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worden opgelost. Laat dat nou net de
markt zijn waarin wij voornamelijk acteren. Dat is goed nieuws, maar natuurlijk
hebben we ook uitdagingen zoals bijvoorbeeld de snel veranderende regelgevingen rondom de verduurzaming maar ook
mondiale materiaaltekorten en daardoor
oplopende levertijden. Is het niet vanuit
de stikstofwetgeving en de BENG of de in
aantocht zijnde nieuwe regelgeving voor
de wet kwaliteitsborging, dan wel de wens
vanuit de samenleving te moeten voldoen
aan een PSO-ladder als het gaat om diversiteit in je personeelsbestand. Er blijven continu uitdagingen waar we ons als bedrijf op
moeten voorbereiden en anticiperen.
Als we naar de hoeveelheid werk voor het
komende jaar kijken, zien we al een goed
gevulde portefeuille met diverse kansen
met doorloop naar 2023 en verder. Dit is
op zich geruststellend maar toch hebben
we dit jaar besloten om ons bedrijf nog
iets verder te verbreden.

2021
Nu ik weer een voorwoord mag
schrijven voor deze versie van
De Hoeksteen, besef ik terdege
dat 2021 echt een bijzonder
jaar is geworden. We zijn er nog
niet helemaal maar er zijn toch
zeker wel een aantal zaken
waar ik bij stil wil staan.

Om te beginnen heeft Corona ons ook
dit jaar als management behoorlijk wat
hoofdbrekens opgeleverd. Hoe ga je om
met enerzijds het advies van een overheid
en anderzijds de voelbare druk van onze
medewerkers die vanuit het opgevolgde
advies van deze overheid noodgedwongen thuis moesten werken en hier meer
en meer hinder van ondervonden? Waar
we na de zomervakantie weer even lucht
kregen door versoepelingen, moesten we
in november opnieuw schakelen door de
maatregelen. Het vergt een enorme flexibiliteit van ons allemaal.
2021 wordt een jaar waarin we naar het nu
laat aanzien meer dan 20% zullen groeien
in omzet. Dit is met name veroorzaakt

door een boven verwachting verkopende
woningmarkt. Projecten komen daardoor
eerder tot uitvoering. Daarnaast stevenen
we af op een hoogstwaarschijnlijk uitstekende marge op deze omzet. Dit tezamen
met een hoge klanttevredenheidsscore,
terugkerende klanten en een medewerkerstevredenheidsscore van meer dan een 7,5
zijn zaken waar wij als directie maar zeker
ook iedereen binnen dit bedrijf erg trots
op mogen zijn. We doen het tenslotte met
zijn allen.
VOORUITBLIK

Recent hebben we jullie geïnformeerd dat
we uit gaan breiden met risicodragende
projectontwikkeling die wordt ondergebracht in een nieuwe vennootschap. Dit
doen we omdat we op dit moment een toename zien van kansen om hier succesvol
in te kunnen acteren en voor het bouwbedrijf aanvullende (eigen) omzet kunnen

genereren. Dit vergt uiteraard expertise
en vandaar dat we ook deze afdeling verder aan het professionaliseren en het uitbreiden zijn.
Medio oktober kijken we met het management altijd terug naar het afgelopen jaar,
bezinnen we ons en maken plannen voor
de komende jaren. Dit jaar hebben we dat
met een aantal medewerkers uit alle geledingen van het bedrijf gedaan tijdens een
strategische sessie. Een kort verslag hiervan is elders in deze Hoeksteen te vinden.
Aan het begin van het nieuwe jaar praten
we iedereen bij over keuzes en prioriteringen die wij als doelstellingen, afgeleid van
de resultaten van deze gezamenlijke dag,
voor 2022 oppakken.
Tot slot kan gesteld worden dat we met
elkaar een prachtig jaar achter de rug
hebben. We hebben vertrouwen in de
toekomst door onze voortdurende ontwikkeling, de grote betrokkenheid en
verbondenheid onder elkaar en het goede
vooruitzicht. We kunnen met recht allemaal trots zijn op ‘ons Bouwmij Janssen’!
We bedanken dan ook graag iedereen voor
de bijdrage aan het bereiken van dit gezamenlijke resultaat en voor de passie en
het enthousiasme waarmee we dit samen
doen. Fijne feestdagen en een goed 2022!
Bart van Roy mede namens
Harold Verrijdt en Geert Martens
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OMZET
2019
2020
2021

28,5 mio
30 mio
37 mio

Opleverpunten
per woning

5,26

2,42

GEMIDDELD

GEMIDDELD

2020

2021

Ziekteverzuim
2021

UTA
PERSONEEL

2,61%

BOUW
PERSONEEL

5,42%

Het aantal
medewerkers 2021

incl. BBL-leerlingen/inleenkrachten

De markt waarin wij opereren is op dit
moment zeer goed te noemen. Er is nog
steeds een schrijnend tekort aan woningen en we voorzien dat dit niet snel zal

UTA

35
CAO

31

TOTAAL

66
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IN GESPREK MET
			

Ze houden het
simpel, er was geen
gedoe en geen
meerwerk

Erik Donker Helder Projectontwikkeling

‘Het zijn echt mooie
woningen geworden!’
Petershof is de naam van een project in Boxtel dat projectontwikkelaar
Erik Donker bedacht en Bouwmij Janssen uitvoerde. Nu de acht
eengezinswoningen gerealiseerd zijn, wordt Donker er blij van.
Via een makelaar hoorde Erik Donker van Helder

GOED MEE OMGEGAAN

Projectontwikkeling in 2019 dat in Boxtel een Chinees

De samenwerking met Bouwmij Janssen is hem goed

restaurant in de verkoop kwam. ‘Ik besloot een plan

bevallen, vertelt Erik Donker. ‘Ze houden het simpel, er

te maken voor acht eengezinswoningen op die plek,’

was geen gedoe en geen meerwerk. Met al hun erva-

herinnert hij zich. ‘De gemeente Boxtel zag het zitten en

ring weten ze wat er gedaan moet worden; denk aan een

we werden het eens over de prijs. Dus toen was het aan

kopersoverleg en het inventariseren van meerwerkwen-

mij om een architect te zoeken, het ontwerp te bepalen

sen van bewoners.' Terugkijkend is er eigenlijk maar één

én een goede aannemer te vinden.’ Bouwmij Janssen

akkefietje geweest, vertelt Donker. ‘Er waren problemen

kende hij al, omdat hij zelf werkzaam is geweest bij een

met een omgevallen muurtje. Daar is Bouwmij Janssen

ander ASVB-bedrijf.

goed mee omgegaan. Ze overlegden met de onderaannemer, informeerden de gemeente, de koper van de woning

PRETTIG TE WOORD STAAN

en ondergetekende, losten het goed op en ook qua verze-

‘Ik ben zelf altijd erg kien op de keuze van de aannemer,’

kering was het allemaal gedekt. Zo hoort het, vind ik: áls

bekent Erik Donker. ‘Ik neem nooit zomaar een lokale

er iets is, wees er dan open over en los het op.’

aannemer die in de buurt zit. Het mooie van Bouwmij
Janssen is dat ze graag zo vroeg mogelijk betrokken

ZEKER NOG EENS MAKEN

willen worden en willen meedenken. In dit geval bete-

‘Toen ik richting de oplevering weer eens zelf pools-

kende het dat ze zelf het ontwerp hebben afgemaakt

hoogte ging nemen om het resultaat te bekijken, werd

en dat ze ook de kopersbegeleiding in eigen huis heb-

ik daar blij van. Het zijn echt mooie woningen gewor-

ben gehouden. Dat vind ik prettig, want als kopers zelf

den! Vooral het doorzicht vanaf de hal van de voorkant

het woningtype en de keuken en badkamer kunnen uit-

naar de keuken achter in de woning is goed gelukt, vind

kiezen, dan is die begeleiding belangrijk. Het zijn altijd

ik. De kopers zijn zeer tevreden en hadden maar wei-

spannende keuzes voor bewoners en je moet hen goed

nig opleverpunten. Ik ben dan ook van plan om deze

te woord staan. Bouwmij Janssen vulde dat prima in.’

woningtypen nog vaker te gaan maken. Of ik dan ook
weer Bouwmij Janssen benader? Als ze enigszins in de
buurt zitten, zal ik dat zeker doen.’

PROJECT

PROJECT Petershof, Boxtel
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zelfgemaakte erker van 9,5 vierkante meter, het leggen van de
tegelvloer in visgraat in de woonkamer en het betegelen van de
badkamer en het toilet.
‘Het verliep allemaal soepel en zonder tegenslagen’, zegt Glenn
heel relaxed. ‘Stucen zou ik niet zo snel nog een keer doen. Hier
ging te veel tijd in zitten. We hadden in de tussentijd veel andere
dingen kunnen doen’.

Nieuwe
leverancier
bedrijfskleding
Vanaf januari mochten de bouw cao’ers
hun werkkleding voortaan bestellen bij
MIPA Bedrijfskleding in Boxmeer, onze
nieuwe leverancier. De overstap van onze
vorige leverancier naar MIPA had een

Glenn Voermans

vertelt over zijn hobby...

Onze collega Glenn Voermans heeft er een hobby
aan: zijn eigen huis van top tot teen verbouwen.
Via Funda vonden hij en zijn vriendin Lieve hun
‘droom bouwval’ in het hartje van Venray. Voordat
Glenn bij Bouwmij Janssen kwam werken, heeft hij
een aantal jaren bij een klein klusbedrijf gewerkt
dat gespecialiseerd is in renovaties. Sinds 2018

Glenn en Lieve klusten standaard twee avonden in de week en elke
zaterdag. De zondag hielden ze voor zichzelf. ‘Daarnaast wilden
we de nieuwe buren te vriend houden door niet elke zondag herrie te maken’, zegt Glenn. ‘We hebben in totaal een jaar en negen
maanden over onze verbouwing gedaan. Met de vrije tijd die we
tussendoor hebben ingelast, vinden we dat we het nog relatief snel
voor elkaar hebben gekregen’, aldus Glenn. Het enige wat nu nog
op het lijstje staat, is de tuin en over een tijdje een nieuwe garage.
Dat wordt ook weer een grote klus. ‘Nu al zin in’, zegt Glenn.
Op de vraag aan Glenn wat zijn toekomstplannen zijn, begint hij
te lachen. ‘Je zult het niet geloven, maar ooit wil ik weer zo’n
verbouwing doen. Ik beleef hier zo veel plezier aan en zie het echt
als een hobby’. Gelukkig ziet zijn vriendin dit ook zitten, onder
één voorwaarde: dat ze niet in een woonunit hoeft te wonen.
‘Misschien krijg ik haar tegen die tijd nog wel overgehaald’, sluit
Glenn af met een lachend gezicht.

aantal voordelen, zoals een ruimer assortiment in kleding en schoenen en een
snellere levering van spullen. Onze collega’s bestellen deze kleding zelf via een
online bestelsysteem, wat heel efficiënt
werkt. Versleten kleding wordt op kantoor ingeleverd en uiteindelijk gerecycled
tot nieuwe producten. Hiermee laten wij
zien dat we duurzame inzetbaarheid van

Bezoek
Wopke Hoekstra

materialen hoog in het vaandel hebben

Hoog bezoek op 3 maart 2021. CDA-lijsttrekker en demissionair minister van Financiën

staan. MIPA op hun beurt is supporter

Wopke Hoekstra bezocht samen met lid Gedeputeerde Staten Provincie Limburg en een

van de Fair Wear Foundation; een non-

aantal wethouders uit de gemeente Horst aan de Maas onze bouwplaats Korenhuys in

profit organisatie die opkomt voor betere

Sevenum, in verband met de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het CDA

arbeidsomstandigheden in de kleding- en

maakt zich al jaren hard voor het stimuleren van de woningbouw en onze bouwplaats

textielindustrie. Door de keuze voor MIPA

was een ideaal trefpunt. Uiteraard werkten wij hier graag aan mee.

dragen we daar ook ons steentje aan bij.

werkt hij bij ons als BIM modelleur. Een verbouwing
realiseren vanaf de tekening tot en met de

VOOR

uitvoering is voor Glenn dus geen probleem.
‘We zijn begonnen met het leeghalen van de tuin en het aanplanten van een nieuwe haag, zodat die alvast kon groeien terwijl we
gingen verbouwen’, geeft Glenn aan. ‘In januari 2020 startten we
met het sloopwerk. Hierbij kregen we regelmatig hulp van vrienden en familie. Op deze wijze brengt zo’n verbouwing heel wat
meer gezelligheid met zich mee’.
Na het slopen kon de opbouwende fase beginnen. ‘Het leuke
werk’, aldus Glenn. Riolering vervangen tot aan de perceelsgrens, gehele E + W installaties opnieuw aanleggen, de CV-ketel
verplaatsen, isoleren van spouwmuren, zoldervloer maken en
isoleren, verlaagde plafonds aanbrengen, stucwerk bovenverdieping en het gehele tegelwerk. Om maar een aantal klussen op te
noemen die Glenn zelf heeft gedaan. Het meest trots is hij op zijn

NA
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Direct na de bouwvakantie was het tijd om

den Heuvel gebracht. We hebben toen

ervoor gezorgd dat de juiste personen

als TEAM BMJ in de voetsporen van de Lei-

inzicht gegeven in de wijze waarop de

samen met de bouwplaats de knelpunten

dende Coalitie te treden. Het nieuwe team is

bouwplaats kan bijdragen aan het verbe-

hebben opgelost. We waren net als onze

samengesteld uit Rick Simons, Gerrie Mulders,

teren. Maar belangrijker nog: we zijn als

collega’s op de bouwplaats erg verrast over

Rogier Rutten, Reneé Stoffels, Patrick Reijntjes

TEAM BMJ een aantal van deze verbete-

de uitkomst van het overleg en hoe snel we

en Harold Verrijdt. Een mix van mensen vanuit

ringen op gaan pakken. Denk daarbij aan

tot een mooi resultaat kwamen. We kijken

engineering, voorbereiding, projectleiding en

onduidelijke coderingen van kozijnen op

er naar uit om de komende periode ook op

uitvoering. Met Patrick als voormalig lid van de

tekeningen, zoekwerk naar de juiste actu-

andere bouwplaatsen te gaan werken aan

Leidende Coalitie hebben we bovendien een

ele tekeningen per bouwblok en traphek-

verbetering. Mochten jullie eerder vragen

stukje kennisoverdracht en structuur geborgd.

ken die mogelijk geoptimaliseerd konden

of opmerkingen hebben voor TEAM BMJ,

Maar ook voor onze bouwplaats medewerkers

worden. Wij hebben de verbeteringen als

dan weten jullie ons via één van de leden

hebben wij een ‘stoel’ aan de overlegtafel gere-

TEAM BMJ niet opgelost maar we hebben

te vinden!

serveerd maar daarover later meer!

‘FOUTEN MAKEN MAG,
MAAR LEREN MOET!’
Met de spreuk ‘fouten maken mag, maar leren moet!’ is jaren geleden het
fundament van het verbeterproces van Bouwmij Janssen gelegd. We willen
onze opdrachtgevers betere oplossingen bieden voor een lagere integrale
kostprijs om zo onze concurrentie voor te kunnen blijven. En bovenal willen wij
met alle betrokken partijen met veel plezier samenwerken en trots zijn op het
product wat wij de eindgebruikers leveren.

Tijdens de eerste sessies hebben wij vooral
met een eindevaluatie van de Leidende Coalitie gewerkt aan het scherp krijgen van onze
nieuwe doelstellingen: Wat willen we volgend
jaar bereikt hebben? Waar willen we over 5 jaar
staan?
Op 5 oktober hebben wij met TEAM BMJ een
bijeenkomst bijgewoond voor ‘leidende coalities’ bij Learning Waves in Veldhoven. Hier hebben we in het bijzijn van meerdere leidende
coalities van andere bedrijven veel inspiratie opgedaan om beter resultaat als TEAM
BMJ te behalen. Daarbij willen wij ons meer
gaan focussen op de bouwplaats omdat daar
mogelijke verbeteringen vanuit engineering

Om te komen tot verbeteringen is het vooral nodig om wat we al jaren

en voorbereiding beter tastbaar worden. Ook

doen ter discussie te stellen. Met kleine stapjes naar een beter proces

willen we de doorlooptijd van verbeteringen

of product groeien, is lastiger dan gedacht. Maar wanneer je eenmaal

gaan verkorten. We gaan verder werken aan

verbeterpotentieel herkent en ervaart is het lastig om een volgende ver-

het beter informeren van de organisatie over

betering tegen te houden.

successen die zijn geboekt. Tot slot zal onze
verbeterpagina op intranet aangepast wor-

De leden van de Leidende Coalitie zijn jarenlang intern aanjagers

den zodat we nog beter inzicht krijgen over de

geweest voor het begeleiden van het verbeterproces. We kunnen

voortgang van de verbeteringen.

écht trots zijn op de stappen die wij mede dankzij hun inspanningen hebben gemaakt. We hebben ondertussen namelijk meetbaar

Een van onze voornemens is om iedere maand

gemaakt dat we steeds beter worden. Het werd in de coronaperiode

één ochtend op een bouwplaats door te bren-

wel duidelijk dat het tijd was om de focus met het oog op verbete-

gen. Daar willen wij met de collega’s samen

ren te verleggen. Dus is er in overleg met de Leidende Coalitie voor

kijken wat er beter kan. Wij weten dat het af

gekozen om TEAM BMJ op te richten. Na een mooi afscheid van de

en toe vanuit gewoonte lastig is om ‘normaal’

Leidende Coalitie tijdens onze barbecue hebben wij de leden gede-

van ‘wat beter kan’ te onderscheiden. We heb-

coreerd als ware het ‘oorlogshelden’. Zij verdienen immers het kre-

ben als TEAM BMJ direct na de zomervakantie

diet voor hun aandeel in waar wij als organisatie vandaag staan.

een eerste bezoek aan de bouwplaats op Aan
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meur werd er daardoor niet beter op. Op
zijn besluit om te vragen een trapje lager
te mogen acteren, kijkt hij met veel genoegen terug. Er kwam meer rust in zijn
leven, de lach kwam terug op zijn gezicht
en de laatste zeven jaar heeft hij dan ook
met veel plezier op zijn werk doorgebracht. Hij geniet nog na van het afscheid
dat voor hem in scène was gezet.

Gerrit
heeft zijn
Bouwmij
verleden
een mooie
plek
gegeven
We gaan even terug naar
14 december 2020. Een
bijzondere dag bij Bouwmij
Janssen. Onze collega
Gerrit van Osch ging na
35 jaar met pensioen.
Zijn officiële datum van
uitdiensttreding is 1 januari
2021, maar 14 december
was zijn laatste werkdag.

Gerrit van Osch
met pensioen

Normaal gesproken nemen we gezamenlijk afscheid maar vanwege corona werd
een alternatief bedacht. Samen met partner Willie stapte Gerrit deze dag in onze
bedrijfsmini voor een persoonlijk afscheid
op alle bouwplaatsen. Nu hij alweer ‘even’
met pensioen is, stuurden we oud-medewerker Jan Vollenberg op pad voor een
interview. Onder het genot van een lekker
bakje koffie vertelde Gerrit over al die jaren bij Bouwmij Janssen.
Na een jaar zonder werkverplichting is
Gerrit de rust zelve. Genietend van zijn
vrije leventje, zoeken we hem op in het
Venrayse kerkdorp Merselo. We treffen
hem aan met een van zijn kleinkinderen op schoot, want het is oppasdag. Al
gauw komt het hele werkzame leven van
Gerrit boven tafel. Van de LTS-afdeling
Timmeren tot het moment dat hij besloot te stoppen met werken. Na 35 jaar
Bouwmij Janssen is hij nu klaar voor een
nieuwe uitdaging.
Waarom Gerrit timmerman is geworden
weet hij zelf niet. Misschien omdat broer
Wim dat ook al was. Als jongste medewerker bij de firma Dinghs in Castenray,

moest hij de baas helpen bij het hooi laden, want die had paarden. Hij mocht ook
wel timmeren en heeft dat tien jaar volgehouden bij dit bedrijf.
Na een verblijf van twee jaar bij de
firma Nelissen van Egteren, kwam
Gerrit in de WW. Na driekwart jaar kwam
Gerrit via Gerrit Hendriks, eveneens uit
Merselo, bij Bouwmij Janssen terecht. Op
4 maart 1985 meldde hij zich bij uitvoerder Herman Wijnhoven, met als
werkplek Veiling ZON in Grubbenvorst.
Een samenwerking die met enkele tussenpozen een kleine zeventien jaar geduurd heeft. Op Veiling ZON heeft Gerrit
ook zijn mooiste bouw gemaakt: loods
B7. Gerrit verving Herman die destijds
uit de running was. Hier heeft Gerrit veel
geleerd en vernieuwingen meegemaakt.
Met een hele stapel certificaten, waardoor hij steeg in de hiërarchie, leerde hij
het verschil kennen tussen kleine en grote
projecten in zowel planning als organisatie. Gerrit ging van voorwerker, via meewerkend uitvoerder naar hulpuitvoerder.
Gaandeweg kwam hij tot de conclusie
dat zijn opleiding niet genoeg was om
alles (meer) te kunnen overzien. Zijn hu-

Het jaar dat bijna achter ons ligt, is hem
goed bevallen. In de ochtend eerst een
uurtje wandelen met de honden, daarna
een kop koffie en de vogeltjes verzorgen:
Gouldamadine’s, familie van de prachtvink
en in het wild voorkomend in Australië.
Wandelvoetbal staat ook op zijn menu.
Daarnaast brengt hij veel tijd door met
zijn kleinkinderen en als vrijwilliger klust
hij actief mee aan het zelf-werkzaam-deel
van het multifunctionele gebouw dat in
Merselo wordt neergezet. Gerrit is ook
een fervent PSV-supporter, maar wel voor
de buis.
Met alle dank aan zijn voormalige collega’s voor het in hem gestelde vertrouwen,
geeft hij nog een wijze raad mee: “Blijf
samenwerken aan één bouwbedrijf”.
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Prijsuitreiking
vakantiefoto 2021

Onze collega Annie Janssen (rechts in
beeld) werd oma van haar eerste kleinkind
Evi: dat leverde deze mooie foto op van
vier generaties.

1 MAART 2021
NATIONALE
COMPLIMENTENDAG

‘Letterlijk en figuurlijk
één van de hoog(s)te punten
van onze vakantie’.

Een jaarlijks terugkerend fenomeen; de
vakantiefotowedstrijd! Vlak voor de bouwvak
deden we weer een oproep aan collega’s om
hun favoriete vakantiefoto in te sturen. We
hadden dit jaar maar liefst 14 enthousiaste

Tijd voor een compliment op Nationale Complimentendag! Een mooie

inzendingen. Foto’s van onder andere een

aanleiding om onze medewerkers, als blijk van waardering, te verrassen

vakantie in Nederland, Frankrijk, Oostenrijk en

met een kleine attentie.

Ibiza kwamen voorbij. De opdracht was: ‘stuur
jouw favoriete vakantiefoto en vertel het ver-

›› BEZOEK VAN DE OOIEVAAR

haal achter de foto’.
De winnaar heeft hier goed gehoor aan gegeven en had een originele quote bedacht bij
zijn vakantiefoto: ‘Letterlijk en figuurlijk één
van de hoog(s)te punten van onze vakantie’.
Dit mooie plaatje, inclusief passende tekst
van collega Stan Philipsen, sprong er uit en
werd daarom gekozen tot winnaar! Tijdens

›› Noud ›› Pleun ›› Juul
Zoon van collega Tom Vullings en

Dochter van collega Roy Cornelissen en

Dochter van collega Anne van Ool

partner Laura. Geboren op 23 december

partner Loes. Geboren op 16 februari

en partner Paul. Geboren op 29 maart

2020 om 16.06 uur.

2021 om 11.36 uur.

2021 om 05.53 uur.

›› Ves

›› Duco ›› Jason

Dochter van collega Jippe Peters en

Zoon van collega Pleunie Schaeffers

Zoon van collega Rick Simons en

partner Janet. Geboren op 3 juli 2021

en partner Alain. Geboren op 6 juli 2021

partner Jessie. Geboren op 7 oktober

om 12.15 uur.

om 13.53 uur.

om 11.11 uur.

de projectexcursie in Horst mocht hij een
dinercheque ter waarde van 50 euro in ontvangst nemen.
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BOUWMIJ JANSSEN
PROJECTONTWIKKELING BV
In de afgelopen jaren hebben we op kleine

in het werkgebied Noord Limburg, de oos-

de hand houden omdat we zelf aan het stuur

schaal succesvol projecten ontwikkeld voor

telijke flank van Brabant en het zuidelijke

zitten. Naast de marge op onze bouwomzet

dit jaar toegevoegd aan

eigen rekening en risico. Dit waren de pro-

deel van Gelderland. Laat Bouwmij Janssen

genereren we ook marge op de ontwikke-

het team van directieleden

jecten 6 woningen in Venlo, 10 woningen in

nu precies in het midden van dit werkgebied

ling van de projecten. Deze ontwikkelmarge

Venray en 17 woningen en een zorggebouw

liggen. Vanuit deze achtergrond ken ik veel

is nodig omdat het kapitaalbeslag en de bij-

als Commercieel directeur.

voor PSW in Sevenum. Op dit moment zijn

grondposities die in de toekomst mogelijk

behorende risico’s bij ontwikkeling groot zijn.

Omdat wij in de loop der

we in Ottersum 35 woningen en een zorgge-

ingevuld kunnen worden met woningbouw.

bouw aan het realiseren. Deze ontwikkeling

Zoals iedereen wel weet, is er veel behoefte

In de gemeente Boxmeer, Horst aan de Maas,

komt ook uit onze koker. Wij hebben JAVO

aan nieuwbouwwoningen. Voor Bouwmij

Peel en Maas, Sint Anthonis en Venlo hebben

Projectontwikkeling benaderd om dit pro-

Janssen is het van belang om zo vroeg als

we ontwikkelprojecten in het vizier. Zoals bij-

ject gezamenlijk op te pakken.

mogelijk betrokken te worden bij mogelijke

voorbeeld plan de Peelkant in Sint Anthonis.

Geert Martens is sinds juni

We hebben ons
hierin positief
bewezen

Stedenbouwkundig plan,
Sint Anthonis

jaren steeds meer projecten
zelf ontwikkelen, hebben
we hier een aparte BV voor

nieuwbouwopgaves. We ervaren de laatste
Met ons moederbedrijf ASVB hebben we

jaren dan ook dat we steeds vaker gevraagd

Het team projectontwikkeling bestaat op dit

destijds afgesproken dat we deze projecten

worden om mee te denken bij het ontwik-

moment uit Pleunie Schaeffers en mijzelf en

Projectontwikkeling B.V.

konden doen om te laten zien dat we het

kelen van bouwprojecten. Daarnaast leggen

we hopen in 2022 een nieuwe collega aan

Geert vertelt graag hoe

vak beheersen en risico’s overzien. We heb-

we ongevraagd visies neer bij gemeentes

het team toe te voegen. Als het gaat om de

ben ons hierin positief bewezen en daarom

om ontwikkelprojecten op gang te brengen.

maakbaarheid van de producten zijn we in

opgericht: Bouwmij Janssen

dit allemaal tot stand is

in samenspraak met ASVB besloten om

gekomen.

een aparte entiteit op te richten. Bouwmij

Het doel van het oprichten van Bouwmij

heel snel op te schalen met alle disciplines

Janssen Projectontwikkeling B.V. is dan ook

Janssen Projectontwikkeling is vooral het

die nodig zijn. Dit is in mijn ogen de beste

sinds kort een feit.

vergroten van ons marktaandeel en het cre-

manier om projecten succesvol in de markt

ëren van meer werkvoorraad. We verbeteren

te zetten. Naast de ontwikkelactiviteiten blijf

Voordat ik bij Bouwmij Janssen kwam wer-

daarmee de continuïteit van ons bouwbe-

ik mij inspannen om projecten te verwerven

ken, heb ik 15 jaar projecten ontwikkeld

drijf, ook voor de langere termijn. Daarnaast

die door Bouwmij Janssen kunnen worden

voor Janssen de Jong Projectontwikkeling

kunnen we omzetschommelingen beter in

gerealiseerd.

staat om binnen Bouwmij Janssen het team
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IN GESPREK MET

Ger Peeters bestuurder bij Wonen Limburg

‘Ze communiceren
zorgvuldig en komen
afspraken na’
Hij kent Bouwmij Janssen al langer dan vandaag ‘en ik weet dus wat hun sterke kant is’.
Ger Peeters is bestuurder bij Wonen Limburg, de woningcorporatie waarmee Bouwmij
Janssen regelmatig samenwerkt. In Venray realiseerden ze vijftien betaalbare
huurappartementen midden in het centrum.

Ik weet wat
hun sterke
kant is

‘Wij werden door de gemeente Venray benaderd om een project van vijftien appartementen sociale woningbouw te realiseren in hartje
Venray,’ vertelt Ger Peeters. ‘Dit project
Marktstraat-Eindstraat was mede mogelijk
dankzij een subsidie van Provincie Limburg
en past in de wens van de gemeente Venray
om het centrum te revitaliseren. Voormalig
wethouder Jan Loonen verdient de credits,
want hij maakte zich hard voor betaalbare
woningen op deze plek. Wij benaderden vervolgens de in Venray gevestigde architect
Johan Driessen en Bouwmij Janssen. Zij
en wij hebben het liefst dat ze er vroeg bij
zijn, want dan kunnen we elkaars kennis en
kunde meteen aanboren en combineren. En
hoe vroeger je in gesprek raakt, hoe beter je
rekening kunt houden met elkaars wensen en
aanpak. Ook het Plan van Eisen wordt daar
alleen maar beter van.’

Zorgvuldig
Hoewel Bouwmij Janssen in dit geval wat later
betrokken raakte dan gebruikelijk (het ontwerp behoefde eerst nog enige aanpassing),
kijkt Wonen Limburg terug op een prima verlopen project en een prettige samenwerking,
vertelt Ger Peeters. ‘Wat ons helpt, is dat we
elkaar al langer kennen dan vandaag. Doordat
we vaker samenwerken, weet ik wat de sterke
kant is van Bouwmij Janssen: hun zorgvuldigheid qua communicatie. En dat bedoel ik in
brede zijn: de communicatie met ons, met de
gemeente, met de omgeving én met toekomstige huurders. Dat doen ze goed.’
Van dag tot dag aangeven
Ger Peeters illustreert het met een voorbeeld.
‘Het project Marktstraat-Eindstraat ligt midden in het centrum van Venray. In zo’n situatie wonen en werken er nogal wat mensen
in de directe omgeving. Bouwmij Janssen
kon van dag tot dag aangeven wanneer de

omgeving overlast kon verwachten: “Morgen
maken we herrie tussen 9 en 12 uur, maar
overmorgen hebt u geen last van ons.” Als je
er zó eerlijk en transparant over bent, dan
accepteren mensen overlast eerder dan wanneer ze zich overvallen voelen.’
Korte lijnen
Ger Peeters is het type bestuurder dat graag
zelf een kijkje neemt tijdens een project. ‘Ik
wandel graag door de buurt om te zien wat
we ontwikkelen.’ Zo zag hij ook in dit project
met eigen ogen hoe Bouwmij Janssen te werk
gaat. ‘Het is een proactieve organisatie die
afspraken nakomt. Dingen gebeuren zoals zij
ze afspreken. En ze zijn makkelijk bereikbaar.
Dat geldt ten eerste op de werkvloer in de uitvoering. Maar als ik directeur Bart van Roy
wil bereiken om iets te bespreken, dan is dat
ook zo geregeld. Bouwmij Janssen zorgt altijd
voor korte lijnen en dat werkt erg prettig.’

PROJECT

PROJECT 15 appartementen Marktstraat-Eindstraat, Venray
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MOUNTAINBIKETOCHT
Op zaterdag 25 september is de jaarlijkse mountainbiketocht georganiseerd. Omdat dit
initiatief enorm gewaardeerd wordt en om het groepsgevoel nog meer te versterken, hebben we dit jaar gezorgd voor tenues in huisstijl. Op deze stralende zonnige dag maakten
negen sportieve collega’s een tocht van maar liefst 44 kilometer. Ieder jaar wordt dit door
een andere mountainbike-liefhebber georganiseerd en we merken dat er steeds meer animo
voor deze sportieve activiteit ontstaat. De route liep deze keer door Veulen en omgeving. Na
afloop werd er gezellig wat gegeten en gedronken bij de organisator René Spreeuwenberg.
‘Het was een vrij pittige tocht, maar zeer geslaagd en perfect weer!’, aldus René.

2021

Tropical
zomerbarbecue
Op vrijdag 30 juli was het tijd voor de
barbecue. Dit jaarlijks terugkerend evenement is dé aftrap voor de bouwvak
vakantie. Even gezellig met alle collega’s bijkletsen onder het genot van een
drankje en een lekker stukje vlees van
de barbecue.
Ter voorbereiding op de vakantie
waanden we ons deze dag alvast
in zomerse sferen: we hadden het
feestje namelijk het thema ‘Tropical’ gegeven. Hier werd duidelijk
gehoor aan gegeven; diverse collega’s kwamen uitermate zomers
gekleed naar het feest.

›› ATTENTIES
RELATIES
In mei hebben onze relaties een kleine
attentie ontvangen. Onze relatie-dag in
het kader van ons 75-jarig bestaan was
verplaatst van 2020 naar 28 mei van dit
jaar. Tot onze grote spijt kon ook deze
dag niet doorgaan vanwege Corona.
Noodgedwongen hebben we daarom
besloten ons te richten op de volgende
mijlpaal: het 80-jarig bestaan in 2025. Om

Online
Foute Bingo
Op vrijdag 23 april 2021 stond er een Foute
Online Bingo op de planning. Omdat we
helaas nog niet bij elkaar konden komen in
verband met de coronamaatregelen, heb-

onze gasten op ludieke wijze hierover te

Om helemaal in de stemming te komen,
ontving iedereen bij binnenkomst
een kleurrijke Hawaii-slinger en een
welkomstdrankje waarna we al gauw
konden genieten van een heerlijke en
goed verzorgde barbecue van Culinair
Creatief. Kortom, een geslaagde bijeenkomst!
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informeren, hebben we een leuke mailing
toegestuurd met daarin een roze bril. De
boodschap was: ‘ondanks alles, we bekijken het rooskleurig’. Dit leverde enthousiaste reacties en leuke plaatjes op.
Frank aan de Stegge
van ASVB

ben onze collega’s Lara en Celina namens het
bedrijf via Teams een bingo georganiseerd.
Alle collega’s kregen vooraf een bingopakket
met daarin de bingokaart en wat lekkers. We
vroegen iedereen om zo fout mogelijk in beeld
te verschijnen en daar werd goed gehoor aan
gegeven. Het was erg leuk om elkaar op deze
ludieke manier weer even te zien.

Vincent Hofs
van Renschdael Groep

Keijsers Martens
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Keep up the
teamspirit!
Op donderdag 14 oktober
vond de Bouwmij Janssendag
plaats. Een dag met activiteit,
gezelligheid, eten en drinken.
Ieder jaar wordt er uitgepakt
om alle medewerkers een
leuke dag te laten beleven.
Ook dit jaar is dat weer goed
gelukt! Actie, adrenaline en
uitdaging stonden centraal
op deze dag.

Na een ochtend werken, verzamelde iedereen
zich om 11.30 uur in de kantine. De eerste verrassing van de dag was een nieuwe Bouwmij
Janssenjas voor iedereen. Een sportief exemplaar maar voor deze dag zeker bedoeld om
het ‘familiegevoel’ nog eens te benadrukken.
Voor iedereen stond een heerlijke ‘lunch to
go’ klaar die we in de ondertussen gearriveerde bus mochten nuttigen. De bus bracht
ons naar het mooie plaatsje Kerkdriel, waar
de medewerkers van ‘Land Rover Experience’
ons stonden op te wachten.
We kwamen aan bij een ontzettend sfeervolle blokhut, met uitzicht over het water,
waar een heerlijk kampvuur knapperde. Dat
was ook wel prettig op deze wat frisse herfstochtend in oktober. We werden door de
organisatie welkom geheten en ontvangen
met koffie/thee en een stukje cake. Na het
indelen in diverse groepen waren we bijna
klaar voor de activiteit! Dat het een dag zou
worden vol actie, werd al snel duidelijk.
Er stonden namelijk drie stoere activiteiten
op het programma. We mochten per groep
plaatsnemen op een powerboat, die ons full
speed over de wateren van de Maas liet varen.
Een ware snelheidssensatie! Daarna mochten
we ‘off-road’ met Landrovers op een uitdagend terrein aan de slag. We kregen de kans
om, via obstakels en steile hellingen, onze
rijvaardigheid te testen. Wat een ontzettend
gave ervaring was dat. De laatste activiteit
was een tocht op de e-step, door de verschil-

lende mooie dorpjes rondom Kerkdriel. Na
afloop van deze tocht, was het de bedoeling
dat er pittige vragen werden beantwoord. Dit
alles natuurlijk om het spelelement van deze
dag nog eens een extra boost te geven. Om op
adem te komen van alle actie, was tussendoor
een snackpauze voorzien.
Vol enthousiasme keerden alle collega’s aan
het einde van de middag terug op de verzamellocatie. Het was ondertussen al wat schemerig
waardoor de sfeer van de blokhut en omgeving
nog beter tot zijn recht kwam. Iedereen kon
een welverdiend drankje nemen en ondertussen werd door de organisatie de barbecue
aangestoken. Voordat we gingen eten, werden
de prijswinnaars van de dag bekend gemaakt.
Geert Martens en Pleunie Schaeffers waren de
toppers van deze dag en ontvingen onder luid
applaus een kleinigheidje.
We hebben met zijn allen enorm genoten.
Niet alleen van het heerlijke eten maar zeker
ook van de hele dag. Nadat we nog wat geborreld hebben bij het kampvuur, stond om
21.00 uur de bus klaar om ons weer veilig
terug te brengen naar Venray. Al met al een
prima Bouwmij Janssendag. Het was in één
woord geweldig!

Projectexcursie
‘De Kuyperij’ Horst
Op woensdag
29 september konden
we, na lange tijd, weer
een projectexcursie
organiseren. Dit keer
mochten we met alle
collega’s een kijkje
nemen op de bouwplaats in Horst.
Hier worden in
opdracht van JABO
12 appartementen
gerealiseerd.

Midden in het centrum van Horst, boven
cafetaria ‘Restaria’, wordt het appartementencomplex ‘De Kuyperij’ gebouwd. Na een
woord van welkom door Harold Verrijdt
namens de directie en de prijsuitreiking van
de fotowedstrijd, werd het woord gegeven
aan projectleider Bram Hillen. Hij nam ons
aan de hand van een presentatie mee in het
proces van de voorbereiding en realisatie
van dit project. Hierna werden we in groepen
verdeeld en kregen we van Bram, uitvoerder Joop Dierx en werkvoorbereider Renée
Stoffels een rondleiding door het gebouw.
Het complex omvat 12 luxe appartementen in
drie bouwlagen, waarvan drie huurappartementen en negen koopappartementen. Het is
ontworpen voor jong én oud. Daarom is er in
de entree, naast een traditionele trappenhal,
een lift voorzien.
De toekomstige bewoners van deze appartementen zijn verzekerd van een leven lang
zorgeloos wonen. De appartementen worden
namelijk gerealiseerd volgens hoge normen
op het gebied van gezondheid, milieu en
energie. Ook zijn de appartementen ontworpen volgens de hedendaagse maatstaven

en passend in de bestaande, aangrenzende
architectuur. De uitstraling in combinatie met
een hoogwaardige afwerking bepalen de
kwaliteit van dit woonproject.
Verder is er bij dit nieuwbouwproject rekening
gehouden met het feit dat steeds meer mensen waarde hechten aan veilig en beschut
wonen. Zo is er voor ieder koopappartement
één parkeerplek en voor alle appartementen
een berging in de stallingsgarage. Via een
handzender kan straks de garagepoort van
de stallingsgarage automatisch geopend en
gesloten worden.
Na de enthousiaste rondleiding stond er
een lekker hapje voor ons klaar bij cafetaria
‘Restaria’. Hier hebben we de projectexcursie
gezamenlijk afgesloten.

PROJECT
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PROJECT 24 zorgappartementen en 17 woningen, Sevenum
IN GESPREK MET

Chiel Smulders uitvoerder bij Bouwmij Janssen

‘Mijn eerste project
als volwaardig
uitvoerder’
Voor opdrachtgever PSW

‘Mijn eerste project als volwaardig uitvoerder’,

week voor de bouwvak naar alle tevreden-

hebben wij in Sevenum

geeft Chiel Smulders aan. ‘Voorheen ben ik

heid opgeleverd. De 17 woningen werden

een zorggebouw met

op diverse projecten ingezet als meewerkend

later dit jaar opgeleverd aan de kopers.

uitvoerder, waar ik ontzettend veel van heb

daarin 24 appartementen
gerealiseerd voor mensen

geleerd. Dit project durfde ik dan ook wel in

‘Uitvoerder worden is vanaf het moment

m’n eentje aan’.

dat ik in 2011 bij Bouwmij Janssen als timmerman binnenkwam altijd een ambitie van

met een verstandelijke en/

Vorig jaar september zijn we gestart met de

mij geweest’, zegt Chiel. ‘Ik ben dan ook blij

of lichamelijke beperking.

zorgappartementen voor PSW en begin 2021

dat ik samen met mijn collega Rick Simons

met de 17 woningen. De voortgang van beide

een aantal jaren terug de uitvoerdersoplei-

Naast dit project hebben

projecten is over het algemeen soepel verlo-

ding heb gevolgd. Hier heb ik veel geleerd

we tegelijkertijd 17

pen. ‘Ondanks de vele regen van afgelopen

waarna ik zeker wist dat ik het juiste pad aan

jaar, bleven we goed op schema’, aldus Chiel.

het bewandelen was. Ik ben tijdens de ruw-

woningen gebouwd in

bouw van dit mooie project in Sevenum inge‘Het leuke aan dit project vond ik dat het een

stroomd als volwaardig uitvoerder en heb

combinatieproject was: woningbouw en uti-

de werkzaamheden overgenomen van mijn

wel genoemd ‘Korenhuys

liteitsbouw. Dat zorgde voor veel afwisseling.

collega Gerrie. Hij ging bij dit project aan de

fase II’. Deze koopwoningen

Je kunt zien dat de architect er rekening mee

slag als projectleider, ook één van zijn eerste

heeft gehouden dat het gebouw van PSW

projecten in deze functie. We zaten beiden in

en de woning-en bij elkaar passen. Sommige

een ommekeer van functie, waardoor we dus

details, zoals de accentvlakken rondom deuren

een beetje in hetzelfde schuitje zaten’.

eigen ontwikkeling, ook

zijn een mix van
levensloopbestendige
woningen en
starterswoningen.

en ramen, komen bij beide projecten terug’.
‘Wat ik zo mooi vind aan dit werk is dat ik word
De opdrachtgever kwam regelmatig een

vrijgelaten in hoe ik de dingen doe. Ik krijg

kijkje nemen op de bouwplaats en was gedu-

mijn prognoseplanning, bestek en begro-

rende het hele proces enthousiast over de

ting en werk vanuit daar naar een doel: een

voortgang, de communicatie en de samen-

tevreden klant en een mooi eindresultaat. Dat

werking. Hier werd Chiel natuurlijk wel blij

is bij dit project zeker gelukt en daar ben ik

van. Uiteindelijk is het gebouw van PSW een

megatrots op’, sluit Chiel af.

Uitvoerder
worden is altijd
een ambitie
geweest
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Luke Cuppen
››

Dirk van Gaal
››

ROC Nijmegen, tweede leerjaar,
Middenkaderfunctionaris Bouw-Infra

Jochem
Teurlincx

››

ROC Nijmegen, eerste leerjaar,
Allround Timmerman niveau 3 BBL
Vanaf maart

Bouwmensen Horst, derde leerjaar,
Middenkaderfunctionaris Bouwkunde
niveau 4 BBL

Bouwmij Janssen is een bedrijf waar ik veel leer!

Vanaf 30 augustus

het team waarin ik werk en dat alles me goed
wordt uitgelegd. De dingen die ik tot nu toe heb

BIM. De eerste weken heb ik vooral kennis

geleerd zijn onder andere tekeningen lezen,

gemaakt met de werkwijze en de program-

stellen en storten. Het lijkt me mooi om uitein-

Ik heb bij Bouwmij Janssen meegelopen op de

ma’s. Waar ik in het begin nog oefenpro-

delijk zelfstandig mee te kunnen draaien op een

afdeling werkvoorbereiding, om meer kennis

jecten kreeg, ben ik nu bezig met ‘echte’

bouwplaats. Doordat ik in alle werkzaamheden

te krijgen van bouwkunde. Het was een leuke

projecten. Daarbij werd ik vanaf het begin

wordt meegenomen, ben ik aardig goed op

en afwisselende stage! Naast dat ik werkzaam-

meegenomen in alle meetings, ik voelde me

weg. Ik ga elke dag met plezier naar de bouw-

heden op kantoor heb gedaan, mocht ik zo

dan ook meteen een deel van het team. Ik

plaats en heb mijn plekje wel gevonden hier.

nu en dan ook een kijkje nemen op de bouw-

ben er al snel achter gekomen dat ik het vak

Ik hoop in de toekomst nog meer bij Bouwmij

plaats. Zo zag ik hoe de werkzaamheden die

BIM ontzettend leuk vindt. Als ik later kan blij-

Janssen te kunnen leren!

werkvoorbereiders doen, in praktijk worden

ven doen wat ik nu doe, dan ben ik hartstikke

gebracht. Omdat we, in verband met de coro-

tevreden.

Lucas Hölscher
››

namaatregelen, maar met een beperkt aantal
collega’s op kantoor werkten, heb ik jammer
genoeg niet de mogelijkheid gehad om de
echte sfeer van het bedrijf te proeven. Toch
was het altijd gezellig met de collega’s die wél
op kantoor waren. Ik werd goed geholpen, wat
maakt dat ik Bouwmij Janssen een mooi leer-

Emiel
Willemse
››

bedrijf vind.

Dirk Vriens
››

Bouwmensen Horst,
tweede leerjaar,
Middenkaderfunctionaris Bouw
29 maart t/m 11 juni

Technovium ROC Nijmegen, eerste
leerjaar, Allround Timmerman
niveau 3 Vanaf 11 oktober

met klanten op de bouw. De werkzaamheden

Vanaf september

vind de groei van een project fascinerend om

van april t/m mei, een aantal weken een kijkje
nemen op de bouwplaats bij Bouwmij Janssen. Omdat het mij zo goed beviel en Bouwmij
Janssen ook enthousiast was, werd al vrij snel
duidelijk dat ik hier mijn stage in het tweede
leerjaar mocht voortzetten. De werkzaamhe-

Mijn stagetijd bij Bouwmij Janssen is me

den zijn heel divers: kozijnen stellen, dakran-

goed bevallen. Ik heb mee mogen kijken op

den maken, profielen stellen en regelmatig heb

de bouwplaats bij project ‘Annahaeghe’ in

ik geholpen met de bouwkraan. Al dit afwisse-

Venray. Hier worden in totaal 58 woningen

lende werk maakt het zo leuk.

Projectleider

1 maart 2021

›› uit dienst 1 januari 2021
›› Lara Arnoldus
›› Joep Leenen
Receptioniste
›› Gerrit van Osch
Senior Kostendeskundige
Voorman (pensioen)
›› in dienst
›› uit dienst
25dienst
juni 2021
››
uit
1 januari 2021
15 februari 2021

›› Stan
Philipsen

›› Anke van Sonsbeek

Werkvoorbereider

›› in dienst

››

8 maart 2021

›› Peter
Wagemans
Timmerman

›› in dienst

›› William Maes

21 juni 2021

Kostendeskundige

›› in dienst
21 juni 2021

zijn heel divers en dat maakt het zo leuk. Ik
te zien; sinds mijn start in oktober is er alweer
zoveel veranderd, het gaat allemaal heel snel.

Timmerman

›› in dienst
30 augustus 2021

›› Chantal van
Giesen

Senior Kostendeskundige
uit dienst 25 juni 2021

››

Beleids- en
verbetermanager
uit dienst 1 augustus 2021

›› Jos van Rengs

Werkvoorbereider
(Prepensioen)
uit dienst 1 augustus 2021

›› Joop Dierx

›› in dienst

›› Martijn
Serrarens

1 september 2021

BIM-modelleur

›› in dienst

legd. Op naar nog een fijne stageperiode!

25 oktober t/m 29 oktober

›› Joep Leenen

››

Klantcoördinator

en de werkzaamheden worden me goed uitge-

Raayland College Venray,
laatste leerjaar, Technische opleiding

Klantcoördinator
uit dienst 1 mei 2021

›› Carola Sterk

Ik krijg genoeg ruimte om overal mee te kijken

››

››

›› Max Clephas

1 november 2021

Daan
van Kuijck

Werkvoorbereider
uit dienst 1 januari 2021

›› Linda Neessen

››

Boxmeer. Dagelijks leer ik weer nieuwe dingen!
Van hout op maat zagen tot het communiceren

Uit dienst
›› Eric de Swart

Momenteel loop ik stage op de bouwplaats in

Bouwmensen Horst, tweede leerjaar,
Allround Timmerman niveau 3 BBL

Ik mocht eerder tijdens mijn eerste leerjaar

Timmerman

›› in dienst

Het mooiste aan mijn stage vind ik de sfeer van

Ik mag een kijkje nemen in de wereld van

1 februari tot 16 april

In dienst

›› Juul Seuren

››

Uitvoerder
uit dienst 29 oktober 2021

›› William Maes
››

Kostendeskundige
uit dienst 24 december 2021

›› JOS VAN RENGS MET PREPENSIOEN
		

Per 1 augustus 2021 ging onze collega Jos

projecten. Harold Verrijdt noemde hem de ‘papieren koning

van Rengs met prepensioen. Vanwege persoonlijke

die gezorgd heeft voor een goed gevuld archief’ en roemde

gebouwd, een groot project. Ik heb allerlei

In de herfstvakantie heb ik een weekje mogen

omstandigheden zag het afscheid er anders uit dan de bedoe-

hem vooral ook om zijn creativiteit en grote professionaliteit.

werkzaamheden mogen doen van maat-

meekijken op de bouwplaats. Ik start binnen-

ling was. Omdat we hem toch graag in het zonnetje wilden zet-

Volgens collega’s was Jos altijd enthousiast, positief, beschikte

voeren met de Total Station tot breedplaat-

kort met de metselopleiding bij Bouwmensen

ten, hebben we een filmpje gemaakt. Niet alleen de collega’s

hij over een enorme betrokkenheid en doorzettingsvermogen

in Horst en het leek me leuk om van te voren

maar ook diverse externe contacten leverden een bijdrage.

maar was het bovenal een mensenmens. Mooie woorden voor

vloeren leggen. Er wordt gewerkt met een
planning waardoor telkens duidelijk is welke
werkzaamheden je op een dag te wachten
staan. Hierdoor heb ik ervaren dat er veel
structuur is op de bouwplaats. De werksfeer
vond ik daarnaast heel gezellig waardoor ik
elke dag weer graag terugkwam.

Julian
Lemmen
››

Dendron College, Horst
Vierde leerjaar, VMBO Kader Techniek
Van 29 november 2021 t/m
10 december 2021

alvast kennis te maken met de bouw. Ik heb

een collega waar iedereen prettig en respectvol mee heeft

ontzettend veel gezien en geleerd in een week

Jos stuurde in 2001 zijn sollicitatiebrief en is bijna 20 jaar werk-

tijd: timmeren, metselen en meegeholpen

zaam geweest bij Bouwmij Janssen. Hij wilde zelfstandig pro-

een balklaag te plaatsen. Ik ga de nieuwe op-

jecten gaan leiden en dat is goed gelukt. Door de jaren heen

Wij bedanken Jos voor al zijn jaren inzet en wensen hem het

leidingen positief tegemoet. Fijn dat Bouwmij

heeft hij met veel passie gewerkt aan een heleboel mooie

allerbeste voor de toekomst!

Janssen me deze kans gaf!

samengewerkt.
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Na een aantal jaren merkte ik dat ik graag wat

Nooit
gedacht
dat ik
binnen
7 jaar een
uitvoerder
zou zijn

meer verantwoordelijkheid zou willen op de
bouwplaats. Ik ben toen in 2016 op projectbasis begonnen als voorman om te kijken of

Rick Simons
aan het woord...

HOE IS JOUW WEG NAAR TIMMERMAN

HOE KWAM BOUWMIJ JANSSEN IN BEELD

BEGONNEN?

EN HOE BEN JE BLIJVEN PLAKKEN?

Als klein kind werkte ik al graag met mijn

Ik kreeg net zoals vele andere leerlingen een

handen om iets te maken of te bouwen.

bedrijf toegewezen waar ik mocht beginnen

timmerman bij Bouwmij

Dat vind ik, tot op de dag van vandaag, nog

met mijn stage. Hierbij ging ik één dag naar

Janssen en is ondertussen

steeds leuk om te doen. Ik klus het liefst zo

school en vier dagen werken. Dat beviel me

veel mogelijk in mijn vrije tijd. Na de middel-

wel. In 2011 kreeg ik een halfjaar contract

bare school heb ik daarom gekozen voor een

aangeboden maar gauw daarna in 2012 ben

BBL-opleiding Timmeren. Ik heb nog getwij-

ik helaas door de crisis noodgedwongen

feld om te gaan voor automonteur, maar hier

overgestapt naar een andere aannemer. Ze

kwam te veel theorie bij kijken en dat zag ik

konden niet tippen aan Bouwmij Janssen. In

niet zo zitten.

2014 trok ik zelf aan de bel of ik weer terug

Rick begon in 2014 als

doorgegroeid tot uitvoerder.
Iets waar hij ontzettend

het bij me zou passen. Een oud-collega nam
mij op sleeptouw en leerde mij een voorman
te zijn. In 2018 veranderde mijn functie in
voorman en dat heb ik een aantal jaren met
veel voldoening gedaan.
spreken. Deze ervaring heb ik ook meegenoOP WELK MOMENT BESLOOT JE NOG

men in mijn privéleven en ben daardoor in

VERDER TE WILLEN GROEIEN?

positieve zin veranderd: ik sta sterker in mijn

Omdat ik rugproblemen heb, kon ik dit werk

schoenen en de juiste manier van communi-

helaas niet altijd blijven doen en dat begon ik

ceren geeft mij meer rust. Na de opleiding en

lichamelijk steeds meer te merken. Omdat ik

het traject ben ik op steeds meer projecten

tóch in de bouw wilde blijven, ben ik steeds

gaan meedraaien als Assistent Uitvoerder en

meer gaan nadenken over doorgroeien naar

vanaf dit jaar mag ik mezelf een volwaardig

uitvoerder. Er is mij toen, na een aantal jaren

uitvoerder noemen.

voorman te zijn geweest, door Bouwmij
Janssen een opleiding Assistent Uitvoerder

WAT MAAKT JOU EEN

aangeboden en daarna een coaching traject

GOEDE UITVOERDER?

in Communicatie. Ik heb dit met beide han-

Ik ben een gedreven persoon en altijd eer-

den aangepakt. Ik moest en zou in de bouw

lijk en oprecht. Ik neem mijn team op de

blijven werken.

bouwplaats graag mee in de dingen die ik
doe en zorg dat iedereen zoveel mogelijk op

als de tijd het toelaat, kan ik dat niet altijd

WAT HEB JE HIER ZOAL GELEERD?

de hoogte is van alles wat er gebeurd op de

laten. De groei van een project maakt me

Tijdens de opleiding ben ik veel te weten

bouwplaats. Een directielid zei nog niet zo

trots en een tevreden klant geeft mij voldoe-

gekomen over de verantwoordelijkheden

lang geleden tegen mij: ‘wat is het hier rus-

ning. Ik streef naar geen opleverpunten aan

die je als Assistent Uitvoerder hebt, maar

tig op de bouwplaats, niemand komt met

het eind van een project en ik kan zeggen

is in persoonlijkheid ook

kwam er ook achter dat je hier niet alleen

vragen naar je toe’. Ik vond dat een mooie

dat dit de laatste jaren aardig is gelukt. Ik ben

veranderd. “Dat pakt

kennis voor nodig hebt. Communicatie is in

constatering. Dit komt omdat ik het team

nogal perfectionistisch, een eigenschap die

dit beroep het sleutelwoord en dat was niet

zo goed mogelijk instrueer en graag alles op

goed van pas komt bij dit werk.

niemand me meer af”, zegt

mijn sterkste kant. Ik dacht altijd dat ik overal

een rijtje wil hebben. Iedereen weet wat er

Rick. Wij waren benieuwd

iets van moest zeggen en vinden en wat ik

van hem/haar verwacht wordt. Dat is voor

WAAR KIJK JE MET TROTS OP TERUG?

zei kwam er niet altijd even handig uit. Hier

iedereen prettiger werken, toch?

Over het hele leerproces wat ik heb meege-

trots op is. Hij heeft niet
alleen op het werk een
groei doorgemaakt maar

naar zijn verhaal.

mocht komen. En ja hoor, ik was er weer!

viel nog veel winst te behalen.

maakt. Nooit gedacht dat ik binnen zeven
WAT VIND JE LEUK AAN DIT BEROEP?

jaar een uitvoerder zou zijn. Ik ben dankbaar

Tijdens het coachingtraject heb ik veel

De veelzijdigheid is iets wat mij aanspreekt.

dat Bouwmij Janssen me deze mogelijkheid

nieuwe inzichten gekregen. Ik heb geleerd

Het ene moment zit je achter je computer in

heeft gegeven en dat, ondanks mijn mindere

dat teveel zeggen niet altijd goed is en heb

de bouwkeet en het andere moment sta je

communicatie voorheen, het vertrouwen in

mensen op een andere manier leren aan-

buiten op de bouw mee te timmeren. Want

mij er altijd is geweest!
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Training
Vilton
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CURSUSSEN &
TRAININGEN
CURSUS VOORMANNEN

Op 9 en 23 september stond er een cursus
op het programma voor onze voormannen Pim Gommans, Mark Steeghs, René
Spreeuwenberg, Joep Willems en Siem
Centen. De cursus werd gegeven door
Harold Verrijdt (directeur), Hans Broeren
(KAM-medewerker) en Nard Kronenberg
(Kronenberg & collega’s). We vroegen aan
collega Mark Steeghs hoe hij de cursus
heeft ervaren. Hij is in 2017 begonnen als
timmerman en gaat sinds enkele maanden
aan de slag als voorman.

Nard
Kronenberg

Mark
Steeghs

‘Fijn om nieuwe inzichten te krijgen’, zegt
Mark. ‘Ik ben nog niet zo lang voorman bij
Bouwmij Janssen dus informatie hierover is
altijd welkom. De eerste cursus ging voornamelijk over de taken en verantwoordelijkheden van een voorman. Ik werd me
door de cursus weer even bewust van wat

ik allemaal doe. Op de bouwplaats gaat
veel op de automatische piloot. Ik vind het
fijn om nu te weten wat precies mijn takenpakket is. Dat had ik voorheen voor mezelf
nog niet helemaal op een rijtje.
De tweede dag van de cursus stond in het
teken van communicatie. Hierbij kregen
we tips over communicatietechnieken
die we kunnen gebruiken bij bijvoorbeeld
een gesprek met een onderaannemer. Als
opdracht gingen we met een collega in
gesprek in de vorm van een rollenspel en
werd iedereen één voor één naar voren
geroepen om zichzelf voor te stellen. Mijn
collega’s hadden dan de mogelijkheid om
vragen te stellen die ik weer kon beantwoorden. Tussendoor gaf Nard ons bruikbare tips. Fijn dat Bouwmij Janssen met dit
initiatief kwam! Ik heb er veel van geleerd’,
aldus Mark.

Training
Jippe
Vilton
Peters

TRAINING VILTON
Om de vakkennis van onze medewerkers naar een nog hoger
niveau te tillen, hebben wij op 12 oktober, samen met Vilton B.V.,
een training georganiseerd over waterkeringen en luchtdicht
bouwen. Een leerzame dag voor onze vaklieden. Wij vroegen
collega Jippe Peters om hier wat meer over te vertellen.
‘We kregen de training aangeboden omdat diverse collega’s nog niet met de huidige materialen van Vilton hebben
gewerkt’, vertelt Jippe. ‘De bouwwereld verandert iedere dag
op het gebied van materiaal. Het is daarom goed dat we hier
op tijd in worden meegenomen. Daarbij is de kennis van de
materialen die we op de bouw verwerken natuurlijk van groot
belang; dit zorgt bijvoorbeeld voor minder kans op lekkages
en andere klachten.
We begonnen met een stukje theorie over welke materialen je
bij bepaalde situaties het beste kunt gebruiken. Daarnaast was
voor mij persoonlijk het gedeelte over kunstlood en polylood
het meest leerzaam. Hier wil Bouwmij Janssen in de toekomst
meer mee gaan werken en ik kende alleen nog maar het ‘normale lood’. Na het theoretische gedeelte mochten we in de
praktijk oefenen; het verwerken van uit- en inwendige hoeken,
aansluitingen op een kozijn en materiaal verwerken op een
stalen kolom. We hebben een aantal handige tips meegekregen! Top dat Bouwmij Janssen ons deze training aanbiedt. Het
maakt de kwaliteit van hun medewerkers alleen maar beter’,
aldus Jippe.

STRATEGISCHE SESSIE
Op 20 en 21 oktober stond de
jaarlijkse strategische sessie van
het managementteam op het programma. Wij vinden het belangrijk
om regelmatig stil te staan bij hoe
het met Bouwmij Janssen gaat maar
vooral ook hoe het wellicht anders zou moeten en kunnen. Dit jaar hadden we bewust gekozen
voor een andere werkvorm. We wilden graag gesprekken
voeren met een dwarsdoorsnede van al onze medewerkers.
Op 20 oktober is er onder begeleiding van dagvoorzitter
Tom Vaessen uit Venray, samen met een aantal collega’s die
gekozen waren uit zowel bouw als uta-cao, gesproken over
Bouwmij Janssen nu en in de toekomst. Daarnaast heeft het
managementteam op 21 oktober met de opgehaalde inzichten uit de dag ervoor, de koers van Bouwmij Janssen en afgeleide doelstellingen voor het komende jaar bepaald.
We kijken als managementteam terug op intensieve maar zeer
zinvolle dagen. Dagen waar we samen met de inzet van Lego
als creatief middel, verdieping hebben gezocht en soms kritische gesprekken hebben gevoerd over thema’s als bijvoorbeeld de markt, ons personeelsbeleid en innovatie. Uiteraard
was er ook regelmatig ruimte voor humor en reflectie op wat
minder zware thema’s.
Al met al, zoals gezegd: uiterst zinvol maar met name ook verhelderend en verbindend. En natuurlijk worden alle collega’s
meegenomen in de koers en bijbehorende doelstellingen
voor Bouwmij Janssen.
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Barbecuepakket

ACTIVITEITEN PV
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Wat we in maart kunnen, kunnen we in september nóg een
keer! Dit keer niet in de vorm van tapas, maar een heerlijk
barbecuepakket. Bij een heerlijke nazomerse temperatuur

Tapasavond

van 25 graden kon iedereen thuis heerlijk genieten van al
het lekkers uit het pakket. Dat was smullen!

Op 5 maart 2021 zaten we nog midden in de
coronacrisis. In plaats van een fysieke activiteit
wilden we de collega’s graag verblijden met iets
anders: een tapaspakket bezorgd door cateraar

Sinterklaas

Henk Aarts uit America. De collega’s hebben

Op zaterdag 20 november was het zo ver; de

genoten van een heerlijk avondje thuis.

Sint en zijn pieten brachten een bezoek aan
Bouwmij Janssen. Omdat een groot feest door
de Corona-maatregelen niet mogelijk was,
werd een Sinterklaas Drive Thru georganiseerd.
Alle ouders kwamen met hun kinderen in de
auto naar de werf waarna iedereen persoonlijk
naar Sint en zijn pieten mocht. Voor wat extra
sfeer, had de Sint dit jaar de muziekpiet meegenomen. Terwijl de muziekpiet zijn accordeon
bespeelde, zongen zij het ene na het andere
sinterklaasliedje. Dit zorgde voor een gezellige
sfeer!
Sinterklaas had zich uitstekend voorbereid en
was goed op de hoogte van de hobby’s van alle
kinderen. De spanning was bij binnenkomst
van de gezichten van de wat grotere kinderen
af te lezen. Het blijft natuurlijk spannend, ‘quality time’ met Sinterklaas.

Nieuw
bestuurslid

Er waren dit jaar opvallend veel kleine kinderen.

We mogen dit jaar een nieuw bestuurslid verwelkomen

hadden genomen, keerde iedereen huiswaarts.

in de Personeelsvereniging! Lara gaat de taken van

Wij kijken met veel plezier terug op deze ge-

Celina (secretariaat) overnemen. Zie hier het complete

slaagde middag in ‘aangepaste vorm’.

nieuwe bestuur van de Personeelsvereniging.

Ook al zijn sommige kindjes nog maar net op de
wereld, ze mochten toch al kennis maken met
de goedheiligman. Nadat de kinderen hun cadeau, pepernoten en zakje snoep in ontvangst
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IN GESPREK MET

Erick Gielen D&BG Vastgoed B.V.

van de gebruiker
In Melderslo verrezen in 2021
zes levensloopbestendige
huurwoningen met
de uitstraling van één
langgevelboerderij.
Erick Gielen (D&BG
Vastgoed B.V.) benaderde
Bouwmij Janssen om het
uitgekiende ontwerp te
realiseren en hield zelf de
vinger aan de pols. ‘Bouwmij
Janssen wil een open relatie
met opdrachtgevers.’

Bouwmij Janssen is
een partner die fan
is van een open relatie
met opdrachtgevers

Strak en modern zijn ze, de zes levensloopbestendige woningen op een steenworp
afstand van museum De Locht in Melderslo.
Tegelijkertijd verwijzen ze qua ontwerp
en kleurstelling naar vroeger en naar hun
directe omgeving: ze doen sterk denken
aan de langgevelboerderijen hier in de
omgeving. ‘Maar van binnen zijn de woningen identiek,’ benadrukt Erick Gielen van
D&BG Vastgoed B.V. Hij kocht de grond van
de gemeente Horst aan de Maas en gaf vervolgens Bouwmij Janssen de opdracht om
de zes woningen te bouwen.
Gaat voor resultaat
Erick Gielen omschrijft zichzelf als ‘iemand
die altijd gaat voor een optimaal resultaat’.
Dat verklaart waarom de woningen helemaal zijn afgetimmerd én voorzien zijn van
een hoogwaardige keuken en badkamer.
Een optimaal resultaat betekent ook dat
Gielen graag nauw betrokken blijft bij een
project en dat hij dus hoogstpersoonlijk de
voortgang in de gaten houdt. ‘Dat voorkomt ook faalkosten, dus dat is win-win
voor Bouwmij Janssen en mijzelf.’ Gelukkig, zegt hij erbij, vindt hij in Bouwmij
Janssen een partner die fan is van een
open relatie met opdrachtgevers.
Zit logisch in elkaar
Ericks Gielens ‘goedbedoelde bemoeienis’
leidde soms tot aanpassingen, zoals het

verplaatsen van de techniekruimte van de
eerste verdieping naar beneden en van de
keuken naar de achterzijde van de woning:
‘Dat maakte de woning toegankelijker voor
rolstoelen en rollators én het gaf de woonkamer een opener karakter. ‘Ja, ik vul soms
zelf dingen in voor de bewoners, maar het
zit wel altijd logisch in elkaar. En ik laat
ook altijd mijn vrouw meekijken, want zij
kijkt nog pragmatischer dan ik. En daar
gaat het tenslotte om: dat de gebruiker er
blij mee is en van het leven kan genieten.’
Strakke planning en uitvoering
Bij een goede relatie tussen ontwikkelaar
en aannemer hoort volgens Erick Gielen
ook dat Bouwmij Janssen hem scherp
houdt. ‘Zo trok projectleider Tom Vullings
mij aan mijn jas als er beslissingen moesten worden genomen om de voortgang
erin te houden,’ zegt Gielen lachend.
‘Bouwmij Janssen is een professioneel
bedrijf dat zorgt voor een strakke planning
en uitvoering.’
Wat hij ook prettig vindt, voegt hij eraan
toe, is dat Bouwmij Janssen altijd een
compacte organisatie is gebleven. ‘Ze hebben niet allerlei mensen die ze aan het
werk moeten houden. Als ze vaklui nodig
hebben, huren ze die in. Die vaklui doen
dan waar ze goed in zijn. Dat werkt prettig, vind ik.’

PROJECT
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Projecten
in uitvoering
››
››
››
››
››
››
››
››

7 woningen
Gemert

Nieuwbouw ‘Hoenderpark’, Ottersum
Opdrachtgever: Javo Vastgoed B.V.

Nieuwbouw 22 zorgappartementen,
Boxmeer
Opdrachtgever: Stichting Dichterbij

Nieuwbouw 35 woningen
Aan den Heuvel, Venray
Opdrachtgever: BPD

Nieuwbouw 14 appartementen en
4 patiowoningen ‘Sassehof’, Boxmeer
Opdrachtgever: Vagocom Nederland B.V.

Nieuwbouw ‘Annahaeghe’
46 woningen fase 1 en 2, Venray
Opdrachtgever: Renschdael Groep

Nieuwbouw ‘Annahaeghe’
12 woningen fase 3, Venray

35 woningen
Aan den Heuvel
Venray

›› OPGELEVERD
IN 2021
››

Opdrachtgever: Renschdael Groep

Nieuwbouw 9 woningen, America

››

Opdrachtgever: Woonwenz

Zorggebouw, Ottersum
Opdrachtgever: Destion

››

9 woningen
America
››
››

Projecten in engineering/
voorbereiding/ontwikkeling
››
››
››
››
››
››
››
››

Nieuwbouw 31 woningen ‘Waalsprong’,
Nijmegen
Opdrachtgever: Keyserhoff Vastgoed B.V.

12 woningen Annahaeghe fase 3, Venray
Opdrachtgever: Renschdael Groep

12 appartementen en 4 woningen
Pr. Bernardstraat, Venray

››
››
››

8 woningen
Someren

››
››

Opdrachtgever: Wonen Limburg

Transformatie naar 24 appartementen
Beemdestraat, Weert
Opdrachtgever: Wonen Limburg

Transformatie naar 9 appartementen
Maria Wijngaard, Weert

››

Nieuwbouw 8 woningen, Someren
Opdrachtgever: Metselbedrijf
Kleevendewit B.V.

Nieuwbouw 8 woningen, Boxtel
Opdrachtgever: Helder
Projectontwikkeling B.V.

Nieuwbouw 40 wooneenheden,
Waalre
Opdrachtgever: Willibrordushof
Projectontwikkeling B.V.

Nieuwbouw 7 woningen Gemert
en 12 woningen Bakel
Opdrachtgever: Stichting Goed Wonen

Nieuwbouw 50 woningen, Gemert
Opdrachtgever: Stichting Goed Wonen

Nieuwbouw 24 zorgstudio’s, Sevenum
Opdrachtgever: PSW

Nieuwbouw 15 appartementen,
Venray
Opdrachtgever: Stichting Wonen Limburg

Nieuwbouw 12 appartementen
‘de Kuyperij’, Horst
Opdrachtgever: JABO Horst B.V.

Nieuwbouw 17 woningen, Sevenum
Opdrachtgever: Bouwmij Janssen B.V.

Nieuwbouw Aan den Heuvel
Cluster IV Fase 1B, Venray
Opdrachtgever: Bouwmij Janssen B.V.

Nieuwbouw 6 LLB woningen,
Melderslo

In het
zonnetje
›› MARCEL
FREDERIX

We vroegen aan Teun Vorst, voorzitter van de OR van
Bouwmij Janssen, waar zij het afgelopen jaar mee bezig zijn

Tijdens de lintjesregen op maandag
26 april ontving onze timmerman en
collega Marcel Frederix een welverdiende koninklijke onderscheiding en
werd hij benoemd tot Lid in de Orde
van Oranje-Nassau. Marcel komt uit
Wellerlooi en is sinds 1988 als vrijwilliger actief voor voetbalvereniging
Resia ’42. Tot 2008 als bestuurslid en
daarna als secretaris. Hij onderhoudt
het contact met de KNVB, plant de
scheidsrechters in en verzorgt de ledenadministratie. Daarnaast verricht hij
hand-en-spandiensten als timmerman
rondom het sportpark. Voorts organiseert hij het kerstzaalvoetbaltoernooi
en de Maasdorpencup. Vanaf 2004
was hij tot 2011 bestuurslid van CV
de Kuluut maar is nog steeds actief als
vrijwilliger. Marcel zet zich in voor het
jeugdcarnaval en maakt deel uit van de
prinsencommissie, de technische commissie en de wagencommissie.

Opdrachtgever: D&BG Vastgoed B.V.

geweest en wat er nog allemaal in de toekomst ligt.
‘Het afgelopen jaar hebben we ons bezig

altijd onze oren open te houden om mee te

gehouden met onderwerpen zoals bedrijfs-

krijgen wat er speelt binnen de organisatie,

kleding, gehoorbescherming, reiskostenre-

om hier vervolgens op in te haken binnen de

geling, WIA-verzekering, Maatschappelijk

OR. Hier zijn we als leden van de OR allemaal

Verantwoord Ondernemen (MVO), beleid

heel alert op.

thuiswerken en werving van nieuw personeel’, vertelt Teun. ‘Een aantal zaken lopen

Wat ik verder goed vind aan onze groep, is

nog, maar er zijn ook zeker al een aantal

dat we diversiteit hebben in de bezetting

onderwerpen afgerond dit jaar. Zo is er bij-

van de OR: kantoorpersoneel en bouw-

voorbeeld een verduidelijking gekomen op

plaatspersoneel. Op deze manier zijn de

de reiskostenregeling zodat er geen misver-

lijntjes naar onze collega’s altijd kort’. We

standen meer ontstaan tussen werkgever en

vroegen daarna aan Teun hoe hij de OR in

werknemer over de declaratie van reiskos-

een paar woorden zou omschrijven en hij

ten. Waar we ook heel blij mee zijn, is dat alle

zei: ‘Een enthousiaste en gemotiveerde club,

medewerkers dit jaar de kans hebben gekre-

die op een respectvolle manier een zo goed

gen om collectief een WIA-verzekering af te

mogelijke balans probeert te vinden tussen

sluiten bij Bouwmij Janssen’.

werkgever en werknemer’. Teun vertelt dat
hij de verbinding met de leden van de OR

Momenteel wordt er binnen de organisatie

belangrijk vindt. Zo hebben ze bijvoorbeeld

hard gewerkt om het onderdeel ‘Personeels-

elk jaar een gezellig etentje met z’n allen

zaken’ (HR) naar een hoger niveau te tillen.

op de planning staan. ‘Fijn om even op een

‘Ook hier gaan wij als OR over meedenken’,

informele manier met elkaar te zijn. Dit is dan

vertelt Teun. ‘Natuurlijk proberen we verder

ook altijd een geslaagde avond’, aldus Teun.

Opdrachtgever: Wonen Limburg

17 woningen, Valkenswaard
Opdrachtgever: Projectontwikkeling Keersop B.V.

12 appartementen Veemarkt, Horst
Opdrachtgever: Bouwmij Janssen B.V.

14 woningen, Overloon
Opdrachtgever: Van der Kroon Beheer B.V.
Dave Spreeuwenberg

Anne van Ool

39

I N H E T ZO N N E TJ E + O R

PROJECTEN

38

Dennis Rutten

Renée Stoffels

Teun Vorst

Mark Ruggenberg

