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Bouwbedrijf Beck zoekt
diversiteit als uitdaging
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Is uw bedrijfspand
al uw visitekaartje?

Accountants willen grotere
rol in maatschappelijk debat
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projecten in uitvoering

Kwaliteit staat hoog in het vaandel

Bouwbedrijf Beck
zoekt diversiteit
als uitdaging
De medewerkers van Bouwbedrijf Beck zien elk project als een uitdaging, waar zij misschien niet de tanden, maar wel de spatels in
mogen zetten. Bouwbedrijf Beck is dan ook geen dertien-in-een-dozijn aannemer, maar een enthousiaste en hechte groep van meer
dan een dozijn ervaren vaklieden. Dat enthousiasme en die samenhang stellen Bouwbedrijf Beck in staat elk bouwproject volgens
afspraak tot een goed einde te brengen, met een uniek pand als blijvend resultaat.

Het team van
Bouwbedrijf Beck
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óór hij bijna drie jaar geleden
voor zichzelf begon was de naam
Beck in zekere zin al een begrip in
de regionale bouwwereld. “Ik heb jarenlang
voor diverse bouwbedrijven in dit deel van
Brabant gewerkt,” zegt Eddy Beck,
“onder meer als uitvoerder. Maar het
verlangen ooit voor mezelf te beginnen
was er altijd. Op 1 januari 2007 heb ik
definitief de stap naar het zelfstandig
ondernemerschap gezet, als eenmansbedrijf,
maar lang ben ik niet alleen gebleven.
Al snel kreeg ik telefoontjes van medewerkers
van andere bedrijven die spontaan aanboden
hun baan op te zeggen om voor mij te
gaan werken. Ik heb hun aanbod elke keer
aangenomen, vooral ook omdat het aantal
projecten sterk toenam. Inmiddels werken
we met zestien mensen.”

Ambachtelijke renovatie

Eddy en Marion Beck

Wat deze vaklieden deed besluiten voor
Bouwbedrijf Beck te gaan werken was hun
verlangen hun werk uitdagend te houden.
“Voor ons geen eentonig werk op
Vinexlocaties,“ aldus Eddy Beck.
“Wij schrijven enkel in op individuele
projecten. Zo hebben we niet zo lang
geleden een boerderij gerenoveerd,
grotendeels op ambachtelijke wijze,
inclusief het zagen en plaatsen van houten
spanten. Maar ook de nieuwbouw van een
villa of kantoorpand pakken we met
evenveel enthousiasme aan, alsmede een
kleine renovatie.. Zelfs het vervangen van
een enkel kozijn is voor ons welkom werk.
De diversiteit vergroot enkel het aantal
gelegenheden ons vakmanschap te tonen. ”

We organiseren enkele malen per jaar
uitstapjes of evenementen voor het hele
personeel en hun aanhang, maar vooral
ook, we komen vóór en ná het werk vaak
nog even bij elkaar - en echt niet alleen op
vrijdagmiddag. Zo kunnen we doorspreken
waar we de voorbije dag tegenaan zijn
gelopen of waar we eventueel problemen
of vertragingen verwachten. Het voordeel
daarvan is dat ontwikkelingen tijdig
worden gesignaleerd, dus voor ze uit de
hand kunnen lopen, en dat de jongens
elkaar om raad kunnen vragen en elkaar
kunnen helpen om ze direct en effectief
op te lossen.”

’s Nachts doorwerken

Geen onaangename verrassingen

Werken onder (tijds)druk is de medewerkers
van Bouwbedrijf Beck evengoed toevertrouwd. “We hebben in Klundert een
winkelpand gerenoveerd in amper acht
weken,” zegt Marion Beck. “Meer tijd
hadden we niet en de deadline was
bovendien keihard. De uitnodigingen
voor de heropening van de winkel waren
al verstuurd. We hebben hard gewerkt,
uiteindelijk ook ’s avonds en ’s nachts om
de verbouwing tot een goed einde te
brengen, maar het is gelukt.“

Deze specifieke aanpak voorkomt enerzijds
een opeenstapeling van faalkosten, en anderzijds onaangename verrassingen voor de
opdrachtgever in verband met meerwerk.
“Als daarvan sprake is, dan doen wij dat in
goed overleg met de opdrachtgever,” aldus
Eddy Beck. “We zorgen er ook voor dat de
opdracht-gever nooit onverhoeds
geconfronteerd wordt met een onbekende
onderaannemer. Natuurlijk werken we
samen met anderen, maar dat zijn over
het algemeen zelfstandige specialisten,
zoals stukadoors en tegelzetters.
We doen zoveel mogelijk zelf en ook voor
de installateurs die na ons komen kunnen
we de regie strak in handen houden.
Zo heeft de opdrachtgever altijd maar
één aanspreekpunt.“

Informeel werkoverleg

Dergelijke huzarenstukjes lukken mede
omdat Eddy Beck niet alleen op papier
een uitvoerder is. “Als het moet werk ik
mee, en dat doe ik niet alleen maar omdat
mijn eigen vakmanschap soms nu eenmaal
nodig is en ik even het laatste gas moet
geven. Het maakt ook deel uit van onze
filosofie. Wij vormen een zeer hechte
ploeg, waarin vriendschap en collegialiteit
soms in elkaars verlengde liggen.

vooralsnog pas op de plaats maken.
“Dit is een uitstekende en evenwichtige
ploeg,” zegt Eddy Beck. “Wanneer we nog
verder zouden groeien bestaat de kans dat
er een tweedeling ontstaat, met een deel
van mensen, waaronder ikzelf, voortdurend
op kantoor en de rest op locatie.
Wat we wel doen is leerlingen aannemen
en opleiden. Daarvoor zijn twee van onze
oudere medewerkers die zelf als leermeester zijn opgeleid verantwoordelijk.
We zijn een erkend leerbedrijf en op deze
manier zorgen we intern voor het behoud
van vakmanschap. We willen in de
toekomst ook verder gaan op het gebied
van VCA, meer sterren behalen dan de
ene die we nu bezitten, zodat we ook
voor het industrieterrein Moerdijk een
interessante bouwpartner worden.
Kortom: het gaat ons er het komende jaar
om niet zozeer meer in kwantiteit als wel
in kwaliteit te groeien, kwaliteit die we
dan vooral in de regio zelf, dus hier in het
westen van Brabant voor bestaande en
nieuwe opdrachtgevers willen inzetten.
Laatst zei een van hen nog tegen mij:
‘Ik bouw maar eens in mijn leven en ik wil
daarom dat niet alleen het opleveren maar
ook het bouwen zelf een feest wordt.’
Dat was ik helemaal met hem eens.
We zijn gelijk, met alle plezier, de daad
bij het woord gaan voegen.”

Bouwbedrijf Beck v.o.f.
Rondeel 7

Verder groeien in kwaliteit in
plaats van kwantiteit

4791 LC Klundert

Met zestien medewerkers is Bouwbedrijf
Beck in amper drie jaar tijd fors gegroeid,
maar Eddy en Marion Beck willen

F 0168 - 40 75 26

T 0168 - 40 75 25
info@bouwbedrijfbeck.nl
www.bouwbedrijfbeck.nl
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