WILDEBOER NIEUWS...

...

4, 2013
2016 nr 1
Jaargang 1,

Nieuw gezicht van de zaak
Reyer Klepper heeft per 1 januari dit jaar de overstap gemaakt van Pronk Bouw naar Wildeboer Bouw.
Als projectleider wordt hij tijdens bouwprojecten het gezicht van het bedrijf voor de klanten.
Pieter Wildeboer concentreert zich vooral op acquisitie en financiën.

N

ee, nee en nog eens nee. De komst van Reyer
Klepper is, bezweert Pieter Wildeboer aan
het begin van het gesprek, geen aanzet tot
zijn vertrek uit het bedrijf. “Geen sprake van. |
De komst van Reyer was simpelweg noodzakelijk.
Ik had binnen het bedrijf teveel omhanden.
Dat is voor mij niet goed en voor het bedrijf niet.”

Duidelijk Die vakkennis koppelt hij aan een goede
commerciële neus, vindt Pieter Wildeboer. “De afgelopen
jaren heeft Reyer tijdens de projecten die hij voor ons
deed al laten zien dat hij feilloos aanvoelt wat klanten
willen en bedoelen. Dat weet hij vervolgens goed aan de
jongens over te brengen. En ik vind hem naar alle kanten
toe heel duidelijk communiceren. Iedereen weet exact
waar hij aan toe is: de klant, maar ook de collega.”
Op de bouwplaatsen en tijdens bouwvergaderingen
neemt Reyer Klepper voortaan de stoel in die Pieter
Wildeboer tot nu toe vaak bezette. “Hij wordt op
de bouwplaats het gezicht van ons bedrijf”, zegt
Pieter Wildeboer. “Ik concentreer me meer op het
acquisitiedeel. In die zin heb ik voortaan het eerste
contact met de klant en geef ik daarna het stokje
over aan Reyer. Zo kan ik mij meer op het aantrekken
van nieuw werk concentreren en daarin meer
continuïteit aanbrengen.”

vvBergen
bouwt op Wildeboer
Hij zette het op papier, als een van zijn puntjes voor
het overleg met Glenn en Bert Pronk over het
ondernemingsplan voor de komende vijf jaar.
“Onafhankelijk van elkaar hebben we een lijstje
gemaakt met daarop de punten die we van belang
vonden. En toen bleek dat we in dit specifieke
verband op één lijn zaten, zowel wat betreft het
idee als de persoon van Reyer.”

Wildeboer Bouw verbouwt deze zomer in opdracht van de
kersverse fusievereniging vvBergen (BSV en Berdos) de
kleedkamers en de kantine ingrijpend. Begin juni werd de
overeenkomst getekend. Kort daarvoor was het werk al
gestart, om te zorgen dat de vernieuwde accommodatie
op tijd gereed is voor de aftrap van het nieuwe seizoen.
Proosten op
de samenwerking,
met vlnr Willem Noort
(bouwcie.), Pieter
Wildeboer (Wildeboer
Bouw), Olly Oldenburg
en Peter Dekker (beiden
bouwcie.), Jim Robles en
Henk Borst (beiden
bestuur).

Doorgroeien Die hoefde niet lang na te denken toen
Glenn Pronk hem het idee voorlegde, zegt hij: “Ik vind
het een enorme uitdaging. Daarnaast biedt het mij de
kans om door te groeien. Binnen Pronk Bouw was dat
wat complexer, de projectleiders daar zitten allemaal
prima op hun plek. Ik heb daar met Glenn Pronk ook
wel over gesproken. Ik denk dat het op deze manier
prima is opgelost.”
Bij het nemen van zijn beslissing was het voordeel dat hij
al verschillende malen nauw bij projecten van Wildeboer
Bouw was betrokken, zegt hij. “Ik kende de jongens een
beetje en zij kenden mij. Het klikte al direct prima en ik
denk dat het een groot pre is dat ik uit het uitvoerende
werk kom. Ik heb jaren als timmerman gewerkt, ben bij
Pronk begonnen als leerling en heb mij zo verder
opgewerkt. Vakinhoudelijk kunnen de collega’s
prima bij mij terecht.”
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...OVER BOUWEN
Volop plezier van de aanbouw
Vrienden gaven hen de tip Pieter Wildeboer te bellen. Die nam ze mee naar een ander project waar net een
aanbouw met lichtstraat was gerealiseerd en niet veel later ging in de achtertuin van Will Gieling en
Anett Boomsma ook de eerste spade in de grond: “We waren meteen verkocht.”

“Hartstikke tevreden en blij” zijn ze met de aanbouw,
waarvan de bouw inmiddels een jaar geleden werd
afgerond, zegt Will Gieling. “Het huis is comfortabeler
geworden en veel meer van deze tijd.” Woning en
keuken werden aan de achterzijde met twee meter
verlengd en in het dak van de aanbouw kwam een vier
meter brede lichtstraat met een diepte van een meter.
“We hebben binnen enorm veel meer licht’, zegt hij.
Natuurlijk, tegenvallers waren er ook. Zo stonden
gaandeweg de ‘maanmannen’ op de stoep omdat onder
een oude vloerbedekking asbest was gevonden en lukte
het niet de verbouwing voor de zomervakantie af te
ronden. “Daar waren we wat teleurgesteld over, maar
voor de rest liep alles vloeiend. En belangrijker: we
hebben er nog elke dag plezier van.”
Hij vond het “leuk” een bouwproces een keer van nabij
mee te maken, zegt Will Gieling. “Want dan merk je pas

Trots in de tuinkamer
Ton van de Vrede nam Wildeboer Bouw vorig jaar
in de arm voor de uitbouw van zijn woning aan
de Gerbrandtslaan in Schoorl. Het huis kreeg
naar een ontwerp van Erwin van der Sluis van
Architectenbureau Admiraal-Stoute uit Bergen
over de volle breedte van de achterzijde een
echte ‘tuinkamer’ van 3,5 tot vier meter diep:
een plat dak met lichtstraat, glas rondom en van
de woning zelf gescheiden door de schuifpui die
vroeger naar het buitenterras leidde.

hoeveel onverwachte
dingen gebeuren en
hoeveel in het werk zelf
wordt opgelost.” Hij
roemt het vakmanschap,
de creativiteit, de
inventiviteit en het
geduld van timmerman
Jos, die tips gaf, meedacht en met schetsjes
uitlegde wat hij
bedoelde. “Heel prettig.
Alles bij elkaar zijn we
zeer tevreden. Er is
meegedacht en het vel
is ons niet over de oren
gehaald. We hebben
écht de goede bouwer
in de arm genomen.”

“We wilden het buitenterras al heel lang overdekken”,
vertelt Ton van de Vrede. “Vorig jaar kwam het ervan.
We zijn geweldig tevreden met het resultaat. Niet alleen
brengen we ‘buiten’ veel meer naar ‘binnen’, doordat de
aanbouw volledig van glas is geeft het ook het gevoel
dat je buiten zit. Zo verlengen we het seizoen.”
Doordat de uitbouw voor 1 juli vorig jaar gereed moest
zijn - de tijdelijke regeling voor de verlaging van de btw op
manuren liep op die datum af – stond er flink wat tijdsdruk
op de uitvoering. “Door alle haast ging wel eens iets niet
goed, vooral bij de onderaannemers was mijn indruk, maar
uiteindelijk werd alles steeds heel professioneel en kundig
opgelost.”
Over Wildeboer Bouw is hij vol lof: “Het personeel is
vriendelijk en vakkundig. En het eindresultaat heeft ons
inmiddels veel felicitaties opgeleverd. Het is echt een
enorme verrijking van onze woning. Als de zon schijnt,
dan merk je het meteen. En als het te heet wordt,
dan komen automatisch
de screens naar beneden.
Het is in alle opzichten
écht geweldig.”

...OVER BOUWEN
Genieten in ‘Klein Soestdijk’
Vijf maanden kampten ze met ongemak en rommel, maar het resultaat was het meer dan waard, zeggen ze.
Voorjaar 2015 lieten Lidwine Herman en Jan Slinkert het vrijstaande woonhuis dat zij samen bewonen
aan de Gortersweg in Schoorl vernieuwen en uitbouwen. “Het is een verrijking.”

H

et huis is Lidwine Hermans’ thuisbasis sinds 1986.
Dat jaar kocht ze de woning samen met haar
toenmalige echtgenoot. “We kwamen uit het
zuiden en zochten een woning in Noord-Holland. Ik denk
dat we al een jaar aan het rondkijken waren, toen dit
huis in de verkoop kwam. Het was liefde op het eerste
gezicht.

Aan het einde van elke dag ruimden ze hun spullen altijd
netjes op. Hóe netjes ze te werk gaan, bleek toen er ook
onderaannemers over de vloer kwamen. Dat was een
enorm verschil. Die lieten vaak hun spullen liggen
tot de volgende dag.”

Ze waren de tweede eigenaar van het in de jaren
vijftig gebouwde huis, dat wordt omringd door een
Mien Ruys-tuin. “Het had een inpandige garage”,
herinnert Lidwine Herman zich. “We hebben een
nieuwe laten aanbouwen, een ontwerp van Maarten
Min. Hij heeft ook de serre ontworpen die we destijds
hebben laten aanbouwen. Die had zijn beste tijd wel
gehad. De deuren gingen bijna niet meer open, het
plexiglazen dak was lawaaierig en in de zomer was
het door de zon te warm.”

De serre werd vervangen door een nieuwe, grote glazen
pui met ‘gewoon’ dak, waardoor de temperatuur in de
woonkamer zodra de zon aan kracht wint niet meer
zo extreem oploopt. Binnen verdwenen een “nogal
hinderlijk” muurtje en een balk en kreeg de tuin door
het veranderde uitzicht meer diepte. Aan de zijkant
van de woning verrees een ruime aanbouw, waarin
lichtstraten voor veel lichtinval van bovenaf zorgen.
Het ontwerp werd verzorgd door Pieter Wildeboer
(vanuit zijn advies- en ontwerpbureau Wildhoek Advies)
in samenwerking met Architect Matthijs Hesta
van MH Architectuur.

Goed werk De directe aanleiding voor de verbouwing
was echter dat haar partner Jan bij haar introk. Samen
met hem kwam ze uit bij Pieter Wildeboer, die ze ook
vroeg een aanbouw te verzorgen en de toen nog dichte
keuken bij het woongedeelte te betrekken. “Ik ken Pieter
al lang. Hij heeft hier eerder de badkamer verbouwd.
Zijn vader woonde hier vroeger ook in de straat en zijn
zus woont hiernaast. Doorslaggevend was echter dat
Wildeboer Bouw erom bekend staat dat het goed werk
levert. Dat was bepalend.”
Om die reden besloot ze geen concurrerende
prijsopgaven op te vragen. “En we hebben er
geen seconde spijt van gehad. Van de vaste
Wildeboer-mensen zaten Loek en Mart hier vrijwel
permanent. Vaklieden met wie je kunt lachen én
die heel netjes werken.

Verrijking Het eindresultaat mag er zijn, vindt Lidwine
Herman. Klein Soestdijk, met ieder een eigen ruimte en
daartussen de gemeenschappelijke ruimte, noemt haar
partner Jan het grappend. “Wij zijn allebei ontzettend
tevreden. Over de uitvoering, de mensen zowel als
het resultaat. De woning is er enorm
op vooruit gegaan en daardoor
heeft het wonen aan
kwaliteit gewonnen.
We ervaren het écht
als een verrijking.”

...OVER ONS
Jubilaris Henk Kooijman:
12,5 jaar Wildeboer Bouw

Nieuw pand
Bakker Verhuizingen & Opslag

Dit najaar hebben we opnieuw een jubilaris

Dit voorjaar heeft Wildeboer Bouw in

in ons midden en vieren we dat Henk Kooijman

Warmenhuizen het nieuwe bedrijfsgebouw

12,5 jaar bij ons werkt.

van Bakker Verhuizingen & Opslag opgeleverd.

H

enk is van origine werkplaatstimmerman.
In maart 2004 meldde hij zich voor de vacature
van calculator in opleiding. Door rugklachten
moest hij een overstap maken naar kantoor. Hij begon
als calculator voor projecten van de woningstichting.
Daarnaast hield hij zich bezig met het gereedschap en
machinepark. Door zijn praktijkervaring en ideeën
kon hij heel wat vernieuwingen doorvoeren.
Toen we in 2009 een uitvoerder zochten voor de klussen
van de woningstichting, greep hij die kans met beide
handen aan. Twee jaar later moest hij echter weer een
stapje terug doen, doordat hij opnieuw last van zijn
rug kreeg. Omdat hij niet meer lang kon zitten en staan
kreeg hij thuis een computer om de werkenadministratie
bij te houden. Een goede oplossing, want door zijn
materiaalkennis kon hij dat snel oppakken en thuis
in zijn eigen ritme uitvoeren.
Sinds 2012 werkt Henk halve dagen op kantoor in met
name de projectadministratie. Daarnaast calculeert en
begeleidt hij af en toe een werk, zoals recentelijk
een interne verbouwing van een woonhuis
in Bergen aan Zee.

D

e klus startte vier dagen voor de bouwvak van 2015.
Toen vertelden Fred en Judith Bakker dat ze een
stuk grond op het oog hadden voor een nieuw
bedrijfspand. Of wij een globaal plan met kostenraming
konden maken, zodat ze in de bouwvak een besluit
over de grond konden nemen…
Die uitdaging gingen we aan. Na overleg met de
gemeente Schagen werden de mogelijkheden
en randvoorwaarden in kaart gebracht en werd een
conceptplan gemaakt in de vorm van een 3D-model,
inclusief een raming van de stichtingskosten.
Daarna volgde een periode van rekenen en regelen.
Pieter Wildeboer verzorgde vanuit Wildhoek Advies
het ontwerp, dat vrijwel zonder aanpassingen werd
goedgekeurd door Welstand. Toen de bouwvergunning
was verleend kon het 3D-ontwerp verder digitaal
worden uitgewerkt en konden alle prefab-onderdelen
direct vanuit het computermodel worden besteld.
De bouw werd uitgevoerd door Mark en Cees onder
leiding van Reyer Klepper. Drie maanden na de start van
het heiwerk gingen de eerste opslagcontainers naar
binnen, twee keer zo snel als het gehele voortraject ...

Ondanks de hinder die Henk vrijwel dagelijks van zijn
rugklachten ondervindt, horen we hem nooit klagen.
Henk is een positief ingestelde collega, die ook
nog eens een luisterend oor biedt. Daarbij is hij
nog steeds zeer leergierig, waardoor hij goed bij
de tijd blijft. Eigenlijk is hij een schoolvoorbeeld
van een geslaagde reïntegratie binnen het
eigen bedrijf. Als zowel werkgever als
werknemer de wil heeft, is veel mogelijk.
En dat hij bij ons op zijn plaats is, blijkt alleen
al uit het feit dat in zijn loopbaan van bijna
veertig jaar dit pas zijn eerste jubileum is.

Henk Kooijman
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