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VOORWOORD

Veertig jaar geleden startte mijn vader Piet Burghouwt zijn eigen 
bedrijf in het leveren van materialen en gereedschappen voor de 
bouw en industrie. In veertig jaar tijd is de organisatie Burghouwt 
aanzienlijk gegroeid. Waar mijn vader begon in een kleine garage in 
de wijk Presikhaaf, werken wij nu met circa 150 medewerkers vanuit 
9 vestigingen door heel Nederland. We hebben een aansprekend 
relatiebestand opgebouwd met wie wij elke dag samenwerken aan 
mooie resultaten. Als onafhankelijke groothandel wisten we - door 
het brede- en diepe assortiment, de concurrerende prijsstelling en 

de snelheid van leveren - een goede positie te veroveren in de markt.

Onze onderscheidende meerwaarde maken wij echter door telkens weer proactief mee te 
denken en oprecht een goed advies te geven en samen met onze opdrachtgevers te kijken 
naar hun bouwwensen, het productaanbod en de wijze van leveren hier zo optimaal mogelijk 
op af te stemmen. Het verheugt mij onze klanten te horen zeggen dat zij om deze reden voor 
Burghouwt kiezen.

Onder de noemer “Verstandig bouwen. Samen met Burghouwt”, kiezen wij bewust niet voor 
de snelle winst, maar voor de beste oplossing. Samen met onze toeleveranciers/ partners 
bieden wij oplossingen die onze klanten op voorsprong zetten. Aspecten als onderhouds-
vriendelijkheid, duurzaamheid, energie besparen en gebruikscomfort spelen daarbij een rol. 
Verstandig bouwen doe je samen. Juist door gebruik te maken van elkaars kennis kom je tot 
een hogere e!ciency in ondernemen en een hogere klanttevredenheid. 

Dat is ook onze boodschap in dit magazine. Natuurlijk staan wij graag stil bij 40 jaar familie-
bedrijf Burghouwt; een mijlpaal waar wij trots op zijn. Maar tevens laten wij je zien wat wij 
verstaan onder “Verstandig bouwen. Samen met Burghouwt”.

Graag dank ik iedereen voor het vertrouwen en de samenwerking in de afgelopen jaren. 
Belangstellend kijk ik uit naar de toekomst en hoop de samenwerking met onze relaties te 
mogen continueren en waar mogelijk te verbreden. Want samen kunnen we alles mogelijk 
maken!

Ik wens je veel leesplezier!

Steven Burghouwt

“Al 40 jaar Verstandig bouwen. Samen met Burghouwt”
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Rebke Klokke - @arebkeoriginal.com  |  Concept & Vormgeving: Ferry Adams  |  Drukwerk: Damen Drukkers
Werkendam
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Piet Burghouwt,  Jos Lichtenberg, Dirk-Harm Eijssen , klanten en relaties die bereidwillig hun medewerking
verleenden. Dank daarvoor.
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“Burghouwt dat zijn 
wij allemaal samen”

VERLEDEN EN TOEKOMST
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Een enthousiast ondernemer en een kwieke vader van 80 jaar. Piet en Steven Burg-

houwt, vader en zoon, samen vormen ze het fundament van 40 jaar Burghouwt, waar-

bij we zeker ook moeder Riet en zoon Ronald niet willen vergeten. Een familiebedrijf 

van geen grote woorden en van doordacht bouwen, waarmee ze invulling geven aan 

de visie die ze uitdragen rond: ‘Verstandig bouwen. Samen met Burghouwt.”

Piet en Steven 
Piet Burghouwt, oprichter, 80 jaar, maar zo kwiek en 
$ t. Deze ochtend heeft hij de $ ets rust gegund om 
zich voor te bereiden op dit interview. Tijdens het 
gesprek voel je dat openheid, transparantie, vak-
manschap en inzet zijn grootste troeven waren. In 
1976 startte hij vanuit de eigen garage, omdat het 
moment was aangekomen om zijn droom te ver-
wezenlijken: een eigen bedrijf.

Moeder Riet verzorgde jarenlang de boekhouding, 
zoon Ronald was van 1992 tot 2004 buitendienst 
medewerker. Zij completeren het ‘echte’ familiebe-
drijf, waarbij het accent ligt op: Samen.

Zoon Steven (Geboren in 1964 en in de zaak geko-
men in 1986): “Ik ben blij en trots dat ik, met actieve 
betrokkenheid van mijn vrouw Ceciel, heb voortge-
zet wat mijn vader heeft opgebouwd. Samen heb-
ben wij ervoor gezorgd dat het bedrijf Burghouwt 
binnen de familie is gebleven.” 

Burghouwt

Burghouwt dat zijn we samen. “Wij kunnen het als 
eigenaar/directie niet alleen. Het lijkt een enorm 
cliché als ik zeg dat we al die mensen en die kennis 
hard nodig hebben, om wie we zijn en wie we wil-
len worden. Daarbij horen ook zeker onze klanten 
en toeleveranciers. Samen maken wij Burghouwt. ík 
ben ook trots dat het ons tijdens de crisis gelukt is 
alle mensen aan boord te houden”.

     “De cultuur van het familiebedrijf 

zorgt ervoor dat de klantgerichtheid 

                zich vertaald in proactief

   meedenken met de klanten.”

De grootste verandering

Over de grootste verandering in die 40 jaar zegt 
Piet Burghouwt, “Alles is veel zakelijker geworden. 
Natuurlijk dat kan ook niet anders!”

Steven: “People management wordt steeds belang-
rijker en de mate waarin je er als directie in slaagt 
om mensen te motiveren en aan te sturen, heeft 
een directe impact op het succes van het bedrijf. 
Zelf denk ik een manager te zijn die tussen de men-
sen staat, korte lijnen, wat toch al een kenmerk is 
van een familiebedrijf waardoor we besluiten snel-
ler kunnen nemen”.

Familiebedrijf

Het verdient een compliment dat Burghouwt nog 
steeds een familiebedrijf is. De crisis heeft laten 
zien dat het familiebedrijf een bijzondere dynamiek 
geeft. “Ik ben blij dat wij  het bedrijf binnen de fami-
lie hebben kunnen houden. Maar zeker ook dat we 
tijdens de crisis niemand hoefden te ontslaan. Die 
mensen dragen de kennis aan die we, nu de bouw 
weer aantrekt, hard nodig hebben. De cultuur van 
het familiebedrijf zorgt ervoor dat de klantgericht-Piet Burghouwt (l) en Steven Burghouwt (r)
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heid zich vertaald in proactief meedenken met de 
klanten. Onze mensen brengen veel ervaring en 
kennis mee en weten waar ze het over hebben. 
Onze zelfstandigheid zorgt ervoor dat klanten het 
gemak beleven van de korte lijnen en wij snel anti-
ciperen op veranderingen in de markt.”

Kennis en specialismen 
Steven: “Om onze marktpositie te waarborgen stre-
ven wij naar kennisoptimalisatie. Daarom hebben 
wij de laatste tijd *ink geïnvesteerd in de dooront-
wikkeling van het kennisniveau van onze mede-
werkers. Dit is nodig om onze rol als kennispartner 
van onze relaties optimaal invulling te geven. Ook 
in de logistieke en softwarematige systemen zetten 
wij continu in op ontwikkeling. Dat moet ook wel, 
want de markt vraagt om nieuwe toepassingen én 
nieuwe concepten. Duurzaamheid, luchtdicht bou-
wen, (brand)veiligheid en domotica: het zijn voor-
beelden van thema’s waar binnen wij een actieve 
voortrekkersrol vervullen”.

A-merken

“Wij kiezen bewust voor A-merken, waarbij wel al-
tijd wordt gekeken of die producten onze relaties 
écht de beste oplossing bieden. Ons streven is erop 
gericht de klanten sterker te maken, ze vooruit te 
helpen én op een juiste manier samen te werken. In 
een markt van bijna vergelijkbare producten bepa-
len kennis, specialisme, logistiek en de kwaliteit van 
de A-merken uiteindelijk de toegevoegde waarde 
die wij hebben voor onze klanten”, aldus Steven 
Burghouwt.

           “Ons streven is erop gericht de

        klanten sterker te maken, 

           ze vooruit te helpen én op

   een juiste manier samen te werken.”

Uitdaging: Logistiek

“Een van onze belangrijkste uitdagingen is te zor-
gen voor optimale logistieke processen. Hoe beter 
we onze logistiek voor elkaar hebben, hoe meer 
waarde wij vertegenwoordigen voor onze klanten 
en hoe sneller en e3ectiever onze opdrachtgever 
zijn opdrachten kan uitvoeren. Maar het is ook in 
het belang van onze eigen e!ciency. In de afge-
lopen jaren hebben wij laten zien dat dit een be-
langrijke troef van onze organisatie is; maar zeker 
gezien de marktontwikkelingen en technologische 
mogelijkheden investeren wij continu in de logis-
tieke oplossingen die wij aanbieden”. 

Andere uitdagingen

Als een andere belangrijke uitdaging voor de ko-
mende jaren ziet Stevens de automatisering: “Digi-
talisering en automatisering zijn uitermate belang-
rijke troeven. Al jaren hebben wij een webshop voor 
onze klanten maar gezien de ontwikkelingen wordt 
er momenteel hard gewerkt aan een nog moderne-
re versie. De ontwikkelingen op die terreinen gaan 
zo snel dat het zaak is bij te blijven. 

Verstandig bouwen

Onder het motto: ‘Verstandig bouwen’, onder-
scheidt Burghouwt zich van de traditionele groot-
handel door innovatie en samenwerking binnen de 
keten. “Wij willen de dingen slim doen. Voor ons is 
Verstandig bouwen de optelsom van alle dagelijkse 
dingen die bijdragen aan een goed bouwwerk of 
een duurzame manier van werken, van werkvoor-

Specialismen

Om te groeien heb je specialismen nodig, Burg-
houwt beschikt over een specialistische afdeling 
in ventilatietechniek en is gespecialiseerd partner 
voor de timmer- en kunststo$ndustrie. De positie 
van Burghouwt binnen de kunststo$ndustrie wordt 
extra versterkt door een nieuwe afdeling, speci$ek 
gericht op deze branche. In 2016 hebben we zelfs 
een speciale nieuwe locatie betrokken voor deze 
doelmarkt. 

Drie generaties Burghouwt
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bereiding tot nazorg. Dat hele proces richten wij voor onze 
klanten zo in, dat dit  zo weinig mogelijk tijd van hen vraagt. 
Daarbij hanteren wij twee kernwaarden: betrouwbaarheid en 
betrokkenheid. Vaak is verstandig werken een kwestie van lo-
gisch nadenken, bijvoorbeeld door te kiezen voor vaklieden 
boven ‘goedkope krachten’ of door kwalitatief goede merken 
in het assortiment op te nemen. Verstandig bouwen vraagt om 
deugdelijke plannen en berekeningen, maar ook om een goe-
de service. Uiteindelijk leidt deze aanpak tot kostenbesparing 
en is daarmee interessanter dan een gevecht om de laagste 
prijs.”

“Wij maken de klant sterker”

Sterke klanten 

De $loso$e van Burghouwt over Verstandig bouwen berust op 
drie pijlers: “Wij maken de klant sterker; helpen hem vooruit 
en gaan voor duurzame relaties. “Dat sterker maken, doen wij 
door proactief mee te denken met de klant en het delen van 
kennis. Wij denken aan de voorkant mee en leveren niet louter 
het hang- en sluitwerk, maar ontzorgen relaties, helpen hen 
kosten en tijd te besparen. De interactieve samenwerking met 
onze toeleveranciers geeft ons tevens een sterkere positie in 
de markt”.

Groei

Kijkend naar de toekomst zegt Steven Burghouwt: “Wij zullen 
de komende tijd verder moeten groeien om onze positie in de 
markt te handhaven. Niet groeien om de groei, maar groeien 
om, naar de toekomst gekeken, zelfstandig te kunnen blijven 
bestaan. Dat is ook een verantwoordelijkheid die wij voelen 
naar onze medewerkers toe. Die groei is tevens belangrijk om 
onze klanten die gewenste dienstverlening te blijven garan-
deren en voldoende omvang te hebben om interessant te zijn 
voor onze toeleveranciers.”

Piet: “De $loso$e zoals Steven die verwoord hebben we altijd 
gehanteerd. De basis van leven is ook om tevreden te zijn met 
wat je hebt. Zo zitten we ook als familie in elkaar. We hebben 
geen grote dromen. Maar zijn blij en tevreden zoals we het 
al die jaren hebben gedaan en mogen doen, en zoals Steven 
het terecht zegt: Samen met al die mensen. Wij zijn tevreden 
wanneer we het bedrijf en de mensen een waarborg kunnen 
bieden voor de toekomst. Spiegelen aan grote partijen heb ik 
nooit gedaan, ik koester het voordeel van het familiebedrijf. ” 
Woorden die Steven met een glimlach kan bevestigen.

Piet Burghouwt (r) bij de Firma Jansons

De eerste winkel aan de Van Slichtenhorststraat in Arnhem

Piet Burghouwt naast zijn eerste vrachtwagen



8        40 jaar Burghouwt

FILIALEN

Arnhem
P. Calandweg 29
6827 BJ Arnhem

026 368 42 42

Den Bosch
Afrikalaan 27
5232 BD Den Bosch

073 648 88 10

Arnhem - Duco Ventilatie
P. Calandweg 23
6827 BJ Arnhem

026 368 42 47

Drachten
Nipkowlaan 20
9207 JA Drachten

0512 53 97 48

Met negen vestigingen verspreidt over het hele land is Burghouwt je dagelijks van dienst door heel 
Nederland. 150 Medewerkers zetten zich iedere dag opnieuw in om inhoud te geven aan de slogan:
“Verstandig bouwen. Samen met Burghouwt.”

Maar naast een landelijke uitstraling, koesteren wij natuurlijk ook het lokale en regionale gevoel. Je 
wordt geholpen door medewerkers die de taal en de cultuur van de streek kennen.

En ook wanneer een project zich buiten jouw eigen regio bevindt, ben je verzekerd van de ver-
trouwde service van Burghouwt. 

Negen vestigingen en 150 medewerkers heten je van harte welkom!

“Negen vestigingen met een landelijke uitstraling

                              maar het lokale gevoel behouden blijft.”
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FILIALEN

Duiven
Innovatie 2c
6921 RN Duiven

026 368 42 33

Echt
Edisonweg 41
6101 XJ Echt

0475 410 210

Etten-Leur
Logieweg 10
4879 AS Etten-Leur

076 587 94 60

Elst
Bemmelseweg 69
6662 PE Elst

0481 350 010

Wageningen
Nudepark 154
6702 DX Wageningen

0317 411 002
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Bij zijn inaugurele rede in 2004 als professor presenteerde Jos Lichtenberg Slimbouwen 

als een structuur en middel om de sterk gefragmenteerde bouwbranche samen te

brengen. Sindsdien is hij betrokken bij tal van aansprekende projecten, zoals: Kraanspoor 

in Amsterdam en (regionaal) de Venco Campus in Eersel.

Jos Lichtenberg: “Slimbouwen ontstond vanuit een 
visie op verandering en om een versnellingsproces 
opgang te brengen binnen deze noodzakelijke ver-
andering, met als doel de sterk gefragmenteerde 
markt een gemeenschappelijke ambitie te geven.”
 
Gefragmenteerde markt

“Want”, zegt Jos Lichtenberg: “De markt kent veel 
aanbieders van ‘dingetjes’ die nauwelijks in staat 
zijn om integraal over hun ‘dingetje’ heen te den-
ken. Die fragmentering is ook zichtbaar in een 
lange en complexe supply chain van grondsto3en 
naar basismateriaal, componenten, subsystemen, 
bouwdelen, die via de groothandel, (onder)aanne-
mer, projectontwikkelaar en de eigenaar uitmon-
den in vastgoed voor een gebruiker. Een keten die 
ook nog eens veel beïnvloedende partijen kent, zo-
als ontwerpers, adviseurs, subcontractors, banken, 
beleggers, overheden, etc.”

      “Slimbouwen als reactie op het

                          conventionele bouwen!”

Duurzame procesinnovatie

Jos Lichtenberg ziet Slimbouwen als een duurzame 
procesinnovatie die helpt om ambities daadwerke-
lijk haalbaar te maken. “Slimbouwen de$nieert de 
FRESH-principes te weten: Flexibility, Reduction, 
E!ciency, Sustainability en Healthy. Het e!ciency 
principe is daarbij een kernbegrip en creëert de $-
nanciële ruimte om extra duurzame kwaliteit aan 
het gebouw toe te voegen. Duurzaamheid is enorm 
gebaat bij economische haalbaarheid. Alleen dan 
maakt het kans om op te schalen en de duurzaam-
heidsdoelen daadwerkelijk te bereiken.”

Vijf verwonderingen

Slimbouwen reageert op de vaststelling dat vast-
goed ontwikkelingen door alle sluipende optelin-
novaties uit het verleden geruisloos zijn ontspoord. 
Een ontsporing die generaal wordt geaccepteerd. 
Zo bouwen we nu eenmaal! Maar het moet anders 
en het kan anders. Jos Lichtenberg geeft vijf ver-
wonderingen als voorbeeld:

Verwondering 1:

Waarom accepteren wij dat gebruikers zich moeten 
aanpassen aan een gebouw als keurslijf? Waarom 
zijn gebouwen die doorgaans 50 jaar of langer be-
staan, niet veel adaptiever en passen zij zich niet 
aan, aan een veranderend gebruik? Waarom accep-
teren we kritiekloos het verminderd functioneren 
van de gebruikende organisatie?

Verwondering 2:

Waarom accepteren wij dat we om te bouwen min-
stens 1500 kg materiaal nodig hebben om 1 m2 

gebruiksoppervlak te realiseren? Vele tonnen ma-
teriaal dat we ergens moeten delven en in stappen 
moeten opwerken van grondstof tot product en 
meermaals moeten transporteren.

COLUMN JOS LICHTENBERG

Rob van Baars (l) in gesprek met Jos Lichtenberg (r)
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Verwondering 3:

Waarom accepteren wij dat na de realisatie van een 
casco (ruwbouw), bouwprocessen tergend traag 
verlopen, waarbij disciplines elkaars werk afbreken, 
waarbij installateurs vaak vele tientallen malen op 
een werk terug moeten komen om hun onderdeel 
te installeren? En waarom nemen wij genoegen 
met een proces waarin ten minste 10% faalkosten 
worden afgeboekt?

Verwondering 4:

Waarom accepteren wij dat gebouwen een zo zwa-
re milieu footprint achterlaten? De bouw vertegen-
woordigt 25% van het wegtransport, 35% van de 
jaarlijkse afvalberg en incl. de gebouwen die wij 
voortbrengen, 43% van het nationale energiever-
bruik!

Verwondering 5:

Waarom accepteren wij dat gebouwen waar men-
sen zich 90% van de tijd bevinden, zo ongezond 
zijn? Het is niet marktbreed ingedaald, maar even-
goed een gegeven dat gebouwen, ook als ze aan 
het bouwbesluit voldoen, ons in feite ziek maken 
(bron: Gezondheidsraad) terwijl ze ons juist zouden 
kunnen stimuleren om beter te worden. Minimaal 

om er gezond, comfortabel, alert en productief in 
te verblijven.

      “Slimbouwen is een innovatie van

   het ontwerp-, realisatie- en

                  gebruiksproces”

Slimbouwen als oplossing

De basistruc bij Slimbouwen is in beginsel buiten-
gewoon simpel. In een oneliner vast te leggen: 
Slimbouwen is een innovatie van het ontwerp-, 
realisatie- en gebruiksproces met als belangrijkste 
kenmerk een desintegratie van installaties en wel 
op een dusdanige wijze dat deze bereikbaar blijven 
voor aanpassingen. 

Dat maakt dat gebouwen *exibeler worden, je eli-
mineert veel materiaal, ze worden economischer 
en scheppen ruimte voor kwaliteiten als duurzaam-
heid en gezondheid. In dit opzicht is ‘Slimbouwen’ 
ook gelijk ‘Verstandig bouwen’.

oplevering

casco

afbouw

schil

installaties

integraal
ontwerp
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Vier sub- of nevenprocessen

Kijkende naar het ontwerp- en realisatieproces 
wordt het gebouw ontrafelt tot vier sub- of neven-
processen, die per bouwstroom sequentieel (op-
eenvolgend) worden uitgevoerd.

Dit leidt tot:
1. Casco’s waarin ruimte is opgenomen voor lei-

dingen.
2. Gevels en daken die toegang bieden om later 

zonwering, ventilatie, beveiliging, etc. te kun-
nen bereiken danwel  waarin alle W en E is geïn-
tegreerd zodat zij als ware het een apparaat als 
geheel kunnen worden aangesloten.

3. Geprefabriceerde kabel- en leidingbomen, die 
in korte tijd worden geïnstalleerd.

4. Een inbouw en een afbouw die zich gemakkelijk 
kunnen aanpassen aan veranderend gebruik.

Waar het proces van uitvoering wordt gekenmerkt 
door desintegratie (achter elkaar i.p.v. door elkaar), 
is het ontwerpproces door het beperkt aantal ho*e-
veranciers (in beginsel 4 stuks) nu zeer goed geïnte-
greerd te organiseren. Door voor de vier fasen ook 
vier neven aannemers verantwoordelijk te maken, 
wordt het mogelijk het ontwerpproces en de en-
gineering (building technology) in functie van een 
slimbouwen proces, gelijk op te laten gaan.

      “Casco’s zouden geschikt moeten

    zijn om 100 jaar of langer te

                    worden gehandhaafd.”

Flexibel bouwen

In het kader van de circulaire economie hebben 
deze vier fasen ook een speci$eke omlooptijd. Zo 
zal de afbouw in onderdelen wellicht binnen of 
kort na 5 jaar al moeten veranderen (verplaatsen, 
dan wel recyclen), zal de installatie een typische re-
cycletijd kennen van 15-20 jaar. Gevels komen na 
40-50 jaar aan de beurt om vervangen te worden 
(liefst met behoud van onderdelen). Casco’s zouden 
geschikt moeten zijn om 100 jaar of langer te wor-
den gehandhaafd.

Op 7 verdiepingen wordt 1 verdieping gewonnen

Deze aanpak leidt fysiek tot dubbelschalige wan-
den en vloeren en levert bereikbare bergruimte 

op voor installaties d.m.v. verwijderbare beplating, 
slimme luikjes, etc. Daarmee wordt zonder verlies 
van kwaliteit direct circa 50% aan materiaal ge-
spaard en tevens hoogtewinst geboekt. Op onge-
veer elke 7 verdiepingen wordt een hele verdieping 
gewonnen. De ervaring leert dat de looptijd van 
het bouwproces wordt gehalveerd, de bouwkos-
ten met 30% worden gereduceerd, de geboden 
*exibiliteit de processen van de ‘lange termijn sta-
keholders’ faciliteert en dat er altijd een restwaarde 
is. Hetzij vanuit een tweede leven, hetzij door her-
gebruik van gedemonteerde bouwelementen of 
onderdelen. Slimbouwen draagt bovendien bij tot 
een extreem hoogwaardige duurzame oplossing. 
Materiaalreductie en *exibiliteit zijn al duurzaam, 
maar is als sociale duurzaamheid die uitgaat van de 
gebruiker en het gebruik. Aanvullend op *exibiliteit 
zijn dat gezondheid en comfort, toegankelijkheid, 
onderhoud, impact op omgeving en veiligheid.

Net als energieneutraliteit kan hierop binnen nor-
male bouwbudgetten op hoog niveau worden in-
gezet.

Jos Lichtenberg: “Slimbouwen draagt bij tot een duurzame oplossing.”

Het concept Slimbouwen zoals Jos Lichten-
berg dat in dit artikel schetst speelt in op de 
veranderingen in de markt. “Verder kijken 
dan je neus lang is”. Het klinkt logisch en toch 
wordt er nog slechts in beperkte mate echt 
“slim gebouwd”. De theorie rondom Slimbou-
wen blijkt ondertussen ook in de praktijk echt 
te werken en tot voordelen te leiden. Zeker 
ook in dit opzicht sluiten de concepten “Slim-
bouwen” en “Verstandig bouwen. Samen met 
Burghouwt” mooi op elkaar aan.
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De markt verandert volop. Wij hebben te maken 
met internationalisering, een toe- en afnemende 
vraag, conceptueel en duurzaam bouwen, ketenin-
tegratie, technologische productinnovaties, wet- en 
regelgeving en prijs-margedruk. Als groothandel 
doen wij ons best om onze relaties toegevoegde 
waarde te bieden om in deze markt optimaal te 
kunnen presteren. Die toegevoegde waarde zit in 
wat wij ‘Verstandig bouwen. Samen met
Burghouwt’ noemen. 

De menselijke factor

Het belangrijkste thema binnen Burghouwt is ‘de 
mens’ en dat zijn onze klanten, de medewerkers én 
onze leveranciers, waar wij als partners een duur-
zame relatie mee aangaan. Wij besparen voor onze 
klanten tijd en kosten door de processen binnen 
een bouwtraject optimaal in te richten, van werk-
voorbereiding tot nazorg. Dat doen wij op basis van 
lange termijn relaties met klanten. 

Positief

In een bouw die zware tijden kende, is kiezen voor 
duurzame relaties geen vanzelfsprekendheid. Juist 
in die periode heeft Burghouwt hen gesteund en 
klanten die in zwaar weer zaten niet losgelaten. 
Burghouwt heeft altijd de insteek om in gesprek 
te blijven en samen te zoeken naar oplossingen. 
Sterker nog; wij hebben vaak actief meegedacht en 

mee-geïnvesteerd om zware tijden te helpen over-
leven. In veel gevallen met een positief resultaat 
als gevolg. Die investeringen die wij toen hebben 
gedaan in onze klanten, betalen zich, nu de markt 
weer aantrekt, terug.

Klantgericht

Ook wat de eigen medewerkers betreft, kiest
Burghouwt voor duurzame relaties, Medewerkers 
zijn bij ons juist een toegevoegde waarde voor 
onze klanten. In de praktijk betekent dit dat wij 
onze medewerkers selecteren op hun houding. Die 
moet klantgericht zijn. Maar wij investeren ook con-
tinu in kennisontwikkeling. Het beste bewijs zijn de 
klanten die aangeven tevreden te zijn met de wijze 
waarop ze te woord worden gestaan en van infor-
matie en advies worden voorzien.

Partners

Ook leveranciers zijn veelal meer dan ‘slechts’
leveranciers maar daadwerkelijk partners, waar-
mee we samen kijken naar de ontwikkelingen in de 
markt en samen de behoeften van klanten centraal 
stellen.

Juist door het vertrouwen dat wij in de relaties met 
klanten, medewerkers en leveranciers herkennen, 
kijken wij, belangstellend en met ambitie uit naar 
de toekomst om die samen in te vullen.

DUURZAME RELATIES

Als moderne groothandel heeft Burghouwt de bedrijfs! loso! e om duurzame relaties 

aan te gaan met klanten, eigen medewerkers en leveranciers.  Samenwerken op basis 

van vertrouwen en wederzijds respect, past bij Burghouwt
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SAMENWERKEN MET BURGHOUWT

   “Je moet Reuzen
hebben om de top
       te bereiken”
- Harold Wisselink

   managing director Maco Beschläge Nederland
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“Je moet Reuzen hebben binnen je organisatie om de top te bereiken”, zegt Harold 

Wisselink, managing director Maco Beschläge Nederland. “Mensen die op speci!eke 

onderdelen meer kennis hebben dan het management. Binnen Burghouwt zie ik die 

!loso!e terug. Op diverse strategische posities is de laatste jaren sterk geïnvesteerd”.

Visie kan Harold Wisselink niet 
worden ontzegd. Deze vrijdag 
neemt hij royaal de tijd om in 
te gaan op de samenwerking 
met Burghouwt en de rol van 
de groothandel; maar ook om 
te praten over het ondernemer-
schap, waarvan hij zegt: “Succes 
is te produceren. Het is schuiven 
met de juiste pionnen, maar dit 
kan alleen door je strategie, visie 
en missie consequent te blijven 
volgen. Uiteindelijk komt het 
succes dan naar je toe”.

      “Plezier hebben in

             je werk is een

  belangrijk aspect van 

       hoe je functioneert”

Dicht bij jezelf blijven

“Belangrijk is ook dat de keuzes 
die je als ondernemer maakt, bij 
je passen en je deze besluiten 
neemt vanuit je eigen overtui-
ging en bezieling. Zaken waar je 
met hart en ziel achterstaat en 
ook verantwoordelijkheid voor 
draagt, maken jou en je onder-
neming sterker. Geef medewer-
kers verantwoordelijkheid en 
maak ze betrokken. Ze putten 
er nieuwe energie uit. Hun inzet 
en daarmee de kwaliteit van hun 
werk zal sterk verbeteren. “Ple-
zier hebben in je werk is een be-
langrijk aspect van hoe je functi-
oneert”, aldus Wisselink.

Stip aan de horizon

Maco wist het eerste half jaar 
van 2016 met een recordomzet 
af te sluiten. Hoe dat kan in een 
tijd waarin de markt nog steeds 
niet excellent is en de prijzen 
nog steeds onder druk staan?  
“We werken ook nog altijd met 
een minimaal marketingbud-
get, al gaat daar verandering in 
komen. Wij hebben een punt op 
de horizon gezet en gezegd: Dat 
willen we bereiken, wat moeten 
we daarvoor doen? Hoe dik die 
punt is ga ik hier natuurlijk niet 
vertellen. Maar dan komen on-
derdelen als aantal medewer-
kers, klantbenadering, kennis en 
ondersteuning aan de orde. BIM 
speelt daar ook een zeer belang-
rijk rol in. Het werken met BIM zal 
de komende jaren alleen maar 
toenemen. Meer dan ooit dient 
de bouw te bese3en dat samen-
werken van essentieel belang 
is. We zien het al terug in LEAN, 
maar LEAN is vooral gericht op 
de uitvoering. BIM maakt dat we 
ook in het ontwerp- en voortra-
ject onze kennis inbrengen en 
een krachtige bijdrage kunnen 
leveren aan het eindresultaat.”

Niet zonder de groothandel

“Om dat punt op de horizon te 
bereiken, kunnen wij niet zon-
der de groothandel. Zij zijn voor 
ons de voelsprieten in de markt. 
Wij hebben onze manier van 
werken kritisch langs de meetlat 
gelegd en zijn op detailniveau 
naar ons proces gaan kijken. Van 
het bieden van ondersteuning 
o.a. via het aanleveren van data 

en constructieve tekeningen, tot 
het zichtbaar maken van klant-
problemen en het optimaliseren 
van onze logistiek en het mee-
denken in de afbouw en monta-
ge binnen de timmerindustrie. 
Op die manier willen we onze 
dienstverlening verder optima-
liseren, want hoe groter onze 
inbreng is in ontwerp- en uit-
voeringsfase, hoe meer men van 
onze dienstverlening gebruik zal 
maken. Dat doen we samen met 
het moederbedrijf van Maco in 
Oostenrijk. Zij leveren de basis 
aan, waarna wij speci$eke zaken 
uit de Nederlandse bouwcultuur 
toevoegen. Aan ons de taak om 
de branches waarbinnen wij 
actief zijn, o.a. de timmer- en 
kunststofkozijnen industrie, ef-
fectiever en succesvoller te laten 
werken”.

Versterken van het team

Maco boekte de 1e helft van 2016 een

recordomzet
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Harold Wisselink loopt naar zijn 
bureau om terug te komen met 
een organogram en wijst op de 
strategische punten die recent 
werden ingevuld. Zoals mar-
keting wat steeds belangrijker 
wordt, maar ook CE en NEN-cer-
ti$ceringen en het analyseren 
van de markt en het nauwkeu-
rig volgen van ontwikkelingen. 
“We gaan hier in Zelhem nauw 
samenwerken met een MACO 
R&D-medewerker voor de Be-
nelux, om nog kortere lijnen te 
houden met de Nederlandse 
markt en nog sneller te kunnen 
inspelen op veranderingen. Ons 
moederbedrijf in Oostenrijk is 
zeer innovatief, maar elk land 
kent haar eigen wensen en re-
gels. Daar willen we nog direc-
ter mee communiceren en op 
inspelen”. De Maco onderdorpel 
is daar een voorbeeld van. In 
Zelhem beschikt Maco over een 
eigen volledig geautomatiseer-
de productie van onderdorpels 

speciaal voor de Nederlandse 
markt.
 
Ondersteuning

Burghouwt deelt de visie van 
Maco op het gebied van speci-
alismen, zo weet Wisselink: “Ook 
zij hebben een afdeling speci-
aal voor de timmerindustrie. 
Hun specialistische afdelingen 
stralen vakmanschap en ver-
trouwen uit en bieden een pro-
fessionele ondersteuning bij de 
uitvoering van projecten. Dit is 
een krachtige meerwaarde die 
zij als groothandel aanbieden en 
daarmee indirect bijdragen aan 
ons succes”, aldus Wisselink.

A-merken strategie

Bouwen betekent snelheid, e!-
ciëntie en belangrijk is ook te kie-
zen voor een juiste merkenstra-
tegie om mogelijke problemen 
in de nazorg te minimaliseren. 
Dat is een van de redenen waar-
om bedrijven steeds meer kie-

zen voor A-merken. Burghouwt 
beschikt over een brede range 
aan A-merken, een reden voor 
ons om ook voor Burghouwt te 
kiezen omdat wij weten dat we 
daar in goed gezelschap vertoe-
ven.” 

   “Belangrijke facetten

 die de samenwerking     

      tussen Maco en

 Burghouwt prettig en 

    succesvol maken voor 

          beiden”

Familiebedrijf

Harold Wisselink: “Burghouwt is 
een familiebedrijf, dat zijn wij 
ook, weliswaar met 2300 mede-
werkers. Dat maakt wel dat we 
elkaar vaak beter begrijpen en 
elkaars manier van zaken doen 
onderschrijven. Beide bedrijven 
worden gekenmerkt door een 
vlakke structuur, toegankelijk, 
korte lijnen, snel kunnen beslis-
sen. Het zijn kenmerken van ons 
allebei. In de crisis hebben ook 
zij er alles aan gedaan om alle 
medewerkers aan boord te hou-
den. Ook wij hebben juist in die 
periode extra investeringen ge-
daan om nu klaar te zijn voor de 
toekomst. Zoals ook Burghouwt, 
weten wij dat we die extra ken-
nis in de nabije toekomst hard 
nodig hebben. Ook Burghouwt 
heeft geïnvesteerd in Reuzen.  
Er staat nu een organisatie die 
klaar is voor de toekomst, dat 
wekt vertrouwen en daar pluk-
ken zowel Burghouwt als Maco 
de komende tijd de vruchten 
van. Belangrijke facetten die de 
samenwerking tussen Maco en 
Burghouwt prettig en succesvol 
maken voor beiden”, besluit Ha-
rold Wisselink.

Maco Multi Power in een houten kozijn
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FAMILIEBEDRIJF IN FOCUS

“Hoe het
familiebedrijf zijn   
 kracht behoudt in een 
   dynamische markt”
- Dirk Harm Eijssen

   Mede-oprichter adviesbureau Gwynt

Auteur Dirk Harm Eijssen is één van de oprichters van het adviesbureau Gwynt. Het 

bureau begeleidt familiebedrijven in het blijven bloeien binnen dynamische markten. 

In onderstaand artikel geeft hij zijn visie op de kracht van familiebedrijven.

Familiebedrijven zijn onmisbare en sterke pij-
lers van de Nederlandse economie. De ongeveer 
260.000 Nederlandse familiebedrijven zijn verant-
woordelijk voor bijna 50% van de werkgelegenheid 
en voor ruim 50% van het Bruto Nationaal Product. 

De relevantie van familiebedrijven neemt alleen 
maar toe: de grote multinationals investeren steeds 
minder in Nederland en verplaatsen innovatiecen-
tra naar landen buiten Europa. Maar dit betekent 
niet dat het voor familiebedrijven -eenvoudiger -is 
geworden om de continuïteit te kunnen garande-
ren. De combinatie van de continue versnelling van 
technologische ontwikkelingen, de beperkte eco-
nomische groei en de economische onzekerheid 
maken dat ook familiebedrijven niet stil kunnen zit-
ten en meer dan ooit ondernemend en innovatief 
moeten blijven. Hoewel het ondernemerschap van 

oudsher in de genen zit kan het, zeker voor volgen-
de generaties in het familiebedrijf, een uitdaging 
zijn om zichzelf te blijven heruitvinden. Daarbij zul-
len zij de hele organisatie moeten mobiliseren, dat 
is echter vaak niet de kracht van het familiebedrijf.

      “In 5 stappen is het mogelijk om

                 innovatief, ondernemend en

   daarmee klantgericht te blijven.”

De kracht van het familiebedrijf is tevens

de achilleshiel

Familiebedrijven hebben sterke troeven. Onderne-
merschap, oog voor de klant en doorzettingsvermo-
gen, van met name de eerste en tweede generatie, 
geven beweging, energie en zijn en waren de basis 
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voor het succes. Kenmerkend is dat  de initiatieven 
komen van de familie en de medewerkers zetten de 
schouders eronder en zorgen ervoor dat het voor 
elkaar komt. Dit heeft het familiebedrijf krachtig en 
succesvol gemaakt.

De keerzijde van de medaille is dat de medewerkers 
vaak vooral uitvoerend bezig zijn en minder zelf 
met ideeën komen op het gebied van product- of 
procesinnovatie. Terwijl juist vandaag de dag meer 
innovatief vermogen en veranderkracht nodig is 
om als bedrijf relevant en succesvol te blijven. Voor-
al in de bouw geven de steeds terugkerende pieken 
en dalen, veranderende bouwmethoden, digitalise-
ring, circulariteit en blijvende schaalvergroting aan 
dat innovatie en wendbaarheid voorwaarden zijn 
voor succes. De kracht van het familiebedrijf kan 
dan ineens een zwakte blijken. Door bewust een 
aantal stappen te zetten met alle medewerkers kan 
het bedrijf zichzelf opnieuw uitvinden en de motor 
van de economie blijven.

             “Waar willen we heen?

                  Welke rol willen we spelen

            in de branche?”

Stap 1: Maak jezelf bewust van de kracht en het on-

derscheidend vermogen.

Zijn we ons ervan bewust waarom we succesvol zijn 
(of waren)? Wat doen we anders, waarom waarde-
ren klanten ons? Wat maakt het dat mensen graag 
in dit bedrijf werken? Met welke waarden en cul-
tuur doen wij zaken en werken wij samen? De zo-
genaamde collectieve cultuur is vaak niet expliciet 
gemaakt. Juist door de vermogens van de organisa-
tie concreet te maken weten we ook wat we naar de 
toekomst toe moeten behouden. We willen vermij-
den dat tijdens de verandering ook de kracht van 
de onderneming verloren gaat.

Stap 2: Zorg voor een sterk managementteam naast 

de familie / DGA.

In veel familiebedrijven lopen alle besluiten via de 
DGA. Bij hem of haar komen alle lijntjes bij elkaar en 
worden de afwegingen gemaakt. Zeker bij familie-
bedrijven die een *inke groei hebben doorgemaakt 
werkt dit niet meer goed. De familie kan eenvou-
digweg niet alle details en ontwikkelingen meer op 
het netvlies houden. Zorg voor een sterk manage-

mentteam dat niet afwachtend naar de familie kijkt, 
maar zelf met ideeën komt en tegengas biedt aan 
de familie. Niet vanuit een ego, maar vanuit hart 
voor de zaak. Pas met een stevige basis kunnen de 
volgende stappen gemaakt worden. 

Stap 3: Creëer een inspirerende stip aan de horizon 

die mensen echt raakt.

Waar willen we heen? Welke rol willen we spelen in 
de branche? Hoe zorgen we ervoor dat we mede-
werkers en klanten blijven binden en boeien? Het 
leveren van een betrouwbare service tegen een re-
delijke prijs is niet meer voldoende. De jonge gene-
ratie wil betrokken zijn bij een bedrijf dat inspiratie 
geeft, voorop wil lopen en lef toont. Zorg ervoor 
dat deze stip ook concreet wordt en in de praktijk 
aandacht krijgt. 

Stap 4: Stuur op output in plaats van op input door te 

leren delegeren.

Wil je als familiebedrijf vooral loyale en betrokken 
medewerkers? Of wil je medewerkers die mondig 
zijn, zelf met initiatieven komen en verbetervoor-
stellen aandragen? De grootste uitdaging voor 
familiebedrijven is om op een andere manier hun 
medewerkers te inspireren. Betrokkenheid en loya-
liteit zijn vaak uitingen van reactiviteit: de eigenaar 
volgen. Wat je echter wil, zijn medewerkers die initi-
atieven nemen en eigenaarschap tonen. Juist door 
hen niet meer taakgericht opdrachten te geven, 
maar door verantwoordelijkheid en daarmee focus 
op output te geven. Dat is vaak lastig, omdat het 
van de familie vraagt om te leren delegeren en los 
te laten. 
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Stap 5: Maak ruimte voor innovatie en stimuleer on-

dernemerschap. 
Traditioneel zijn innovatie en ondernemerschap 
gekoppeld aan de familie. Het lijkt soms wel het 
exclusieve domein van de familie: zij ondernemen, 
terwijl de medewerkers vooral uitvoeren. Het fami-
liebedrijf van de toekomst is in staat om onderne-
merschap uit te dragen naar de hele organisatie en 
om medewerkers uit te dagen om “out of the box” 
te denken en te handelen. Hierdoor verandert ook 
de rol van de familie: van initiator wordt zij facilita-
tor. Hiermee wordt het innovatievermogen van de 
hele organisatie drastisch verbeterd en weten klan-
ten het bedrijf steeds beter te vinden.

Deze vijf stappen klinken misschien eenvoudig. Dat 
zijn ze ook en tegelijkertijd zijn ze voor veel fami-
liebedrijven vaak lastig om na te leven. De grootste 
uitdaging is om te leren delegeren en los te laten. 
Om te leren ervaren dat het leuk en goed is als meer 
medewerkers de mogelijkheid krijgen om te onder-
nemen. En tegelijkertijd zorgen dat de kern, de es-
sentie en de kracht van de onderneming behouden 
blijft. Dit vereist een andere rol van de familie, maar 
dat moet toch mogelijk zijn voor ondernemers die 
als geen ander goed zijn in het vinden en verzilve-
ren van kansen?

Steven Burghouwt: “Het familiebedrijf van de toe-

komst is in staat om ondernemerschap uit te dragen 

en out-of-the-box te denken en te handelen.“

Kernteam van leidinggevenden initieert veranderingen!

Burghouwt heeft zich de afgelopen jaren ondanks de uitdagingen in de bouw goed staande 
kunnen houden. Een van de belangrijke stappen die eigenaar Steven Burghouwt heeft genomen 
is het instellen van een zogenaamd BT, een kernteam van leidinggevenden die samen met Steven 
veranderingen initieert en doorvoert. Dit team, dat iedere twee weken bij elkaar komt, kijkt naar 
verschillende strategische onderwerpen, zoals ontwikkelingen in de (bouw)markt, de positione-
ring van Burghouwt, producten en diensten en de doorvertaling naar initiatieven en projecten. 

Dit is een belangrijke stap geweest voor Burghouwt om een grotere groep meer eigenaarschap 
te geven over de koers van het bedrijf en daarmee sneller te kunnen reageren op veranderende 
wensen en eisen in de markt. Tegelijkertijd is deze groep in staat om de wijzigingen sneller in de 
organisatie door te voeren. En hiermee is Burghouwt in staat om ook naar de toekomst haar klan-
ten maximaal te blijven ondersteunen, zodat alle partijen hun continuïteit kunnen borgen.
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“Hoe minder  
   ‘brandweermannen’

hoe effi  ciënter onze 
   productie”

IK BEN TIMMERFABRIKANT

- Marco Zomer

   Directeur Timmerbedrijf De Mors
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Marco Zomer verwijst naar 
QRM (Quick Response Manufac-
turing), een bedrijfsstrategie om 
productieresultaten te optima-
liseren door het verhogen van 
de snelheid en *exibiliteit van 
de organisatie. QRM leidde tot 
de eerdergenoemde drastische 
doorlooptijdverkorting in de 
hele keten.

Grotere *ow

“Wij wilden vooral meer *ow in 
onze productie brengen. In het 
verleden struikelde je als het 
ware over de hoeveelheid hout 
in de fabriek. Nog steeds zie 
je veel hout, maar de snellere 
doorlooptijd maakt dat het veel 
eerder als kant-en-klaar product 
de fabriek verlaat”.

Hangend monteren

Om e!ciënter met de produc-

tieruimte om te gaan, koos De 
Mors ervoor om voortaan han-
gend te gaan monteren in plaats 
van liggend. “Op die manier 
kunnen we op hetzelfde vloer-
oppervlak een hogere productie 
realiseren. Tevens wordt de kans 
op beschadigingen aanzienlijk 
verkleind.”

Veel eigen innovatie

Die e!ciencyslag was nodig 
om de groeiende orderporte-
feuille binnen acceptabele le-
vertijden te realiseren, maar 
ook om nieuwe ontwikkelingen 
in eigen fabriek te produceren. 
Zo ontwikkelde men een ei-
gen prefab badkamerunit my-
CUBY genaamd. Binnen het my-
CUBY-concept wordt het belang 
van de machinale afmontage ex-
tra duidelijk. In de productiehal-
len worden de eenheden door 

middel van uitgewerkte 3D-te-
keningen geprefabriceerd. Ook 
alle uitsparingen voor afvoer-
leidingen, elektra en verlichting 
worden machinaal aangebracht. 
Bekabeling, spiegels, badkamer 
sanitair, tegelwerk maar ook het 
meubilair en spiegels worden in 
de fabriek gerealiseerd, zodat 
het badkamerunit op het mo-
ment dat het de fabriek verlaat 
volledig compleet is en enkele 
klikken op de bouw volstaan 
voor een snelle montage. “Dit 
concept beantwoordt volledig 
aan de moderne manier van 
bouwen en geeft antwoord op 
de LEAN-gedachte en ketenin-
tegratie als het gaat om de natte 
eenheden in woonruimtes. In de 
productie heeft de machinale 
een groot deel van de assem-
blage overgenomen, wat ons 
weer de ruimte biedt om deze 

Het hart van de machinale productie van De Mors Timmerbedrijf in Rijssen werd ver-

vangen door drie Windowmasters. Machinale houtbewerking machines die zorgen voor 

een e+ciënte productie, maar tevens een groot deel van de afmontage overnemen. 

Directeur Marco Zomer voegt er aan toe: “Ook zijn we overgestapt van liggend naar 

hangend monteren. Al die stappen samen leveren een totale doorlooptijdverkorting op 

van liefst vier werkdagen”.

Marco Zomer (l) in gesprek met Rob Vos (r)



22        40 jaar Burghouwt

mensen op andere plaatsen in 
te zetten, want onze orderporte-
feuille is dermate gevuld dat we 
die mensen hard nodig hebben”, 
aldus Zomer.

Géén brandweermannen meer

Marco Zomer: “We willen zo wei-
nig mogelijk brandweermannen 
meer in onze productie. Een be-
naming die wij gebruiken wan-
neer we te veel probleemoplos-
send en bijsturend bezig zijn. 
Dat vertraagt het proces en door 
het brandjes blussen zoveel mo-
gelijk de kop in te drukken en 
te trachten problemen te voor-
komen, optimaliseren wij het 
productieproces en daarmee 
uiteindelijk ook de winst van 
de onderneming. Maar heel be-
langrijk is dat ook het plezier in 
het werk terugkomt”.

       “Dit concept

        beantwoordt

          volledig aan de

          moderne  manier 

      van bouwen”

Partners in het proces

Om te voorkomen dat we te veel 
brandweermannen binnen onze 
organisatie hebben, is het be-
langrijk de toelevering van ma-
terialen zo goed mogelijk onder 
controle te hebben. Hoe e!ci-
enter en soepeler het bestellen 
en de aanlevering verloopt, hoe 
minder wij de brandweerman 
hoeven in te zetten. Om die re-
den vond recent een meeting 
plaats tussen Burghouwt en het 
management van De Mors om 
na te gaan hoe het bestellen 
en de aanlevering zo vlekke-
loos mogelijk te laten verlopen. 
Zomer: “Dat betekende dat wij 
eerst binnen onze organisatie 
moesten kijken hoe bestellingen 
verliepen en tevens hebben we 
ons hele werkproces in kaart ge-
bracht. Burghouwt deed dat aan 
hun kant. Vervolgens gingen we 
met elkaar aan tafel om te kij-
ken hoe het logistieke proces zo 
goed mogelijk te laten verlopen. 
Wij produceren  s’ morgens 400 
meter en middags hetzelfde aan-
tal van 400. Dat kan alleen maar 
als we ook over de benodigde 
materialen beschikken. Stilstand 
is helemaal uit den boze en ge-
beurt gelukkig ook niet”.

Elkaar helpen

“Wij zijn er mee gebaat zo opti-
maal mogelijk te worden bele-
verd, maar Burghouwt is er mee 
gebaat dat ook zij zo min moge-
lijk de brandweerman hoeven 
in te zetten, omdat wij te laat 
hebben besteld. Die optimali-
satie en hogere productie*ow 
is nodig om de groeiende order-
portefeuille tijdig te kunnen uit-
voeren, maar ook omdat we de 
komende jaren sterk weerstand 
willen bieden aan de bedrei-
gingen van de kunststo$ndus-
trie en te zorgen dat wij ook 
over 20 jaar nog steeds een ren-
dabel en concurrerend produc-
tiebedrijf zijn waar al die mede-
werkers nog steeds een goede 
boterham kunnen verdienen.” 

Een van de drie nieuwe Windowmasters

Marco Zomer: “We zijn overgegaan op hangend 

monteren“
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     “Burghouwt is zo’n

    aanspreekpunt waar      

      we altijd op kunnen

          terugvallen.”

Toeleveranciers

“Daar horen goede leveran-
ciers bij”, aldus Marco Zomer: 
“Die meedenken, die ook die 
visie hebben, die elkaar helpen 
om beter te worden, maar ook 
gedetailleerd antwoord geven 
wanneer wij vragen hebben. 
Rob Vos, accountmanager bij 
Burghouwt, is zo’n aanspreek-
punt waar we altijd op kunnen 
terugvallen. Die voldoende in-
zicht heeft in ons productiepro-
ces zodat hij kan meedenken 
in het aandragen van oplossin-
gen. Wij hebben de kennis en 
knowhow in huis om alles met 
hout te maken, in Burghouwt 
hebben wij een leverancier die 
daar in mee kan. Die de kennis 
heeft en de *exibiliteit om sa-
men tot een oplossing te komen 
en die in sommige gevallen zelf 
in de werkplaats staat om men-
sen te laten zien hoe de monta-
ge beter verloopt.” 

Rust in de organisatie

Marco Zomer voegt er aan toe: 
“Hoe minder we van dit soort 
situaties in eigen organisatie te-
genkomen, hoe minder brand-
weermannen, hoe beter! Hoe 
meer rust er heerst binnen een 
onderneming hoe hoger het 
rendement, want rust vormt de 
basis van een succesvolle orga-
nisatie”, besluit Marco Zomer.

“Rob Vos is zo’n aanspreekpunt waarop we altijd kunnen terugvallen“
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1976

1980

1976

Piet en Riet Burghouwt starten 

in de garage van hun woning 

een eigen bedrijf, genaamd: 

Burghouwt Bouwspecialitei-

ten. De start verloopt zo 

voorspoedig dat al na 2 maan-

den een eigen bedrijfspand 

wordt gehuurd van 100 m2 aan 

de Van Slichtenhorststraat in 

Arnhem. De naam wordt later 

aangepast naar Burghouwt 

Bouwbeslag.

1977

Al binnen één jaar wordt de 

eerste medewerker Ben 

Loesink aangenomen.  Ben 

Loesink blijft 48 jaar in dienst 

om in december 2015 met 

pensioen te gaan. Het succes 

van Burghouwt komt mede 

omdat het beveiligen van de 

eigen woning zeer actueel is.

1985

De eerste computer (1 main-

frame, 2 beeldschermen en 1 

printer) wordt aangeschaft 

voor een bedrag van ƒ60.000. 

Ferry Niels komt als computer-

deskundige in dienst en hij zet 

de papieren administratie in 

drie maanden tijd in de 

computer.

1989

Burghouwt opent haar 

tweede vestiging en wel in 

Wageningen in een pand dat 

door de broers Ronald en 

Steven volledig wordt 

gestript. Vestigingsmanager 

wordt Karel Oostendorp. In 

2001 betrekt Burghouwt in 

Wageningen een nieuw pand.

Aantal medewerkers:

Aantal locaties:

2

1

1980

1990

1976

AL 40 JAAR Verstandig bouwen. SAMEN MET BURGHOUWT
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2016

2001

Wanneer Burghouwt in 2001 

haar 25-jarig bestaan viert, 

beschikt het bedrijf over 

vestigingen in Arnhem, Drach-

ten, Echt, Elst, Etten-Leur en 

Wageningen.

1992

Steven en Ronald nemen de 

zaak over van Piet Burghouwt. 

Broer Ronald zal in 2004 de 

zaak verlaten. Ronald was 

buitendienstmedewerker en 

zette binnen Burghouwt een 

specialistische afdeling voor 

timmerfabrikanten op.

2010

In dit jaar start Burghouwt in 

Arnhem haar eigen productie 

van Duco ventilatieroosters. 

Vanuit deze vestiging geeft 

Burghouwt van ontwerp tot 

uitvoering volledig onder-

steuning in de uitvoering van 

projecten en biedt een 

belangrijke bijdrage in de 

aanwezigheid van Duco op de 

Nederlandse projectenmarkt.

2016

Burghouwt viert haar 40-jarig 

bestaan. Ook wordt de negende 

vestiging geopend in Duiven. 

Dit #liaal richt zich  volledig op 

de kunststofbranche. Tevens 

wordt de nieuwe generatie al 

klaargestoomd om ervoor te 

zorgen dat Burghouwt ook in de 

toekomst een familiebedrijf 

blijft

2016

2000

2010

Aantal medewerkers:

Aantal locaties:

150

9

AL 40 JAAR Verstandig bouwen. SAMEN MET BURGHOUWT
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     “Wij hebben
   klantgericht denken
 tot basiswaarde
       gemaakt”

IK BEN AANNEMER

- Joris van Wanrooij

   Directeur Bouwbedrijf van Wanrooij
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Woningborg en SWK presenteerden beiden een top 10 van bouwbedrijven die de 

meeste nieuwbouwwoningen verkochten in 2015. Bouwbedrijf Van Wanrooij be-

haalde in de lijst van Woningborg een fraaie tweede plaats. Met een totaal van 1099 

verkochte woningen realiseerde de Ge;ense bouwer een recordaantal binnen hun 

46-jarige geschiedenis. Dit jaar loopt de wijzer parallel. Cijfers waar directeur Joris 

Van Wanrooij terecht zeer trots op is.

Het familiebedrijf Van Wanrooij 
Bouw en Ontwikkeling uit Ge3en 
kent vier kernactiviteiten: pro-
jectontwikkeling, realisatie van 
woningbouw en bedrijfshuis-
vesting, verkoop van keuken- en 
badkamerinterieurs via een ei-
gen showroom voor projecten 
en particulieren in Waardenburg 
en het beheren van commercieel 
vastgoed. Ondersteunend aan 
het bouwbedrijf beschikt Van 
Wanrooij over een eigen timmer-
fabriek. Directeur Joris van Wan-
rooij: “Alle disciplines opereren 
zowel zelfstandig voor de markt, 
als in synergie met en voor elkaar.” 

         “De klant moet zich

   gewaardeerd voelen.”

Van Wanrooij Ontwikkeling

“Het bouwvolume bedraagt cir-
ca 75% van ons totale ontwik-
kelvolume. Circa 90% van wat 
we ontwikkelen bestaat uit ons 
Optio-concept en daarmee zijn 
wij uniek in de markt. Vorig jaar 
kregen we zelfs het predicaat 
Excellent Concept, waarmee we 
een van de slechts 9 partijen zijn 
die landelijk dit predicaat mogen 
voeren. Het predicaat Excellent is 
een bewijs dat we onze beloftes 
daadwerkelijk waarmaken Dat 
soort prijzen draagt bij aan een 
goed imago, want wij hanteren 
als uitgangspunt: De klant moet 
zich gewaardeerd voelen.”

Klantgericht denken

Van Wanrooij maakte de afgelo-
pen jaren de omslag naar klant-
gericht bouwen. Gelijktijdig 
werd het woningconcept Optio 
geïntroduceerd, een *exibel wo-
ningconcept met een keuze uit 
meer dan 25 modellen en tal 
van interieur aanpassingsmo-
gelijkheden. Joris van Wanrooij: 
“Dit concept biedt ons de moge-
lijkheid om snel, e!ciënt én te-
gen lage kosten nieuwbouwwo-
ningen en -appartementen te 
realiseren en speelt sterk in op 
de wensen van de hedendaagse 
koper.” 

Nul-op-de-meter

Ook ontving Van Wanrooij, als 
eerste bouwonderneming in 
Nederland, het zogenoemde 
Nul-op-de-Meter (NOM)-label, 
wat inhoudt dat zij in staat zijn 
huizen te bouwen die net zo 
veel energie opwekken als ze 
verbruiken. De bewoners beta-
len nul Euro voor verbruikskos-
ten.

Klantgericht denken

“Ons uitgangspunt is een fout-
vrije woning op te leveren. In 
2014 hebben wij in totaal 580 
woningen opgeleverd met een 
gemiddelde van 0,73 oplever-
punt per woning. Daarmee zijn 
we  redelijk tevreden”’, zegt
Joris van Wanrooij met een bé-
tje terughoudendheid. “Toch is 
het altijd te hoog, want het pro-
ces kan altijd beter”.

Verkorten van de bouwtijd

Een ander belangrijk item bin-
nen de visie van Van Wanrooij is 
het verkorten van de bouwtijd. 
“Een onderwerp dat constant 
onze aandacht heeft. Snelheid 
is belangrijk ook met name voor 
de klant want hoe eerder zijn 
woning klaar is, hoe sneller hij er 
gebruik van kan maken en hoe 
minder hij hoeft voor te $nan-
cieren”, aldus Joris van Wanrooij.

Techniek

“De conceptgedachte en het 
klantgericht bouwen laat zien 
dat we heel anders denken dan 
de meeste bouwers. Te vaak 
wordt binnen de bouw nog en-
kel gesproken over techniek. 
Techniek is echter een instru-
ment tijdens de uitvoering, géén 
op zichzelf staand doel. De klant 
wenst comfort, duurzaamheid, 
onderhoudsvriendelijkheid, 
etc. Welke technieken we daar-
bij toepassen zal hem weinig 
tot niet interesseren”, aldus Van 
Wanrooij.
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Partners in bouwen

“Die klantenwensen en die hoge 
bouwsnelheid kunnen we alleen 
realiseren door te werken met de 
juiste partners. Toeleveranciers 
die dezelfde $loso$e aanhan-
gen en onze werkwijze en visie 
kennen. Pas wanneer ze begrij-
pen hoe ons bouwproces in el-
kaar steekt en ze daarin kunnen 
meedenken, pas dan bieden ze 
die meerwaarde waar wij naar 
opzoek zijn. Partners zorgen er-
voor ons optimaal te faciliteren. 
Burghouwt is daar één van, een 
gerespecteerd partner, die *exi-
bel is en kennis van zaken heeft.” 

Een telefoontje

Vanuit e!ciency oogpunt houdt 
Van Wanrooij het aantal partners 
zo klein mogelijk. “Hoe kleiner 
het aantal toeleveranciers hoe 
e!ciënter we kunnen werken. 
Binnen een organisatie hebben 
we graag een of twee vaste aan-
spreekpunten. Wanneer we een 
probleem hebben moet één te-
lefoontje voldoende zijn om het 
op te lossen”.

“Het draait om levering 

  op het juiste moment, 

   de juiste materialen

       op de juiste plaats.”

Logistiek

“De grootste uitdaging schuilt 
in de logistiek rond de aanleve-
ring”, aldus Joris van Wanrooij: 
“Dat is een traject waar we sa-
men met onze partners zoeken 
naar een zo e!ciënt mogelijke 
uitvoering. Misgrijpen is uit den 
boze, dat zou betekenen dat de 
uitvoering stokt. Te grote voorra-
den kosten ook geld. Het draait 
om levering op het juiste mo-
ment, de juiste materialen op de 
juiste plaats. Dat klinkt heel een-
voudig, maar het is een intensief 
samenspel tussen de vraag die 
wij ons stellen: Hoe zorgen wij 
ervoor om tijdig te bestellen, 
zodat zij zo weinig mogelijk ex-
tra ritten hoeven te maken? Aan 
hen de vraag hoe zij zorgen dat 

wij alles duidelijk op de juiste 
plaats krijgen aangeleverd?” al-
dus Joris van Wanrooij.

Familiebedrijf

Een interessant raakvlak ziet Van 
Wanrooij in het feit dat Burg-
houwt en Van Wanrooij beiden 
familiebedrijven zijn. Joris be-
hoort tot de tweede generatie 
van een bedrijf dat in 1969 werd 
opgericht. “Wanneer ik Steven 
Burghouwt spreek, geeft dat 
een duidelijk gevoel van herken-
ning. Dezelfde problematiek, 
dezelfde visie, hetzelfde DNA, 
en naast de eigenschappen van 
laagdrempelig en persoonlijk 
geeft het ons ook in de betrok-
kenheid van de medewerkers 
een bijzondere kracht. Items als 
sfeer, *exibiliteit geven een ex-
tra dynamiek naar opdrachtge-
vers, die altijd op je kunnen reke-
nen en de klant centraal stellen. 
Uiteindelijk is dat waar het om 
gaat”, aldus Joris van Wanrooij.

De hoge bouwsnelheid kan alleen gerealiseerd worden met goede partners
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DUURZAAM LUCHTDICHT BOUWEN

Waarom luchtdicht bouwen?

Sinds 1995 stelt de overheid eisen aan de energie-
prestaties van een woning; genaamd: de Energie 
Prestatie Coë!ciënt. Hoe lager de EPC-waarde, hoe 
energiezuiniger het gebouw is. Sinds 2015 bedraagt 
de EPC-norm 0,4 en daarmee is luchtdicht bouwen 
gebombardeerd tot de meest kritische ontwerpfac-
tor in het bouwproces. Het streven is om in 2020 uit 
te komen op een EPC-norm van 0,0. Vanaf die da-
tum dient alle nieuwbouw energieneutraal te zijn.

Reductie van luchtlekken

Duurzaam Luchtdicht Bouwen zorgt voor het redu-
ceren van ongewenste luchtlekken in de schil van 
het gebouw en voorkomt mogelijke problemen 
door condensatie. Luchtdicht bouwen houdt niet 
alleen de temperatuur en de luchtvochtigheid op 
een constant niveau, maar $ltert ook de binnenko-
mende lucht. Dat maakt dat het veelal gezonder is 
om in een ‘passiefhuis’ te wonen dan in een 30er ja-
ren woning.

Nieuwe norm

Duurzaam Luchtdicht Bouwen is gebaseerd op de 
nieuwe norm EN NEN 7120, die de oude EN NEN 
2916 en 5128 norm vervangt.

Burghouwt combineert luchtdicht bouwen met 
duurzaamheid, waarmee ook wordt gerefereerd 
aan het ‘groene’ imago van de producten en de be-
trokken bedrijven.

Belangrijke voordelen van duurzaam luchtdicht 

bouwen:

• 35% van onze totale energiebehoefte wordt 
verbruikt binnen de bebouwde omgeving.

• 80% van de energiebehoefte van een gemid-
deld huishouden wordt verbruikt voor het ver-
warmen van de woning. 

• Een gemiddelde woning in Nederland verbruikt 
ongeveer 1.897 m3  gas per jaar.

• Dit gemiddelde verbruik van 1.897 m3 gas per 
jaar komt overeen met 16,9 m3/m2/jaar of 200 
kWh/m2/jaar.

• Een gemiddelde woning gebouwd volgens het 
Passiefhuis Protocol (EPC 0,4), verbruikt géén 
1.897 m3 (22.380 kWh), maar slechts 330 m3 gas 
(1.680 kWh) per jaar!

• Een passiefhuis dat correct en luchtdicht is ge-
bouwd, bespaart tot 90% aan energiekosten.

• Een haarföhn volstaat om een passiefhuis van 
100 m2 te verwarmen.

• Wanneer Nederland per jaar 60.000 nieuw-
bouwwoningen bouwt volgens het Passiefhuis 
Protocol, levert dat een jaarlijkse besparing van 
74 miljoen m3 gas en 133 ton CO2-uitstoot op 
ten opzichte van de traditionele woningbouw.

• Een goed ontworpen en gebouwd passiefhuis 
is nauwelijks 5-6% duurder dan een huidige be-
staande woning.

• Een energiezuinige en duurzame woning stijgt 
aanzienlijk hoger in waarde.

Luchtdicht bouwen is als een perfecte ritssluiting van een moderne jas, waarbij de 

voering zorgt voor de benodigde isolatie. Luchtdicht maar toch ademend, zodat het 

overtollige vocht op een gecontroleerde manier wordt afgevoerd. Die ritssluiting dient 

echter wel optimaal dicht te zijn, zodat geen hinderlijke tocht en koude binnendringt. 

In samenwerking met Morgo Folietechniek, Den Braven, Gebr. Bodegraven en Fischer, 

zorgt Burghouwt dat uw woning wordt voorzien van een perfecte ritssluiting.
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   “Bouwen kan
        simpeler en met
      minder stress”
- Erwin Driever

   Regio Manager Zuid AGC Nederland B.V.

IK BEN GLASPRODUCENT
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“AGC en Burghouwt maken het onderscheidt in de markt door samen op te trekken en 

daarmee de opdrachtgever te ontlasten van logistieke stress. Door raamcomponenten 

als ventilatie- en glastechniek samen te voegen, bieden zij een totaaloplossing voor het 

gat in de muur en geven ze antwoord op de vraag naar ‘simpel bouwen’”, aldus Erwin 

Driever, Regio Manager Zuid AGC Nederland B.V., aan tafel samen met Jolanda

Cobussen, accountmanager bij Burghouwt.

Al meer dan 18 jaar is Erwin Driever, Regio Mana-
ger Zuid AGC Nederland BV, verantwoordelijk voor 
verkoop binnen de distributie divisie van AGC Ne-
derland BV. Hij kent het bedrijf van binnenuit en 
daarmee ook de uitdagingen en de bedrijfsvisie. 
Als glasproducent zijn twee zaken binnen AGC van 
cruciaal belang om tot een hoge bedrijfse!ciency 
te komen: Zo optimaal mogelijk de glasplaten te 
versnijden om zo min mogelijk reststukken over te 
houden en tevens het logistieke proces nauwgezet 
te bewaken om te voldoen aan de wensen van klan-
ten wat betreft een just-in-time levering.

Logistieke uitdaging

Erwin Driever zegt daar zelf over: “Ik wil dat die klant 
zijn spullen 100% op tijd geleverd krijgt. Natuurlijk 
zijn er altijd omstandigheden waardoor dat net niet 
lukt. Maar gelukkig gaat het bij merendeel van alle 
opdrachten wel goed. Het is aan ons om dat waar 
mogelijk verder te optimaliseren”.

Belangrijk zijn goede partners

“Maar naast de controle over ons eigen logistieke 
proces, zijn wij afhankelijk van de aanlevering van 
toeleveranciers. Burghouwt is daarin een sterke 
partner, die de markt kent en beseft dat je onder-
deel uitmaakt van een logistieke ketting die func-
tioneert bij de gratie van de zwakste schakel. Eén 

zwakke schakel en de kracht van het logistieke pro-
ces gaat grotendeels verloren.” 

Complete oplossing

Jolanda Cobussen over die samenwerking: “Ventila-
tietechniek is één van de speerpunten binnen onze 
organisatie. Wij werken samen met het merk Duco, 
een absoluut topmerk, waarbij we e3ectief gebruik-
maken van elkaars kennis en ervaring. Dat is prettig 
in deze zeer dynamische markt, waar ontwikkelin-
gen en innovaties op het gebied van natuurlijke 
ventilatie, energiebesparing en een gezond bin-
nenklimaat niet stil staan. Juist die aanvoer van ge-
zonde lucht is een belangrijke component om te 
zorgen voor een gezond woon- en leefklimaat”. 

           “Wij denken groot

                     maar opereren lokaal”

Professionele afdeling

In nauwe samenwerking met Duco beschikt Burg-
houwt over een professionele afdeling in ventilatie-
techniek die aan een belangrijke behoefte voldoet 
binnen de projectenmarkt. “Wij haken daarop in 
door als vooraanstaand glasleverancier samen te 
zorgen voor een brede logistieke oplossing waar-
door de klant in één aankoop zijn complete pro-
bleem op het gebied van raam- en ventilatietech-
niek ziet opgelost”, aldus Erwin Driever die wijst op 
de landelijke dekking van AGC die met 19 vesti-
gingen door het hele land is vertegenwoordigd en 
bereikbaar is voor zowel de kleine zelfstandigen als 
grote bouwbedrijven, glashandelaren en schilder-
bedrijven. “Wij denken groot maar opereren lokaal”. 
Ook speelt innovatie een belangrijke rol binnen de 
visie van AGC, waar 200 technici en ingenieurs wer-
ken aan de ontwikkeling van nieuwe glasproducten 
en procesverbeteringen met als belangrijke items: 
comfort, energie, veiligheid, gezondheid. 

Erwin Driever (l) en Jolanda Cobussen (r) in overleg
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Logistieke meerwaarde

“Burghouwt levert de Duco ventilatieroosters en 
AGC voegt daar het glas aan toe om in een levering 
de klant een complete raamoplossing te bieden. Die 
logistieke meerwaarde maakt ons sterk onderschei-
dend, zoals ook hun manier van verpakken een dik-
ke vermelding verdient”, aldus Erwin Driever.

Samen optrekken

Maar de samenwerking tussen AGC en Burghouwt 
gaat veel verder. Ook in de marktbenadering kie-
zen zij ervoor samen op te trekken: “Door in een zo 
vroeg mogelijk stadium bij een project betrokken te 
raken, kunnen wij een krachtige meerwaarde bie-
den in het aandragen van kennis en ondersteuning 
aan architecten, opdrachtgevers en aannemers. 
Wij versnellen en vereenvoudigen het proces van 
ontwerp tot uitvoering. Burghouwt beschikt over 
krachtige voelsprieten binnen de bouwbranche en 
zo ontstaat een wisselwerking waarbij wij samen 
optrekken en tot een zeer succesvolle samenwer-
king komen, waarbij wij de ene keer via Burghouwt 
en anderzijds ook via AGC vroegtijdig bij projecten 
betrokken zijn”, aldus Driever.

       “Burghouwt is een gerespecteerd

    en betrouwbaar partner”

Bouwen kan simpeler

“Een belangrijke $loso$e van Burghouwt is dat bou-
wen simpeler, e!ciënter en duurzamer kan”, aldus 
Jolanda Cobussen. “Samen met partners als AGC, 
zoeken wij steevast naar procesvereenvoudiging 
en reductie van faalkosten. Deze samenwerking 
geeft een duidelijk antwoord op die visie, want juist 
door samen te werken, door kennis voegtijdig sa-
men te brengen en een complete oplossing te bie-
den, verhogen wij de e!ciency voor de gebruiker 
en vereenvoudigen we het logistieke proces van 
uitvoering. Ook dragen wij bij aan het verder terug-
dringen van de faalkosten in de bouw” Erwin Drie-
ver wil die woorden graag bevestigen: “Juist in dat 
samen optrekken is Burghouwt een gerespecteerd 
en betrouwbaar partner.”

Het DucoFlat 12 ‘ZR‘ systeem
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      “Groothandelaren zijn onze contact-
punten en voelsprieten in de markt”

BEWUSTWORDING IN DE BOUW

Forumdiscussie over de rol van de groothandel
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Hoe belangrijk is de rol van de groothandel en welke rol is dat precies? En moeten 

we de komende jaren nog grote veranderingen verwachten in de markt? We praten 

er over met Bert Geerts (Morgo Folietechniek); Ruud Schrama (Den Braven Sealants); 

Simon Bodegraven (Gebr. Bodegraven) en Jeroen Oudshoorn (Fischer Solutions). Na-

mens Burghouwt schuiven Rob van Baars (commercieel manager) en Maurice van 

den Braak (hoofd inkoop) aan.

De waarde van de groothandel

Simon Bodegraven (Gebr. Bodegraven):

 “Voor ons zit de grote waarde van de groothandel 
in die circa 350 winkels die voor ons 350 contac-
tenpunten vormen met onze klanten. Zonder de 
inbreng van de groothandel zouden wij die klanten 
nooit allemaal kunnen bereiken. De groothandel is 
voor ons een doorgee*uik van kennis en produc-
ten. Bedrijven als Burghouwt werken daarmee indi-
rect ook voor ons”.

Ruud Schrama (Den Braven Sealants): 

“De groothandel brengt voor ons de kennis proac-
tief naar de bouw toe, waardoor wij het zelf niet 
hoeven te doen. Wij krijgen daardoor de mogelijk-
heid om op de bouw te ondersteunen in technische 
kennis tijdens de uitvoering. Maar we zorgen tevens 
dat de groothandel voldoende kennis in huis heeft 
om de rol van kennisoverdracht goed te vervullen”.

Rob van Baars (Burghouwt):

“De vraag is: Is die fysieke kennisoverdracht nog wel 
zo belangrijk nu we beschikken over internet?”

Jeroen Oudshoorn (Fischer Solutions): 

“Het persoonlijke contact en zeker het persoonlijke 
advies zal altijd belangrijk blijven. Ik denk dat het 
zelfs steeds belangrijker wordt. Op de bouwplaats 
zien we de kennis steeds meer wegvloeien. Aan ons 
en aan de groothandel de taak om dat hiaat op te 
vullen. De vraag naar kennisoverdracht zal dan ook 
alleen maar toenemen.”

Simon Bodegraven (Gebr. Bodegraven):

“Daar kan ik me volledig bij aansluiten. Als Gebr. Bo-
degraven staan wij aan de constructieve kant van 
het proces, waar kennisoverdracht vanuit de eerder 
genoemde redenen, enorm belangrijk is. En willen 
wij verantwoording kunnen dragen over een juiste 
toepassing van onze producten, dan blijft die fysie-

ke aanwezigheid op de bouwplaats gewenst. Cijfers 
wijzen uit dat de kennis die via internet wordt op-
gehaald 35% bedraagt, de rest is de fysieke aanwe-
zigheid”.

Ruud Schrama (Den Braven Sealants): 

“Een belangrijke ontwikkeling die wij zien is dat 
aannemers, wanneer het gaat om kennis vergaren, 
steeds meer de weg naar de producent weten te 
vinden. Kennisoverdracht die plaatsvindt via onze 
technisch adviseur, maar waar ook Burghouwt als 
groothandel een belangrijke rol speelt, omdat hun 
mensen technisch zijn geschoold alhoewel hun 
taak veel meer is om relaties te wijzen op de mo-
gelijkheden en wij ondersteuning bieden in de uit-
voering”.

       “Van onbewust onbekwaam

                      naar bewust bekwaam”

Simon Bodegraven (l), Maurice van de Braak (m) en Bert Geerts (r)
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Kennistoevoeging in de bouw

Jeroen Oudshoorn (Fischer Solutions):

“Heel belangrijk. Wij maken daarbij gebruik van het 
model: ‘Van onbewust onbekwaam naar bewust 
bekwaam”. Wanneer je iets nog nooit hebt gedaan, 
kan het eenvoudig lijken, op dat moment ben je 
onbewust onbekwaam. Soms heb je dan het idee 
dat het je nooit gaat lukken: Bewust onbekwaam. 
Aan ons de taak om dat gevoel weg te nemen bij 
mensen op de bouw en hen bewust bekwaam te 
maken. Via dit model leren wij mensen optimaal ge-
bruik te maken van onze producten.”

Bert Geerts (Morgo Folietechniek):

“Wanneer wij het woord ‘kennis’ gebruiken gaat 
het niet alleen over de kennis van onze producten. 
Steeds belangrijker worden de wet- en regelgeving. 
Wat zijn de eisen van de opdrachtgever, zodat de 
juiste producten op de juiste manier worden toe-
gepast.”

Jeroen Oudshoorn (Fischer Solutions):

“Dat gebrek aan kennis zien we o.a. ook terug bij 
luchtdicht bouwen. De duurzaamheid van gebou-
wen krijgt een steeds prominentere plaats, waar-
door de luchtdichtheid van een constructie steeds 
belangrijker wordt. Om die luchtdichtheid aantoon-
baar te maken, worden luchtdichtheidsmetingen 
uitgevoerd met een blowerdoortest. Maar juist bij 
die blowerdoortest gaat het vaak mis. Van de tien 
testen gaan er negen fout, terwijl de gebouweige-
naar recht heeft op een goed uitgevoerde test om 
verzekerd te zijn van een kwalitatief duurzaam ge-
bouw waar hij recht op heeft”.

                 “Veranderen blijkt moeilijk

              omdat de bouw erg

                           traditioneel is.”

Ruud Schrama (Den Braven Sealants): 

“Daar raak je een belangrijk punt. Samenwerken, el-
kaar te helpen en samen te zorgen voor een hogere 
kwaliteit van het eindresultaat. Het bouwen staat 
onder druk, de bouw vraagt niet alleen om kennis 
maar ook om verandering. Tijdens de crisis werden 
die veranderingen ingezet, maar veranderen blijkt 
moeilijk omdat de bouw erg traditioneel is”.

Simon Bodegraven (Gebr. Bodegraven):

“Daar zit een heikel punt. Op de bouw hoor je maar 
al te vaak zeggen: “We hebben het al twintig jaar zo 
gedaan”. Het traditionele denken zal plaats moeten 
maken voor durven en willen veranderen. Het zal 
nodig zijn om straks de slag niet te missen.”

Bewustwording

Bert Geerts (Morgo Folietechiek):

“Klopt…de bouw schreeuwt om bewustwording. 
Wie vasthoudt aan het oude vertrouwde denken, 
zet vroeg of laat zichzelf buitenspel. En willen we 
echt die kwaliteit bieden die de opdrachtgever 
wenst, dan is verandering noodzakelijk.”

Simon Bodegraven (Gebr. Bodegraven):

“Denken vanuit de klant is het nieuwe devies. De 
klant wordt steeds mondiger, stelt hogere eisen. 
Aan ons de taak daarop in te spelen en hem bij het 
proces te betrekken.”

Jeroen Oudshoorn (Fischer Solutions): 

De uitvoering op de bouw speelt een essentiële rol 
in het imago en het toepassen van onze producten. 
Je kunt als producent nog zo’n goede materialen 
maken, wanneer ze verkeerd worden toegepast 
tast dat ook het imago van jouw product aan. Daar 
dienen we voor te waken”.

Ruud Schrama (Den Braven Sealants): 

“Wij besteden veel tijd aan advies en ondersteu-
ning, tot op de bouwplaats toe. Wanneer die ad-
viezen in de wind worden geslagen, raakt dat ook 
jouw product. De hoge faalkosten in de bouw zijn 
volledig onnodig. De mindset van de bouwer moet 
veranderen en gericht zijn op kwaliteit en het bie-
den van een duurzaam en comfortabel gebouw”.

Ruud Schrama (l), Rob van Baars (m) en Jeroen Oudshoorn (r)
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Jeroen Oudshoorn (Fischer Solutions): 

“Je koopt toch ook geen tv die het niet doet. 
Opdrachtgevers hebben recht op de door hen 
gewenst kwaliteit en op de woning zoals ze die 
hebben gekocht.”’

Bert Geerts (Morgo Folietechniek):

“inderdaad… we spreken steeds vaker over  een 
prestatiecontract. Opdrachtgevers geven een 
aannemer het vertrouwen, maar bespreken 
vooraf welke prestaties ze graag geleverd willen 
zien. Deze prestatie-eisen worden voor opleve-
ring getoetst dmv bijvoorbeeld luchtdichtheids-
metingen. Belangrijk dus om met de juiste
partijen het beste detail te realiseren! 

Hoe ziet de markt er over tien jaar uit?

Simon Bodegraven (Gebr. Bodegraven):

“Moeilijk te zeggen. Ik zie wel steeds meer jonge-
ren instromen, waarbij ik dan hoop dat die voor 
verandering kunnen zorgen”.

Ruud Schrama (Den Braven Sealants): 
“Ik denk dat nog meer dan nu ondersteuning in 
kennis en advies een belangrijke rol gaat spelen 
op de bouwplaats”.

Jeroen Oudshoorn (Fischer Solutions): 

“Samenwerken wordt steeds belangrijker. Inkopers 
en projectleider werken het liefst met zo weinig 
mogelijk partijen. De conceptgedachten zal steeds 
meer opgang maken”.  

Ruud Schrama (Den Braven Sealants): 

“Daarin zie ik een belangrijke rol voor de groothan-
del. Met een duidelijke meerwaarde voor een fami-
liebedrijf als Burghouwt. Want in het intermenselij-
ke en persoonlijk contact schuilt een grote kracht. 
Ik zie het ook binnen ons bedrijf. Den Braven heeft 
weliswaar in 2010 het familiebedrijf verkocht, maar 
de normen en waarden liggen er nog altijd”.

Bert Geerts (Morgo Folietechniek):

“Ook ik zie een groot belang in samenwerking tus-
sen toeleveranciers om concepten als een totaalop-
lossing naar de bouw te brengen. Daarin kunnen 
we samen met de groothandel een belangrijk rol 
spelen”.

Maurice van de Braak (l) en Bert Geerts (r)

Jeroen Oudshoorn (l) en Simon Bodegraven (r)
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SPECIALIST IN KUNSTSTOF 

   “Innovatief 
   één-tweetje tussen 
ALKU en Burghouwt”
- ALKU en Burghouwt ontwikkelen verdekt

   liggend scharnier voor kunststof deuren
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“Dit is mijn stiefkindje. Een SKG-gecerti!ceerd innovatief deurscharnier voor de kunst-

sto!ndustrie, een unieke samenwerking tussen ALKU, Burghouwt en producent Elram” 

zegt Bas Nooteboom, algemeen directeur van de ALKU Groep uit Tilburg, producent 

van duurzame geveltoepassingen.

ALKU heeft nogal wat te vieren 
dit jaar. Het bedrijf bestaat 25 
jaar, verloste zich van de over-
daad aan ‘plus’ in ons leven, 
breidde de productiehallen uit 
met 2.500m2 en kwam met het 
innovatieve verdekt liggen-
de scharnier, Celare genaamd, 
uniek voor de kunststofbranche.

Constante groei

De markt voor kunststof groeit 
nog steeds. Dat was al zo in de 
‘gouden’ jaren van de bouw – 
2008, 2009. Daarna volgde de 
crisis; de nieuwbouw raakte in 
een zware dip; en ook de omzet 
binnen de kunststo$ndustrie 
liep terug. Toch is Bas Noote-
boom tevreden: “2013 was een 
iets minder jaar, maar inmiddels 
schijnt weer volop de zon in 
kunststo*and en niet in de laat-
ste plaats door het innovatieve 
karakter van de branche.” 

Alkuplus wordt ALKU

Een kwart eeuw lang kenden 
we de Tilburgse producent van 
kunststof gevelelementen als 
Alkuplus. Bij gelegenheid van 
het 25-jarig jubileum was het 
tijd voor bezinning en dat re-
sulteerde in de $loso$e dat de 
naam ALKU veel beter als ‘brand’ 
in de markt is te zetten. Tevens 
ontdekte Bas Nooteboom dat 
we van de vroege ochtend tot 
de late avond worden overladen 
met het woord ‘plus’. Zo veel en 
zo vaak dat je er bijna een hekel 
aan zou krijgen. Nooteboom liet 
de dominantie van het woord 
‘plus’ in ons dagelijks leven vi-
sualiseren en speelde zelf de 
hoofdrol in de korte $lm waar-
mee hij klanten, leveranciers en 
medewerkers hier bewust van 
maakt. Het betekende de in-
troductie van een nieuw merk, 
ALKU®, dat voortaan zonder de 
toevoeging tal van pluspunten 
laat zien op het gebied van in-
novatie.

 “Ik hoef géén salaris, 

want ik woon nog thuis”

25 jaar ALKU

Bas Nooteboom kan smeuïg 
vertellen hoe het begon. Het ge-
zin waarin hij opgroeide zat in 
de sto3enindustrie. “Dat moest 
ik natuurlijk wel voortzetten, 
vandaar dat ik koos voor kunst-
sto3en”, lacht hij. Zijn passie 
voor techniek, zijn onderne-
mersgeest en hoe hij als jonge 
knaap een bedrijf belde of hij 
kon komen werken, verdient 
respect. Toen de baas vertelde 
dat er geen vacature vrij was, 
zei hij: “Maar ik hoef géén sa-
laris, want ik woon nog thuis”. 
Overdag werkte hij in de mon-
tage, later werd hij calculator en 
avonduren deed hij de verkoop. 
De echte ondernemer in hem 
stond toen al op.  In 1991 begon 
hij te bouwen aan een succes-
volle onderneming, die sinds 7 
jaar is gevestigd aan de Zeven-
heuvelenweg in Tilburg. Deze 

Bas Nooteboom: “Samenwerken met Burghouwt is bijzonder goed bevallen.“ Een bedrijfsauto met het nieuwe ALKU logo
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straatnaam staat symbool voor 
de manier waarop een onderne-
mer vaak zijn doel tracht te be-
reiken. Maar aan het einde van 
die zeven heuvelen ligt nu een 
bijzondere kunststofproducent.

Thuis tussen binnen en buiten

Bas Nooteboom: “In het verle-
den richtten wij ons voorname-
lijk op kozijnen, deuren en hef-
schuifpuien. Nu voelen we ons 
thuis tussen binnen en buiten, 
zoals de nieuwe slogan zegt. Wij 
leggen de verbinding tussen al-
les wat zich bevindt op de grens 
van binnen en buiten. Dus ook 
terrasoverkappingen, gevelbe-
kleding, zonwering, wat voor 
de klant als voordeel heeft dat 
hij met één partij werkt en veel 
meer uniformiteit creëert tussen 
binnen en buiten”.

       “Wij leggen de

    verbinding tussen

alles wat zich bevindt op 

       de grens van binnen

    en buiten”

Projecten afdeling

ALKU richtte zich aanvankelijk 
op particulieren. Momenteel 
beschikt ALKU over 38 dealers. 
Uiteindelijk streeft men naar 50 
dealers om daarmee een lan-
delijke dekking te realiseren. 
Daarnaast ontwikkelde ALKU 
in bouwteamverband, met par-
tijen een totaalconcept voor 
de nieuwbouw. Als voorbeeld 
toont Bas Nooteboom ons een 
brochure van 21 nieuwbouw-
woningen in Baarle-Nassau. Een 
concept dat de komende jaren 
nog breder wordt uitdragen.

8.000m2 vloeroppervlakte

Die verbreding naar de projec-

tenmarkt en de groei van de or-
derportefeuille maakte een uit-
breiding van de productiehallen 
noodzakelijk. 2.500m2 bedrijfs-
hal kwam er bij, waarmee het 
totaal nu op 8.000m2 komt.

Samenwerking met Burghouwt

ALKU werkt met het pro$elsys-
teem van Gealan. Samen met 
Burghouwt werd een bijzonder 
scharnier ontwikkeld, waarmee 
ALKU zich onderscheidt van an-
dere producenten.  Nooteboom: 
“Het Celare scharnier is een 
scharnier dat slank is in vormge-
ving en technisch hoogwaardig. 
Voortaan niet meer die lelijke 
dekplaatjes op het kozijn. Dit 
scharnier, dat is geproduceerd 
door Elram, laat zich eenvoudig 
monteren en is zowel links- als 
rechtsdraaiend toepasbaar. Het 
is driedimensionaal verstelbaar 
en heeft een openingsgraad tot 
180 graden, waardoor men opti-
maal kan genieten van de open-
slaande deuren. De draagkracht 
gaat tot maximaal 160 kilo en 
mag gerust indrukwekkend ge-
noemd worden. Het dubbel ge-
lagerde scharnier is eenvoudig 
traploos driedimensionaal ver-
stelbaar. Dit bij een ingehangen 
deur zonder optische verande-
ringen aan het zichtbare gedeel-
te van het scharnier. De draag-
penbevestiging is bovendien zo 
geconstrueerd dat doorhangen 
niet mogelijk is. Celare is SKG** 

getest en het bewijs van een 
kwalitatief veilig en betrouw-
baar product.”

Bas Nooteboom: “Het was voor 
ons een eerste ervaring met 
Burghouwt die bijzonder goed 
is bevallen en ook verdere sa-
menwerking verdient”.

Expansiedrift

De ontwikkeling van het Celare 
scharnier past in de expansie-
drift van ALKU, maar eveneens 
in de visie van Burghouwt, dat 
in Duiven een specialistische 
afdeling startte op het gebied 
van kunststof om architecten en 
kunststofproducenten op pro-
fessionele wijze, van advies tot 
toelevering, te ondersteunen bij 
de realisatie van projecten. Het 
nieuwe scharnier is een krachtig 
en innovatief een-tweetje tus-
sen ALKU en Burghouwt.

“Ik ben bezig om kunststof 
sexyer te maken. Kijk naar de 
dynamiek van een hefschuifpui 
waarbij deze geruisloos en soft 
wordt gesloten; ramen die au-
tomatisch zijn te openen. We 
hebben nog heel wat stappen 
te maken. Maar in een goede 
samenwerking met onze toele-
veranciers zullen we de markt 
nog vaak verrassen met spraak-
makende innovaties”, besluit Bas 
Nooteboom.

De productiehal werd uitgebreid met 2500m2
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    “SIEGENIA en 
Burghouwt brengen 
       ruimte tot leven”
- Joos Groeneveld

   commercieel directeur Benelux

- Katja Schreiber

   hoofd afdeling Marketing en Communicatie SIEGENIA

SAMENWERKEN MET BURGHOUWT
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100 Jaar SIEGENIA

Twee jaar geleden bestond SIE-
GENIA 100 jaar. Onder directie 
van Wieland Frank, als vierde 
generatie, is het nog steeds een 
familiebedrijf. Tijdens het eeuw-
feest werd het familiegevoel 
nadrukkelijk uitgedragen, want 
het feest werd niet alleen ge-
vierd door de directies, maar ook 
de medewerkers van de diverse 
vestigingen in Duitsland en zelfs 
van daarbuiten waren uitgeno-
digd. Katja Schreiber zegt daar-
over: “Wij hechten sterk aan de 
cultuur van het familiebedrijf. 
Ondanks dat we zijn uitgegroeid 
tot een wereldwijd concern han-
delen we nog steeds volgens die 
kernwaarden, met zijn warme 
betrokkenheid, zijn korte lijnen, 
respect voor medewerkers en 
relaties, en snel kunnen han-
delen wanneer het gaat om de 
ontwikkelingen in de markt. Dan 
zie je dat wij met onze korte lij-
nen en laagdrempelige bedrijfs-
cultuur snel op veranderingen 
kunnen inspelen. Nu de markt 
steeds meer groeit in de richting 
van smart, geeft dat ons een ex-
tra dimensie op het gebied van 

wooncomfort, omdat we daar al 
helemaal klaar voor zijn”.

    “Wij hechten sterk aan 

  de cultuur van

     het familiebedrijf.”

Ruimte tot leven brengen

Het honderd jarige bestaan 
was voor SIEGENIA tevens een 
moment om te zoeken naar 
de kernwaarden van het be-
drijf en zich de vraag te stellen: 
“Wat dragen we nu precies uit?” 
Daarbij kwam een belangrijk 
onderscheid aan het licht. “Wij 
brengen ruimte tot leven”. En 
sinds die dag is de slogan van 
SIEGENIA: “Wij brengen ruimten 
tot leven.” Katja Schreiber zegt 
daarover: “Ventilatiesystemen 
brengen lucht in beweging en 
zorgen voor een beter woon-
comfort.  Deur- en raambeslag 
zorgen eveneens dat wij ons 
gemakkelijk van ruimte naar 
ruimte kunnen bewegen, dat 
we daglicht en frisse lucht in 
beweging zetten. Zo leveren 

wij een krachtige bijdragen aan 
het woon- en leefcomfort van 
mensen in hun ruimten. Maar 
bieden wij ook extra comfort 
op het gebied van veiligheid, 
van bedieningsgemak van deu-
ren en ramen die zich eenvou-
dig openen en sluiten, zonder 
zware inspanningen te leveren. 
Mensen dienen zich comforta-
bel, gelukkig en thuis te voelen 
in een ruimte. SIEGENIA wil een 
belangrijk bijdrage leveren aan 
het welzijn van mensen in ver-
blijfruimten. Dit is een dynami-
sche structuur die uit vele fac-
toren en functies bestaat, zoals 
veiligheid, comfort, gezondheid, 
esthetiek, waarde behoud, ener-
gie-e!ciëntie en nog veel meer. 
Waarbij de mens altijd centraal 
staat. Dat bereiken wij door een 
levendige en procesgerichte 
bedrijfscultuur en een sfeer van 
openheid en klantgerichtheid.  
Wanneer wij een nieuwe inno-

Met de komst van het Bouwbesluit in de negenti-

ger jaren en de aangepaste normeringen rond het 

ventileren en de inbraakwerendheid van wonin-

gen, kwam KFV met een meerpuntssluiting op de 

markt die de basis vormde van een intensieve en 

succesvolle samenwerking tussen SIEGENIA-KFV en 

Burghouwt, waarover Katja Schreiber, hoofd mar-

keting SIEGENIA en Joos Groeneveld, commercieel 

directeur Benelux vol trots zeggen: “Wij hebben het 

mede aan Burghouwt te danken dat de KFV-meer-

puntssluiting marktleider werd in Nederland en dit  

nog steeds is. Al is de samenwerking tussen SIEGE-

NIA en Burghouwt door de jaren heen verder geïn-

tensiveerd”.

Het hoofdkantoor van SIEGENIA in Duitsland
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vatie hebben wordt deze eerst 
langs de meetlat gelegd of deze 
daadwerkelijk aan al onze voor-
waarden voldoet, alvorens het 
nieuwe product in de markt te 
zetten. Want comfort, levensge-
luk en thuis voelen vormen onze 
identiteit.”

Toonaangevend 
Katja Schreiber: “Vandaag de 
dag is SIEGENIA toonaangevend 
systeemaanbieder voor ruimte-
lijk comfort: met raam-, deur- en 
comfortsystemen.  Van ramen 
met een geïntegreerde ventila-
tietechniek, via deuren met in-
dividuele toegangsrechten tot 
aan het intelligent met elkaar 
verbinden van de in de gebou-
wentechniek geïntegreerde 
motorische-, bewakings- en 
sturingsoplossingen: SIEGENIA 
biedt doordachte systemen voor 
ramen, deuren en schuifdeuren 
– en daarmee de oplossingen 
voor het ruimtecomfort van de 
toekomst. Ruimtelijk comfort is 
niet meer de som van vele ge-
detailleerde oplossingen, echter 
het resultaat van een allesom-
vattende benadering.”

Innovaties

“SIEGENIA is een innovatieve on-
derneming”, zegt Katja Schrei-
ber: “Ons motiverende waar-

den en richtlijnen zijn o.a. onze 
klantgerichtheid, maar ook op 
onze medewerkers gericht, het 
procesgericht denken en han-
delen en het zoeken naar een 
constante verbetering van onze 
dienstverlening waarbij we ook 
onze aandacht voor maatschap-
pij en milieu hoog in het vaan-
del voeren.  Sterke kenmerken 
van het familiebedrijf, zoals 
we die ook binnen Burghouwt 
zien”. Joos Groeneveld vult aan: 
“Je ziet ook bij Burghouwt dat 
ontwikkelingen in de markt veel 
sneller worden opgepakt, van-
wege de korte lijnen, de snelle 
besluitvorm en een laagdrem-
pelige organisatie. Daardoor zie 
je zowel bij Burghouwt als bij 
SIEGENIA dat de familiecultuur 
er toe bijdraagt om sneller, laag-
drempeliger en via korte lijnen 
te anticiperen op ontwikkelin-
gen in de markt.”

          “Je ziet ook bij

              Burghouwt dat 

      ontwikkelingen in de 

    markt veel sneller

        worden opgepakt.”

Kennis

Over de rol van de groothandel 
zegt Joos Groeneveld: “Ik zie de 
groothandel als een uiterst be-
langrijke uitdrager van kennis, 
maar eveneens is een groot-
handel voorraadhoudend waar-
door wij onze producten snel 
naar de markt kunnen brengen. 
Just-in-time leveringen zijn een 
uitermate actueel onderdeel, 
waarin Burghouwt een aanspre-
kend meerwaarde biedt. Dat 
betekent indirect dat zij ook een 
bijdrage leveren aan de goede 
naam van SIEGENIA. Zonder hen 
zouden wij die markt nooit zo 

kunnen bedienen. Wij bezoeken 
architecten, aannemers, ontwik-
kelaars om kennis in te brengen 
in het voortraject en de markt 
bewust te maken van de meer-
waarde van SIEGENIA. Wij on-
dersteunen in technische kennis 
tijdens de uitvoering. Die ken-
nisoverdracht doen wij samen 
met Burghouwt, zij voegen daar 
een belangrijk accent aan toe, 
door tevens de toelevering per-
fect onder de knie te hebben”.

Gewaardeerde langdurige

relatie

De samenwerking met Burg-
houwt is destijds ontstaan rond 
de meerpuntssluiting, maar is 
door de jaren heen alleen maar 
geïntensiveerd. Want dat is ook 
een belangrijk meerwaarde van 
het familiebedrijf dat altijd kiest 
voor langjarige relaties, Uiter-
aard prettig voor ons, maar ab-
soluut ook belangrijk voor de 
klant die door de jaren heen 
weet dat hij altijd kan terugval-
len op Burghouwt”, besluit Joos 
Groeneveld.

W. Frank, 4e generatie eigenaar



Al 40 jaar
Verstandig bouwen.

Samen met Burghouwt
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