwezoom

Verkerk ook rendementen van 8-9%
te behalen - het succes was er wel
- maar hij was niet geschikt voor de
politiek die er in grote, beursgenoteerde ondernemingen nu
eenmaal bij lijkt te horen. ’Ik was,
zeg maar, niet zo goed in mijn
eigen PR’. Hij wilde ook zijn geloof
en ambitie niet opgeven en zocht
naar een omgeving waar hij dit wél
waar kon maken. De keuze voor
ASVB was dus zéker ook een keuze
voor de veilige, menselijke omgeving,
waarin topondernemers hun
successen, maar ook hun twijfels en
ellende kunnen bespreken bij een
biertje, waarin de CEO je gewoon in
zijn T-shirt ontvangt voor je eerste
kennismakingsgesprek (op een
zonnig terras) en waarin ondernemers elkaar en hun medewerkers
coachen in een gezamenlijk
programma. Over een tijdje van
diezelfde CEO én van gewaardeerde
collega’s binnen ASVB complimenten
krijgen dat is het doel. Ja natuurlijk,
die hang naar erkenning, met diepe
wortels in zijn jeugd, is er nog
steeds. ‘Ik wil nog steeds graag
horen dat ik het goed gedaan heb.’
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V o l h o u d e n
‘Loyaal blijven ook als het tegenzit.’
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STEFAN WEGHORST,
ONDERWERP
PHB

Zwarte sneeuw
22

Stefan Weghorst is een Tukker. Een echte. Eigenwijs en
nuchter. Toen Herman Wessels meer dan 25 jaar geleden
tegen hem zei: ‘Zorg jij nou maar dat je binnen 5 jaar directeur
bent’ dacht de 24-jarige jonge Stefan bij zichzelf: ‘Wat zou die
in zijn koffie hebben gedaan?’ En daarna: ‘Ik ga maar weer
eens aan het werk.’ Maar Wessels had het niet verkeerd gezien.
Jarenlang speelde Stefan mee in de voorste gelederen van het
Volker Wessels concern. Nu maakt de ASVB onderneming PHB
Deventer onder zijn leiding een mooie ontwikkeling door en kan
hij óók nog de tijd vinden om gezellig te eten met zijn gezin en
zijn kookclub-vrienden. Wat maakt dat hem dat allemaal lukt?
‘Ik heb een paar keer in mijn leven zwarte sneeuw gezien.’

23

Stefan Weghorst
Directeur-ondernemer PHB
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Bedrijfsprofiel
PHB Deventer is een bedrijf wat
zijn oorsprong vindt in 1895.
Inmiddels bij koninklijke
beschikking Hoﬂeverancier
is in de loop der jaren door
samenvoeging van een aantal
bedrijven het huidige PHB
Deventer ontstaan. Door de
grote diversiteit aan specialismen
vanuit deze bedrijven is PHB
Deventer uniek in zijn soort.
Het brede palet aan uitvoeringsactiviteiten varieert van
Projectontwikkeling, Nieuwbouw
B & U, Restauratie, Renovatie,
Service & Onderhoud en
Facilitair onderhoud. Maar ook
de nodige adviseringswerkzaamheden worden gedaan
zoals ontwerp- en tekenwerk en
bouwfysisch advieswerk. Juist
door deze diversiteit is PHB een
24

aantrekkelijke bouwpartner
maar ook een aantrekkelijke
werkgever. PHB Deventer blijft
zich continue ontwikkelen en op
zoek naar innovatieve ideeën.
Met oog voor veiligheid,
integriteit en duurzaamheid
opereert PHB Deventer in een
groot deel van het land. PHB
Deventer focust zich met name

Z

warte sneeuw? Heeft de interviewster daar
nog nooit van gehoord? Als je onder een
lawine ligt, lijkt de sneeuw niet wit maar
zwart. ‘Als je er veel te ver in zit. Dat is zwarte
sneeuw.’ Eén van de grootste bergen zwarte sneeuw
kwam hij tegen op één van zijn eerste projecten: de
nieuwbouw van winkelcentrum Gansehof in Coevorden.
Het was dramatisch. Stefan begon er als jong bouwkundeventje als assistent projectleider, maar werd al
snel de vooruitgeschoven post omdat de projectleider
zelf vanwege gezondheidsredenen uitviel. Zo kreeg
hij persoonlijk te maken met de zeer onbetrouwbare
opdrachtgever. ‘Ik ga wel met je mee naar de klant’,
beloofde zijn directeur, maar na een paar keer zei
Stefan: ‘Blijft u maar thuis.’ De onbetrouwbare
opdrachtgever bleef namelijk tòch wel onbetrouwbaar.
Met of zonder ruggensteun van de directie. Dan ging
hij maar liever alleen. Dat onderhandelde makkelijker.

EIGEN REGIO
De interviewster wil met Stefan in Artis op zoek
gaan naar de gorillababy en mooie voorbeelden
van restauratie-renovatie-nieuwbouw als parallel
naar het werkveld van PHB. Maar het is eigenlijk
te laat (nog maar 2 uur tot sluitingstijd) en
bovendien zijn we veel te druk aan het praten,
we hebben eigenlijk geen tijd voor Artis. We
ﬂitsen langs een vijver met pelikanen en het
Groote Museum, waar ze druk zijn met de
restauratie. Ja, geeft Stefan toe, dat zou een
perfecte PHB-klus geweest zijn, maar dan had
Artis in het oosten des lands moeten staan.
Die regio is de focus van PHB, niet zozeer een
bepaald deel van de bouwsector, want PHB
bestaat (bepaald door een rijke en lange
geschiedenis van allerlei fusies en overnames)
uit een paar zeer verschillende takken:

op klanten en klantgroepen.
Opdrachtgevers die passen bij
de cultuur en de mensen van
PHB. PHB Deventer gaat voor
langdurige samenwerking en
partnerships met opdrachtgevers en ketenpartners waarbij
gezond ondernemen en
ondernemerschap resulteert in
gezond rendement en plezier.

DIRECTEUR
Alsof de Coevordense sneeuw nog niet zwart genoeg
was, kwamen er nog wat dingetjes bij. Er zat in de
te slopen panden veel meer asbest dan voorzien.
De ijzervlechter en de leverancier van de aluminium
puien gingen failliet. De uitvoerder werd ziek. Stefan
mocht als broekie het stokje overnemen; er was
simpelweg niemand anders beschikbaar. Maar
toen hij de klus in Coevorden had geklaard en nog
op tijd ook – en daar waren best een paar zeer
pittige onderhandelingen met de vermaledijde
opdrachtgever voor nodig geweest – dacht hij toch
terug aan dat directeur worden binnen vijf jaar. En
toen geloofde hij het zelf ook. Een paar jaar later stond
hij aan het hoofd van woningbouwer Ufkes Apeldoorn.

Herman Jansen
Directeur PHB Deventer

‘Stefan is een
mooie aanvulling
voor PHB. Nuchter,
maar ook aanwezig!
Hij is inventief en
staat open voor
goede ideeën.’

restauratie, renovatie, nieuwbouw, facilitair- en
service & onderhoud. Die takken vullen elkaar
prima aan en maken dat PHB meer kan doen
voor allerlei opdrachtgevers, van zorginstelling,
vastgoedbeheerder, projectontwikkelaar tot
particulier. De hele levenscyclus van een
gebouw kan door PHB worden gecoverd:
transformatie, renovatie, nieuwbouw en
onderhoud. Het bedrijf geniet een uitstekende
reputatie door bevlogen mensen met liefde
voor het bedrijf en het vak. En daar zit ‘m dus
de catch en het rendement van PHB, legt
Stefan uit. Sterke wortels in de regio, een
klantenkring die je lang en in alle facetten
kunt bedienen en waarmee je hechte relaties
kunt opbouwen. De PHB keten is vooral ook
heel efficiënt. Een mooi voorbeeld hiervan is de
samenwerking op gebied van vastgoedbeheer
met een aantal ketenpartners in VOF
Onderpand. ‘Zo voorkom je stapeling van
kosten en maak je optimaal gebruik van de
expertise van je partners.’

LOYA L I T E I T
Hij praat over PHB alsof hij er al járen werkt. Hij is
er eigenlijk nog maar net. Ruim anderhalf jaar
om precies te zijn. In die luttele maanden wist
hij samen met zijn medewerkers mooie stappen
te maken. ASVB CEO Jonathan Furst voorspelt
een toekomst met een gouden randje in 2019.
Stefan lacht: ’Nou, nou… heeft hij dat echt
gezegd?’ Maar hij denkt niet dat Jonathan iets
raars in zijn koffie heeft gedaan, nee. Alle lichten
staan op groen, bij PHB.
Trouw zijn en loyaal aan degene die goed voor
je is – mens of organisatie - is een groot goed
voor Stefan. Van kinds af aan. Vader en moeder
Weghorst waren allebei zeer toegewijd aan
het gezin en de kinderen in het piepkleine
plaatsje Geesteren in Twente. Vader verdiende
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STEFAN WEGHORST, PHB

Trouw zijn en loyaal
aan degene die goed
voor je is – mens of
organisatie - is een
groot goed.
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Als je ambities
hebt, dan is het niet
vervelend om op je
pad een paar keer
zwarte sneeuw
tegen te komen
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De vrijheid die je
krijgt als ondernemer
bij ASVB en de
gelijkwaardigheid in
de gesprekken met
Jonathan en Michel:
een verademing.
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de kost als metselaar en moeder
hield het gezin draaiende, ‘Noem
dat gerust maar een fabriek runnen,
met zes kinderen’. Zelf was hij bleu
en braaf. Toen vader Weghorst van
de steiger viel en arbeidsongeschikt
werd, was dat een financiële ramp
voor het gezin, maar vader Weghorst
deed wat hij kon. Dan maar langs
de deuren met panty’s en textiel.
Zo kon Stefan toch gaan studeren.
En zo leerde hij van zijn vader en
moeder wat loyaliteit betekent.
En volhouden. En ondernemen,
oplossingen zoeken. Ook als het
tegenzit, als de sneeuw zwarter dan
zwart lijkt.
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Jonathan Furst
CEO ASVB

‘Een rasechte bouwer,
die ook een goede
leider en ondernemer is
geworden. Dat is knap.
Stille wateren hebben
diepe gronden. Stefan
heeft niet twee laagjes,
maar een stuk of zes.
En hij is in staat om ze
allemaal in te zetten.’

JONGENSDROOM
Hij had makkelijk zijn gouden
horloge vol kunnen maken als
directeur van Ufkes, maar dat was
nou net het punt: hij ging niet voor
makkelijk. Hij begon weer naar
zwarte sneeuw te verlangen. Hij
wilde weer een uitdaging. Bij Van
Hattum en Blankevoort kreeg hij
waar hij om had gevraagd: een
pittige klus. Het bedrijf was in
omvang ongeveer tien keer zo groot
als Ufkes, zijn werkterrein veranderde
van lieve woonbuurtjes in één klap
in enorme Maasvlaktes en
indrukwekkende tunnels: ‘Dat is wel
een jongensdroom, die grote
projecten. Spelen met zand en
water, maar dan in het groot.
Prachtig.’ Maar nadelen waren er
ook. De reisafstand per dag
veranderde van een half uurtje naar
bijna vier uur per dag. De infra bleek

Sjors Salemink
Directeur PHB de Combi

een wereld waarin het vooral draait
om het contractuele gevecht, over
het rechtvaardigen van acties en
uitgaven met documenten,
contracten en zinnetjes in contracten.
Afspraak was helemaal geen
afspraak, zoals hij gewend was.
Elke afspraak – op papier vastgelegd
– was eigenlijk vooral iets waar je
juridisch over kon bakkeleien. Soms
jarenlang. Terwijl het werk gewoon
lag te wachten. Hij kon er niet aan
wennen. ‘Ik heb heel veel geleerd in
die tijd. Hoe management werkt
op dat niveau, hoe je escalatielijnen moet inrichten, en natuurlijk
hoe je contracten moet maken,
hoe je het juridische spel moet
spelen. Maar die manier van
werken paste niet bij mij.’

HET GEZIN
Stefan merkte ook dat hij zijn gezin
miste: zijn vrouw, zijn kids, zijn
vrienden. En zo was hij niet opgevoed. Het gezin hoorde immers
nummer één te zijn. Het reizen
werd een last. En het oude Volker
Wessels, het jongensboek van
weleer, dat was eigenlijk niet meer
hetzelfde sinds de beursgang. Hij
nam een half jaar de tijd om tot
zichzelf te komen. Om zijn kinderen

STEFAN WEGHORST, PHB
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‘Stefan staat zijn

mannetje. Het is ook
nogal een mannetje,
trouwens, ha ha.’

Gerwin van der Zande
Technisch Directeur PHB

‘Stefan is betrouwbaar,
loyaal, recht door zee.
Hij heeft een duidelijk
standpunt over hoe
hij PHB wil besturen:
samen een hoop lol
maken én mooi werk met
een gezond rendement.
Dat draagt en straalt
hij ook uit.’

naar school te brengen en aan te horen, om te
klussen in huis, om te koken met zijn vrouw en
zijn vrienden, om na te denken over zijn
volgende stap. De wereld van de headhunters
en de opgepoetste CV’s was hem vreemd. Hij
had in zijn leven nog nooit gesolliciteerd en
was als bescheiden, nuchtere metselaarszoon
ook niet van plan om daar goed in te worden.
De keuze voor ASVB werd in die periode dan
zéér weloverwogen gemaakt, maar er was
simpelweg geen andere organisatie waar hij
vond wat ASVB hem te bieden had. ‘De
vrijheid die je krijgt als ondernemer bij ASVB
- en de gelijkwaardigheid in de gesprekken
met Jonathan en Michel - dat was voor mij
een verademing.’ PHB vond hij meteen een
prachtbedrijf. En een hele mooie mogelijkheid,
om het voor hem zo belangrijke gezinsleven
op een goede manier te combineren met het
ondernemerschap, de ambitie en het geloof in
eigen kunnen.

O P VO L G I N G
Een man van worstelen, maar dan ook
glansrijk boven komen, van heel hard werken
en een hele duidelijke visie – zó gaan we het
doen. Maar óók een man van de verbanden,
van samen uit en samen thuis en een haast
vaderlijke zorg en aandacht voor het team,
voor zijn klanten en ‘zijn bedrijf’. Zo is hij als
vijftiger nu al bezig met zijn eigen opvolging,
met het opleiden en coachen van de volgende
generatie leiders en ondernemers. Hij geeft die
mannen soms heel welbewust een hoopje
zwarte sneeuw. Een scherpe vraag, een
uitdaging. Soms is het niet meer dan een
simpele weddenschap om een ﬂesje wijn.
Winnen wil hij dan natuurlijk niet, wel kijken of
hij zijn protegé kan pushen om verder te gaan,
langer na te denken, met nieuwe oplossingen
te komen. ‘Je gunt natuurlijk niemand
ontberingen en ellende, maar als je ambities
hebt, dan is het niet vervelend om op je pad
een paar keer zwarte sneeuw tegen te komen.
Dat heb je nodig om jezelf te ontdekken, te
groeien en stappen te maken.’
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O p l o s s e n
‘De eeuwige zoektocht naar nieuwe, slimme oplossingen en meerwaarde, in alles.’
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HERMAN BERNAERTS,
ONDERWERP
IBENS

De ommekeer
Herman Bernaerts is meer van het luisteren dan van het praten.
Tegenover de interviewster in EYE Amsterdam – met contemplatief
uitzicht over het IJ - zit dus een wat onwennige man. Hij is beschaafd
en beleefd, bescheiden, onberispelijk gekleed, bestelt een kopje koffie
en een appeltaartje. Met zijn kleine, tengere postuur ziet hij er niet uit
als de succesvolle miljoenenbouwer die hij wel degelijk is. Een serieuze,
strenge meneer, opgevoed met ouderwetse waarden en normen, zoals
eerbied voor gezag en voor de patron. Een flinke knip in zijn carrière
deed hem echter inzien waar dat gezag vandaan moest komen:
niet uit macht, maar uit kracht. Een verhaal over nieuwe inzichten
en veranderen, maar ook jezelf blijven, trouw aan je wortels.
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Herman Bernaerts
Directeur Ibens
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e labrador van ASVB heeft
men hem wel eens
genoemd en dat vindt hij
niet vervelend. Herman
Bernaerts is gezagsgetrouw. Loyaal.
Hardwerkend. En verantwoordelijk.
Een man met een zeer traditionele
opvatting over moreel en moraal,
voortgekomen uit een groot, hardwerkend boerengezin met negen
kinderen, ploeterend op de schrale
grond van De Kempen in het
na-oorlogse België. Het braaf zijn,
respect hebben voor gezag, dankbaar zijn voor alles wat je dan wèl
hebt: dat zit diep in zijn genen. ‘Als
wij al eens speelgoed kregen, dan
haalden we het helemaal uit
elkaar om met de onderdelen
daarna zo veel mogelijk nieuwe
dingetjes en speeltjes te maken.’
Daar kwam trouwens ook zijn
belangstelling voor techniek vandaan.
En de eeuwige zoektocht naar
nieuwe, slimme oplossingen en
meerwaarde, in alles. Het slim
onderhandelen over elke cent die
je nìet hoeft uit te geven, om de
beste prijs te kunnen maken, dat

Patrick Samoy
Commercieel Projectmanager Ibens

Herman is energiek,
gedreven en klantgericht.
Hij weet ambitieuze
jonge werknemers zo te
enthousiasmeren dat zij
zelf weer met hun eigen
enthousiasme Ibens op de
kaart zetten.

HERMAN BERNAERTS, IBENS
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Ibens

leerde hij van zijn moeder. Verder was de
kleine Herman, niet als jongste maar wel
als kleinste van het gezin, vooral braaf en
oplettend, bescheiden. Een luisteraar.

D E PAT R O N
Eerst groeide Bolckmans onder zijn leiding uit
tot topspeler in de Belgische bouwmarkt en
in de ASVB gelederen; Herman begon er als
werkvoorbereider en was er van 1989 tot 2004
directeur. Daarna veranderde hij (van 2005 tot
nu) Ibens van een stervend, nagenoeg failliet
familiebedrijf in een innovatief, zeer succesvol
bouwbedrijf met een behoorlijke voorsprong
in ‘het nieuwe bouwen’ in België. Daarmee is
Herman nagenoeg al zijn hele werkende leven
(op een paar eerste jaren bij een metaalbedrijf
na) een zeer stabiele factor en winstmaker
voor ASVB. Een bijzonder getalenteerde man,
dat is duidelijk. In tegenstelling tot de meeste
stervelingen lijkt hij over drie hersenhelften
te beschikken in plaats van de gebruikelijke
twee – en ze zijn ook nog allemaal even goed
ontwikkeld. Er is de exacte hersenhelft, die
naast bouwkundige en technische kennis
ook veel kunde en gevoel bevat voor ICT en
3d bouwen. Een hele fijne combinatie in
het huidige tijdsgewricht: Ibens is één van
de absolute koplopers in België als het gaat
om virtueel bouwen. Herman’s commerciële
hersenhelft bevat het sterke, van huis uit
meegekregen medegevoel voor hardwerkende
ondernemers en bestuurders in België: wat
hebben ze nodig, waarmee breng je ze verder,
hoe maak je van hun hoofdpijndossiers
nieuwe, succesvolle projecten en gebouwen.
En dan is er nog de derde hersenhelft: de
manager, de vader van het bedrijf, de patron
die minimaal 70 uur per week onvermoeibaar
aan het werk is - want bezig met wat hij het
allermooist vindt namelijk: ondernemen - en
daarin wijst hij anderen graag de weg.

PERFECTIONST
Die laatste hersenhelft was jarenlang behoorlijk
traditioneel en directief – en dat is misschien zelfs nog
een understatement, glimlacht hij zelf. Bij Bolckmans
was de jonge Herman, zonder dat hij nou echt enorme
managementambities had, al snel opgeklommen
tot directeur, als primus inter pares, omdat hij nou
eenmaal alles goed kon: klanten begrijpen, nieuwe
technische oplossingen aandragen, onderhandelen,
planningen maken. Hij kon zich goed verplaatsen in
de wensen en behoeftes van zijn klanten, net zulke
hardwerkende ondernemers als zijn vader, als hijzelf.
Hij was gewend om pragmatische oplossingen te
bedenken. Ook oplossingen die tegen de gangbare
bouwnormen ingingen, maar toch echt beter waren
voor de klant. En inderdaad, Bolckmans ﬂoreerde. Maar
het kostte ook. Als onverbeterlijke perfectionist vroeg
hij het uiterste van zichzelf - en ook van alle anderen.
Het had succes. Maar het stopte nooit.

Ibens noemt zichzelf geen
bouwer, maar specialist in
zorghuisvesting en dat zegt al
meteen veel over de focus
(alléén zorghuisvesting) en de
voor de Belgische markt
ongewone aanpak van het
bedrijf. Waar het traditionele
Belgische bouwbedrijf wordt
‘gestuurd’ vanuit de opdrachtgever en de architect – en
doorgaans alleen mag bouwen
– biedt Ibens totaaloplossingen
vanuit een schat aan ervaring en
gestroomlijnde processen, zoals
virtueel bouwen en standaardisatie van goede oplossingen.
Mede daardoor is Ibens in staat
om vergaande resultaatgaranties
af te geven en meer te doen om
in de behoeften van de opdracht-

DE KNIP
Tot hij op zijn Vlaams gezegd door Anton aan de
Stegge ‘uit de race werd gehaald’ en gedwongen
werd om thuis te blijven. Om een jaartje te gaan
studeren, bij andere ASVB bedrijven in de keuken te
gaan kijken, adem te halen, bij te komen. Zomaar. Van
de ene op de andere dag. Een donderslag bij heldere
hemel. Waarom nou? Het ging toch goed? Hij deed
toch zijn best? Hoe nodig ‘de knip’ was, zag hij later
natuurlijk wel in. ‘Ik ben Anton er nog steeds dankbaar
voor.’ Herman had inmiddels een gevaarlijke maagzweer ontwikkeld, die maar juist op tijd kon worden
genezen. En langzaamaan zag hij dat hij met al dat
harde werken en die enorme gedrevenheid in feite óók
een gevaar was geworden voor zijn eigen, geliefde
Bolckmans, omdat alle lijntjes bij hém uitkwamen.

HET GEZAG
Achteraf gezien was het vooral ook een cultuurverschil
dat hij moest zien te overbruggen, oordeelt hij zelf.
Waar Nederlanders en dus ook collega ondernemers
binnen ASVB allang gewend waren om met teams van
managers en directieleden te werken in plaats van de
traditionele baas, steunde ondernemend België tien
jaar geleden nog voornamelijk op die ene man of
vrouw, degene die alles bepaalt in een onderneming.

gever en de gebruikers te
voorzien.

‘Dat gevoel voor gezag, dat zit er diep in, in België.
Nog steeds. Wat dat betreft lopen we jaren achter.’
Door tijdens zijn gedwongen sabbatical ﬂink bij te
studeren en door veel bij andere ASVB bedrijven rond
te gaan kijken, leerde Herman hoe het óók kon. Meer
vanuit kracht dan vanuit macht. En wat hij zelf aan
kennis, kunde en nieuwe inzichten nodig had voor zijn
tweede ronde bij ASVB, als directeur-ondernemer bij
Ibens.

B I OTO O P
Het geheim van Ibens is het geheim van elk succesvol
bouwbedrijf van nu, denkt Herman. Er zijn maar twee
dingen belangrijk: ‘Het innemen van een positie. En
het hebben van een concept.’ Hij kan het niet genoeg
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HERMAN BERNAERTS, IBENS

‘Wij hebben bij Ibens het
virtueel bouwen tot wet
verheven. Wij kunnen
elk gebouw voor onze
opdrachtgevers helemaal
in 3d ontwerpen en dan rolt
er met één druk op de knop
ook de complete calculatie
en de complete planning
uit, door de aansluiting van
BIM op ons ERP systeem.’

Voortgekomen uit
een hardwerkend
boerengezin –
het puzzelen en
onderhandelen
komt daar vandaan.
Evenals respect
voor gezag.
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De knip - Een jaar
verplicht ‘op de bank
zitten’ bracht een
belangrijk nieuw inzicht:
leiding geven vanuit
kracht werkt beter

‘Ik vind een weg of ik maak er één’

dan vanuit macht.

‘De labrador
van ASVB heeft
men mij wel
eens genoemd.
Dat vind ik niet
vervelend.’
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38

zeggen, tegen zijn collega’s bij
ASVB, tegen de nieuwe generatie
jonge mensen in de bouw: ‘Neem
positie! Heb een concept!’ De positie
die hij koos voor Ibens was die van
het vergrijzende België: het zorgvastgoed. ‘Nee, dat was niet zozeer
een voorkeur van mij, ingegeven
door mijn maatschappelijke
betrokkenheid of zoiets. Het was
gewoon goed kijken naar de markt:
waar zit de grote bouwvraag, de
komende decennia.’ Tot in de
puntjes leerde Herman de opdrachtgevers ‘en hun noden’ in de Belgische
zorgsector kennen: de overheid, de
particuliere zorgondernemers en
de caritas-bestuurders, die in België
óók een ﬂink kapitaal en een ﬂink
aandeel in de zorg besturen en
vertegenwoordigen. Hij begrijpt die
caritas-bestuurders heel goed. ‘Ik
kom uit dezelfde biotoop. Je kunt
die mensen niets verkopen; ze
kijken dwars door uw lijf heen. Het
gaat om het tot stand brengen
van een verbinding op basis van
gedeelde normen en waarden, op
basis van integriteit en authenticiteit.
Je doet geen zaken met bedrijven,
je doet zaken met mensen.’

3 D -2 D
Het concept van Ibens is de
combinatie van standaardisatie en
ICT. Natuurlijk, daar is die exacte
hersenhelft weer. Voor Herman is
de combinatie ICT en techniek de
enige weg naar voren: wat anders?

ASVB

Jonathan Furst
CEO ASVB

‘Een hele gedreven
en intelligente
techneut, visionair en
onderhandelaar. Hij
heeft een ongekende
drive om te blijven
leren en doet werkelijk
alles om Ibens en
zijn klanten verder
te brengen. Naast
pragmatisme en
fanatisme heeft
Herman met de
jaren ook wijsheid
ontwikkeld. Die
wordt nu steeds vaker
ingezet’

Ooit, lang geleden, programmeerde
hij als ICT hobbyist een eigen ERP
systeem voor Bolckmans. Gewoon,
omdat hij dacht dat hij dat wel kon
– en dat was ook zo. Nu ziet hij
virtueel bouwen, met gebruikmaking
van goed doorontwikkelde,
gestandaardiseerde oplossingen
voor bouw en techniek, als de enige
mogelijke toekomst voor moderne
bouwbedrijven. ‘Wij hebben bij
Ibens het virtueel bouwen tot wet
verheven. Wij kunnen elk gebouw
voor onze opdrachtgevers helemaal
in 3d ontwerpen en dan rolt er
met één druk op de knop ook
de complete calculatie en de
complete planning uit, door de
aansluiting van BIM op ons ERP
systeem.’ Bouwers worden designers,
projectleiders worden procesbeheerders. Assembleurs zetten de
boel op de bouwplaats in elkaar. Zo
zal het gaan, ziet Herman. Jammer
dat de meeste toeleveranciers en
onderaannemers in de bouw er nog
niet aan toe zijn. ‘Dan moet je voor
de leveranciers van de kozijnen
toch weer platte 2d tekeningen uit
BIM halen…. Dat zou toch echt niet
meer nodig moeten zijn.’

BEZIELING
Hij werkt graag en veel met jonge
mensen, want ‘vormen is uiteindelijk
veel makkelijker dan omvormen’
en Herman is ervan overtuigd dat
de nieuwe generatie bouwbedrijven
door de voortschrijdende rol van
ICT en standaardisering andere
mensen nodig heeft dan de oude
bouwindustrie. Hij is een fervent
voorstander van de ASVB leergang
en het ASVB programma waarin
ondernemers elkaar coachen, maar
niet kritiekloos. Zo vindt hij het hele
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Geert Verkauteren
Gedelegeerd bestuurder
VZW Samen Ouder

‘Herman Bernaerts
is de dynamische
kracht van Ibens. Hij
is gedreven. Hij streeft
naar perfectie en
eist van zichzelf en
zijn organisatie om
daarvoor zo ver als
mogelijk te gaan. Dit
om de klant maximaal
te ontzorgen en een
optimaal resultaat te
bieden.’

HERMAN BERNAERTS, IBENS

begrip ‘ondernemend leiderschap’ van ASVB in feite
nog steeds een contradictio in terminis: ‘Je bent
ondernemer of je bent manager, maar zelden allebei.
Dat is zoeken naar het schaap met de vijf poten.’ Hij
gelooft nog steeds dat een bedrijf een ziel nodig heeft,
een inspirator met een overtuiging. Of de interviewster
denkt dat hij dat woord kan gebruiken, bezieling, in
een toch overwegend voor nuchtere Nederlanders
gemaakt jaarverslag? De interviewster vindt het een
mooi woord en denkt dat het veel jonge mensen juist
aanspreekt. Herman: ‘Ik geloof in iets. Mensen voelen
dat.’ In die zin is de patron nog steeds superbelangrijk,
denkt hij. Maar hij kan nu veel beter delen en verdelen
dan vroeger en heeft naast zijn 70-urige werkweek
(mind you) ook nog tijd voor het nodige bestuurswerk
voor een school in zijn woonplaats Wuustwezel.

FOUTEN MAKEN
Met de veelgehoorde stelling dat jonge mensen hun
eigen fouten moeten maken heeft hij moeite. Ja, hij
snapt wel dat jonge mensen daardoor sneller leren, hij
is immers zelf een man van de ervaring en niet van de
management-boeken, maar fouten maken, groot of
klein, vindt hij als echte perfectionist nog altijd zonde.
‘Bijna juist is nog altijd fout’, is één van zijn lijfspreuken.
En: ‘Je best doen is gewoon niet genoeg, alleen het
resultaat telt.’ Nee, een makkelijke patron zal hij dus
nog steeds niet zijn, glimlacht hij om zichzelf. Streng
maar rechtvaardig, dat typeert hem nog steeds veel
beter. Maar dat hij beter kan delen dan vroeger blijkt
wel uit het feit dat hij nu al bezig is met het opleiden
en coachen van zijn eigen opvolgers. Want Ibens moet
dóór. Ook na hem. Nee, laat er geen misverstand over
bestaan. Zin om te stoppen heeft hij niet. Zijn pensioen
ziet hij met lede ogen naderen. Wat hij dan gaat doen?
Hij weet het nog niet. Maar gelukkig is daar altijd
nog zijn lijfspreuk: ‘Aut viam inveniam, aut faciam’. In
gezond Belgisch: ‘Ik vind een weg, of ik maak er één.’
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K r i t i s c h

b l i j v e n

‘Laat zien wat er kan, als je weet dat het kan.’
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JAN WILLEM VAN DE GROEP, FACTORY
ONDERWERP
ZERO

De man,
de missie
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Hij is één van de belangrijkste pleitbezorgers van klimaatneutraal
bouwen op grote schaal, om de opwarming van de aarde tegen te
gaan, maar hij is niet bepaald het type gezellige idealist. In Factory
Zero werkt hij samen met zijn drie partners en ASVB keihard aan
substantiële CO2-reductie, dat is zo, maar gebaseerd op feiten en
cijfers, niet op mooie verhalen en idealen. Hoewel hij de zoon is
van een dominee is geloven niet zijn ding. ‘Ik heb het geprobeerd.
Ik heb van religie echt een serieuze studie gemaakt.’ En de
uitkomst? ‘Dat er niets substantieels is om in te geloven.’ En dus
gelooft Jan Willem van de Groep niet in de hemel, maar ook niet in
de impact van de Tiny House Movement, de toekomst van waterstof
als brandstof en de bijdrage van circulaire experimenten zoals
De Ceuvel in Amsterdam-Noord en Circl op de Zuidas. Wat dan wel?
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Jan Willem van de Groep
Partner Factory Zero
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Factory Zero
Factory Zero (missie: betere
duurzame spullen maken
voor lagere prijzen voor meer
mensen) startte in 2016 als
initiatief van Jan Willem van de
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e feiten en de cijfers, daar
gaat het om, bij Jan Willem
van de Groep. Wat in
getallen niet logisch te
onderbouwen en te berekenen is, is
een broodje aap, of af te doen als
lief geprobeerd en dan nu weer
verder. Klimaatmaatregelen die
niet schaalbaar zijn tot een niveau
waarop ze op een betaalbare
manier voor een substantiële
CO2-reductie kunnen zorgen, zijn
alleen maar goed voor de salontafels
van een ‘bubbel’, een meestal goed
verdienende elite die duurzaamheid
wel bon ton vindt en daar best wat
geld voor over heeft. Het vermalen
van spijkerbroeken om er isolerend
vilt van te maken (zoals in de
showcase Circl door ABN Amro is
gedaan): leuk, maar het zet geen
zoden aan de dijk. Het kost, net als
andere vormen van het hippe
urban mining, veel te veel energie
om dat rendabel te maken in termen
van CO2-reductie, tijd en/of geld.
Lees ‘Gebroken Kringlopen’ van
Ronald Rovers er maar op na,
doceert de domineeszoon. Daar
staat het allemaal in. Ja helaas, hij
ziet óók, net als de interviewster,
dat het begrip circulariteit aan
populariteit begint te winnen – en

dat dat een beetje ten koste gaat
van de aandacht voor ‘zijn’ energetische duurzaamheid. Alsof die
laatste kwestie al weer is opgelost.
BENG? Nul op de meter? Du-huh,
dat doen we toch allemaal allang?
Ja, maar nog lang niet slim, niet
snel, niet goedkoop en niet goed
genoeg, vindt Jan Willem. En die
circulaire gedachte is vooral zo
onbruikbaar, omdat veel grondstoffen op dit moment helemáál
niet zo schaars zijn en we ook al
niet weten hoe de wereld er over
50 jaar uitziet. Willen we die spijkers
en dat beton dan nog wel hergebruiken? Het CO2-probleem is hier
en nu en moet voor 95% door de
lineaire economie worden opgelost,
onder andere met zuinige woningen
en materialen met een kleine
embodied energy factor. Al het
andere is vers twee, of misschien
wel vers tien, voor Jan Willem.

trie is het eerste fruit dat je ziet hangen als het gaat om
het verminderen van CO2-uitstoot, maar wonen is een
goede tweede en als bouwkundige met een corporatie- en een Energiesprong-achtergrond zat en zit hij
zelf nu eenmaal in dat treintje. Vandaar de focus op
wonen.

Groep, Sjoerd Klijn Velderman,
Desmond Hughes en Jasper
van den Munckhof. De eerste
proposities zijn energiemodules
die door Factory Zero beantwoord aan de eigen doelstellingen: hij is plug & play monteerbaar, zeer klein en compact,
makkelijk te bedienen, voorzien
van alle mogelijke garanties en
hij kost maar de helft van wat
er tot nu toe gangbaar was voor
hetzelfde resultaat. De module
vindt inmiddels al in behoorlijke
aantallen zijn weg richting de
bouwplaatsen van onder andere Dura Vermeer, TBI en woningbouwers van ASVB, zoals
PHB en Waal. Voor 2019 staat
de teller nu al op 1200 bestelde
modules - en daarmee een omzet van rond de 15 miljoen euro.
Een superslimme dakmodule is

G E E N B LO E M E N
Hij wil alle Henken en Ingrids van Nederland het liefst
mórgen gasloos en CO2-neutraal huisvesten. Maar hij
realiseert zich dat Henk en Ingrid zijn passie lang
niet altijd delen. Soms wordt hij daar wel eens wat
moedeloos van. Als hij in de trein om zich heen kijkt en
al die mensen ziet, ongeïnteresseerd en moe.... Dan
denkt hij wel eens bij zichzelf: zijn dit nou de mensen
waar ik de lat zo hoog voor leg? Het antwoord is dan:
ja, dat zijn ze. Zij kunnen immers het verschil maken.
Hij moet daar met zijn partners in Factory Zero alleen
maar de goede spullen voor leveren. Ze krijgen er geen
bossen bloemen voor, van Henk en Ingrid. Wel data.
Die komt namelijk binnen via het monitoring- en
coaching systeem dat is ingebouwd in de energiemodules. Het is nog te vroeg om al hele grote uitspraken
te doen, maar één ding is al meteen duidelijk: het
gemiddelde warmwatergebruik van Henk en Ingrid
ligt aanzienlijk lager dan alle professionals tot nu toe
aannamen. Of het leuker is dan bloemen is de vraag,
vindt ook Jan Willem, maar nuttig is het wel.

dan het volgende product dat
bouwend Nederland moet gaan
veroveren. Er wordt hard aan
gewerkt.

HENK EN INGRID
Maar als ze niet zozeer schaalbaar
en superefficiënt zijn, dan zijn
vermalen spijkerbroeken en Ceuvels
toch in elk geval goed voor de
inspiratie en de motivatie? Mmm,
fronst Jan Willem. Ook de voorbeeldfunctie en communicatiekracht van dat soort projecten vindt
hij zeer twijfelachtig. ‘Die idealen
en ideeën komen meestal niet
buiten de eigen bubbel’. Henk &
Ingrid bereik je er niet mee, denkt
hij. ‘Die kijken niet naar Tegenlicht’.
Terwijl je juist de massa nodig hebt
om het verschil te maken in de
CO2-uitstoot. Natuurlijk, de indus-
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DUURZAAMHEIDSEXTREMISME
We zitten in het Llloyd Hotel waar een Japans design
evenement plaatsvindt. Er is een speciale menukaart
met fijne zeewiertjes en geraffineerde rijsthapjes,
maar als de interviewster zegt dat ze eigenlijk liever
‘vrijdagmiddagkroketten’ wil, is Jan Willem meteen
overstag. Hij wil de wereld verbeteren, iets betekenen,
ertoe doen, impact maken. Maar dat betekent voor
hem echt niet dat hij in alles de duurzaamheidsextremist
hoeft te zijn. Hij heeft dus niet, zoals zijn Factory Zero
partner Sjoerd Klijn Velderman, een superduurzaam
huis voor zichzelf gebouwd, hij is geen vegetariër en hij
houdt eigenlijk heel erg van oude auto’s, ook al rijdt hij
nu elektrisch. De vraag wordt hem altijd gesteld, maar
hij vindt het eigenlijk een beetje ﬂauw. Verduurzamen
gaat om een systeemverandering; met gedragsaanpassingen komen we er niet. De tienduizenden energieneutrale woningen waarin de gewone man straks zal
wonen, gaan het verschil maken. Niet hij.

JAN WILLEM VAN DE GROEP, FACTORY ZERO

I M PA C T
Nog één stapje verder: het had allemaal best heel
anders kunnen lopen. Bijvoorbeeld als hij Gas- en
Petroleumtechniek was gaan studeren in plaats van
Bouwkunde, zoals hij ooit van plan was. Boven zijn
kroket: ‘Ook dan zou ik impact hebben willen maken.
Misschien was ik dan wel een hele fanatieke pleitbezorger geweest voor Shell en voor de fossiele
brandstoffen. Wie weet. Ik begrijp de mensen uit die
wereld in ieder geval heel goed. Vaak zijn het mensen
die hun hele leven in de olie- en gasindustrie hebben
gewerkt. In de hele duurzaamheidsgolf verliezen
zij compleet hun betekenis. Ze moeten zich zelfs
schuldig gaan voelen. Terwijl ze wel hun hele werkende
leven hebben bijgedragen aan de welvaart waar we
met z’n allen zo blij mee zijn’. Oftewel: niet het onderwerp van de missie is de missie, de missie van de man
is vooral de missie zelf. ‘Het gaat mij om de maatschappelijke relevantie van wat ik doe.’ En dat vat de

#
Th omas van Belzen
Onderzoeksjournalist en politiek
verslaggever bij Cobouw:

‘Zijn dromen zijn groot en
het zijn er veel. Als mensen
onzin verkopen kan hij zich
daar enorm over opwinden.
Dan moet hij zijn punt
maken. Telde Nederland 10
Jan Willem van de Groep’s,
dan was de Nederlandse bouw
100 keer innovatiever.’
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#

INTERVIEW

ASVB

Ik geloof
alleen maar
in feiten

JAN WILLEM VAN DE GROEP, FACTORY
ONDERWERP
ZERO
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#

#

Volgens de Feng Shui ben ik
jong hout: ik wil me vooral
manifesteren. Dat klopt.
Al denk ik niet dat dat door
mijn geboortedatum komt.

Van Henk en Ingrid krijgen we
geen bloemen, maar zij zijn wel de
mensen waar we het voor doen.
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#
Klimaatmaatregelen die
niet schaalbaar zijn, zijn leuk
maar niet zinvol.

Het gaat mij om de maatschappelijke
relevantie van wat ik doe.

#

Duurzaam bouwen doen we
nog lang niet snel, niet slim, niet
goedkoop en niet goed genoeg.

#

INTERVIEW

ASVB

Jonathan Furst
CEO ASVB
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‘De passie spat eraf,
dat is toch magistraal?
Te scherp? Te hoekig?
Nee hoor. Jan Willem
verstaat de kunst van
autonoom denken
en van uitdagen.
Zie vooral ook zijn
betrokkenheid en wil
om anderen te helpen.
Heb er daar maar eens
tien van in je dorp, dan
zit je goed.’

#
Jasper van den Munckhof
Co-Founder Factory Zero

‘Jan Willem beschikt over
een tomeloze energie
om de bouwwereld
te vernieuwen. De
inhoudelijke drive om die
verandering teweeg te
brengen is enorm.’

interviewster dan maar op als een
ietwat verhulde handreiking naar
een handjevol notoire opponenten
van de domineeszoon, die hem in
de sociale media polemieken
regelmatig voor van alles uitmaken.
Linkse zakkenvuller, bijvoorbeeld.

PREDIKER
Als voormalig Energiesprongvoortrekker en directeur-partner
van Factory Zero maakt hij zijn
punt, de impact, in elk geval op
twee manieren. In twee levens,
zoals hij het zelf noemt. De ene
manier is: door met Factory Zero te
bewijzen dat het kan: op grote
schaal (dus fabrieksmatig) bouwpakketten produceren voor zeer
voordelige, gezonde, comfortabele,
gebruiksvriendelijke èn energieneutrale woningen. Een hele mond
vol, maar dat is waar de lat ligt.
Op z’n allerhoogst. Op maximale
impact. De andere manier om
impact te maken - zijn tweede
leven - is door zijn feiten, kennis en
overtuigingen te prediken op alle
‘kansels’ die hij maar kan vinden.
En dat zijn er veel. Van Cobouw,
Vastgoedjournaal en Linkedin tot
en met BNR en een eindeloze
stroom congressen, seminars,
hogescholen en universiteiten
in den lande. Het prediken zit
inderdaad in de genen van de
domineeszoon, geeft hij toe: zijn
vier broers en zes zusters hebben
er net zo veel ‘last van’ als hij. Een
running gag bij de kouwe kant van

de familie: die Van de Groepen zijn
allemaal evenzeer bezig met hun
eigen ding, en allemaal even
onverstoorbaar. Niet van hun pad te
krijgen. Het gaat om het verspreiden
van de missie, natuurlijk. Of gaat
het soms ook gewoon om gelijk
krijgen? ‘Ja, maar dan wel op basis
van de feiten. Niet om het gelijk
krijgen.’ Regelmatig duikt er op
Twitter of Linkedin weer zo’n
‘onzinverhaal’ op. Daar duikt hij dan
steevast, zonder aanziens des
persoons en zonder mededogen
bovenop, al vraagt hij zich wel eens
af waarom. ‘Ik weet ook wel dat uit
allerlei onderzoeken is gebleken dat
je mensen niet kunt overtuigen met
feiten’. En nee, het is commercieel
gezien ook niet altijd even handig,
geeft hij toe. Maar ja, je kunt niet je
punt maken bij de één en het dan
niet doen bij de ander. Het gaat
niet om het wie of het hoe, het gaat
om wat klopt en niet klopt, om het
bestrijden van de onzin, de broodjes
aap. Dat hij door zijn preken ook
een hoge irritatiegraad heeft
bereikt bij een min of meer vast
publiek uit de wereld van de bouw
en de installatietechniek – hij weet
het. Nee, dat vindt hij niet erg. Hij is
liever intrigant dan pleaser. ‘Ik heb
sowieso weinig vrienden. Daar heb
ik geen tijd voor. Ik hou ook niet
van één op één relaties. Dat zit niet
in mijn aard. Ik ben meer van de
groepen mensen, ik ben echt Jan
Willem van de Groep, ha ha.’

A A N N E M E R LOZ E TO E KO M S T
Ook in ASVB verband, een verband
dat voor hem een beetje aanvoelt
als familie, vertolkt hij vaak de rol
van de tegendraadsheid. Maar hij
is nog steeds blij met de hulp van
ASVB bij de opstart van Factory
Zero. Het doet hem óók goed
om te merken dat bedrijven als
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Lokhorst, Waal en PHB nu ook, zonder enige druk van
wie dan ook, de Factory Zero modules beginnen af
te nemen. En hij mag graag met zijn collega ASVB
ondernemers van gedachten wisselen over het nieuwe
aannemerloze bouwen van de toekomst, als ze er
voor open staan, zoals Herman Bernaerts van Ibens
en Stefan Weghorst van PHB. Hij heeft er alleen een
hard hoofd in dat je ingesleten, ouderwetse cultuur
in de grote bouwwereld met praten en coachen
kunt veranderen. ‘Als je de cultuur van een bedrijf
wilt veranderen, moet je mensen aannemen die
die cultuur vertegenwoordigen. Díe gaan je helpen.
Bestaande culturen en bestaand gedrag veranderen:
dat is een hele moeilijke en lange weg.’

JONG HOUT
Het gaat hem niet eens zozeer om het zakelijke
succes, het ondernemerschap, al denkt hij dat de CFO
van ASVB dat misschien niet zo’n fijne uitspraak zal
vinden. Het succes, het geld: het zijn voor hem allemaal
middelen, niet het doel. Het slagen van de missie, het
verschil maken: daar is het allemaal om te doen. Jong
hout is hij, zegt zijn vrouw, volgens de Feng Shui filosofie.
Jong hout wil maar één ding: groeien. Het heeft
nergens anders tijd voor, is alleen maar dáár mee bezig,
het wil zich manifesteren. Dat klopt wel, denkt Jan
Willem, ‘al geloof ik dan weer niet dat mijn
geboortedatum bepaalt dat ik zo ben.’ Je mag dat
jonge hout van hem trouwens ook best geldingsdrang
noemen, of zelfs egoïsme. Een scheiding tussen privé
en zakelijk kent hij niet: het is allemaal evenzeer
onderdeel van de missie. Al merkt hij wel dat hij nu
meer ‘compensatie’ nodig heeft dan in zijn vorige
baan, als voortrekker en woordvoerder van De
Energiesprong. Toen hoefde hij alléén maar te
prediken. Nu moet hij bij Factory Zero ook veel
operationele dingen doen, zoals protocollen schrijven
voor de nieuwe dakmodule, of sjablonen voor offertes,
‘Niet het allerleukste, nee, maar ik ben er wel goed in.’

DOMINEE
Rolmodellen heeft hij niet. Niet nodig ook. Ja, Henry
Ford, Steve Jobs en Walt Disney gebruikt hij vaak in
zijn betogen. Ford omdat hij de auto met behulp van
geïndustrialiseerd denken voor een massa-publiek
betaalbaar maakte. Jobs omdat iedereen zonder
enige uitleg snapt hoe een i-phone werkt: dat soort
apparaten willen we toch allemaal? En Disney omdat

JAN WILLEM VAN DE GROEP, FACTORY ZERO

hij als eerste geluid onder zijn films
zette – terwijl niemand daarop
zat te wachten, zei men. ‘Je moet
nooit maken wat de klant vraagt’,
is zijn uitleg daarbij. ‘Je moet de
gewenste oplossing maken op
basis van kennis van de klant.’
Met die drie voorbeelden zet hij
de drie principes van Factory Zero
in één keer neer. Ze werken goed.
Bij klanten, studenten. Het is ook
wel een beetje zijn levensmotto:
durf na te denken. Niet zomaar
doen wat alle anderen doen, weg
met de ﬂuwelen handschoenen
en de mantel der liefde als er
onzin wordt gepraat. En laat zien
wat er kan als je weet dat het kan.
Oftewel: Factory Zero. Hij lacht: ‘Een
dominee kan niet bewijzen dat de
hemel bestaat maar dit kan ik wel
bewijzen.’
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Vincent van Breemen
Projectleider bij Lokhorst

‘Jan Willem heeft
een duidelijke
mening die hij graag
deelt. Hij is ambitieus
én sociaal, misschien
soms een tikkeltje
koppig… maar
allemaal voor de
goede zaak, dat wel!’
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F i n a n c i e e l
‘Het slim onderhandelen over elke cent die je niet hoeft uit te geven,
om de beste prijs te kunnen maken.’
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Geconsolideerde balans per 31 december 2018
(na resultaatbestemming)

		
		

31 dec. 2018		
EUR 1.000

EUR 1.000

31 dec. 2017
EUR 1.000

EUR 1.000

Vaste activa					
Immateriële vaste activa		

915		

0

Materiële vaste activa		

17.567		

15.299

Financiële vaste activa		

53.366		

54.484

Som der vaste activa			

71.848		

69.783

					
Vlottende activa					
Voorraden		66.933		 64.732
Vorderingen		89.952		86.985
Liquide middelen
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25.708		

Som der vlottende activa			

13.543

182.593		

53

165.260

					
			
254.441		
235.043
					

Groepsvermogen			70.247		67.650
					
Voorzieningen 			

8.045		8.468

					
Langlopende schulden			

8.192		5.968

					
Kortlopende schulden			

167.957		152.957

					
			
254.441		
235.043

De Nieuwe Norm,‘Torenhove’ Delft
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Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2018
		
		

2018		

EUR 1.000

EUR 1.000

2017

EUR 1.000

EUR 1.000

					
Netto-omzet		742.444		676.681
Kostprijs van de omzet		

715.648		

642.117

Bruto-omzetresultaat			 26.796		34.564
				
Verkoopkosten		 5.181		6.357
Algemene beheerskosten		

1.245		

2.607

Som der kosten			

6.426		

8.964

Bedrijfsresultaat 			

20.370		

25.600
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Financiële baten en lasten			

-497		

-507

Resultaat voor belastingen			

19.873		

25.093

					
Belastingen over resultaat 			

-4.551		

-7.509

					

PHB De Combi B.V, Intratuin Duiven, uitbreiding van 10.000 m2

Resultaat deelnemingen			

5.520		

2.548

Groepsresultaat na belastingen			

20.842		

20.132
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Verklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: Aandeelhouders van Aan de Stegge Verenigde Bedrijven B.V.

Ons oordeel
De samengevatte financiële overzichten 2018 (hierna ‘de overzichten’) van Aan de Stegge
Verenigde Bedrijven B.V. te Deventer zijn ontleend aan de gecontroleerde geconsolideerde
jaarrekening 2018 van Aan de Stegge Verenigde Bedrijven B.V.
Naar ons oordeel zijn de financiële overzichten, pagina 53, 55 en 56, in alle van materieel
zijnde aspecten consistent met de gecontroleerde geconsolideerde jaarrekening 2018 van
Aan de Stegge Verenigde Bedrijven B.V. en in overeenstemming met de grondslagen zoals
beschreven op pagina 12 tot en met 26 van de jaarrekening.
De overzichten bestaan uit
1 de geconsolideerde balans per 31 december 2018;
2 de geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2018; en
3 de toelichting.
Samengevatte financiële overzichten
De samengevatte financiële overzichten bevatten niet alle toelichtingen die zijn vereist
op basis van BW 2 Titel 9. Het kennisnemen van de overzichten en de bijbehorende
controleverklaring kan derhalve niet in de plaats treden van het kennisnemen van de
gecontroleerde jaarrekening en de bijbehorende controleverklaring van Aan de Stegge
Verenigde Bedrijven B.V. De overzichten en de gecontroleerde jaarrekening bevatten
geen weergave van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden sinds de datum van onze
controleverklaring van 1 maart 2019.
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De gecontroleerde jaarrekening en onze controleverklaring daarbij
Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij de jaarrekening 2018 van Aan de Stegge
Verenigde Bedrijven B.V. in onze controleverklaring van 1 maart 2019.
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van commissarissen voor de
overzichten
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de samengevatte financiële
overzichten op basis van de grondslagen zoals beschreven op pagina 12 tot en met pagina 26
van de jaarrekening.
De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het
proces van financiële verslaggeving van de vennootschap.

Toelichting
De grondslagen voor waardering activa, passiva en resultaatbepaling voor het opstellen van de
geconsolideerde balans en de geconsolideerde winst- en verliesrekening zijn gelijk aan de
grondslagen voor waardering van activa, passiva en resultaatbepaling zoals deze zijn toegepast bij
het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening 2018 van Aan de Stegge Verenigde Bedrijven B.V.
De geconsolideerde jaarrekening van Aan de Stegge Verenigde Bedrijven B.V. is opgesteld v olgens de
wettelijke bepalingen van Titel 9 BW2 van het Burgerlijk Wetboek. Voor een verdere toelichting op de
toegepaste grondslagen wordt verwezen naar de toelichting op de grondslagen welke is opgenomen
in de geconsolideerde jaarrekening 2018 van Aan de Stegge Verenigde Bedrijven B.V.

Onze verantwoordelijkheden
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel of de overzichten in alle van
materieel belang zijnde aspecten consistent zijn met de gecontroleerde jaarrekening op
basis van onze werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht,
waaronder de Nederlandse Standaard 810 ‘Opdrachten om te rapporteren betreffende
samengevatte financiële overzichten’.
Zwolle, 21 maart 2019
Baker Tilly (Netherlands) N.V.
Was getekend:
drs. G. Frühling RA
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MICHEL HEIDEMAN, CFO ASVB

Kerngezond ASVB
begint op te vallen
in de sector
Toelichting van de directie
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Beheerste omzetgroei, sterk ondernemerschap in MKB-achtige
familiebedrijven en focus op de beste totaaloplossingen voor de klant:
het gaat goed met ASVB. De cijfers laten dat zien. Het rendement
van ASVB maakt procentueel met circa 3% op de omzet weliswaar pas
op de plaats maar dat, zo ziet CFO Michel Heideman, is van tijdelijke
aard en gaat in 2019 weer in de lift. Een aantal grote projecten, die
nog zijn aangenomen in de crisistijd, zijn op een haar na allemaal
afgerond. ASVB is financieel onafhankelijk en koerst maar op één ding:
meerwaarde voor de klant. Verwachtingen overtreffen is de norm.
Het begint op te vallen in de sector, aldus CFO Michel.

Michel Heideman
CFO ASVB

TOELICHTING

ASVB

Goed managen
is niet genoeg,
bij ASVB
■ Resultaat ASVB in 2018, na belastingen:
20,8 miljoen euro

■ Het netto resultaat (bijna 3%) maakt pas
op de plaats ten opzichte van 2017

■ Voor het zesde achtereenvolgende jaar
groeit de winst

■ In 2019 zal het resultaat na belastingen

MICHEL HEIDEMAN, CFO ASVB
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‘ De balans tussen opdrachtgever
en opdrachtnemer is de crux.
Ik zie omzet dus meer als een
resultante.’

‘We worden in de markt
steeds meer gezien
als een bijzondere
bedrijvengroep’, merkt
Michel. ‘Dat komt door
de goede resultaten,
maar vooral ook door
ons onderscheidende

naar verwachting fors groeien;

bedrijfsmodel. Dit

ASVB is kerngezond en het laatste ‘oud

familiebedrijfachtige

zeer’ verdwijnt in Q1 of Q2 uit de boeken

DNA met heel sterk
eigen ondernemer-

Wendbaar en alert

schap, dat vind je
eigenlijk nergens in
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H

oewel de jaarcijfers 2018 een aanzienlijke
omzetgroei laten zien (van € 677 miljoen in
2017 naar € 742 miljoen in 2018), ziet ASVB dit
niet als maatgevend. Michel: ‘Ik ken genoeg
bouwconcerns met formidabele omzetten maar ook
hele dunne rendementen en hoge risico’s. Groot en
veel is niet per se waar wij voor gaan. Wij denken graag
de andere kant op. Als je zoals ASVB koerst op een
acceptabel rendement – en dat moet gezien de risico’s bij
ons het liefst 5% of meer zijn - dan weet je dat omzet bij
ons zeker niet heilig is. De balans tussen opdrachtgever
en opdrachtnemer is de crux. Ik zie omzet dus meer als
een resultante.’

de sector. We weten

Michel is zelf totáál geen

project. Verder beperkt zijn

de goede mensen uit

mens voor grote,

bemoeienis met de ASVB

beursgenoteerde

bedrijven zich net als bij

ondernemingen, lange

CEO Jonathan Furst vooral

vergaderingen en

tot coachen, begeleiden,

besluiteloosheid. De

vragen, uitdagen, helpen

wendbaarheid, snelheid,

organiseren en mogelijk

betrokkenheid en actie van

maken. Echt blij werd hij in

MKB- en familiebedrijven:

2018: ‘Van het feit dat het

dat zit hem als gegoten. Hij

gemiddelde bij ASVB

de markt te halen.
Ondernemende
mensen. Een goede
manager zijn is niet
genoeg, bij ASVB.
ASVB directeuren
moeten naast
leiderschapskwaliteiten

wordt als recht door zee

omhoog gaat. De kwaliteit

hoog zelfstartend

ervaren – zegt wat hij ervan

stijgt, de portfolio wordt

vermogen hebben, er

vindt – maar maakt zich

sterker, de bedrijven

echt niet overal druk om.

worden beter. Dat doet

‘Choose your battles’ is het

me heel goed. Blijkbaar

credo: beperk je tot de

hebben we iets in gang

dingen die echt belangrijk

gezet, iets mogelijk

zijn. Hij houdt van mensen

gemaakt. Daar gaat het

om zich heen, van

ons om.’

vooral ook een heel

is immers niemand
die ze vertelt wat ze
moeten doen. Het gaat
om eigen visie, eigen
focus, eigen markt en

S O L I D E P O RT E F E U I L L E
Belangrijker dan het getal zelf, vindt Michel, is het feit dat
de in 2018 behaalde omzet bijna geheel bestaat uit solide
meerwaardeprojecten, die niet in slopende prijstenders
zijn verkregen maar op basis van meerwaardeproposities,
een goede focus op de behoeften van de klant en
volwaardig samenwerken in plaats van simpelweg
‘aannemen’. Mooi werk maken, met bedrijven die binnen
hun eigen markt en met hun eigen bouwsystemen vol in
hun kracht staan: dat is ASVB, vindt Michel. ‘Het maakt
dat mensen met veel meer plezier naar hun werk gaan –
en dat zie je dan weer terug in de resultaten.’ De laatste

grote, complexe projecten uit de crisistijd, die nu nog
hun stempel drukken op het rendement van de groep,
zijn naar verwachting in Q1 of Q2 van 2019 afgerond.
Michel voorspelt dat de gewenste 5% rendement op
groepsniveau volgend jaar weer een stap dichterbij komt:
‘Een groot aantal afzonderlijke ASVB bedrijven zit allang
op dat niveau. Mooi om te zien. Ik merk aan alles dat we
goed in ons vel zitten.’

klant. Wij proberen niets
top-down op te leggen,
omdat we allang weten
dat dat niet werkt. De
visie en de kracht moet
uit de ondernemers en
de bedrijven zelf komen.
En dat gebeurt ook. ’

FINANCIEEL ONAFHANKELIJK
Ook het huishoudboekje van ASVB ziet er goed uit. De
stevige prijsstijgingen op de inkoopmarkt, met name
van arbeid en materialen, beginnen langzamerhand
weer een beetje te normaliseren. Dat geeft ruimte. De
crediteurentermijnen zijn iets teruggelopen - logisch,
vindt Michel - maar dat geeft geen merkbare druk op
de cashﬂow; vreemd geld en banken zijn bij ASVB
nagenoeg niet nodig. Bovendien heeft ASVB genoeg
vet op de botten om eventuele tegenvallers in de markt
op te kunnen vangen. Michel: ‘Vanaf 2021 zou de markt
kunnen terugvallen, voorlopig dendert de markt nog wel
even door. Maar als het weer even wat minder wordt,
hebben wij genoeg reserves.’

aanpakken en van
doorpakken en is daarom
altijd in voor het verlenen
van hands-on hulp bij de
bedrijven, bijvoorbeeld
het oplossen van een
vastgelopen onderhandeling
of een second opinion over
de risico’s van een nieuw
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ASVB projecten in beeld 2018.
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Swentibold
Herbestemming historisch
gebouw Hennekens
In het hart van Beek wordt het
historische gebouw van de familie
Hennekens na jarenlange leegstand
eindelijk herbestemd. In de voormalige
sigarenfabriek worden 6 appartementen
gecreëerd. De bouw is van start
gegaan in maart 2018. Hiermee is er
een nieuwe jeugd aangebroken voor
een beeldbepalend pand. Of, om met
de woorden van een inwoonster van
Beek te spreken: ‘Waat bön ich bliej dèt

De diversiteit van de
aangesloten bedrijven is
de kracht van ASVB.
De eigenheid komt in dit
overzicht van hoogtepunten
duidelijk naar voren.

Hennekens blief!’.
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Bolckmans GmbH
Voor het bedrijf Thomas Magnete
bouwt Bolckmans GmbH in 20172018 het nieuwe bedrijfsgebouw:
Innomotion Park 2.
Hier worden elektromagnetische
en ﬂuidische actorische systemen
voor de industrie ontwikkelt en
geproduceert. Bijzonder aan dit
project is dat het hele kantoor en de
productiehal verwarmd en gekoeld
worden door het systeemplafond
van Fural/Aquatherm.

PHB Deventer
De transformatie van het gemeentelijk monument ‘de Ambachtsschool’ te Enschede naar 70 luxe
appartementen is een prachtig
project waar de diversiteit van PHB
Deventer volledig tot zijn recht

komt. Expertise op gebied van
nieuwbouw, renovatie en restauratie
levert in bouwteamverband, denkend
vanuit klantwaarde, voor Renpart
Residential XVII C.V. grote meerwaarde op in dit markante project.
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Bouwplaatsinrichters NL

Waal
Bisonspoor, Maarssen

Continental
Car Parks
Met de succesvolle realisatie
van een parkeervoorziening
voor meer dan 1.100 auto’s is
de totale bereikbaarheid en
de klantvriendelijkheid van
Winkelcentrum Bisonspoor
in Maarssen sterk verbeterd.

Voor een project van Aan de
Stegge Twello in Zwolle heeft
Bouwplaatsinrichters NL een unitpark
van totaal 27 stuks geplaatst en de
complete bouwplaats ingericht.

Bouwplaatsinrichters BE
Voor ICO N.V heeft
Bouwplaatsinrichters BE in 2018
tijdelijke huisvesting voor de US Force
Protection gebouwd in Zeebrugge.
Het project werd in twee maanden
uitgevoerd en vertegenwoordigde een
omzet van €250.000,-

Factory Zero
Tijdens: ‘Building Holland’ in april 2018
introduceerde Factory Zero de iCEM-i.
De iCEM-i is een oplossing om nieuwe
en bestaande woningen snel van het

Het hoogste punt van Woontoren Xavier in de Amsterdamse Zuidas is op

gas af te halen. Met de introductie van

woensdag 17 oktober 2018 bereikt. Dit werd uiteraard met alle betrokkenen

de iCEM-i veroverde Factory Zero in

op grote hoogte gevierd. Met een glaasje en een heerlijke barbecue onder

september 2018 plaats nummer 5 in de

begeleiding van een swingende jazz band.

MKB-innovatie top 100.
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De Nieuwe Norm

Aan de Stegge Twello

De Nieuwe Norm
transformeert het
voormalige kantoorpand:
‘Torenhove’ aan de Martinus
Nijhofflaan 2 in Delft naar
een woontoren met
twaalf woonlagen met
106 woonunits.

In maart 2018 is gestart met de
realisatie van het bedrijfsgebouw
voor Euroma – het grootste gebouw
dat ADST ooit realiseerde en daarom
een belangrijke mijlpaal. Ben Mulder,
(manager engineering): ‘Dit project
geeft ADST de kans om te laten zien
waar we goed in zijn. Engineering,
uitwerken en realisatie: we doen alles
in eigen huis. Deze zeer complexe food-
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fabriek is helemaal in BIM uitgewerkt.’

Aan de Stegge
Roosendaal
Aan de Stegge
Roosendaal groeit uit
zijn jas! Een nieuw
kantoor is in aanbouw
en zal worden gebouwd
aan de Elementweg 2
in Roosendaal.
Op 17 oktober is de
1e paal feestelijk
geslagen in het bijzijn
van vele medewerkers.
De verwachting is dat
het kantoor halverwege
juni 2019 klaar is.

‘ Heel 2018
was voor
ons een
hoogtepunt’
Casper Benne,
Bouwplaatsinrichters NL

PHB De Combi B.V
PHB De Combi B.V realiseerde een uitbreiding van
10.000 m2 (vóór 1e Paasdag open klaar!) Daarmee
werd de Intratuin-vestiging in Duiven de grootste
van Nederland. Er is een nieuw (inpandig) horecagedeelte gerealiseerd. De capaciteit (voorheen
250 stoelen) werd vergoot naar 1000 zitplaatsen.
De bouwtijd werd ingekort van 4 naar 3 maanden.
Het Paasontbijt werd geserveerd.

ASVB
projecten
in beeld
2018

67

MIJLPALENOVERZICHT

ASVB

Ibens

Bolckmans NV

ASVB
projecten
in beeld
2018

Op een unieke historische
havenlocatie ontwikkelt
Bolckmans haar eerste
‘megawerf’ in één op één
aanpak. In totaal meer dan
250.000 m2. Bolckmans is
verantwoordelijk voor het
hele traject, van engineering
en interne logistiek, tot
turnkey oplevering. Het
gehele project genereert
een omzet van €20-€30M in
verschillende fases tussen
2017 en 2022.

Ibens wint de door ‘Zorgpunt Waasland’ uitgeschreven wedstrijd.
De jury is unaniem lovend over de totaal nieuwe zorgvisie:
kleine leefgroepen verdeeld over verschillende gebouwen die
samen een Provencaals dorpje in een groene omgeving vormen.
De aanneemsom (€21.000.000) was precies op budget, en is
daarmee de grootste opdracht van Ibens in 2018.

SMT Bouw en Vastgoed

Raedts

Raedts heeft het nieuwe gebouw van DanoneNutricia samen met de opdrachtgever opgeleverd.
Vanaf 1 februari 2019 neemt Raedts het
bouwkundig beheer van de nieuwbouw over,
totaal is hiermee ruim 46.000 m2 vloeroppervlak
in beheer genomen. In totaal heeft Raedts nu
voor onder meer farmaceutische en toner/inkt
bedrijven 344.000 m2 in beheer.

SMT is met de nieuwbouw van het
Hermann Wesselink College in
Amstelveen gestart. SMT gelooft in
de kracht van integrale samenwerking
met klant en partners om tot een
geslaagd project te komen. En een
tevreden klant, dat vooral.
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Lithos
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Lokhorst
Op 18 januari 2018 vond de officiële

In februari 2018 is Lokhorst
gestart met de bouw van 22
eengezinswoningen. Slechts
4 maanden later is de eerste
woning opgeleverd. De bewoner
bevestigde zelf zijn huisnummer
– ge-upcycled en 3Dgeprint uit
afval – op de gevel.

opening van het vernieuwde kantoor
van Schutte Bouw en Ontwikkeling
plaats. Het kantoor is ingericht met
circulaire meubels, gemaakt van
oude CD’s en DVD’s. De meubels zijn
afkomstig van TRIBOO. Dit bedrijf

Bouwmij Janssen,
Hof van Loon

DCB

Molenkant: Stedestraat in
Harelbeke. Woonproject met
appartementen in een nieuw
buurtpark vlakbij het centrum.
Smedenpoort: Stationsplein
in Aalter – ontwikkeling
van appartementen en
commerciële ruimtes in een
groene omgeving.

Eén van de hoogtepunten voor Lithos was de bouw van een
bijzonder gebouw met daarin het energieneutrale gemeentehuis
van de Gemeente Leusden, een werkcafé, kantoren voor
maatschappelijke organisaties, 35 koopappartementen en
29 huur(zorg) appartementen. Een uitdaging voor het projectteam:
een verhoudingsgewijs kleine locatie, waarop en waaronder
alles moest gebeuren. Een gebouw dat zeker niet standaard is.
Resultaat: Een zeer tevreden opdrachtgever en blije bewoners.

Schutte Bouw
& Ontwikkeling

In september 2017 kon
de bouw, door een
strakke planning in het
ontwikkelingstraject
worden gestart. Bouwmij
Janssen is intensief
betrokken geweest bij
het ontwerp. Er is veel
aandacht besteed aan
de architectuur en een
hoogwaardige afwerking
voor deze blikvanger in
het centrum van Overloon.

verandert ‘waardeloze’ afvalstromen
met upcyling technieken in
spraakmakende, circulaire
inrichtingen. Graffiti for You heeft
de wanden van de begane grond en
eerste verdieping voorzien van unieke
kunstwerken.
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E i g e n h e i d
‘We sturen op mensen. We coachen, klankborden, praten.’
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JONATHAN FURST, CEO ASVB

Eigenheid en
inhoud
72

CEO Jonathan Furst van ASVB zie je zelden in een maatpak
of iets wat daarop lijkt. Hij is informeel gekleed, loopt op
sneakers, spreekt met je af op het strand in plaats van in een
kantoor. Okee, hij is nèt een tikkie te grijs bij zijn slapen om in
een groep studenten door te gaan voor one of the guys, maar
in zijn hele voorkomen is hij eigenlijk niets anders dan dat:
one of the guys. Hij houdt van mensen en het ‘familiebedrijf
ASVB’ en kan uren praten over de eigenheid en kracht van
de verschillende aangesloten bedrijven. ‘Iedereen merkt: de
onderlinge verbondenheid binnen ASVB groeit met het jaar.
Dat is zo, maar de eigenheid van de bedrijven - de eigen
focus, specialisatie, klantbediening - wordt vooral ook steeds
groter. Daar ben ik heel trots op.’
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CEO ASVB
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Innovatiethema’s:
renoveren
en gezond
bouwen
Op een aantal thema’s
wil ASVB de komende
jaren versnellen, aldus

J
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onathan: ‘Ik besef elke dag
hoe belangrijk de mensen zijn
in ons bedrijf. Als zij goed in
hun vel zitten, tot bloei komen,
hun talenten en kracht worden
ingezet, dan gaat het goed met ASVB.
Het resultaat van ASVB is het resultaat
van al onze mensen bij elkaar. We zijn
niet vies van geld, hou me ten goede,
maar we sturen niet lomp en eenzijdig
op korte-termijn geld verdienen. We
doen niet aan management-lagen en
top-down targets. We sturen op de
ontwikkeling van mensen, hun ondernemerschap en ideeën, hun competenties, hun kennis. We coachen,
klankborden, dagen uit, leiden op.
Het DNA van ASVB is vooral heel
menselijk, sociaal, verbonden. Met
altijd en overal die ongelooﬂijke
gedrevenheid om goed te doen voor
je klanten.’

H E T D N A VA N E E N
FA M I L I E B E D R I J F : S O C I A A L ,
BETROKKEN
Hoe ASVB-ers met elkaar omgaan
zegt alles, vindt Jonathan. Toen
één van de ASVB-ers maandenlang
dagelijks naar een veraf gelegen
ziekenhuis moest voor een slopende

behandeling, reden zijn collega’s hem om
beurten heen en weer – iedere keer weer. Inclusief
de directeur. Zo probeerden ze een steentje
bij te dragen aan de genezing van hun collega
en aan het verlichten van de zorgen van zijn
vrouw en kinderen. Een andere ASVB directeur
betaalde spontaan een paar duizend euro voor
het vliegticket van een loyale medewerker, wiens
moeder in een ver buitenland op sterven lag.
Jonathan: ‘Dat soort verhalen hoor ik altijd via
de band. Want over zulke dingen schept een
directeur niet op, bij ASVB. Je doet het gewoon.
Het is heel erg ASVB. We zijn er voor elkaar. In
zo’n cultuur hoef je niet eens te vragen of een
team een paar avonden wil overwerken om een
plan van aanpak voor een klant af te krijgen.
Gezeur over verlofuren of cao’s: dat komt in onze
bedrijven niet voor. Het is goed geregeld en we
gaan ervoor met elkaar’.

Jonathan, zoals twee jaar
geleden ook is gedaan
met de deelname in
Factory Zero. Jonathan:
‘Wat Factory Zero doet,
had binnen de ASVB
bedrijven zelf nooit
ontwikkeld kunnen
worden. Dat is echt
een aanvulling op
onze portfolio.’ Andere
thema’s die de komende
jaren op de innovatie75

agenda van ASVB staan
zijn conceptmatig,
gestandaardiseerd
renoveren en gezonde
gebouwen realiseren.
Jonathan: ‘Ik zie daar
groeimarkten, waar nog
geen goede, geïndustrialiseerde, integrale

HET RIJNLANDSE MODEL,
DE MENSELIJKE AGENDA CENTRAAL
Het DNA van ASVB lijkt met deze zeer centraal
gestelde Menselijke Agenda, extreem platte
organisaties en meewerkend-voorman-mentaliteit
vooral op dat van MKB-familiebedrijven, beaamt
Jonathan. ‘Ja, we zijn eigenlijk een vereniging van
familiebedrijven – en daar geloof ik ook heilig in, het
Rijnlandse model dat zo goed past bij onze cultuur.
Het model van de hardwerkende 17e eeuwse
families, die heel kort op de handel zaten, kort op de
klant, met een heel duidelijk DNA. Henk Poldermans
van Lithos heeft de leiding van zijn bedrijf in 2018
overgedragen aan Tonny Gerritsen, maar is nog
steeds op allerlei manieren betrokken bij ASVB. Als
coach, als sparringpartner, als leermeester. Dat zie
je in veel oude familiebedrijven ook, die blijvende

oplossingen voor zijn
gevonden. Renoveren is
nog steeds een moeilijke
opgave voor veel
bouwers. Dat zou veel
slimmer moeten kunnen.
En tien jaar geleden
vond bijna iedereen het
nog een tikkie gestoord
dat ik graag biologische
producten at en muntthee dronk. Nu vinden
veel mensen dat heel
gewoon. Dat gaat met
gezond bouwen ook
gebeuren’.

‘ De Menselijke Agenda:
moet je zelf beheren.
Dat kun je niet overlaten
aan een afdeling HRM.’

verbondenheid. Het zit heel erg in mij, het bijna
als socioloog kijken naar bedrijven, hoe ze zich
ontwikkelen, de relaties met hun mensen, hun
klanten, de vorming van een lerende cultuur. De
Menselijke Agenda staat zo centraal bij ons, dat
we die ook niet uitbesteden aan bijvoorbeeld een
afdeling P&O of HRM. We doen het zelf. Michel
en ik, de ondernemers en directeuren in de
bedrijven, iedereen. De relationele competenties
van onze directeuren-ondernemers moeten dan
ook heel sterk ontwikkeld zijn. Je moet echt van
je mensen houden en ook intrinsiek gemotiveerd
met hun ontwikkeling bezig zijn. Iedere dag weer.’
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INHOUDELIJKE FOCUS:
D E K R A C H T VA N D E B E D R I J V E N .
Hij is dus de CEO in T-shirt, die meteen vraagt hoe
het met je gaat, niet die man in het pak aan het
andere einde van de tafel. Tegelijk wil hij zichzelf
en anderen altijd verbeteren, op alle vlakken. Waar
hij kan geeft hij de ASVB bedrijven een duwtje in
de rug om nieuwe stappen te maken. Het eigen
dienstenpakket verbreden, bijvoorbeeld, of de
propositie naar de klant toe verscherpen. ‘Ik vind
veel bedrijven de afgelopen jaren beter geworden
in het begrijpen van hun klant. Wil je serieus goed
scholen bouwen? Dan moet je scholen door en
door snappen. Trends en ontwikkelingen in
onderwijsland, financiële stromen, maar ook
hoe roosters gemaakt worden, hoe de leerlingen
door het gebouw heen bewegen gedurende de
dag. Zorghuisvesting? Voor wie dan? Hoe beleeft
iemand met Alzheimer zijn of haar huisvesting,
wat zijn de do’s en don’ts voor de verpleging?
We willen steeds betere consultants worden,
slimmere gebouwen bedenken en maken. Die
kracht ontwikkelt zich vooral in de bedrijven zelf.
Het faciliteren hiervan - sparren, coachen, uitdagen,
doorverwijzen - daar zit veel van mijn tijd in. En met
liefde. Ik zou niet anders willen.’

VA N A A N N E M E R N A A R
TRUSTED ADVISOR
De omslag van traditionele aannemer, die zo
goedkoop mogelijk bouwt wat allerlei adviseurs
hem opdragen naar een sterk gespecialiseerde
trusted advisor die vanuit inhoudelijke kennis,
creativiteit en excellent procesmanagement de
beste huisvestingsoplossingen realiseert voor de
klant: Jonathan ziet het als de enige weg naar
Rome. Hij houdt niet van de slachtofferrol waar
bouwers nogal eens in kruipen: tenderen en
prijsvechten ‘omdat het nou eenmaal zo werkt in
de sector’. Onzin, vindt Jonathan. ‘Een beter
alternatief ontwikkelen voor je klant – zoals Ibens,

ASVB

In 2018 zijn er weer een aantal
jonge mensen uit eigen kweek
doorgestroomd naar ‘het eerste elftal’
van hun bedrijf.’

ADST, Bolckmans, Lithos, DCB en nog een aantal
hele sterke ASVB bedrijven - is de enige manier
om af te komen van het oude aannemers- en
aanbestedingsstigma. Maak niet-haalbare projecten
haalbaar voor je klant. Adviseer en bouw zó goed
dat de klant alleen met jou wil bouwen, zoals
laatst nog bij PHB. Zorg dat je kopers van
woningen kunt begeleiden als de beste, zoals
Waal. Onze sector heeft de neiging om te zeggen:
we worden niet in de gelegenheid gesteld om
goed te bouwen, alles wordt ons opgelegd en
voorgeschreven. Jan Willem van de Groep van
Factory Zero zegt: je lokt dat zelf uit, als sector. Ik
zeg: we doen het samen. We kunnen niet werken
voor klanten die hun hele hebben en houwen al
hebben weggegeven aan dure adviseurs die tot
op de spijker en schroef nauwkeurig in bestekken
hebben bepaald hoe er gebouwd moet worden.
Zonder zelf enige verantwoordelijkheid te nemen
of resultaat te garanderen. Maar we zullen zelf
óók moeten laten zien dat het anders kan. Je
blijft de ellende anders doorgeven in de hele
keten, want wat jezelf tekortkomt, reken je wel
weer af bij je onderaannemers. Het is één grote
verspilling van tijd, geld, talent en vertrouwen. Je
mòet dat omdraaien, vanuit eigen kracht.’

JONATHAN FURST, CEO ASVB

JAARVERSLAG 2018

R U I M T E VO O R J O N G E M E N S E N
Denken vanuit eigen kracht en kunde: het is óók
een voorwaarde voor het aantrekken van nieuwe
toptalenten, denkt Jonathan: ‘Traditionele, wantrouwende bestek-aannemers zijn volgens mij
niet meer aantrekkelijk voor hoog opgeleide
jonge instromers. Alles wat ze deed kiezen voor
een technische opleiding raakt in traditionele
bouworganisaties ondergesneeuwd in bij voorbaat verloren gevechten op prijs, waarin je
geen ruimte krijgt om slimme oplossingen te
engineeren, om virtueel te gaan bouwen, om
maakprocessen te industrialiseren. Terwijl jonge
mensen daar nu juist vaak de uitdagingen zien
– logisch! Niemand heeft zin in continue stress
en altijd knokken. Als je op een ontspannen
manier een integrale oplossing kunt bedenken
én maken voor een klant en met elkaar in goede
harmonie een heel bouwproces kunt doorlopen,
dan is dit echt een supergaaf vak. Daar moeten
we allemaal naar toe. Ook voor de klant. Hoe
mooi is dat, als je als schoolbestuurder rustig
kunt gaan slapen, omdat je zeker weet dat het
helemaal goed komt met dat nieuwe gebouw en
dat je niet voor je gevoel na elk bouwteamoverleg
je vingers hoeft na te tellen?’

Eigen kweek,
eigen
opleidingen coachingsprogramma’s
Met de nieuwe ASVB
Talent Academie, het
strategisch coaching
traject waarin ASVB
directeuren elkaar
ondersteunen en
de eigen leergang
‘Ondernemend
Leiderschap’ voor ASVB
talent met meer dan
10 jaar ervaring, is de

N I E U W: A S V B TA L E N T A C A D E M I E
Jonathan is blij met de nieuwe Talent Academie
die in 2019 van start gaat: ‘In 2018 is weer een
aantal jonge mensen uit eigen kweek doorgestroomd naar ‘het eerste elftal’ van hun bedrijf,
zoals je dat ook ziet bij Ajax of AZ. Dat is wel ideaal,
jonge gasten die helemaal jouw cultuur ademen,
die helemaal hun bedrijf en ASVB zijn. Geweldig.
Die lijn zou ik willen doorzetten. We zijn met
enkele partners een eigen programma aan het
opzetten waarin jonge talenten drie jaar lang bij
twee of drie ASVB bedrijven rouleren, vol in de
wind, in verschillende rollen en functies. Er zit
ook een opleidingstraject aan vast. Wat mij goed
lijkt, is dat je daarmee een ander vertrekpunt
hebt als jong talent. Je gaat na je studie meestal
maar gewoon ergens werken, maar wat wéét je
dan eigenlijk over jezelf en over wat er mogelijk
is in de sector? Je kiest voor een bepaald bedrijf

Menselijke Agenda van
ASVB behoorlijk gevuld.
De programma’s
zorgen voor een
sterke, eigen leercurve
binnen- en tussen de
bedrijven. Daarnaast
blijft gerichte instroom
van buiten ASVB
natuurlijk ook gewenst
– ASVB is altijd op zoek
naar ervaring, talent
en competenties die
de eigen bedrijven
kunnen aanvullen, op
elk niveau.

– zonder dat je even goed rond
hebt kunnen neuzen – en meestal
begin je dan als werkvoorbereider
of als assistent projectleider, terwijl
je misschien veel beter bent in
modelleren, hele slimme technische
oplossingen bedenken, klantvragen
interpreteren en daar oplossingen
voor ontwikkelen, of deals maken.
Een verkeerde start veroorzaakt
een groot deel van de uitstroom
van hoogopgeleide mensen uit de
sector, volgens mij. Als het tegenzit,
zit je de eerste vijf jaar van je carrière
te wachten en te kniezen. Wij
assessen nieuwe instromers heel
scherp op een aantal profielen
en dan gaan we eerst maar eens
samen kijken waar we denken dat
je het beste tot je recht komt. Hoe
mooi is dat? Dit jaar starten we met
recruiten van de eerste lichting.’
Jonathan is bijzonder enthousiast
over de ontwikkeling van de ASVB
bedrijven, maar het is natuurlijk
niet alleen maar goud dat blinkt.
Jonathan: ‘De destructieve kant van
de sector, van de oude aannemerij,
waar we het zojuist over hadden,
leverde ons de afgelopen twee jaren
vele miljoenen schade op. Dat doet
pijn. We zijn nog niet bevrijd van die
kant van de sector. Maar daar zijn we
in 2019 naar verwachting mee klaar
en we leren er veel van. Ons doel is
dat over een paar jaar ieder ASVB
bedrijf toonaangevend is in zijn
eigen markt, vol overtuiging wordt
gekozen door haar klanten. Daar zijn
we nog niet, maar we zijn goed op
weg en genieten van deze reis.’
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‘Het DNA van ASVB is heel menselijk, sociaal, verbonden.’
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Aan de Stegge Roosendaal

Roosendaal

www.adsr.nl

Aan de Stegge Twello

Twello

www.adst.nl

Bolckmans GmbH

Schwalmtal-Waldniel (Duitsland)

www.bolckmans.de

Bolckmans NV

Hoogstraten (België)

www.bolckmans.be

Bouwmij Janssen

Venray

www.bouwmij-janssen.nl

Bouwplaatsinrichters (BPI BV)

Twello

www.bouwplaatsinrichters.nl

Bouwplaatsinrichters (BPI NV)

Melsele (België)

www.bouwplaatsinrichters.be

Continental Car Parks

Twello

www.carparks.nl

DC Belgium

Antwerpen (België

www.dcbelgium.be

De Nieuwe Norm

Rotterdam

www.denieuwenorm.nl

Factory Zero

Tiel

www.factoryzero.nl

Ibens NV

Antwerpen (België)

www.ibens.be

Lithos bouw & ontwikkeling

Amersfoort

www.lithos.nl

Lokhorst Bouw en Ontwikkeling

Velsen-Noord

www.lokhorst.nl

PHB De Combi

Nijmegen

www.phbdecombi.nl

PHB Deventer

Deventer

www.phbdeventer.nl

Raedts Bouwbedrijf

Venray

www.raedts-bouwbedrijf.nl

Schutte bouw & ontwikkeling

Zwolle

www.schuttebouw.nl

SMT Bouw en Vastgoed

‘s-Hertogenbosch

www.smt-benv.nl

Swentibold Projectontwikkeling B.V.

Sittard

www.swentibold.nl

Waal

Vlaardingen

www.waal.nl
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Bolckmans GmbH, Innomotion Park 2
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ASVB
Leeuwenbrug 111
7411 TH Deventer
info@asvb.nl
088 04 40 300
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Aan dit jaarverslag werkten mee:
Mariska Vlot, ’tIdee!
concept, interviews, redactie
Majel van der Meulen, ‘tIdee!
art direction, collages, vormgeving
Tom Feenstra
fotografie portretten
Roos Micke,’tIdee!
eindredactie
En natuurlijk het team ASVB
en alle geïnterviewde
ondernemers/directeuren.
PHB Deventer, Oude Ambachtsschool
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PHB Deventer, Oude ambachtschool

PHB De Combi B.V, Intratuin Duiven, uitbereiding van 10.000 m2

