
Bouwmij Janssen bouwt samen met Stichting PSW (Pedagogisch Sociaal Werk) 

24 zorgstudio’s in Sevenum waar mensen met een verstandelijke beperking 

begeleid gaan wonen. Een project dat tot nu toe vlekkeloos verloopt, vertelt 

Maurice Gorissen, manager vastgoed bij Stichting PSW. 

Maurice Gorissen: ‘Bouwmij Janssen pakt 

dit project heel professioneel aan. Dat 

begon al met de grote sessie die we vooraf 

hadden met het hele bouwteam. Dit was 

een initiatief van Bouwmij Janssen, voor 

ons was het nieuw. Alle onderaanne-

mers waren erbij. Het begon met de vra-

gen: “waarom willen we juist dit project 

als opdrachtnemers realiseren? Wat is je 

betrokkenheid? Wat betekent het om voor 

deze bewoners bezig te zijn?” Er werd diep 

in elkaars ogen gekeken en er werd eerlijk 

aangegeven als iets niet haalbaar was. Die 

sessie vond ik een van de mooiste dingen 

in dit proces. Los daarvan hadden wij ook 

nog een eigen engineer en architect die 

we wilden laten meekijken. Dat was voor 

Bouwmij Janssen geen probleem’.

SPECIALISTEN

‘Bouwmij Janssen heeft specialisten voor 

verschillende disciplines. Geert Martens 

deed de ontwikkelfase, Rogier Rutten is 

procesmanager én hij is bouwkundig goed 

onderlegd. Bovendien kent hij de doel-

groep van Stichting PSW. Zo kijkt hij niet 

raar op van zichtlijnen (lijnen waarmee 

medewerkers altijd goed zicht hebben op 

de cliënten) of van badkamers met een 

douchebrancard. Bouwmij Janssen dacht 

steeds mee, paste calculaties aan, was 

daarin open en transparant én bleef binnen 

het taakstellend budget. Natuurlijk waren 

we het wel eens oneens, maar er was altijd 

bereidheid om te overleggen. Dat siert ze’.

FANTASTISCH GEBOUW

‘Wat ik ook sterk vind van Bouwmij Janssen: 

er is een strakke en duidelijke planning tij-

dens het ontwikkeltraject. Dit manageden 

ze heel goed én ze zorgden voor een moni-

toring door steeds de vinger aan de pols 

te houden. Dat laatste wordt nog wel eens 

vergeten. Al met al wordt het gebouw con-

form planning in oktober 2021 opgeleverd, 

precies een jaar na de start van de bouw. 

Ik mag wel zeggen dat het hele proces tot 

nu toe van a tot z in harmonie verloopt. Het 

wordt een fantastisch gebouw midden in 

de wijk Korenhuys fase 2’.
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  PROJECT 24 zorgstudio's Stichting PSW

  IN GESPREK MET    Maurice Gorissen manager vastgoed bij Stichting PSW

Willibrordushof heet het project van veertig appartementen en grondgebonden 

woningen dat Bouwmij Janssen realiseerde in Waalre. Opdrachtgever  

Pim van Leeuwen (JVL Vastgoed) werkt graag samen met de middelgrote aannemer 

uit Venray: ‘bij strubbelingen beginnen ze niet meteen met contracten te zwaaien.’

Pim van Leeuwen: ‘als projectontwikkelaar hebben we 

voor het grootste deel eenzelfde belang als een aanne-

mer wanneer het gaat om het realiseren van een mooi 

project. Toch kan het wel eens knellen, bijvoorbeeld als 

een koper iets wil waarvan wij denken dat het zou moe-

ten kunnen, maar er te weinig ruimte is voor maatwerk. 

En natuurlijk stoeien we wel eens over kosten voor meer-

werk. Het mag dan best eens schuren. Tenslotte valt niet 

alles zwart op wit vast te leggen en zijn er wel eens ver-

schillen in verwachtingen.’

VERTROUWEN IN ELKAAR

‘Bouwmij Janssen en wij hebben vertrouwen in elkaar. 

Dat is belangrijk. We komen er altijd uit. Behalve met ver-

trouwen heeft dat ook te maken met het feit dat Bouwmij  

Janssen een middelgrote aannemer is. Ze zijn niet zó 

groot dat ze bij het minste of geringste juristen inscha-

kelen of met contracten beginnen te zwaaien. We zoeken 

altijd het gesprek op met elkaar. Dat werkt voor beide 

partijen het beste. En voor de klant uiteindelijk ook.’

FRIET, VLAAI OF IJS

‘Wij zijn als ontwikkelaar graag betrokken bij een project, 

van begin tot oplevering. We komen dan ook regelmatig 

op de bouw. Zo tonen we belangstelling voor het werk en 

in de bouwkeet hoor je nog eens wat. Bij Willibrordushof 

om de hoek zit een cafetaria, dus hebben we met enige 

regelmaat friet gehaald, een ijsje in de zomer of vlaai bij 

de koffie. Omgekeerd staat voor ons ook altijd de koffie 

klaar. Het versterkt het gevoel dat we samen aan een 

mooi project werken.’

INTERESSANTE GESPREKKEN

‘Met Bart van Roy heb ik interessante gesprekken over 

ontwikkelingen in de bouw, bijvoorbeeld over de veran-

derende verantwoordelijkheden in het ontwikkelproces 

van idee tot eindproduct. Er wordt veel van de bouw 

gevraagd als het gaat om duurzaamheid, efficiënter wer-

ken en kostenbeheersing door heel anders te gaan bou-

wen. Van oudsher is de bouw redelijk conservatief, maar 

Bouwmij Janssen is een positieve uitzondering. Er gaat de 

komende jaren veel veranderen. Zo zijn er nu al partijen 

die de installaties voor energie, warmte en koelen aanbie-

den in leasevorm. Hetzelfde gebeurt met liften en gevels 

met zonnepanelen. Daarover van gedachten wisselen 

vind ik erg plezierig en zinvol.’
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  PROJECT Willibrordushof, Waalre

  IN GESPREK MET    Pim van Leeuwen JVL Vastgoed

2021

Ze beginnen 
niet meteen met 

contracten te 
zwaaien


